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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 beschreven 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 jaarplan 2018-2019 van de school.
● De meest recente inspectierapporten (juni 2018 en mei 2019).
● Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers.
● De jaarlijkse evaluaties van de pdsa-plannen van de verschillende
werkgroepen/regiegroepen.
● Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke toetsen.
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.
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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:
● Jaarverslag/jaarplan/zelfevaluatie
● Schoolgids
● Schoolondersteuningsprofiel: SOP SBO De Batavier mei 2019.docx
● Ondersteuningsplan samenwerkingsverband
● Veiligheidsplan
● Pdsa-plannen van de werkgroepen/regiegroepen
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Vaststelling
Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. juli 2019

Jan Metgod

directeur

De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. juli 2019

Machiel Wispels

voorzitter van de MR.

Het schoolplan is vastgesteld door het College van bestuur d.d. juli 2019

Peter Breur

College van Bestuur van de Dr. Schaepmanstichting
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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
2.1. 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
Ouders, we staan ervoor dat uw kind zich welkom voelt op onze school, dat we het zien
als individu en respecteren in al zijn eigenheid. Uw kind mag zijn zoals hij/zij is.
Samen met u en uw kind gaan we, op basis van onze kernwaarden (veiligheid,
vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid) op zoek naar de juiste manier om uw
kind nieuwsgierig en enthousiast te maken, zodat het durft te doen, durft te leren en
durft te groeien. Waardering voor inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en een
positieve benadering zijn belangrijke uitgangspunten.
We kijken naar ieders persoonlijke leerontwikkeling. Hierbij gaan we uit van de talenten
en mogelijkheden van uw kind.
Wij staan er voor dat alle medewerkers van onze school middels een positieve
grondhouding zorg dragen voor het welzijn van uw kind.
Uitgaande van de onderwijsbehoeften van uw kind, vormen rust en structuur een
belangrijk aspect binnen onze school.

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.
Onze sbo-school biedt een veilige leeromgeving waarin alle leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften worden gezien en gehoord en waarin we de leerlingen de kans
geven te groeien.
Samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers gaan we uit van ieders talenten,
mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften, zodat ze straks voldoende voorbereid
zijn om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.
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Ons Motto is:
GROEIEN MET LEF
LEF = je eigen grenzen aan kunnen geven
LEF = fouten durven te maken
LEF = hulp vragen en hulp geven
LEF = bang zijn, maar toch doen
LEF = de moed hebben om je talenten in te zetten
LEF = jezelf durven te zijn
LEF = vertrouwen in jezelf hebben
LEF = ……………………..
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Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2019 – 2023 zijn:
Speerpunten zijn geformuleerd n.a.v.
- evaluatie jaarplan 2018-2019 SBO De Batavier
- input van de studiedag in januari 2019
- document Koersplan Dr. Schaepmanstichting 2019-2023
- input werkgroep ‘schoolplan’
- de visie + organisatie van de zorgstructuur
- medewerkertevredenheid vragenlijst
van 2019

naar 2023

woord
mentimer

Compacte visie

1.Visie op ontwikkeling en leren; (effectieve
functies)
2.Visie op onderwijs
3.Visie op opbrengsten van het onderwijs
4.Visie op schoolklimaat (communicatie)
5.Visie op ouderbetrokkenheid

visie

Afstemming en afspraken
rondom didactisch
handelen BGL/BGLUI en
rekenen op papier en
zichtbaar in de klas

Afstemming dagelijks didactisch handelen op alle
vakgebieden + evaluatie van de lessen +
expertise/ervaringen delen: BGL/BGLUI,
technisch lezen, leesbevordering, taal, spelling,
woordenschat, rekenen op papier en altijd
zichtbaar in de klas.

didactiek

Werken vanuit de principes
van de meervoudige
intelligentie bij de WO
vakken aardrijkskunde en
geschiedenis

Gecertificeerd 4 x wijzer school: aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie en techniek worden
aangeboden volgens de principes van de
meervoudige intelligentie.
Onderwijsaanbod afstemmen op de eisen van de
hedendaagse burgers en op behoeften van onze
kinderen.

MI

Beheersing kernvakken

Beheersing kernvakken èn 21 eeuwse
vaardigheden: toekomstgericht curriculum: een
basis voor zelfredzaamheid, zelfsturing en een
leven lang leren.

kernvakken

Leerkracht eigenaar van
leerproces

Leerling mede-eigenaar van het leerproces
(o.a. coöperatieve werkvormen).

eigenaar

ICT als oefenmiddel

De inzet van technologie als veelzijdige bron en
middel voor leren op adaptieve wijze.

ICT

Samenwerking SO en SBO

Structureel gebruik maken van elkaars expertise,
deskundigheid, elkaar versterken en een
gezamenlijke onderbouw.

SO

Inzet IPB MOOI

Talentmanagement: medewerkers inzetten op
talenten en kwaliteiten.

talent

Professionalisering

Visie op nascholingsbeleid en professionalisering

professio9

individuele medewerkers
op eigen verzoek

gericht op wat nodig is op het sbo.

nalisering

Doorgaande ontwikkeling

Ononderbroken ontwikkeling:
Leerlingen zo optimaal mogelijk volgen vanaf
binnenkomst naar uitstroom VO; doelgerichte en
systematische monitoring en daardoor passend
aanbod in de groep aanbieden.

monitoring

Methodegericht werken

Inzicht in doorgaande leerlijnen.
Eenduidige visie op het werken vanuit leerlijnen
en bijbehorende doelen of methodegericht
werken en hiernaar handelen in de dagelijkse
praktijk.
Weloverwogen en breed gedragen besluit.

leerlijn

Ouderbetrokkenheid

Ouderparticipatie: ouders zijn partners op
educatief, pedagogisch en maatschappelijk
gebied.

ouders

Een aangestuurd team
(communicatie)

Zelf-managend team

team

Veilig pedagogisch klimaat
voor kinderen, ouders en
leerkrachten en verbinding
met de identiteit van de
school.

Veilig pedagogisch klimaat en inzicht in sociaal
emotionele leerlijnen vanaf groep 1 t/m 8 met
bijbehorende werkwijze.
Verbinding behouden met de identiteit van onze
SBO school; een visie op en aanbod gericht op
socialisatie en personificatie.

klimaat

Samenwerking met
Onderwijs en jeugdzorg geïntegreerd:
jeugdhulpverlening
partnerorganisaties, opvang, onderwijs en zorg
aangestuurd door onderwijs samenbrengen; Onderwijs zorg
arrangementen(OJA); sturing vanuit de zorg.

jeugdzorg
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2.4. Ons schoolplan op één A4
Voor de uitwerking van onze speerpunten hanteren wij een format. In bijlage 1 is de ingevulde
versie te vinden.

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 (OP 1)
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:
We bieden een op kerndoelen gebaseerd aanbod.
SBO De Batavier biedt een breed en op kerndoelen gebaseerd aanbod dat de
referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het beoogde niveau van alle
leerlingen.
Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school,
wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van elke leerling en dit wordt vastgelegd in
een individueel ontwikkelingsperspectief (OPP). Tevens wordt het uitstroomperspectief
VO vastgelegd in het OPP.
Daar tussenin verdeelt het Schoolondersteuningsteam (SOT) de leerinhouden
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evenwichtig en in samenhang door de leerjaren heen. De leraren kijken vervolgens
kritisch of de aangedragen informatie nog steeds passend is bij de leerlingen, zo niet,
dan wordt het weer afgestemd met het SOT.

