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1. Sterk in de basis
1.1 Wie zijn wij?

Inleiding
De basisscholen en kinderopvang van Stichting Tangent vormen een kleurrijk palet met verschillende levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteiten. Met ruim 4700
kinderen en ruim 500 medewerkers is Tangent een belangrijke organisatie in de regio Tilburg. Het schoolplan van Jenaplanschool de Kleine Akkers is gebaseerd op het Strategisch
Beleidsplan van Tangent 2015-2019 getiteld ‘Tangent, sterk in de basis’.
“Tangent heeft als ambitie ervoor te zorgen dat kinderen met zelfvertrouwen participeren in een snel veranderende samenleving. Belangrijk uitgangspunt is dat onze Stichting en
scholen onderdeel zijn van de samenleving. Dat met onze partners de samenwerking aangegaan wordt. Ook willen wij zorgen voor integratie van onze scholen in de wijken waarin ze
staan. Op de scholen gaat Tangent de samenwerking aan met ouders/verzorgers. Alles wat gedaan wordt staat in het teken van de ontwikkeling van kinderen. Tangent staat voor
kwaliteit: (innovatieve) ontwikkelingen op onderwijsgebied vanuit wetenschap en overheid geven richting aan de strategische plannen. Leren van en met elkaar is de basis van de
dienstverlening.” ₁
Het doel van het schoolplan is de beleidsontwikkelingen en de plannen voor de komende 4 jaar te beschrijven. Het schoolplan dient als beleids-, plannings- en
verantwoordingsdocument. Het beschrijft het vastgestelde beleid voor de periode 2016-2020. Het schoolplan dient tevens als kwaliteitsdocument. Het is het vertrekpunt in het
gesprek dat we graag voeren met de schoolmedewerkers, ons bestuur, de ouders en overheden over de kwaliteit van ons onderwijs. Verder is het schoolplan het
verantwoordingsdocument naar onder meer het bevoegd gezag en de Onderwijsinspectie.
In het jaarplan leggen we vast welke verbeterplannen we hebben voor een komend schooljaar. In de managementrapportages leggen we verantwoording af over de opbrengsten
van de jaarplannen. Het schoolplan is samengesteld in samenhang en met behulp van veel documenten op Tangent en schoolniveau. Niet alle documenten zijn opgenomen in het
schoolplan, maar op verzoek vanzelfsprekend voorhanden. We denken hierbij onder meer aan:
Het strategisch beleidsplan Tangent, ondersteuningsplan Plein 013, jaarplannen, Integraal personeelsbeleid Tangent, protocollen en notities, tevredenheidspeilingen ouders,
personeel en kinderen.
Het schoolplan is in zoverre een ‘levend document’ dat aan de hand van evaluaties, maatschappelijke ontwikkelingen en voorschriften ministerie en inspectie de schoolontwikkeling
wordt geactualiseerd. Dit is terug te vinden in de jaarplannen van onze school.

₁ Uit inleiding SBP Tangent 2015-2019
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Missie Tangent
Op onze scholen en kinderopvang begeleiden wij kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat zij zelfbewust en reflecterend
participeren in een steeds veranderende samenleving. Wij doen dit door hen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te bieden. ₁
Visie Tangent
In 2019 zijn onze scholen professionele leergemeenschappen waar zelfbewuste kinderen en medewerkers, samen met ouders/verzorgers, werken aan ontwikkeling. De
leergemeenschappen zijn spiegels van de leefomgeving en veranderingen in de samenleving. Dit is zichtbaar in het eigentijdse onderwijsaanbod en de leeromgeving. Persoonlijk
eigenaarschap (ik) naast verbinding met elkaar (samen) zijn belangrijke waarden voor medewerkers en kinderen. ₁
Scholen van Tangent hebben een eigen identiteit en bepalen autonoom het onderwijskundig concept. De missie van Tangent is voor het team uitgangspunt. Vanuit de eigen
identiteit heeft de school een eigen visie geformuleerd.

What’s in a name
De naam van de school hebben we te danken aan "De Kleine Akkers", zo heette het stukje grond, waarop onze school is gebouwd, voordat daar de eerste steen werd gelegd. En
daarnaast sluit het mooi aan bij de visie van het Jenaplan onderwijs.
Het Jenaplanconcept werd in de jaren twintig van de vorige eeuw door de Duitser Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school maakte hij een leefwerkgemeenschap waarbij de ontwikkeling van het kind centraal stond. Bij de opzet van zijn school ging Petersen ervan uit dat elk kind behoefte heeft aan beweging,
zelfstandig bezig zijn, samen zijn en duidelijke leiding. Door rekening te houden met deze behoeften ontstond een school waar niet de leerstof, maar het kind en zijn
ontwikkeling centraal staat.
Peter Petersen zag het onderwijs als ‘de akker’ en ‘de landbouwwerktuigen.’ Kinderen hebben gereedschappen (vaardigheden) als lezen, schrijven, rekenen en taal nodig om
‘de akker’ te kunnen verkennen. Een creatieve onderwijsvorm helpt hierbij om een oogst van de allerbeste kwaliteit op te kunnen leveren.
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DE BOUWGROND VAN JENAPLANSCHOOL DE KLEINE AKKERS
Jenaplanschool de Kleine Akkers is een professionele leergemeenschap in ontwikkeling waarin wij, kinderen, ouders en stamgroepleerkrachten, op een open en nieuwsgierige
manier omgaan met onszelf, de ander en de wereld. Wij gaan uit van kracht, talenten
en kwaliteiten van elkaar.

AKKERWAARDEN VAN ONZE SCHOOL
Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de Akkerwaarden. De manier waarop wij dat doen is voortdurend basis
voor gesprek tussen kinderen, ouders en stamgroepleerkrachten. Deze dynamiek is zichtbaar op onze school
aanwezig.

ZELFSTANDIG
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RESPECT
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BETEKENISVOL
DIALOOG
RELATIE
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VERSCHIL
VEILIG

OOGST VAN DE KLEINE AKKERS
Op de Kleine Akkers zal de oogst* bestaan uit mensen die zichzelf op de eerste plaats waarderen om wie ze zijn. En die kunnen:

PRESENTEREN ‘Laat zien wie je bent’

ONDERNEMEN ‘Jouw initiatief is welkom’

CREËREN ‘Alles is mogelijk’

‘Samen kunnen we meer’

VERANTWOORDEN
‘Hoe vind je het
effect van wat je hebt gedaan’
*De oogst komt voort uit de Jenaplan Essenties.
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RESPECTEREN ‘Zijn wie je bent’

PLANNEN ‘Durf te dromen’

SAMENWERKEN

ZORGEN VOOR ‘Wij helpen elkaar’

COMMUNICEREN
‘Jouw mening telt’

REFLECTEREN ‘Wat is jouw
wens, waar word jij blij van?’

KLEINE AKKERS IN FACTs & FIGUREs
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2. STERK IN ONDERWIJS
De uitgangspunten van ons onderwijskundig beleid zijn gerelateerd aan de ambities en het kwaliteitskader van Tangent. De ambities en thema’s uit het Strategisch Beleidsplan
Tangent vormen de inspiratie voor het bepalen van de inhoud van ons onderwijs. Wij kiezen bewust voor het Jenaplan. De 10 Jenaplan Essenties komen nadrukkelijk terug als Oogst
van ons onderwijs op een zichtbare, tastbare, meetbare en voelbare manier. Zij sluiten aan bij de 10 principes van Essentieel Leren en 21st Century Skills. Via de Akkerwaarden
streven we ernaar om deze Oogst te gaan behalen. We zetten in op maatwerk voor het kind, de ouder en de stamgroepleerkracht door middel van onze kwaliteiten, talenten en
meervoudige intelligentie. We verdiepen ons in Hoogbegaafdheid, groepsvorming binnen de leerwerkgemeenschap en een betekenisvolle leeromgeving. We denken na over
coöperatieve werkvormen, hoekenwerk (atelier, bouwplaats, theater) en een Jenaplein dat een uitstraling moet krijgen van een bibliotheek, mediatheek annex ontmoetingsruimte.
Door in te zetten op experts gekoppeld aan leerteams verspreiden we de opgedane kennis van de afgelopen jaren binnen de professionele leergemeenschap. Steeds meer kinderen
hebben last van overgewicht, deze maatschappelijk ontwikkeling heeft onze aandacht. Daarom willen we insteken op een gezonde school, waarbij we in gaan zetten op een
gezonde leefstijl.
DE BOUWGROND

GROEI OMSTANDIGHEDEN

VOEDING

ZAAIEN

OOGST

Wat hebben we al bereikt?