3.2.2. Burgerschapsonderwijs (OR2)
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:
We gaan ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is
het onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en
op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen
van leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat.
We geven dat o.a. vorm door vanaf groep 6-7-8 een vertegenwoordiger te laten kiezen
voor de leerlingenraad. Deze vergadert onder leiding van de directie 1 x per 6 weken.
De taken van de leerlingenraad worden in overleg verdeeld.
Gespreksonderwerpen zijn:
- onze vier kernwaarden: Veiligheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Respect
- regels op school
- materiële voorzieningen
- schoolactiviteiten
- inhoud lessen
- terugkoppeling leerling tevredenheidsvragenlijst PO Vensters
- wat verder ter tafel komt
Onze SBO school maakt deel uit van de Dr. Schaepmanstichting (RK), waarbinnen we
de ruimte hebben om onze eigen identiteit vorm te geven. Dit betekent dat geloof en
geloofsuitingen niet vaststaan, maar deel uitmaken van een interactief zoekproces,
waarbij telkens wordt gezocht naar verbindingen.
Om te komen tot een goed burgerschapsonderwijs dient onze school als een
oefenplaats, we bieden de kinderen de gelegenheid de 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:
Vanaf binnenkomst verzamelen we met behulp van methodegebonden, methode
onafhankelijke toetsen (CITO), registratiesysteem ZIEN, observatiemiddel KIJK in de
Kleutergroepen systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van onze
leerlingen.
De leerkrachten vergelijken deze informatie met de benoemde doelen in het OPP.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren analyseert de school waar de
ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen zijn. Vervolgens wordt bepaald
wat er moet gebeuren om eventuele belemmeringen bij leerlingen te verhelpen volgens
12

de 1-zorgroute.
Het SBO heeft een speciale positie binnen Plein Midden Twente. De wijze van
groeperen en differentiatie vraagt een enigszins andere benadering van de invulling
van de 1-zorgroute. Bij het werken met de 1-zorgroute ligt een grote
verantwoordelijkheid bij de leerkracht. Dat betekent dat de rol van het SOT
(schoolondersteuningsteam) veelal een ondersteunend karakter heeft. Daarnaast zijn
ook de leerlingen binnen het SBO, de in- en uitstroom van leerlingen en het actief
betrekken van ouders specifieke aandachtspunten.
Uitgangspunten van de 1-zorgroute

● In de 1-zorgroute staat afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften
●
●

●
●

van de leerlingen centraal. Ieder kind is uniek en dat maakt dat de
onderwijsbehoeften van de leerlingen kunnen verschillen.
In de 1-zorgroute streven we naar preventief en proactief denken en handelen.
Vroegtijdige signalering middels collegiale consultatie en intervisie zijn hierbij
belangrijke instrumenten.
We kijken naar de leerling binnen het systeem en context. We brengen alle
factoren in kaart en richten ons op het kind in samenhang met de groep,
medeleerlingen, leerkrachten en ouders. Dit zorgt voor een goede afstemming
van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van het kind.
In de 1-zorgroute wordt de leerling actief betrokken bij de stappen die in de zorg
gezet worden door met de leerling in gesprek te gaan.
In de stappen die binnen de 1-zorgroute gezet worden zijn de ouders een
belangrijke partner van de leerkracht en de school. Hierbij is goede
communicatie, afstemming en samenwerking tussen ouders en school
belangrijk.

Handelingsgericht werken
In de 1-zorgroute staat handelingsgericht werken centraal, dit kent een cyclus die
bestaat uit 4 fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.
Bij het werken vanuit de 1-zorgroute wordt het ontwikkelingsperspectief (OPP) gebruikt
bij het doel- en opbrengstgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen. Werken
vanuit het OPP veronderstelt dat de leerkracht goed zicht op de leerling heeft en aan
de hand van leer- en ontwikkelingslijnen de langetermijnontwikkeling van leerlingen
plant. Hierbij is aandacht nodig voor bevorderende en belemmerende factoren die de
ontwikkeling en het leren van leerlingen beïnvloeden. Door reële verwachtingen,
duidelijke doelen en gerichte interventies probeert de leerkracht het leerrendement en
de prognose in positieve zin te beïnvloeden.
Werken vanuit het OPP kan ook een bijdrage leveren aan het verhogen van de
opbrengstgerichtheid van het onderwijs en het beter verantwoorden van de resultaten
en de leerwinst die leerlingen boeken na plaatsing in school.
Ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoeften zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het is belangrijk om bij het vaststellen en benoemen van het OPP van
leerlingen niet alleen de cognitieve ontwikkeling als insteek te nemen maar ook te
kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. In het kader van een brede ontwikkeling
van leerlingen zijn ook leergebiedoverstijgende doelen in het pedagogisch domein van
groot belang. Het bereiken van deze doelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan
het maken van didactische vorderingen en het realiseren van een bepaald
uitstroomniveau. Dit zien wij als een kerncompetentie van het SBO.
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De 1-zorgroute biedt een sluitend vangnet om een helder beeld te krijgen van de
onderwijsbehoeften van alle kinderen. De stappen binnen de 1-zorgroute volgen elkaar
logisch op en zijn cyclisch.
Op het moment dat er onvoldoende effect is van het gebodene in de betreffende stap,
wordt - altijd handelingsgericht - overgegaan naar de volgende stap. Als vervolgens
blijkt dat het kind profiteert van het geboden onderwijs- en ondersteuningsaanbod, blijft
men handelingsgericht werken binnen die en voorgaande stappen; het onderwijs of de
ondersteuning is immers effectief. Onderwijs op maat wordt op deze wijze voor elk kind
mogelijk. Het vloeiend in elkaar overlopen van de ene stap in de andere (of weer terug)
zou een logische beweging moeten zijn. De oplossingsgerichte vragen "Wat werkt voor
dit kind (en houden we dat zo)?” en “Wat behoeft verandering (en vraagt om meer zorg
en aandacht op maat)?” zijn daarbij leidend.
Soms is de inzet van externen nodig: o.a. regisseur, Jeugdzorg, ambulante
begeleiding, dyslexie-ondersteuning.
Bij de uitvoering van de interventie zijn de handelingsgerichte werkwijze en diagnostiek
leidend. Uiteraard volgt na de uitvoering van de interventie opnieuw een evaluatie. In
de evaluatie wordt bepaald of de doelen behaald zijn en of de zorg weer terug kan
binnen de reguliere zorgroute van de groep en de school. Wanneer de doelen (nog)
niet behaald zijn, wordt besproken welke interventie dan nodig is.

3.2.4. Onderwijstijd
Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijden:
Hiervoor verwijzen we ook naar onze schoolpagina op de website Scholen op de kaart .
Op onze SBO school hanteren we de volgende onderwijstijden: op onze school geldt
een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Per schooljaar krijgen alle leerlingen 940 lesuren gedurende de 8 leerjaren.

3.2.5. Anderstaligen (OP1)
De manier waarop wij omgaan met leerlingen die een andere voertaal hebben dan het
Nederlands:
Tijdens het lesaanbod in de klas, Taalactief, is er veel aandacht voor
woordenschatonderwijs. Ook tijdens de lessen Nieuwsbegrip is er expliciete aandacht
voor woordenschat en tekstbegrip.
Naast het lesaanbod in de klas, op aangepast niveau, maken we gebruik van de
handreikingen uit “Zien is snappen”.
De belangrijkste invalshoek is het laten zien van een nederlands taalverschijnsel door
visuele middelen en gebaren te gebruiken. Er worden coöperatieve werkvormen
ingezet waardoor de leerlingen van elkaar leren.
Zien is snappen bevat een leerstoflijn Nederlands voor anderstaligen (gr 1-4) en wordt,
indien nodig, als inhaalprogramma in hogere groepen ingezet naast onze bestaande
taalmethode, in dit geval Taal actief.

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
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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.
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,
● Leesvaardigheid,
● Schrijfvaardigheid,
● Begrippenlijst en taalverzorging.
Mondelinge taalvaardigheid
met de drie subdomeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Kleuterplein
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Werkmap Begrijpend Luisteren en Woordenschat
Veilig Leren Lezen (geïntegreerde methode taal-lezen)
Taal actief 4
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Werkwijze
Taalonderwijs kleuters
De Werkmap Fonemisch bewustzijn vormt een (vrijwel complete) leerlijn voor het taalonderwijs
in de groepen 1 en 2. Niet voor elk (sub)domein is informatie en materiaal in deze werkmap
opgenomen. Hiervoor worden aanvullende activiteiten aangeboden.
Opbouw van de werkmap
Omdat fonemisch bewustzijn zich niet vanzelf ontwikkelt, worden er door de leerkrachten van
groep 1 en 2 veel activiteiten gedaan met letters en klanken. in de werkmap is een overzicht van
de vaardigheden rond klanken en letters uitgewerkt.
De Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat
…..
Veilig leren lezen (Kim-versie)
…….
Taal actief 4;
Mondelinge taalvaardigheid: spreken en luisteren
3 hoofddoelen;
1. Stimuleren van de uitdrukkingsvaardigheid van kinderen (spreken en tonen).
Ze leren hun bedoelingen in presentaties, gesprekken en discussies goed en
krachtig te formuleren. Zowel in woord, toon en gebaar.
2. Stimuleren van de verwerkingsvaardigheden van kinderen (kijken en
luisteren). Je leert ze met verschillende doelen luisteren en kijken naar
lichaamstaal.
3. Kinderen inzicht geven in de communicatie. Hoe verloopt communicatie, met
welke doelen kun je spreken en luisteren? Wat zijn gespreksregels en
gesprekspatronen?

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
vervolg implementatie Veilig leren Lezen Kim-versie; toetsing en monitoring
vervolg implementatie Taal actief 4 (onderdeel spreken en luisteren; toetsing/monitoring

Leesvaardigheid
met de twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en
literaire teksten
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Veilig Leren Lezen Kim-versie
Estafette
Nieuwsbegrip XL
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A.

Technisch Lezen en Leesbevordering
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
1. (werkmap) Fonemisch bewustzijn (groep 1 en 2)
Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden' en bestaat
onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rond
letters.
Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, die
bijdraagt aan een goede leesstart.
·
2. Veilig Leren Lezen ( Kim-versie)
Aanvankelijk Lezen: groep 3 en half groep 4
met de bij deze methode behorende materialen, leesseries en software
3. Voortgezet Technisch lezen: tweede helft groep 4 t/m 8
Methode Estafette / Leesfontein, met de bij de methoden horende
materialen/leesseries en software

B.

Het geven van leeslessen m.b.v. de genoemde methoden
Er wordt gewerkt volgens het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructiemodel
(IGDI)
Gedurende de leeslessen krijgen de leerlingen instructie en oefening vanuit de eigen
onderwijsbehoefte, waarbij (via convergente differentiatie gestreefd wordt naar
dezelfde doelen voor alle leerlingen
Het geven van leeslessen aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
(risicolezers)
Naast de verlengde instructie en begeleide inoefening tijdens de basislessen, krijgen
deze leerlingen nog 3 tot 4 keer extra instructie in of buiten de klas.
Deze Extra begeleiding kan bestaan uit;
1. extra oefenen met de leerstof en de materialen van de methode (ET
leesbladen
kopieermap Estafette
2. evt Connectprogramma’s, Ralfi
Klassenbezoeken
Ter ondersteuning en ter vergroting van de leerkrachtvaardigheden worden
klassenbezoeken afgelegd door de Ib’er of coördinator van het vakgebied

C. Leesbevordering
Kerndoel 9 van het basisonderwijs stelt dat “leerlingen plezier moeten krijgen in het
lezen van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten”.
Leesbevorderingsactiviteiten die ingezet worden:

○ Dagelijks vrij lezen
○ Boekintroductie-boekbespreking, 1 a 2 x per week Minilesjes inzetten
○ Leesactiviteiten vanuit De Bieb op school (Samenwerkingsproject met de
Bibliotheek Hengelo)
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○ Collecties boeken in de schoolbieb: informatief, verhalend, gedichtenbundels,
moppenboeken, raadselboeken, prentenboeken, woordenboeken

○ SchoolWise (Een digitale catalogus met diverse mogelijkheden ter
○

leesmotivatie)
Materialen behorend bij diverse leesactiviteiten.

Het “vrij” lezen uit gekozen schoolbieb-boeken/centrale bibliotheek
De leerkracht fungeert hierbij als model: is de helpende volwassene (“Leescirkel” van Aidan
Chambers)
De leesactiviteiten worden opgenomen in het jaarlijks opgesteld Leesplan
(bibliotheekjaarplan) o.a
- Activiteiten rond de Kinderboekenweek
- Voorleesdagen/Voorleeswedstrijd
- NL leest Junior
- 1-tegen-allen
D.

Begrijpend Luisteren
Groep 1 t/m 3 en 4 (eerste helft schooljaar)
Leerlijn Woordenschatonderwijs Kleuterplein
VLL (nieuwe KIM-versie)met daarin woordenschat en leesbegrip)
Expliciet begrijpend luisteren; 1 keer in de 2 weken, met verschillende
teksten; prentenboeken, informatieve boeken, etc. en werkvormen uit
o.a.Werkmap Begrijpend Luisteren CPS)

Uitgangspunten
Er zijn afspraken gemaakt over de gehanteerde luisterstrategieën, verhaalstappen en
verhaalvragen
Groep 1; wie, wat, waar - aanbieden
Groep 2; wie, wat, waar - beheersen, probleem en oplossing - aanbieden
Groep 3 en 4; wie, wat, waar, probleem, oplossing - aanbieden en beheersen
● De leerkracht heeft de les zichtbaar goed voorbereid (handleiding, kijkwijzer,
aantekeningen)
● De leerkracht heeft alle materialen klaarliggen
● Het prentenboek sluit aan op het actuele thema, is van een hoog niveau en bevat
de zogenoemde verhaalstappen
● De risicoleerlingen zijn door middel van pre-teaching voorbereid op de activiteit

1.
2.
3.
4.