Waardoor worden we uitgedaagd?

Welke Akkerwaarden gaan we inzetten?

Wat gaan we doen? *

Wat is de opbrengst over 4 jaar?

We werken vanuit doelen, leerlijnen
met methodes als bron.
Gecompenseerd met extra
interventies en materialen.
2 schoolbrede WO projecten per jaar.
Per bouw zijn er afspraken en regels.
Ook zijn er per bouw logboeken en is
er een dagritme aanwezig.
De zorgstructuur staat vast op papier.
Taakbeleid staat vast op papier.

De rekenmethode, spellingmethode,
schrijfmethode en leesmethode zijn
verouderd.
Wereld Oriëntatie wordt steeds
belangrijker binnen het onderwijs.
Er is verwarring wat de schoolbrede
afspraken zijn en wie waar
verantwoordelijk voor is.

-Betekenisvolle leeromgeving bieden

Kwalitatief goed onderwijs bieden
waarbinnen wij vaardigheden
ontwikkelen.

Binnen de Wereld Oriëntatie
projecten staat betekenisvol centraal.
Er is een ICT expert en een WO
expert.
Ouderbetrokkenheid is groot, via MR,
allerlei commissies en activiteiten.
Er is een leerlingenraad en er zijn
klassenvergaderingen.
Iedere dag is er schoolfruit/groente.
We hebben een gezonde
avondvierdaagse gestimuleerd.

Wereld Oriëntatie is het hart van het
Jenaplan onderwijs. Op dit moment
ligt daar een uitdaging. Er gebeurt
veel aan ouderbetrokkenheid en
kinderparticipatie, maar er is geen
beleid hierover. Verder is er geen
gezamenlijk beeld van een
professionele leergemeenschap
De speeltoestellen in de speelzaal en
op het speelplein zijn oud. De school
groeit, daardoor is het druk op het
plein. Er is geen traktatiebeleid.

-Betekenisvolle leeromgeving bieden
-Relatie opbouwen
-Dialoog aangaan

-Nieuwe methode Spelling, Lezen
groep 3, Schrijven aanschaffen en
implementeren
-Parwo Rekenen implementeren
- Driejarige cyclus Wereld Oriëntatie
-Eenduidige schoolregels en
afspraken school breed maken
-Taakbeleid personeel inzichtelijk en
haalbaar maken
-Zorgstructuur en dagritmekaarten
school breed uitzetten
-Logboeken per stamgroep gelijk
-Wereld Oriëntatie aanbieden binnen
schoolbrede thema’s
-Plan van Aanpak ICT maken
-Plan van Aanpak Jenaplein maken
-Plan van Aanpak Leergemeenschap
maken waarin Ouderbetrokkenheid
en Kinderparticipatie aan bod komt
-Traktatiebeleid maken
-Plan van Aanpak speelomgeving
binnen en buiten maken
-Beleid Gezonde School uitzetten

De Kleine Akkers is een gezonde
school.
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-Zelfstandigheid stimuleren
-Respectvol met elkaar omgaan
-Verschil waarderen
-Veiligheid bieden
-Gestructureerde vrijheid geven

-Veiligheid bieden
-Betrokken zijn

Binnen gestructureerde vrijheid goed
onderwijs bieden.

De Kleine Akkers heeft een
betekenisvolle leeromgeving.

3. SAMEN STERK
Onze school werkt aan een professionele leergemeenschap waarin wij leren van en met elkaar, binnen onze locatie en binnen Tangent. Op een open en nieuwsgierige manier gaan
wij om met onszelf, de ander en de wereld. Waarin wij het verschil waarderen, maar op zoek gaan naar gelijkheid. Binnen de leergemeenschap dagen we elkaar uit om de dialoog
aan te gaan en professioneel een relatie op te bouwen. Ook zullen we onszelf blijven stimuleren om eigen vaardigheden (door) te ontwikkelen. Er is de afgelopen jaren veel ingezet
in de ontwikkeling van het individu, nu is de tijd daar om deze kennis in te zetten voor de gemeenschap. Binnen integraal personeelsbeleid en professionaliseringsbeleid van
Tangent zijn voor het personeel concrete doelen omschreven. Zie hiervoor www.stichtingtangent.nl
DE BOUWGROND

GROEI OMSTANDIGHEDEN

VOEDING

ZAAIEN

OOGST

Wat hebben we al bereikt?

Waardoor worden we uitgedaagd?

Welke Akkerwaarden gaan we inzetten?

Wat gaan we doen? *

Wat is de opbrengst over 4 jaar?

Er is een APB-er en een
Opleidingscoach die samen de
ontwikkeling Opleidingsschool gaan
trekken. Verder hebben we een
leerlingenraad, een MR,
oudermomenten en een activiteitencommissie.
Er is regelmatig een viering, tijdens
verjaardagen wordt er getrakteerd en
aan alle Nederlandse feesten wordt
aandacht geschonken.

Het personeel ervaart een hoge
werkdruk. Er zijn activiteiten
gedurende een schooljaar die
onvoldoende bijdragen aan de
verbetering van onderwijskwaliteit.
Er zijn posities en taken waarvan op
dit moment onduidelijk is wie waar
verantwoordelijk voor is.
Men wil met en van elkaar leren en
wil het hebben over goed onderwijs
en wat dat betekent voor de
organisatie, de ouders, kinderen en
het team.
Feedback geven en krijgen,
reflecteren en intervisie zijn nog
ontwikkelpunten. Men weet niet wat
men van elkaar kan verwachten.

-Dialoog aangaan
-Betrokken zijn
-Relatie opbouwen
-Verschil waarderen
-Respectvol met elkaar omgaan

-Aansluiten bij opleidingsscholen
-Investeren in coaching- en
gesprekstechnieken
-In kaart brengen wat een
leergemeenschap voor ons inhoudt
-Leerlingenraad en
Medezeggenschapsraad betrekken
-onderwijs cafés en andere
oudermomenten voor het
brainstormen
-Activiteitencommissie herzien
-Pilot Vieren uitproberen

De Kleine Akkers is een professionele
leergemeenschap in ontwikkeling.

-Dialoog aangaan
-Betrokken zijn
-Relatie opbouwen
-Verschil waarderen
-Respectvol met elkaar omgaan

De Kleine Akkers is in dialoog met
elkaar.

Op dit moment zijn er geen ICT- en
Taal-experts binnen de organisatie.
We gaan hierin investeren. We
hebben een jong en enthousiast team
waardoor er veel veerkracht is. Er is
de wens verder te ontwikkelen en de
uitdaging op te zoeken.

-Verschil waarderen
-Respectvol met elkaar omgaan
-Dialoog aangaan
-Gestructureerde vrijheid geven
-Betrokken zijn

-Plan van Aanpak
Ouderbetrokkenheid maken
-Coaching traject voor het team
-Tevredenheidsonderzoek bij ouders,
leerlingen en team afnemen
-Visie traject afronden
-Arbobeleid volgen
-Taakbeleid, Normjaartaakbeleid en
Professionele gesprekkencyclus op
orde
-Ontwikkelacademie stimuleren
-Aanmelden bij lerarenregister
-Scholingsplan maken en faciliteren
-Plan van Aanpak Startend Personeel
volgen

Jaarlijks hebben we
oudercontactmomenten, zoals het
onderwijs café.
Er is een Tevredenheidsonderzoek
van Scholen met Succes in 2014-2015
uitgezet.
Op dit moment wordt het Arbobeleid
gevolgd met daarbij het Taakbeleid
en het normjaartaakbeleid van
Tangent. Men is op de hoogte van de
Ontwikkelacademie en er is een
gesprekkencyclus vanuit Tangent. Zo
ook een scholingsplan met daarbij
een Duurzaam Inzetbaarheid beleid.

*De interventies worden per schooljaar uitgebreid omschreven in een jaarplan.
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Wij investeren in onszelf en
waarderen daarbij het verschil.