Groep 4 (tweede helft schooljaar) en 5 t/m 8
Lessen Nieuwsbegrip XL en werkvormen uit map Begrijpend lezen CPS
We werken met de basislessen en wisselen af met andere tekstsoort (2 x per week)
We werken met de bijbehorende oefeningen/opdrachten (keuze maken)
We werken met allerlei teksten, o.a. informatieve teksten, fictieve teksten enz
We gebruiken niet-methodegebonden toetsen (1 x per schooljaar); Cito Begrijpend
Lezen Speciale Leerlingen/CITO BL 3.0, CITO Begrijpend Luisteren

Uitgangspunten
De leerkracht maakt bewuste keuzes m.b.t. leerstof, de tekst, die hij of zij aanbiedt en kent de
inhoud en werkwijze van Nieuwsbegrip XL
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●

De leerkracht heeft zicht op en stemt af op alle leerlingen en hun specifieke
onderwijsbehoeften, het niveau van de leerstof (niveau van de tekst) en het niveau
van de leerlingen (basisgroep, zorggroep, groep extra uitdaging)
● We gebruiken het GRIMM-model en controle-van-begrip vragen uit EDI
● De leerkracht heeft specifieke aandacht voor het opdoen van succeservaringen
door de leerlingen en heeft hoge verwachtingen
● Er worden coöperatieve en activerende werkvormen ingezet(zie o.a map
WERKVORMEN BL van CPS)

E.

Het begeleiden van leerlingen met kenmerken van dyslexie
Vanaf half groep 4 en in groep 5 krijgen leerlingen die,
ondanks extra instructie en begeleide inoefening een grote mate van achterstand en
hardnekkige problematiek vertonen, extra tijd en instructie.
Handelingsplannen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften worden 2× per jaar opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
Er wordt een faciliteitenlijst opgesteld. Er kunnen ICT-middelen zoals bijvoorbeeld
Readspeaker ingezet worden.

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
Implementatie Estafette 3
Nieuwe impuls leesbevordering, o.a.
Schoolwise
Risicoscreening groep 2
Vervolg implementatie didactiek/lesinhoud begrijpend luisteren en begrijpend lezen
(zie bibliotheek jaarplan 2019 - 2020)
Schrijfvaardigheid
Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Veilig leren lezen (Kim-versie)
Taal actief 4

:
De leerlijn schrijven bevat zes sublijnen:
verhalen schrijven
informatieve teksten schrijven
instructieve teksten schrijven
betogende teksten schrijven
poëtische teksten schrijven
contactuele teksten schrijven
Elk thema in Taal actief bevat twee lessen schrijven. Elke les duurt ongeveer 40 min.: verkennen,
voorbereiden, schrijven, verbeteren, presenteren, reflectie.
Op het beoordelingsblad schrijfopdrachten staan alle schrijfopdrachten van het hele jaar
vermeld. Per schrijfles staat aangegeven op welke aspecten gelet moet worden.
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In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
Keuze leerstof m.b.t. schrijven(eigen schrijfwerk)
1. Verschil praktijk en theorie leerlingen
2. De observatie instrumenten bij schrijven

Begrippenlijst en taalverzorging
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:
Groep 3 (half 4): Veilg Leren lezen (geintegreerde taal-leesmethode)
Groep 4 t/m 8; Taal actief 4

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
De leerlijnen taal en spelling in Taal actief zijn op elkaar afgestemd. De ankerverhalen vormen
het vertrekpunt voor alle lessen.
De kinderen krijgen informatie over wat ze leren. Elk taal- en werkboek start met een visuele
leerlijn.
Het instapkaartje geeft een doelbeschrijving (‘Dit ga je leren’) en een uitleg in begrijpelijke taal
(‘Dit moet je weten’).
Een les taal bestaat uit een leerkracht gebonden lesdeel en een lesdeel zelfstandig werken.
Er is veel aandacht voor woordenschat.
Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een aanvullend programma:
“Woordenschat extra”.
In groep 4 wordt met de instaplessen van Taal actief begonnen na afsluiting van Veilig leren
Lezen.
Per dag worden er lessen vanuit de methode gegeven, taal inclusief spelling.
Per schooljaar wordt bepaald welk leerstofaanbod er voor de verschillende groepen
gehanteerd wordt.
Dit is afhankelijk van theorie en/of praktijkgroep
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
Vervolg implementatie Taal actief 4
1. Keuze leerstof Taal actief 4; wel/niet
2. Taal; toetsing en monitoring
Spelling; toetsing en monitoring
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Engelse taal
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Groove me, een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle
lessen.
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
In de lessen wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te leren,
daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de
woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema van
de les.
Groove me wordt gegeven aan de hand van lessen op het digibord. De kinderen
kunnen de lessen zowel volledig digitaal verwerken, als op een werkblad en in
werkboeken of een combinatie van beide.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
In alle groepen 6 - 8 wekelijks een Engelse les geven aan de hand van de methode
Groove me.
In schooljaar 2019-2020 wordt wekelijks 1 les gegeven en wordt elk blok afgesloten met
een toets in gr 6 - 8. In 2020-2021 gaan we ook een les Engels aanbieden in groep 5.

Rekenen/wiskunde
Het gaat hierbij om de volgende domeinen:
● Getallen
● Verhoudingen
● Meten en Meetkunde
● Verbanden
Deze domeinen hebben wij samengevoegd aangezien ze ook op deze wijze in de methode
Reken Zeker worden aangeboden.

Rekenen
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Reken Zeker groep 2 t/m 8.
Dr Digi (digitaal lesmateriaal Reken Zeker)
Ambrasoft
Snappet (pilotgroep)
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
De lessen Reken zeker worden dagelijks aangeboden op aangepast leerstofniveau,
aansluitend op het niveau van de groep. Per jaar/periode bepalen de leerkracht en de
IB’er gezamenlijk het leerstofaanbod.
De lessen worden aangeboden volgens de schoolbrede rekendidactische afspraken
waarbij we het IGDI/EDI-model volgen. Er wordt gewerkt in instructieniveaus. Per les
worden, door de leerkracht, doelen geformuleerd die centraal staan in die les. Op basis
van die doelen worden keuzes gemaakt en aanpassingen gedaan in het aanbod van
Reken Zeker.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
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●

●

●
●

Continueren van het rekenverbetertraject (olv Gert Gelderblom) om de kwaliteit
van de rekenlessen te verbeteren en afspraken te borgen. Gert zal hierbij vooral
het SOT, IB’ers en directie ondersteunen in hun begeleiding en
professionalisering van de leerkrachten.
Visie ontwikkelen op hoe kinderen leren. Op basis daarvan gaan we ons
oriënteren op de mogelijkheden van het verbeteren van passend leerstofaanbod
rekenen, al dan niet gebruik makend van werken volgens leerlijnen, evt. op basis
van de huidige methode en/of passende perspectieven.
Implementeren van ‘formatief toetsen’ in de 2e helft van het schooljaar. Door
voorafgaand aan een aan te bieden blok zicht te hebben op de hiaten en kennis
van leerlingen kunnen we nog beter afstemmen in ons leerstofaanbod.
Realiseren van structurele inzet van rekendidactische materialen tijdens de
lessen.