4. STERK IN KWALITEIT
Tangent hecht grote waarde aan goede kwaliteitszorg: Samen sterk zijn in kwaliteit. Voor de scholen biedt Tangent een duidelijk kwaliteitskaart om goede zorg zo optimaal mogelijk
vorm te kunnen geven. Daarvoor hanteren we de kwaliteitskenmerken uit het toezichtkader Primair Onderwijs van de inspectie. De school behaalt de norm van de eindtoetsen en
voldoet aan de verplichte onderwijstijd. De school ervaart momenteel een hiaat tussen de lesstof en beoogde resultaten, er gaat ingezet worden op nieuwe methodes en
organisatie op verschillende vlakken. In bijlage 1 een overzicht van de toetsen, meetinstrumenten en observaties die wij op dit moment gebruiken. Naast het ontwikkelen van
vaardigheden, staan we stil bij het bieden van een veilige omgeving en het bevorderen van eigenwaarde. We zijn sterk in het aanbieden van lesstof op een gedifferentieerde manier
binnen een betekenisvolle leeromgeving. Ook gaan we de rapporten herzien zodat deze beter aan gaan sluiten bij onze Oogst.
DE BOUWGROND

GROEI OMSTANDIGHEDEN

VOEDING

ZAAIEN

OOGST

Wat hebben we al bereikt?

Waardoor worden we uitgedaagd?

Welke Akkerwaarden gaan we inzetten?

Wat gaan we doen? *

Wat is de opbrengst over 4 jaar?

We gebruiken groepsplannen,
rapporten, handelingsplannen en een
leerlingvolgsysteem. Er wordt
gedifferentieerd gewerkt in kleine
instructiegroepen.

De verantwoordelijkheid van de
leerlingenzorg ligt vooral bij de
Interne Begeleider. Resultaten zijn
aan het zakken. Inhoud van de
rapporten sluit niet meer aan bij het
huidige onderwijs en de Oogst.
We hebben geïnvesteerd in kennis op
het gebied van Sociale Veiligheid. Er
is geen beleid of een plan van
aanpak, dat moeten we gaan
ontwikkelen.

-Zelfstandigheid stimuleren
-Betekenisvolle leeromgeving bieden
-Betrokken zijn
-Gestructureerde vrijheid bieden

De Kleine Akkers voldoet aan de
kwaliteitsnormen.

Sociaal emotionele ontwikkeling
wordt steeds belangrijker binnen het
onderwijs. Er is meer bekend op het
gebied van Hoogbegaafdheid.
Daarom is er geïnvesteerd in kennis,
nog niet op beleid en plannen.

-Verschil waarderen
-Respectvol met elkaar omgaan
-Veiligheid bieden
-Dialoog aangaan

-Leerlingenzorg uitzetten volgens
beleid
-Gedifferentieerd werken uitbreiden
-Leerlingvolgsysteem benutten
-Groepsplannen, handelingsplannen
op orde brengen en houden
-Investeren in expert Sociale
Veiligheid
-Beleid op Sociale Veiligheid en
Meldcode ontwikkelen
-Investeren in expert Aandacht
functionaris
-investeren in expert
Vertrouwenspersoon
-Plan van Aanpak voor Veilige
omgeving
-Hoogbegaafdheidsbeleidsplan is
ontwikkeld en wordt uitgevoerd
-Sociale emotionele ontwikkeling een
vast onderdeel van de groepsplannen
laten zijn

Er is een vertrouwenspersoon die
tevens ook aandacht functionaris is
en coördinator Sociale Veiligheid.

Er is geïnvesteerd in een
Hoogbegaafdheid expert en een
Gedrag expert.

*De interventies worden per schooljaar uitgebreid omschreven in een jaarplan.
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-Veiligheid bieden
-Relatie opbouwen
-Verschil waarderen
-Respectvol met elkaar omgaan

Wij bieden een veilige omgeving
waarbij we respectvol met elkaar
omgaan en het verschil waarderen.

Er is ruimte en aandacht voor groei.

5. STERK IN ZORG VOOR IEDER KIND
Basisschool de Kleine Akkers beschikt over een Zorgplan (bijlage 2) waarin beschreven staat hoe de leerlingenzorg op onze school georganiseerd is. Leerlingenzorg geldt voor alle
kinderen waarbij de ontwikkeling op cognitief en/of sociaal emotioneel anders verloopt. De organisatie ervan ligt in handen van de Interne Begeleider. Verder hebben we een
ondersteuningsprofiel waarbij wij ons kenmerken als een zorgzame school. Dat wil echter niet zeggen dat we voor alle kinderen kunnen voldoen aan de zorgplicht. Sterker nog, dat
is ook niet ons streven. In het ondersteuningsprofiel wordt onze school gekenmerkt als een smalle ondersteuningsschool. Dat kenmerk past bij onze ambitie. We richten ons met
name op leerproblemen. Kinderen met psychische problemen, gedragsstoornissen en/of grote fysieke beperkingen of handicaps vragen veelal een specialistische kennis en
faciliteiten die voor onze school niet haalbaar zijn. Bij aanname van kinderen trachten we zorgvuldig na te gaan of onze school kan voldoen aan de zorg die een kind nodig heeft. In
overleg met ouders en na overleg met deskundigen bepalen we wat het beste is voor het aangemelde kind. Hierin handelen wij open en transparant naar alle betrokken partijen.
Aanmeldprocedures en verwijderprocedures treft u ook in bijlage 3 en 4.
De scholen in de regio Tilburg nemen deel aan het Samenwerkingsverband Plein013. In het samenwerkingsverband wordt afgesproken onder welke voorwaarden kinderen
toelaatbaar zijn tot het speciaal basisonderwijs en hoe de zorgformatie van de basisscholen en van de speciale basisscholen wordt ingezet. Deze voorwaarden en ons
ondersteuningsprofiel zijn terug te vinden op www.plein013.nl
Omdat ons onderwijs anders wordt vormgegeven hebben wij geen speciale zorginterventies voor de leerjaren 1 tot en met 4. De Kleine Akkers is ervan overtuigd dat er geen breuk
is tussen onder- en middenbouw, ook geen breuk tussen leerjaar 1, 2 en 3. Er wordt telkens gekeken wat op dit moment de juiste zorg is voor ieder kind.
DE BOUWGROND

GROEI OMSTANDIGHEDEN

VOEDING

ZAAIEN

OOGST

Wat hebben we al bereikt?

Waardoor worden we uitgedaagd?

Welke Akkerwaarden gaan we inzetten?

Wat gaan we doen? *

Wat is de opbrengst over 4 jaar?

Er is een zorgplan met een planning.
Ook voldoen we aan het smalle
ondersteuningsprofiel met
kenmerken van brede. De
samenwerking met Plein 013 is goed
en de organisatie van de
leerlingenzorg verloopt volgens
planning.
Er is een aanmeldprocedure en een
duidelijke inschrijfbeleid.

Door groei van de school is het
zorgplan en de planning voor
sommige leerkrachten nog niet
vanzelfsprekend.
Op dit moment is de vraag naar zorg
binnen de school hoger dan dat we
kunnen bieden.

-Verschil waarderen
-Veiligheid bieden
-Dialoog aangaan

-Investeren in het implementeren van
de zorgstructuur
-Het zorgplan evalueren en bijstellen
-Aanmeldprocedure en inschrijfbeleid
uitproberen, evalueren en bijstellen
-Kleinere stamgroepen realiseren
waardoor zorg in de groep ook
aandacht kan krijgen
-Kenmerken van brede
ondersteuningsprofiel afbouwen

Kleine Akkers heeft een goede
zorgstructuur.

*De interventies worden per schooljaar uitgebreid omschreven in een jaarplan.
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6. STERK MET DE OMGEVING
Voor ontwikkeling van kinderen heeft het verbinden van de verschillende leefwerelden van kind, ouder, omgeving, opvang en onderwijs een meerwaarde. Door de uitwisseling
tussen volwassenen die met het kind te maken hebben, ontstaat er een completer beeld van het kind. Dat geeft voor de kinderen een gevoel van veiligheid, waardoor ze
zelfvertrouwen opbouwen. Partnerschap is wat we nastreven tussen opvang, omgeving en onderwijs. In het begin zal het vooral gaan om praktische samenwerking waar we de
mogelijkheden en kansen die we zien om elkaars werelden te verbinden verder uit gaan werken. We gaan kritisch kijken of de gemeentelijk uitgezette activiteiten nog passen
binnen het thematisch werken. Uiteindelijk streven we naar een gezamenlijk locatieplan zodat het kind binnen onze omgeving completer in beeld komt.
Tangent voert geen actief beleid om sponsors of donateurs te werven om structureel gelden te verkrijgen. Ons onderwijs bestaat uit de structurele financiering vanuit het Rijk. Voor
incidentele acties en projecten kan het wel gebeuren dat sponsoring of donaties van toepassing zijn. Vooral bij interventies die vanuit de omgeving worden geïnitieerd. Tangent
conformeert zich aan het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ dat overeengekomen is in 2009.
DE BOUWGROND

GROEI OMSTANDIGHEDEN

VOEDING

ZAAIEN

OOGST

Wat hebben we al bereikt?