Samenvatting te realiseren veranderingen Rekenen:
zie boven

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Hieronder wordt begrepen:
● Mens en samenleving (wereld oriënterende vakken)
● Natuur en techniek
● Ruimte
● Tijd
Bovenstaande items komen aan bod binnen de werkwijze van VierKeerWijzer; Omdat elke
leerling anders denkt en handelt streven we naar afstemming; Afstemming tussen kind,
volwassene, leerstof, organisatie en schoolgebouw. Uitgaande van de drie basisbehoeften
relatie, competentie en autonomie helpt de VierKeerWijzer® manier om deze afstemming zo
optimaal mogelijk te organiseren zodat kinderen en leerkrachten vanuit hun motivatie, eigen
denkstrategieën en handelen kunnen leren van en met elkaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie.
Om tegemoet te komen aan verschillen maken we binnen VierKeerWijzer® gebruik van de
theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie.
Een meer uitgebreide toelichting om dit alles en de doelen die wij hierbij als school nastreven is
te vinden in de gouden map behorende bij MI.
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
● Kieswijzers onderbouw; Per thema zijn er bij de meeste onderwerpen twee
grote A3-kaarten beschikbaar. Op één van de kaarten staan tal van ideeën om
de leeromgeving in te richten. Op de andere kaart staan per thema verschillende
uitwerkingen. Zo zijn er thema’s waar de kiesbordkaartjes bij worden geleverd,
anderen hebben rollenkaartjes of ander divers hulpmateriaal.
● Themakaarten Aardrijkskunde;
Kaarten en Plattegronden (Een kaartenbak, ingedeeld in vier thema’s, die als
voorloper dienen. Net als bij ‘Geschiedenis Anders’ kunnen de kinderen uit een
16-tal kaarten kiezen)
Nederland, Europa en Wereld (Om zoveel mogelijk uitdaging en afwisseling te
houden zijn de 12 thema’s van ‘Aardrijkskunde Anders’ op een geheel unieke
wijze vorm gegeven. In ieder van de drie mappen zitten vier katernen. In ieder
katern wordt een spelvorm beschreven die met de gehele klas in de thema
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●

●
●
●

periode van drie weken uitgewerkt wordt. Iedere periode wordt afgesloten met
het klassikaal spelen van het spel. De voorbereidingen van ieder spel bestaan uit
tal van opdrachten die uiteraard weer vormgegeven zijn vanuit meervoudige
intelligentie. Tijdens het maken en het spelen van het spel wordt door de
kinderen veel geleerd. Doordat bij ‘Aardrijkskunde Anders’ volgens de structuur
van VierKeerWijzer® wordt gewerkt wordt er veel diepgang gecreëerd en trainen
de kinderen vele vaardigheden.
Topo Anders: Dit is een kaartenbak met 55 kaarten waarmee de topografie op
een speelse manier wordt geoefend. Op iedere kaart wordt een oefening
beschreven waarmee de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen.
Ook in Topo Anders zijn de verschillende intelligenties verwerkt.
Themakaarten Geschiedenis; de volgende thema’s worden gebruikt
Groep 5:Vroeger was het anders, Van vroeger tot nu, Het oude Egypte (in iedere
groep inzetbaar),Pre-historie
Groep 6:Romeinen, Kloosters, Vikingen, Ridders en kastelen
Groep 7: De stad in de middeleeuwen, Ontdekkingsreizen, Tachtig jaar oorlog,
Gouden Eeuw
Groep 8: Pruiken en Revoluties, Industrie, Twee keer oorlog, De laatste tijd
Themakaarten Techniek worden binnen het model van VierKeerWijzer®
volledig geïntegreerd in de thema's van wereldoriëntatie.
Themakaarten Natuur Anders; 32 thema’s voor de groepen 5 t/m 8.
Map thema’s in samenhang; op deze manier werken we schoolbreed aan
eenzelfde overkoepelend thema.

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
●

●

●

Leerkracht momenten
De leraar is er voor het vonkje, voor de samenhang, voor de intermenselijke
relaties, voor de persoonlijk diepgang van ieder kind. Regelmatig voegt de
leerkracht de opgedane kennis van ieder individueel kind samen tot 1 groot
geheel voor de hele groep. Uiteraard geeft de leerkracht ook (minimaal 5 bij elk
leerdoel 1) lessen over het onderwerp: vertel een verhaal, nodig een deskundige
uit, organiseer een excursie, houd een kringgesprek, benut de digitale
mogelijkheden, verteld eigen belevenissen, geef instructie, enz.
Keuzemomenten.
Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid
om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema
verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren.
De rijke leeromgeving.
Als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan de verschillen tussen
kinderen, talenten willen benutten, dan kunnen wij niet volstaan met een
leesboek, een werkboekje en een computerprogramma. We willen de inrichting
en de soorten materialen die de onderbouw heeft doortrekken naar boven! Een
zandtafel in groep 8!

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
Afgelopen schooljaar is gewerkt aan 4 schoolbrede thema’s.
Komend schooljaar zal dit uitgebreid worden naar 5 thema’s en vervolgens zal ook
natuur in het schooljaar 2020-2012 binnen dezelfde werkwijze worden opgenomen in de
planning,

Kunstzinnige oriëntatie en cultuureducatie
Kunstzinnige oriëntatie en cultuureducatie zijn geen speerpunten binnen ons onderwijs. Toch
denken we dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
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Kunst en cultuur vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving waarin zij opgroeien. Kunst
is een specifieke uitingsvorm van cultuur en heeft alles te maken met de wijze waarop in de
samenleving wordt gedacht en gehandeld. Door de kinderen hiermee in aanraking te brengen,
krijgen zij de kans om hun eigen mogelijkheden op dit terrein te ontdekken en te ontwikkelen.
Cultuureducatie is van belang, omdat het bijdraagt aan een beter en rijker leerklimaat. Het biedt
ruimte voor eigen initiatieven, het doet een beroep op meer intelligenties, het biedt handreikingen
voor inspiratie uit vele culturen en het helpt om doelen van andere leergebieden te bereiken.

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Op het gebied van kunstzinnige oriëntatie wordt er niet vanuit vaste methodes gewerkt.
Op het gebied van kunstzinnige oriëntatie geeft iedere leerkracht een eigen invulling aan
de lessen beeldende vorming, muziek, drama, dans, media-educatie en literaire
vorming.
Cultuureducatie krijgt binnen onze school met name vorm door deelname aan het
project “Kunst op School” en de “ICC-wijkprojecten”.
Kunst op school
De commissie Kunsteducatie stelt jaarlijks een nieuw programma samen volgens het
Kunstmenu. Dit programma omvat voorstellingen, activiteiten op het gebied van:
Beeldende kunst;
Film;
Literatuur;
Cultureel erfgoed;
Muziek en muziektheater;
Dans;
Drama.
Elke groep neemt deel aan één activiteit uit dit programma.
De oudste bovenbouwgroepen kunnen naast het gewone programma ook voor de
educatieve tentoonstelling van Oyfo inschrijven.
ICC-wijkprojecten
Het (jeugd)beleid van de gemeente Hengelo wordt gekenmerkt door een wijkgerichte
aanpak. Ook op het gebied van kunst- en cultuureducatie wordt dit doorgetrokken. Zo is
van alle scholen een indeling gemaakt in vier stadsdelen.
“De Batavier” is ingedeeld in stadsdeel Oost.
Andere scholen in dit stadsdeel zijn:
“Anninksschool”, “Sint Jan”, “De Akker”, “De Triangel” en “De Tulp”.
Op het gebied van kunst- en cultuureducatie komen deze scholen samen met de
gemeente tot overleg met vertegenwoordigers van culturele instellingen. Zoals:
Bibliotheek Hengelo;
Oyfo
Historisch museum Hengelo;
Rijksmuseum Enschede;
“Karavaan der Vertellers”
“De talentuin”
Etc.
Dit resulteert in een gezamenlijk project dat jaarlijks in maart wordt gehouden.
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In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
Er zijn geen afspraken gemaakt om tot veranderingen te komen.