Waardoor worden we uitgedaagd?

Welke Akkerwaarden gaan we inzetten?

Wat gaan we doen? *

Wat is de opbrengst over 4 jaar?

Kinderopvang Humanitas heeft
binnen het gebouw een naschoolse
voorziening voor 4- tot 12-jarigen.

Ouders gaan opvoeding en werk
steeds vaker combineren. Dit vraagt
van de school een bezinning op de
dagindeling.
Ook voldoen we op dit moment niet
aan de wettelijke eisen op het gebied
van pauzetijden voor personeel.
Samenwerkingsverbanden kunnen
aanvullend werken voor de school.
Op dit moment is er geen verbinding
met dit programma.
Op dit moment is er geen afstemming
met de inhoud van de lessen en geen
aansluiting bij de schoolbrede
projecten.
Netwerken buiten de school kunnen
meer betekenen voor het programma
binnen de school.
Door te kiezen voor schoolbrede
projecten is de vraag of deze
activiteiten aansluiten bij de
betekenisvolle leeromgeving die wij
willen zijn.

-Veiligheid bieden
-Gestructureerde vrijheid bieden
-Relatie opbouwen
-Dialoog aangaan

-Traject Dagindeling uitzetten samen
met partners.
-Locatieplan samen met Humanitas
inrichten.
-Zoveel mogelijk op praktisch niveau
aansluiten op de BSO Humanitas
inpandig.
- Visiestuk maken Kind Centrum de
Kleine Akkers.
-Sport en Cultuur zijn onderdeel van
de driejarige Wereld Oriëntatie
cyclus.
-Gebruik maken van de activiteiten
binnen het dorp, mits ze aansluiten
binnen de visie van de school.

Deel uit maken van een Kind Centrum
waarbij de dagindeling aansluit bij
behoefte van kinderen en
organisatie.

We maken deel uit van het bestuur
Kind Centrum Goirle.
Er is een naschools programma op
het gebied van sport en cultuur.
Culturele instelling verzorgt dans,
drama en muzieklessen.

We zijn aangesloten bij de stuurgroep
Cultuur Educatie Goirle.
We participeren met:
Avondvierdaagse, carnaval, kerstmis,
Kinderraad, Koningsdag,
sportactiviteiten; voetbal, hockey,
volleybal, schaken, handbal.

*De interventies worden per schooljaar uitgebreid omschreven in een jaarplan.
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-Relatie opbouwen
-Betekenisvolle leeromgeving
-Relatie opbouwen
-Betrokken zijn

Visie op doorgaande leerlijn 0 tot 12
jarigen
De leefwerelden binnen en buiten
school zijn waar mogelijk gekoppeld.

7. MEERJARENPLANNING
BELEIDSVOORNEMENS
2. STERK IN ONDERWIJS
Kwalitatief goed onderwijs bieden
waarbinnen wij vaardigheden
ontwikkelen.

Binnen gestructureerde vrijheid goed
onderwijs bieden.
De Kleine Akkers heeft een
betekenisvolle leeromgeving.

De Kleine Akkers is een gezonde
school.
3. SAMEN STERK
De Kleine Akkers is een professionele
leergemeenschap in ontwikkeling.

OOGST SCHOOLJAAR 2016-2017

OOGST SCHOOLJAAR 2017-2018

OOGST SCHOOLJAAR 2018-2019

OOGST SCHOOLJAAR 2019-2020

Nieuwe spelling- en leesmethodes
zijn aangeschaft en geïmplementeerd
in de midden en bovenbouw.
-groep 4/5 spelling
-groep 3 lezen
-groep 6/7/8 spelling
- groep 3/4/5 schrijven
Koppeling Rekenen + Wereld
Oriëntatie is uitgeprobeerd.

Implementatie van methode Spelling
en leesonderwijs wordt geëvalueerd
en bijgesteld in midden- en
bovenbouw. En eventueel uitgebreid
met materialen en middelen.

Implementatie van methode Spelling
en leesonderwijs wordt geëvalueerd
en bijgesteld in midden en
bovenbouw. En eventueel uitgebreid
met materialen en middelen.
Koppeling wordt gezocht met
onderbouw.
Rekenonderwijs wordt
geïmplementeerd.

Implementatie van methode Spelling
en leesonderwijs wordt geëvalueerd
en bijgesteld in midden en
bovenbouw. En eventueel uitgebreid
met materialen en middelen.
Koppeling wordt gezocht met
onderbouw.
Rekenonderwijs wordt in bovenbouw
gekoppeld aan Wereld Oriëntatie
waar mogelijk.
Er wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Het Taakbeleid Personeel wordt
helder omschreven in jaarplan en
NJT.
Een school breed WO cyclus voor
komend schooljaar.
Koppeling maken met cultuur en WO
is uitgeprobeerd.
Er ligt een Plan van aanpak ICT voor
het komende 3 jaar.
Er is gebrainstormd over de invulling
van het Jenaplein.
Brainstormen over een plan van
aanpak waarin Ouderbetrokkenheid
en Kinderparticipatie aanbod komt.
Er is een Plan van aanpak voor het
(vrije) spelen en traktatiebeleid
komende 3 jaar.
De Kleine Akkers sluit aan bij de
opleidingsscholen.
Het team ontwikkelt zichzelf in
coaching vaardigheden. En werkt aan
persoonlijke ontwikkel plannen.
Leerlingenraad en MR worden
betrokken bij het proces.
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Er worden keuzes gemaakt op het
gebied van Rekenen qua methode en
implementatie wordt voorbereid.
Er worden doelen vanuit de oogst en
Akkerwaarden aan
gekoppeld.
Driejarig School breed WO cyclus
wordt ontwikkeld.
Koppeling maken met cultuur en WO
is uitgeprobeerd.
Plan van aanpak wordt uitgevoerd.
Het beleidsplan ICT is op orde.
Er wordt een plan van aanpak
gemaakt.
Er wordt een plan van aanpak
gemaakt.

Er wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Cyclus wordt geëvalueerd en
bijgesteld.
Koppeling maken met cultuur en WO
is geëvalueerd en toegepast.
Plan van aanpak wordt uitgevoerd.
Plan van aanpak wordt uitgevoerd.
Plan van aanpak wordt uitgevoerd.

Cyclus wordt geëvalueerd en
bijgesteld.
Cultuur sluit aan bij driejarig cyclus
WO.
Plan van aanpak en beleid wordt
geëvalueerd en aangepast.
Plan van aanpak wordt geëvalueerd
en aangepast.
Plan van aanpak wordt geëvalueerd
en aangepast.

Er is een Plan van aanpak voor
materiaal Speelzaal. Traktatiebeleid
wordt uitgevoerd.

Er is een plan voor Lichamelijke
Opvoeding. Plan van aanpak
Speelzaal wordt uitgevoerd.

Er is een Plan van aanpak over de KA
als gezonde school. Plan voor LO
wordt uitgevoerd.

We hebben een onderwijsnest.

We maken deel uit van een netwerk.

Het team ontwikkelt zichzelf in
gesprekstechnieken waarbij we
ondersteunt worden door externen.
Leerlingenraad en MR worden
betrokken bij het proces.

Het team ontwikkelt zichzelf in
coaching technieken waarbij we
ondersteunt worden door externen.
Leerlingenraad en MR worden
betrokken bij het proces.

Deze ontwikkeling wordt
geëvalueerd.
Persoonlijk ontwikkel plannen
worden geëvalueerd.
Leerlingenraad en MR worden
betrokken bij het proces.

De Kleine Akkers is in dialoog met
elkaar.
Wij investeren in onszelf zodat we
een bijdrage kunnen leveren aan de
leergemeenschap en waarderen
daarbij het verschil.

4. STERK IN KWALITEIT
De Kleine Akkers voldoet aan de
kwaliteitsnormen.

Wij bieden een veilige omgeving
waarbij we respectvol met elkaar
omgaan en het verschil waarderen.
Er is ruimte en aandacht voor groei.

5. STERK IN ZORG VOOR IEDER KIND
Kleine Akkers heeft een goede
zorgstructuur.
6. STERK MET DE OMGEVING
Deel uit maken van een Kind Centrum
waarbij de dagindeling aansluit bij
behoefte van kinderen en
organisatie.

Ouders worden betrokken bij het
proces.
Er is nagedacht en geëxperimenteerd
over Vieren met elkaar.
Het visie traject is afgerond.
Ouders en leerlingen worden
betrokken bij de ontwikkelingen.
Het beleid van de ARBO wordt
gevolgd.
Taakbeleid en Normjaartaken zijn op
orde.
Iedere leerkracht heeft zich
aangemeld bij het lerarenregister.
Er worden Loopbaangesprekken
gevoerd.
Er is een scholingsplan en behoeftes
zijn in beeld.

Ouders worden betrokken bij het
proces.
Er is een plan van aanpak over Vieren
met elkaar.
Akkerwaarden zijn grondlegger.
Ouders en leerlingen worden
betrokken bij de ontwikkelingen
Het beleid van de ARBO wordt
gevolgd.
Taakbeleid en Normjaartaken zijn op
orde.
Ontwikkelacademie wordt
gestimuleerd.
Er worden functioneringsgesprekken
gevoerd.
Er is een Plan van aanpak Startend
Personeel.

Ouders worden betrokken bij het
proces.
Het plan wordt uitgevoerd.

Leerlingenzorg is in beeld.
Groepsplannen, handelingsplannen
worden gebruikt.
Rapport voor onderbouw door
ontwikkelen en/of bijschaven.

Leerlingenzorg is in beeld.
Er wordt optimaal gewerkt met een
leerlingvolgsysteem.
Er is een Plan van aanpak voor
komende 3 jaar doorontwikkeling
Rapport/portfolio
We hebben ontwikkelingen op het
gebied van Meldcode en Sociale
Veiligheid gevolgd.
Er is een beleidsplan en een plan van
aanpak op Hoogbegaafdheid.

Leerlingenzorg is in beeld.
Er wordt optimaal gewerkt met een
leerlingvolgsysteem.
Plan van aanpak wordt uitgevoerd.

Leerlingenzorg wordt geëvalueerd.
Er wordt optimaal gewerkt met een
leerlingvolgsysteem.
Plan van aanpak wordt uitgevoerd.

We hebben ontwikkelingen op het
gebied van Meldcode en Sociale
Veiligheid gevolgd.
Het plan wordt uitgevoerd.

Ontwikkelingen worden geëvalueerd
en bijgesteld.

Zorgstructuur is uitgevoerd en
geëvalueerd.

Zorgstructuur wordt uitgevoerd.

Zorgstructuur wordt uitgevoerd.

Zorgstructuur wordt geëvalueerd.

Er wordt zoveel mogelijk praktisch
aangesloten bij de BSO van
Humanitas inpandig.

Er wordt nagedacht over de
samenwerking en een plan van
aanpak gemaakt voor de komende 3
jaar.

Plan van aanpak wordt uitgevoerd.

Plan van aanpak wordt uitgevoerd.

We hebben een expert Sociale
Veiligheid.
Sociale emotionele ontwikkeling is
een vast onderdeel van het
groepsplan.
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Akkerwaarden zijn grondlegger.
Ouders en leerlingen worden
betrokken bij de ontwikkelingen
Het beleid van de ARBO wordt
gevolgd.
Taakbeleid en Normjaartaken zijn op
orde.
Ontwikkelacademie wordt
gestimuleerd.
Er worden loopbaangesprekken
gevoerd.
Plan van aanpak wordt uitgevoerd.

Ouders worden betrokken bij het
proces.
Het plan wordt gedevalueerd en
doorontwikkeld.
Visie wordt geëvalueerd.
Ouders en leerlingen worden
betrokken bij de ontwikkelingen
Het beleid van de ARBO wordt
gevolgd.
Taakbeleid en Normjaartaken zijn op
orde.
Ontwikkelacademie wordt
gestimuleerd.
Er is een professionele gesprekken
cyclus.
Scholingsplan, behoeftes en plan van
aanpak wordt geëvalueerd.

Het plan wordt bijgesteld en
uitgevoerd.

Visie op doorgaande leerlijn 0 tot 12
jarigen
De leefwerelden binnen en buiten
school zijn waar mogelijk gekoppeld
aan elkaar.

Er wordt nagedacht over de
samenwerking en invulling.
Er wordt geëxperimenteerd met
cultuur en sport binnen de WO
projecten.

Er is een plan voor ontwikkeling Kind
Centrum voor komende 3 jaar.
Er wordt geëxperimenteerd met
cultuur en sport binnen de WO
projecten.

Plan van aanpak wordt uitgevoerd.

Plan van aanpak wordt uitgevoerd.

Er wordt geëxperimenteerd met
cultuur en sport binnen de WO
projecten.

Cultuur en sport is een vast
onderdeel binnen een WO project.

INSTEMMING MR EN VASTSTELLING BEVOEGD GEZAG

INSTEMMING SCHOOLPLAN
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van Jenaplan basisschool de Kleine Akkers in te stemmen met het SCHOOLPLAN voor de periode 2016-2020 van deze school.

Namens de MR,
Handtekening:

Naam: A. Pragt

Functie: voorzitter MR

Goirle d.d. 30-09-2016

VASTSTELLEN SCHOOLPLAN
Het bevoegd gezag van Jenaplan basisschool de Kleine Akkers heeft het SCHOOLPLAN voor de periode 2016-2020 van deze school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

Handtekening:

Naam: A.M. van den Bergh
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Functie: Bestuurder

Goirle d.d. 30-09-2016

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN DE METHODES, TOETSEN, ANDERE MEETINSTRUMENTEN EN OBSERVATIES
Groep