Bewegingsonderwijs
Voor de lessen bewegingsonderwijs gebruiken wij de inpandige gymzalen op beide
locaties met de aanwezige materialen.
Op beide locaties worden twee lessen bewegingsonderwijs per week verzorgd door een
vakleerkracht en één les per week door de groepsleerkracht.
We bieden binnen verschillende lesstructuren (de vrije, groepjes en klassikale les) alle
betekenis gebieden van het bewegingsonderwijs aan.
Naast de landelijke doelstellingen hebben we onze eigen kerndoelen binnen het
bewegingsonderwijs hieronder uitgewerkt.
De landelijke kerndoelen bewegingsonderwijs.
- De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende
bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegingsen spelvormen ervaren en uitvoeren.
- De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan
bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan,
de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten
rekening houden.
Wij hebben deze landelijke doelstellingen omgebogen naar 3 hoofddoelstellingen voor
het bewegingsonderwijs op de Batavier.
1. Plezier beleven aan bewegen.
2. Het krijgen van zelfvertrouwen door het ervaren van succes.
3. Het accepteren en waarderen van je eigen kunnen/het kunnen van de ander.
We werken vanuit de leerlijnen bewegingsonderwijs van het boek basisdocument
bewegingsonderwijs. Per leertijdscatergorie zijn bewegingsvormen uitgewerkt
behorende bij de diverse leerlijnen en aangepast aan onze sbo doelgroep.
Er is een vakwerkplan bewegingsonderwijs aanwezig waarin de werkwijze,
doelstellingen, huisregels, buitenschoolse sportactiviteiten, enz. uitgebreid omschreven
staan.

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 (zie link pag. 4) 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:
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Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau
dan de stamgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of
begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het
aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken
ontwikkeling van de leerling. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste
effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij.
In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd wat onder extra ondersteuning wordt
verstaan en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het
samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de
leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het
ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van
de leerling.
Door fulltime ondersteuning van onderwijsassistenten in de kleutergroepen wordt aan
de onderwijsbehoefte van de leerlingen voldaan.
Wanneer er tussen de leerkracht(en) en de intern begeleider geen passend antwoord/
interventie gevonden kan worden om de hulpvraag van de leerkracht te kunnen
beantwoorden, wordt er overgestapt naar stap 4 van de 1-zorgroute. In stap 4 wordt in
de school extra expertise ingezet om meer zicht te krijgen op de
ondersteuningsbehoeften van de leerling en/ of de begeleidingsbehoefte van de
leerkracht. Bij het CvB overleg wordt er gebruik gemaakt van de expertise van de
orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker. Zij zijn aanwezig bij de CvB
bespreking.
Stap 5 = consulteren en inzet van externen om tot een passende interventie te komen.
Soms komt het voor dat de inzet vanuit het SOT en externen niet voldoende is om
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een kind. Dan is een aanbod op
maat nodig voor het kind. Dit aanbod wordt een arrangement genoemd. In stap 6
vraagt de school een arrangement aan bij de Commissie voor Arrangementen (TLV
SO) of bij het bestuur van de school van herkomst (onderwijsarrangement).
Ambitie: passend aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

3.5. Veiligheid (SK1)
Hoe we op onze school veiligheid in ons beleid hebben verwerkt, dit beleid monitoren en antipestbeleid coördineren:
Borgen van de huidige schoolbrede afspraken in een eenduidige aanpak in
pedagogisch handelen.
De veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen moet hierbij voorop staan.
Uitgangspunt is het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van
probleemgedrag vanuit een positieve en neutrale benadering en preventief en curatief
handelen. Hierbij staan de kernwaarden: vertrouwen, respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid centraal.
Kennismakingsweken:
De eerste 2 weken staan in het teken van ‘de kennismakingsweken’, waarbij veel
aandacht is voor het groepsproces en het vormen van een positieve groep.
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We onderwijzen de gedragsregels en ‘afspraak van de week’: iedere maandagochtend
tijdens de briefing staat een afspraak centraal en wordt daaropvolgend iedere
maandagochtend besproken in de groepen.
Het gevoel van veiligheid wordt bij leerlingen, leerkracht en ouders gemonitord m.b.v.
de vragenlijsten van PO Vensters.
De sociale veiligheid bij leerlingen wordt ook m.b.v. ZIEN (1x per jaar) in kaart gebracht.
Als de uitkomsten van de monitoring aanleiding geven, wordt het beleid aangepast met
als doel de veiligheid te verbeteren.

Ambities op het gebied van veiligheid:
Ambitie:
● op zoek naar verbinding tussen ABC-methodiek, Rots en Water en een
schoolbrede aanpak, die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op
het voorkomen van probleemgedrag.
● registratie klein en groot probleemgedrag en passende consequenties.

3.6. Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3)
Ons pedagogisch schoolbeleid is beschreven in het sociaal veiligheidsplan:
SOCIAAL VEILIGHEIDSPLAN SBO DE BATAVIER
Ons didactisch schoolbeleid is beschreven in beleidsdocumenten voor de verschillende
vakgebieden. Tevens zijn afspraken rondom klassenmanagement beschreven in een
beleidsdocument.
Wij hebben de ambitie om:
SK2:
Op zoek naar verbinding tussen ABC-methodiek, Rots en Water en een schoolbrede
aanpak, die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag.
Registratie klein en groot probleemgedrag en passende consequenties.
OP3:
Beleidsdocumenten (‘wat is een goede les’) te beschrijven voor alle vakgebieden en
daardoor afstemming in didactisch handelen van de leerkrachten en optimale
afstemming van de lesstof op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
Structureel inzetten op klassenbezoeken en feedforward gesprekken.
Daarnaast eigenaarschap bij leerkrachten vergroten: zorgstructuur is ondersteunend,
leerkracht bepaalt het succes.
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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’ en is 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
Op alle scholen is het Werkverdelingsplan (CAO PO 2018-2019) geïmplementeerd
waarbij in samenspraak met het team ieder jaar de taken verdeeld worden.
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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.

Beschrijving unieke functie en onmisbare medewerker
Unieke functies:
De unieke functies zijn in het blauw vermeld in bovenstaand schema.
Deze unieke functies zijn allen onmisbaar en moeten in verhouding met het aantal leerlingen
behouden blijven.
Onmisbare medewerker:
De onmisbare medewerker is een leerkracht met de schooltaak Intern Begeleider.
Het aantal FTE van een leerkracht met de schooltaak Intern Begeleider is gekoppeld aan het
aantal leerlingen.
De verdeelsleutel is 0,1 FTE (4 uur) per groep en 0,1 FTE voor onderlinge afstemming.
Daarnaast is een leerkracht met recente werkervaring en expertise in het werken met kleuters
een onmisbare medewerker, dit voor minimaal 0,5 FTE per kleutergroep
(formatieplan algemeen , aantal FTE OOP/OP)
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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 te(?) 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.