1

(Technisch)
Taal

2

3

4

5

6

7

8

methode
Fonemisch bewustzijn
Taaljournaal (implementatie Taal op Maat)
Taaljournaal (implementatie Taal op Maat)
toetsen
Fonemisch bewustzijn
Taaljournaal (implementatie Taal op Maat)
Taaljournaal (implementatie Taal op Maat)
meetinstrumenten
KIJK, Arnoutse
DMT, Struisma
DMT. Struisma
observaties
KIJK, klassenbezoeken
Klassenbezoeken, kijkwijzer Lezen
Klassenbezoeken, kijkwijzer Lezen
Begrijpend
methode
Werken met routines
Nieuwsbegrip
Nieuwbegrip
lezen
toetsen
KIJK
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip
meetinstrumenten
KIJK
Begrijpend Lezen 3.0 CITO
Begrijpend Lezen 3.0 CITO
observaties
KIJK, klassenbezoeken, taalkring
Kijkwijzer Lezen
Kijkwijzer Lezen
Spelling
methode
Fonemisch bewustzijn, routines
Taaljournaal (implementatie Taal op Maat)
Taaljournaal (implementatie Taal op Maat)
toetsen
Fonemisch bewijstzijn
Taaljournaal (implementatie Taal op Maat)
Taaljournaal (implementatie Taal op Maat)
meetinstrumenten
KIJK, Arnoutse
Spelling 3.0 CITO
Spelling 3.0 CITO
observaties
KIJK, klassenbezoeken
Kijkwijzer Spelling
Kijkwijzer Spelling
Woorden
methode
Amsterdamse woordenlijst
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip
schat
toetsen
KIJK
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip
meetinstrumenten
KIJK
LOVS Woordenschat
LOVS Woordenschat
observaties
KIJK, klassenbezoek, Taalkring
klassenbezoeken
klassenbezoeken
Rekenen
methode
Gecijferdheid en PARWO
Pluspunt en PARWO
Pluspunt en PARWO
toetsen
LOVS CITO, rekenen voor kleuters
Rekenen 3.0 CITO
Rekenen 3.0 CITO
meetinstrumenten
Utrechtse getalbegriptoets (UTG)
UTG tot groep 4, Opgenomen in dyscalculie beleid
Opgenomen in dyscalculie beleid
observaties
KIJK, klassenbezoek, rekenkring
Opgenomen in dyscalculie beleid
Opgenomen in dyscalculie beleid
Studie
methode
Werken met planbladen
Werken met planbladen
Werken met planbladen, BLITS
Vaardig
toetsen
LOVS studievaardigheid
heden
meetinstrumenten
Werken met BLITS
observaties
Werken met BLITS
SEO
methode
Kringgesprekken/vergaderingen
Kringgesprekken/vergaderingen
Kringgesprekken/vergaderingen
toetsen
KIJK
SCOL
SCOL
meetinstrumenten
KIJK
SCOL, groepsplan
SCOL, groepsplan
observaties
KIJK, klassenbezoeken
groepsbezoeken
groepsbezoeken
Wereld
methode
Werken met projecten
Werken met projecten
Werken met projecten
oriëntatie
toetsen
meetinstrumenten
observaties
SLO mappen, afsluiting thema
SLO mappen afsluiting thema
SLO mappen afsluiting thema
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 de Kleine Akkers aan de kerndoelen van de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.
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BIJLAGE 2 ZORGPLAN
DE GROTE PLANNEN OP EEN RIJ!
Het doel van WSNS (weer samen naar school) is om kinderen met extra ondersteuning zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden. Het doel van Passend onderwijs is om de organisatie
en de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning hebben te verbeteren. Wanneer we dit vertalen naar onze eigen organisatie betekent dit dat we proberen om kinderen die in
het verleden verwezen zouden zijn naar het speciaal onderwijs, zo lang mogelijk binnen onze organisatie het juiste onderwijs geven. We gaan extra ondersteuning organiseren op kindniveau. Omdat
het de stamgroepleerkracht is die dit zal moeten gaan doen zijn we gestart met handelingsgericht werken (HGW). Hierdoor stel je het kind centraal met zijn behoeften en ga je kijken wat je daar als
stamgroepleerkracht voor kwaliteiten/vaardigheden moet hebben ontwikkeld. De stamgroepleerkracht maakt het verschil. Het is voor een stamgroepleerkracht ongewenst te werken met 25
handelingsplannen en een daarbij afgesproken aanpak, is de 1-zorgroute gestart. De 1-zorgroute geeft stamgroepleerkracht handvatten om het onderwijs voor de groep te organiseren en vergroot de
kwaliteit van de stamgroepleerkracht. De 1-zorgroute is de concrete uitwerking van de hierboven ingeslagen weg. Daarnaast heeft de 1-zorgroute een functie als het gaat om de zorgstructuur op
schoolniveau en op bovenschools niveau.
UITGANGSPUNTEN DE KLEINE AKKERS.
-We proberen de nieuwe manier van werken zoveel mogelijk in te passen in de huidige structuren.
-Door alle informatie maar één keer te noteren proberen we de administratieve belasting van stamgroepleerkrachten zo laag mogelijk te houden.
-Door middel van deze werkwijze zal een “blauwdruk” ontstaan voor het onderwijs in iedere stamgroep. Bij langdurige afwezigheid van de stamgroepleerkracht kan er toch onderwijs van hoge
kwaliteit gerealiseerd worden.
-Niet CITO, niet de methode, maar de ontwikkeling van het kind ten opzichte van de leerlijn is het uitgangspunt.
WELKE DOCUMENTEN GEBRUIKEN WE?
VERANTWOORDINGSDOCUMENTEN
GroepsDe basis, het fundament van ons gehele onderwijs is het groepsoverzicht. Hierop staan alle actuele gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. Belangrijkste
overzicht
gegevens zijn de onderwijsbehoeften, wat heeft dit kind nodig om zich verder te ontwikkelen. Onder het groepsoverzicht staan de voor de groep bepaalde streefscores vermeld.
Locatie: Op de i-schijf in map “groepsoverzichten en groepsplannen”
Groepsplan
Op basis van de verzamelde gegevens zal actie worden ondernomen. Deze acties staan omschreven in het groepsplan. Hoe gaan we het onderwijs aanpassen om in de
onderwijsbehoeften van de kinderen te voorzien.
Na afronding van het groepsplan vindt de evaluatie plaats. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan waarbij zowel naar de behaalde score wordt gekeken als naar het proces, de
werkbeleving en de eventuele hiaten.
Locatie: Op de i-schijf in map “groepsoverzichten en groepsplannen”
IVO-velden
Wanneer een kind tussengesprekken heeft of een zorgleerling blijkt te zijn of mogelijk een zorgleerling gaat worden. Kan er al begonnen worden met het invullen van de IVOvelden. Hierin wordt een kind nader in beeld gebracht op het gebied van cognitie sociaal emotioneel functioneren, werkhouding, motoriek, school en omgeving. De
ondersteuningsbehoeftes worden (uitgebreider dan in het groepsoverzicht) scherper in beeld gebracht. Zij kunnen ten alle tijden eenvoudig verwerkt worden in het OPP indien
nodig.  ondersteuningsbehoeften van de leerkracht of onderwijsbehoeften van het kind?
OPP
Wanneer voor het kind op basis van onderzoek wordt besloten dat het niet haalbaar is om op het minimale niveau het basisonderwijs te doorlopen, wordt d.m.v. een OPP de
(ontwikkelingsaangepaste leerlijn voor deze leerling omschreven. Deze leerlijn is voorzien van eind- en tussendoelen en daarbij horende evaluatiemomenten. Het moment van loslaten van de
perspectief)
leerlijn zal d.m.v. convergente differentiatie zo lang mogelijk uitgesteld worden. In principe zal een OPP pas geschreven worden vanaf groep 6. In sommige uitzonderlijke gevallen
(bijvoorbeeld mogelijke verwijzingen) kan echter een OPP al eerder gemaakt worden.
Locatie: op i-schijf in map “Kindzorg/ zorgkinderen per groep/….”
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O&O

Wanneer een kind mogelijk in aanmerking komt voor een arrangement vanuit Plein 013 dan kunnen we de velden van het OPP overzetten naar een groeidocument en eventueel
arrangement in onderwijs Transparant (O&O)

PLANNINGSDOCUMENTEN
Ritmisch
Doel achter deze planning is duidelijker in beeld houden welke doelen er binnen een bepaalde periode behaald moeten worden. Het ritmisch weekplan is per bouw hetzelfde.
weekplan
Deze doelen zijn afgeleid van de leerlijn en eventueel aangepast naar aanleiding van een ontwikkeld groepsplan. (als iets bijvoorbeeld nog niet beheerst is neem je die hier ook in
op) We volgen voor het ritmisch weekplan dus de leerlijn. (Praktisch gezien zal dat vaak de methode worden) In de bovenbouw wordt ervoor gekozen om het heel summier te
houden en deze meteen te vertalen in het logboek voor 4 weken vooruit.
Locatie: in de blauwe map
Logboek
Vanuit de blokplanning wordt een dagplanning beschreven. Hierin staat heel kort het doel per les vermeld en de interventies die afwijken van de basisaanpak. (Bijvoorbeeld: wat
doe je tijdens de verlengde instructie met welk doel, materiaal etc.) De doelen in een dagplanning kunnen per groep binnen een bouw verschillen. De leerkracht kan zelf accenten
leggen die nodig zijn om de blokdoelen te behalen of van doelen die nog niet behaald waren. Locatie: in de blauwe map
Weektaak
Hierin staan de activiteiten per kind beschreven. Wanneer er vanuit een groepsplan of groepsoverzicht interventies voor een subgroep of individuele kind komen kunnen deze
kinderen
waar mogelijk in de weektaak verwerkt worden.
Locatie: In bezit van de kinderen
WELKE STAPPEN ZETTEN WE BINNEN HET HANDELINGSGERICHT WERKEN?
STAP 1
Het fundament van ons onderwijs is het groepsoverzicht. Aan de linkerkant start het groepsoverzicht met het systematisch verzamelen en ordenen van kindgegevens. Dit zijn
(waarnemen en zowel de harde (opbrengsten LVS en methode gebonden toetsen) als de zachte (pedagogische en didactische opmerkingen en opmerkingen over de thuissituatie).
signaleren)
De bronnen hiervoor zijn: -LOVS van CITO
-Methode gebonden toetsen
-Observaties stamgroepleerkracht
-Gesprekken ouders
-Gesprekken met het kind (diagnostisch n.a.v. de toetsen)
-Intakeformulier nieuwe kind
Bij al deze opmerkingen wordt er een analyse gemaakt met daarin een tweedeling in stimulerende en belemmerende factoren.
STAP 2
Wanneer de linkerhelft van het groepsoverzicht is ingevuld, kan daaruit gedestilleerd worden wat er aan de rechterkant moet komen te staan. Op basis van de gegevens links
(begrijpen en
bepaalt men welke doelen er nagestreefd gaan worden en hoe dat wordt uitgevoerd.
benoemen)
Voor ieder kind worden eerst de basale onderwijsbehoeften bepaald. Dit hoeft in sommige gevallen niet meer te zijn dan een handreiking die aangeeft hoe dit kind het beste
leren.
Wanneer er meer nodig is, vult men de specifieke onderwijsbehoeften in. Hierbij splitst men deze uit over 4 vakgebieden (lezen, taal rekenen en werkhouding, sociaal emotioneel
en motoriek) en formuleer je welk doel je wil nastreven (waarschijnlijk vanuit de harde data) en wat de leerling daarvoor nodig heeft waarschijnlijk een uitwerking van de basale
ondersteuningsbehoefte).
Deze specifieke onderwijsbehoefte verdeel je over 5 verschillende interventies, te weten:
-Instructie: visueel, herhaling, voordoen/nadoen, werkvormen.
-Leertijd: meer leertijd (hogere doelen), Minder leertijd (lagere doelen).
-Feedback: competentie verhogend, grenzen stellend en beloningen.
-Structurering taak: (plaatjes letters, kleine eenheden, afdekken leertaak die, opdracht die..
-Aanpassing leeromgeving: rustige omgeving, samenwerkingsvormen.
Gebruik zo min mogelijk tekst. Alleen met compacte informatie kun je overzicht krijgen.
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STAP 3.
(clusteren)

STAP 4
(Plannen)

STAP 5

STAP 6
(Vastleggen en
uitvoeren)
DE PLANNING
GROEPSOVERZICHT

GROEPSPLAN
GROEPSBEZOEK
GROEPSBESPREKING
KIND
BESPREKING

In de groepsbespreking zal de stamgroepleerkracht zich nu horizontaal moeten verantwoorden. Wat is er gesignaleerd en hoe heeft de stamgroepleerkracht dat geïnterpreteerd.
Wat zie ik en wat heeft de kind dan dus van mij nodig.
Wanneer het groepsoverzicht juist is ingevuld, kun je als stamgroepleerkracht verticaal gaan kijken. Welke ondersteuningsbehoeften komen bij meerdere kinderen terug?
Bij welke vakgebieden hebben meerdere leerlingen extra ondersteuning nodig?
Zijn deze ondersteuningsbehoeften te clusteren?
Let op, clustering kan ook heterogeen, leerjaar overstijgend.
Je gaat op zoek naar de grootste gemene delers en stelt wanneer nodig een groepsplan op.
In de groepsbespreking zal de stamgroepleerkracht zich nu verticaal moeten verantwoorden. De stamgroepleerkracht ziet de groep als volgt de door de groep behaalde scores
worden vergeleken met de na te streven scores en daarom besluit hij/zij om de volgende gebieden aan te pakken d.m.v. een groepsplan.
Onderaan het groepsoverzicht staan ook de doelen geformuleerd op groepsniveau in vaardigheid scores.
De stamgroepleerkracht stelt een groepsplan op volgens het format. (locatie: map “groepsoverzichten en groepsplannen) waarin de doelen (waar mogelijk in vaardigheidsscores),
inhoud, aanpak en organisatie worden omschreven.
Wanneer het een groepsplan betreft per vakgebied wordt er een verdeling gemaakt in:
-Basis (kinderen met A en B op cito)
-Zorg (kinderen met C, D en E op cito)
-Uitdaging (kinderen met A+ en eventueel hoogbegaafde kinderen)
Alle kinderen staan vermeld in het groepsplan. Waar mogelijk de doelen aangeven in vaardigheid scores. Wanneer er wordt gekozen voor divergente differentiatie (loslaten van
de leerlijn) zal een OPP geschreven worden. In de plannen wordt ook beschreven wanneer er door wie op welke wijze wordt geëvalueerd. Onder evalueren verstaan we het
beoordelen of de doelen zijn behaald en wat hiervan de belangrijkste oorzaak was. Deze evaluatie vindt plaats in de groepsbespreking. Gegevens uit de evaluatie worden weer
verwerkt in het groepsoverzicht. Vanuit dit groepsoverzicht wordt weer een nieuw groepsplan gemaakt.
Nu blijven er een aantal individuele onderwijsbehoeften over. Wanneer deze met eenvoudige aanpassingen zijn te organiseren worden deze in het groepsoverzicht uitgebreider
omschreven, wanneer deze uitgebreide aanpassingen vereisen kan er besloten worden om deze uit te werken in een individueel handelingsplan. Ook kan besloten worden om
deze door te schuiven naar een volgende planningsperiode.
Het groepsplan wordt vertaald in het ritmisch weekplan en vanuit daar in het logboek. Wanneer gewerkt wordt met een individueel handelingsplan staat in het logboek een
verwijzing hiernaar. Wanneer in het groepsoverzicht onderwijsbehoeften beschreven zijn die kleine aanpassingen vereisen staat in het logboek ook een verwijzing naar deze
behoeften vermeld.

Wanneer een groepsoverzicht eenmaal gemaakt is zal deze nooit meer leeg starten. De gegevens zullen steeds aangepast en aangevuld worden. Van stamgroepleerkrachten
wordt een voortdurende professionele nieuwsgierigheid naar het kind verwacht. De kritische onderzoekende houding die ervoor zorgt dat stamgroepleerkrachten continu
waarnemen, interpreteren en zich afvragen welke onderwijsbehoefte het kind heeft en wat dat voor het handelen van de stamgroepleerkracht betekent. In de praktijk betekent
dit dat het groepsoverzicht minimaal één keer in de vier weken wordt doorlopen met de vraag of alles nog klopt.
Voor de groepsplannen hanteren we een cyclus van 12 weken. Na 12 weken vindt de evaluatie plaats en binnen twee weken wordt er gestart met de volgende cyclus. Nieuwe
informatie wordt in het groepsoverzicht verwerkt, het nieuwe schooljaar wordt gestart met het laatst ingevulde groepsoverzicht.
Drie keer per jaar worden alle groepen bezocht door de IB en door de directeur afzonderlijk.
Drie keer per jaar vindt een groepsbespreking plaats. Door de leerkrachten wordt deze horizontaal verantwoord. Wat zie ik in mijn groep en wat hebben deze kinderen dus nodig
van mij? Wat zijn de scores van mijn groep afgezet tegen de streefscores? Daarnaast geven de stamgroepleerkrachten aan hoe ze geclusterd en verwerkt hebben in de
groepsplannen.
In de week na de groepsbespreking vindt de kindbespreking plaats. Dit gesprek gaat over individuele kinderen. Hierdoor kan de groepsbespreking echt volledig over de groep
gaan.
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OVERDRACHTSGESPREK
OUDER
GESPREKKEN