5.2. Hoe wij onderwijskwaliteit definiëren
5.2.1. Identiteit
5.2.2. Socialisatie
5.2.3. Opleiding
5.2.4. Persoonsvorming
5.2.5. Kwalificatie
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SBO De Batavier is een samenwerkingsschool die is ontstaan vanuit twee sbo-scholen
(openbaar en katholiek) en maakt onderdeel uit van de Dr. Schaepmanstichting.
Een school waarbinnen identiteit wordt gezien als een dynamisch gegeven en we de
ruimte hebben onze eigen identiteit vorm te geven.
De leerkrachten hebben de intentie om samen met de kinderen, collegae en
ouders/verzorgers te willen zoeken naar wie/wat hen bezielt en beweegt bij
levensbeschouwelijke en/of ethische vragen.
De kernwaarden van onze school (veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en
respect) en kennis vanuit diverse bronnen geven richting aan dit continue zoekproces
en nemen een herkenbare positie in. Deze kernwaarden worden onder meer zichtbaar
in de alledaagse praktijk: in het pedagogisch handelen van de medewerkers, bij actuele
gebeurtenissen, dagopeningen en vieringen.
Dit betekent dat geloof en geloofsuitingen niet vaststaan, maar deel uitmaken van een
interactief zoekproces, waarbij telkens wordt gezocht naar verbindingen.
Er wordt ingespeeld op een diversiteit aan gedachten en beelden over godsdienst en
levensbeschouwing. Dit maakt het voor de individuele leerkrachten mogelijk om op een
geloofwaardige wijze inkleuring te geven aan persoonlijke en professionele identiteit.
Identiteitsontwikkeling krijgt meerwaarde wanneer deze kleur krijgt vanuit een
interculturele invulling (schoolbreed). Het zoeken naar verbinding tussen verschillende
culturen en/of levensbeschouwelijke stromingen is richtinggevend.
We gaan in schooljaar met het nieuwe SBO-team de diepte in tijdens enkele
studiedagen. Inspirerende, geloofwaardige en duurzame identiteitsontwikkeling vraagt
om te werken aan systematische teamreflectie op beroepsidentiteit.
Er komen items komen aan bod als:
- persoonlijke identiteit en professionele identiteit: smalle en brede identiteit
- betekenis geven aan kernwaarden
- periodiek terugkomen op identiteit en reflectie.
Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen leren in een prettige, veilige,
geborgen en respectvolle omgeving. Wij willen dat iedereen zich leert competent te
voelen en verantwoordelijkheid leert te nemen voor zichzelf en voor elkaar. Wij zijn
betrokken bij elkaar en voelen ons samen verantwoordelijk voor wat er in de groep en
op school gebeurt. Iedereen mag er zijn en iedereen heeft een eigen plek en rol binnen
onze school. De Batavier is een samenwerkingsschool en we geven daar invulling aan
door ontmoetingen en vieringen, waarden en normen, respect, inspiratiebronnen veel
aandacht te geven.
Door middel van het onderwijs dat wij bieden willen wij de leerlingen zo goed als
mogelijk begeleiden in hun leer- en ontwikkelingsproces. De leerkracht heeft in dit
proces een belangrijke rol, want hij plant, begeleidt en stuurt vanuit vertrouwen het
groepsproces en ook de ontwikkeling van de leerling. De groepsaanpak is zo
georganiseerd dat de leerlingen de instructiebehoefte kunnen ontvangen die nodig is
voor de volgende stap in de ontwikkeling. Om kinderen hierbij de juiste handvatten te
bieden, vinden we het ook belangrijk dat leerkrachten blijven leren en
professionaliseren om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en verbeteren.
Teambrede professionalisering tijdens geplande studiedagen en persoonlijke
professionalisering op basis van behoeften talenten.
De ambitie hierbij is de talenten van het personeel zo optimaal mogelijk in te zetten.
Door gesprekken met kinderen te voeren en het inzetten van coöperatieve werkvormen
stimuleren wij het eigenaarschap bij hun eigen leerproces. De onderwijsbehoeften van
kinderen zijn het uitgangspunt voor het verdere leren. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat wij kinderen een goede basiskennis en vaardigheden meegeven, die
onmisbaar zijn in de huidige maatschappij.
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5.5. Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit
Waarover, wanneer en hoe voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere
belanghebbenden in onze omgeving:

WIE

WAAROVER

WANNEER

HOE

MEDEWERKERS

FUNCTIONEREN

KLOK MOOI

IPB CYCLUS MOOI +
VOORTGANGSGESPREKKEN

OUDERS/
VERZORGERS

2 X PER JAAR
FEB./JUNI

OPP GESPREKKEN +

FINANCIËN

1 X PER JAAR, NOV.

MR BIJEENKOMST

FORMATIE

1 X PER JAAR,
MEI/JUNI

MR BIJEENKOMST

COLLEGE VAN
BESTUUR

JAARPLAN,
JAARVERSLAG,
OPBRENGSTEN

3 X PER JAAR,
OKT/MRT/JUNI

VOORTGANGSGESPREKKEN

INSPECTIE

ONDERWIJSKWALITEIT

1 X 2 JAAR

SCHOOLBEZOEK EN
VRAGENLIJSTEN

ONTWIKKELING KIND

KINDRAPPORT

Hoe we de opbrengsten van de dialoog met alle belanghebbenden verwerken in onze omgeving
bij het verder definiëren en verbeteren van de onderwijskwaliteit:
JAARPLAN EN JAARVERSLAG
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Bijlage 1
Schoolplan op één A4
De onderwerpen zijn gerangschikt onder de kwaliteitsgebieden van de inspectie:
- Onderwijsproces (OP1 = Aanbod, OP2= Zicht op ontwikkeling, OP3 = Didactisch handelen,
OP4 = Extra ondersteuning)
- Schoolklimaat (SK1= Veiligheid en SK2 = Pedagogisch klimaat)
- Onderwijsresultaten
(OR1 = Resultaten, OR2= Sociale en maatschappelijke competenties en OR3 = Vervolgsucces
- Kwaliteitszorg en ambitie (KA1 = Kwaliteitszorg, KA2 = Kwaliteitscultuur en KA3 =
Verantwoording en dialoog)
Schoolplan één A4 toevoegen

Onderwerpen

Aanleiding

Te bereiken doel:

Waarom gaan we
het ontwikkelen/
verbeteren?

Waar willen we naar
toe?

Welke activiteiten om
ons doel te bereiken?
Hoe komen we daar?

Wie is
verantwoordelijk
voor de
coördinatie
en
uitvoering?
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wanneer
gereed

OP 1
Aanbod
Eigenaarschap +
kernvakken

Visie op
leren

Vergroten
activerende rol van
de leerlingen.
Leerlingen zijn erg
afhankelijk van de
sturing van de
leerkracht

We missen de
gezamenlijke WHY
van waaruit we
keuzes kunnen
maken, draagvlak,
verbondenheid
kunnen creëren.
We willen een
weloverwogen
keuze maken of de
methode blijven
volgen of dat we
andere keuzes
gaan maken. O.a.