Op het einde van het schooljaar vindt een overdrachtsgesprek plaats tussen de leerkrachten onderbouw-middenbouw en middenbouw-bovenbouw. Onderwerp is de informatie
uit het groepsoverzicht en de afgeronde groepsplannen van dat jaar m.b.t. de leerlingen die van de ene naar de andere groep overgaan.
Twee keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd om op gesprek te komen. Tijdens deze gesprekken wordt de informatie op de groepsoverzichten gedeeld met ouders en
wordt informatie van de ouders gebuikt om het overzicht verder te complementeren. Ouders worden op de hoogte gesteld wanneer hun leerling in de groepsplannen een rol
heeft bij de zorg of extra instructie. Dit gebeurt ook tijdens de rapportgesprekken.
Wanneer kinderen een individueel handelingsplan hebben worden ouders betrokken bij het opstellen en de evaluatie van dit plan. Bij een OPP worden ouders al betrokken
wanneer wordt voorgesteld een OPP te starten. Dat is meestal ook het geval wanneer we de IVO-velden beter in beeld willen brengen.
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BIJLAGE 3 AANMELDPROCEDURE
1.VANAF 3 JAAR
Wettelijk gezien mag een leerling aangemeld worden vanaf de leeftijd van 3 jaar. In de praktijk verloopt dit doorgaans als volgt:
EN 9 MAANDEN
-de ouders bellen op (of komen langs op school) om hun kind aan te melden
-of de ouders bezoeken de website van de school en vullen aanmeldformulier deel 1 in. Mailen deze naar de school.
2.AFSPRAAK
De directeur maakt zo snel mogelijk een afspraak met de ouders voor een geschikte datum/tijd (als de school in bedrijf is) voor een rondleiding en gesprek (liefst) binnen een
RONDLEIDING
week. Het kind is daarbij altijd aanwezig en het heeft de voorkeur dat beide ouders aanwezig zijn. Indien de directeur verhinderd is verzorgt de intern begeleider de
rondleiding/gesprek. Bij dit eerste contact met de ouders verwijst de directeur al naar de website voor school-info m.b.t. visie / concept / organisatie / filmpjes etc.
3.RONDLEIDING
De rondleiding vindt plaats met in het achterhoofd voor de ouders de vraag: Past deze school bij ons kind en bij ons als ouders?
En voor de school: Past onze school bij dit kind?
Voor het (oudere) kind (zij-instromer): Past deze school bij mij?
Na afloop geeft de directeur aanmeldformulier deel 1 (indien nog niet ontvangen) en deel 2 mee aan de ouders (met korte mondelinge toelichting) en vraagt deze ingevuld en
ondertekend retour binnen 2 weken. Tevens krijgen de ouders een folder m.b.t. Jenaplanonderwijs mee. Zo gauw het aanmeldformulier binnen is stuurt de administratie een
email ter bevestiging van ontvangst en de melding van de 10-weken periode.

4.ZORGOVERLEG

5.BEVESTIGING

Wat gaat mee na de rondleiding:
-deel 2 aanmeldformulier
-folder Jenaplan
-t.z.t. algemene folder school (als nieuw schoolplan af is)
In het wekelijkse zorgoverleg tussen directeur en intern begeleider worden de nieuwe aanmeldingen besproken:
-de rondleiding/gesprek wordt teruggekoppeld
-het aanmeldformulier (deel 1 en deel 2) wordt doorgenomen
Als er geen aanleiding is te veronderstellen dat de school niet passend is voor het kind (voor de gehele periode t/m groep 8) wordt aan de ouders schriftelijk medegedeeld dat
het kind in principe welkom is (middels een brief die door de administratie verstuurd wordt).
[Met daarbij in het achterhoofd dat de gegevens vanuit de voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) van de ontwikkeling met 3 jaar en 9 maanden geen
veranderd beeld geven. Als dit wel het geval is volgt alsnog 5b.]
Tevens krijgen de ouders informatie over de rest van de procedure tot aan de inschrijvingsdatum, o.a. over de wenperiode en over het digitaal overdrachtsdossier vanuit de
voorschoolse voorziening.
Wat zit er in de envelop die toegestuurd wordt na de periode van 10 weken / met 3 jaar en 11 maanden:
-brief voor het kind
-brief voor de ouders
-kalender
-folder onderbouw

5b.BIJ TWIJFEL

N.B. Wenperiode: 5 keer / hele of halve dagen / in de 3 weken voordat de kleuter 4 wordt.
Bij de eerste keer krijgen de ouders een informatie-pakketje waarin allerlei praktische zaken vermeld staan.
Als er twijfels zijn of de school wel/niet passend is voor het kind (voor de gehele periode t/m groep 8) worden de ouders uitgenodigd voor een vervolggesprek met de directeur
en de intern begeleider.
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6a.INSCHRIJVING

6b.GEEN
INSCHRIJVING

7.OVERDRACHT

Als de school het na dit gesprek nodig vindt contact op te nemen met de voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) en/of andere instanties voor het
verkrijgen van nadere informatie wordt dit aan de ouders medegedeeld. Indien de ouders in aanmeldformulier deel 2 hebben aangegeven dat ze dit niet willen wordt gevraagd
naar het waarom.
Overige opties:
-aan de ouders wordt gevraagd onderzoeksverslagen aan te leveren
-de ouders/het kind worden in de gelegenheid gesteld een dag(deel) mee te draaien
-de school bezoekt de voorschoolse voorziening voor een observatie
(directeur en/of intern begeleider en/of leerkracht groep 1)
-de ouders en de school plannen een gezamenlijk gesprek met de voorschoolse voorziening
(directeur en/of intern begeleider en/of leerkracht groep 1)
-…..
Deze periode mag maximaal 10 weken vanaf de aanmeldingsdatum in beslag nemen.
Vervolg zie 6b.
Het kind wordt op de eerste officiële schooldag ingeschreven op de school.
De ouders krijgen een kopie van de inschrijving toegestuurd.
De eerste schooldag na of op zijn of haar verjaardag.
(Wettelijk gezien kan een kind ingeschreven worden vanaf 3 jaar en 9 maanden. Betekent dit dat de school van plan is het kind in te schrijven op zijn 4de verjaardag?)
Er zijn nu 2 mogelijkheden:
-De school geeft aan de ouders te kennen dat het kind naar hun mening beter niet kan worden ingeschreven op de school omdat er een onvoldoende match is tussen de
onderwijsbehoeftes van het kind en het zorgprofiel van de school. De school begeleidt de ouders vervolgens naar het zoeken naar en vinden van een meer passende school
(uitvoeren zorgplicht), inclusief TLV (toelaatbaarheidsverklaring) van Loket Plein 013 (bij keuze SBO of SO). Andere optie: begeleiden naar andere reguliere basisschool.
-Indien ouders toch sterk de wens hebben dat het kind geplaatst wordt, dan wordt er zwart op wit gezet wat de school kan bieden (en wat niet). Dit papier wordt door school en
ouders ondertekend.
De school vraagt vervolgens bij Loket Plein 013 een arrangement aan ter ondersteuning. Elk jaar zal de haalbaarheid op de school opnieuw worden bekeken. Mogelijk is alleen de
kleuterperiode of een deel daarvan haalbaar en wenselijk.
De administratie geeft alle informatie die over het kind beschikbaar is aan alle onderbouw-leerkrachten.
Intern wordt overlegd bij welke leerkracht(en) en in welke groep het kind wordt geplaatst eventueel na overleg met directeur/intern begeleider.
Vervolg zie ook 5a en 6a.
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BIJLAGE 4 SCHORSEN EN VERWIJDERPROCEDURE
Er kunnen twee redenen zijn om een kind voor korte tijd te schorsen:
het gedrag van het kind is zo storend dat de groep niet meer kan functioneren;
het gedrag van het kind is onveilig voor andere kinderen en/of personen.
In beide gevallen wordt dit de ouders meegedeeld en gevraagd om te komen praten over een oplossing.
Blijven de problemen bestaan, dan worden de ouders en het kind daarvan op de hoogte gesteld en wordt het bestuur erover geïnformeerd. Met directie, ouders en de school wordt naar een oplossing
gezocht. Wordt de oplossing niet gevonden dan kan de directie besluiten tot een schorsing van enkele dagen tot een week. Is na de schorsing het probleem niet opgelost dan kan de directie overgaan
tot de verwijderprocedure.

VERWIJDERING EN VERWIJDEREN
Schorsen en verwijderen van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Schorsen en verwijderen zijn namelijk orde maatregelen. Opvoedkundige maatregelen zijn
pedagogische handelingen die beogen sociaal gewenst gedrag te bevorderen en leerlingen proberen te vormen. Omdat deze maatregelen de rechtssfeer van de leerling slechts zijdelings raken, gaat
het hier om feitelijke handelen. Dit betekent dat opvoedkundige maatregelen door de school aan een leerling kunnen worden opgelegd.
De ordemaatregelen zijn in oplopende mate van zwaarte:
De schriftelijke berisping
De overplaatsing definitief naar een parallelklas of een andere vestiging van de school van het bevoegd gezag.
De schorsing
De verwijdering.
De redenen voor de ordemaatregelen zijn:
Ondersteuningsbehoefte
Wangedrag
Grondslag van de school.
Bij schorsing en/of verwijdering van school wordt het protocol ‘schorsing en/of verwijdering’ gevolgd. Wij hanteren het protocol van onze stichting Tangent. Dit protocol ligt ter inzage bij de directeur
en is tevens te vinden op www.tangent.nl.

Schoolplan Jenaplanbasisschool de Kleine Akkers 2016-2020