Leerling is mede
eigenaar van het
leerproces: zelf
nadenken over het
leerproces

Een concrete visie van
waaruit we
beargumenteerde
keuzes kunnen maken
voor ons aanbod en
didactisch handelen.

Activering leerlingen
door aandacht voor
coöperatieve
werkvormen: enkele
leerkrachten volgens
scholing en
overdracht/teamscholing
tijdens
teambijeenkomsten/
studiedagen.
Ontdekken wat we nog
nodig hebben op basis
van onze visie
team krijgt kennis over
executieve functies.
-leerlijn executieve
functies.
-we weten hoe onze
kinderen leren
-we hebben kennis over
mindset-denken en
kunnen dit toepassen in
de klas.
- MI uitbouwen naar alle
vakgebieden: ‘ik leer zo’,
studiewijzer hanteren
-leerkracht heeft andere
rol in de klas; dit
betekent je bewust er
van worden en deze
nieuwe vaardigheden
(minder sturend en meer
begeleidend)ontwikkelen
-De inzet van
ICT/technologie als
veelzijdige bron en
middel voor leren op
adaptieve wijze.

werkgroep
coöperatieve
werkvormen
en directie

2019-2020

- 20192020

- 20202021

directie

- vanaf jan.
20202023

-2019-2021

-teambijeenkomsten met
een externe deskundige;
-in gesprek gaan d.m.v
afwisselende
werkvormen:
-bezoek ander sbo
scholen die werken
vanuit leerlijnen:
-zicht krijgen op
verschillende
leerstrategieën
gerelateerd aan IQ

-2019-2020
sept. 2019
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het werken van
leerlijnen en
doelen.

-leerkracht heeft andere
rol in de klas; dit
betekent je bewust er
van worden en deze
nieuwe vaardigheden
ontwikkelen en
toepassen
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OP 2:
Zicht op
ontwikkeli
ng
Monitoring

We willen een
gedetailleerder
zicht op
ononderbroken
ontwikkeling vanaf
binnenkomst naar
uitstroom.
Doorgaande lijn
door de hele school
zichtbaar.

1. Doelgerichte en
systematische
monitoring door
passend aanbod in de
groep aanbieden: dit
zou kunnen leiden tot
inzet formatieve
toetsen

1.cyclus HGW,
bespreken individueleen groepsdata en
formuleren
onderwijsbehoeften
tijdens
groepsbesprekingen,
intervisie en
teambijeenkomsten.

2. Het OPP vertalen
naar het dagelijkse
handelen van de
leerkracht, waardoor
passend onderwijs
wordt geboden

2. zorgroute hanteren,
werkdagen/studiedagen
worden ingepland na de
toetsweken: dagelijkse
lesevaluatie (eenduidig
format) in de
klassenmap en
periodieke evaluatie
OPP

3. Intensievere
samenwerking so-sbo
en gebruik maken van
elkaars expertise

Er is onvoldoende
afstemming
eenduidig
didactisch
handelen

1.
2019-2020

2. 20192020

3. periodiek overleg 4 à
5 keer per jaar SOT sbo
en so

3. 20202022

4. Visieontwikkeling
tijdens
teambijeenkomsten

4. 20222023

1. betere opbrengsten
door eenduidige
afstemming didactisch
handelen om
zodoende optimaal te
kunnen aansluiten bij
de onderwijsbehoeften
van onze SBO
leerlingen

1.instructie afstemmen
Regiegroep
op verschillen tussen de didactisch
leerlingen:
handelen
-lesmodel igid/edi
centraal stellen
-inhoudelijke
teambijeenkomsten/inter
visie en studiedagen
- samen lessen
voorbereiden en
evalueren
- afstemming over inzet
hulpmiddelen
- collegiale consultatie:
elkaars lessen
bezoeken, evt. m.b.v.
video opnamen

1.
2019-2020

2. nu afstemming
didactisch handelen
BGLUI/BGL en

2. inhoudelijke
teambijeenkomsten:
instructievaardigheden

2. 20192021

4. Junior college,
schakelgroep

OP 3:
Didactisch
handelen
Didactiek

Schoolondersteuningsteam
coördinerend en
leerkrachten
uitvoerend:
leerkracht
doorloopt
stappen van
toetsen tot
interpreteren en IB
kijkt mee:
leerkracht
stuurt zelf
aan
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rekenen, ook
versterken en borgen
eenduidige afstemming
didactisch handelen
andere kernvakken
(TL-Taal-SP/WS):
OP4 extra
ondersteu
ning
Jeugdzorg
samenwer
king so

SK1 en
SK2
Veiligheid
en
Pedagogisch
klimaat

SOT steekt heel
veel tijd in het
opstarten van
jeugdzorg en het
afstemmen met
jeugdzorg

samenwerking
onderwijs-jeugdzorg
waarbij de coördinatie
bij jeugdzorg ligt.

-kritisch zijn naar de rol
van de gemeentelijke
regisseur.
-de rol van de SMW
aanscherpen.
-een vast
contactpersoon per
organisatie
-een
regisseur/schoolzorgondersteuner op onze
school
- overleg so en sbo:
gebruik maken van
elkaars expertise, elkaar
versterken en een
gezamenlijke
onderbouw

SOT/directie 2019-2023

Een veilig
pedagogische
schoolklimaat is
voorwaarde om tot
ontwikkeling te
komen.

1. borgen en
verbetering veilig
pedagogisch klimaat

1.structureel aandacht
voor kernwaarden,
reactieprocedure,
gedragsmatrix, klein en
groot probleemgedrag,
consequentie en
registratie SWISS:
tijdens
studiebijeenkomsten en
dagelijkse
briefing/handelen en
Rots & Water lessen.

werkgroep
pedagogische
afstemming

2. inzicht in sociaal
emotionele leerlijnen
van groep 1 t/m 8

KA1
Kwaliteits
zorg

medewerkers
Versterken van
inzetten op talenten bewustwording en

2. visieontwikkeling en
oriëntatie op
mogelijkheden tijdens
studiedagen/teambijeen
komsten.

Waarderende
gespreksvoering tijdens

1.
2019-2020

2. 20202021

directie en
medewer-

2019-2023
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Talent
personeel

en kwaliteiten

kwaliteit van ons
professionele
handelen.
Kennis van elkaars
talenten.

IPB cyclus en
voortgangsgesprekken.
Kansen bieden en
aandacht voor motto
‘groeien met lef’ .
Talent in actie zetten.

KA2
kwaliteits
-cultuur
professionalisering

we hebben
geen/weinig
overzicht over de
expertise die in het
team is èn die er
nodig is om
optimaal aan de
onderwijsbehoeften
van de kinderen te
kunnen voldoen.

we hebben de juiste
expertise in huis

expertise die in huis is in directie
kaart brengen.
wat is de komende tijd
aan expertise nodig?
wat kan individueel, wat
moet schoolbreed in
huis gehaald worden.

2019-2023

medewerkerstevredenheid PO
Vensters een score
van 5,2

Een open,
transparante en
heldere communicatie
binnen de
verschillende gremia

inventarisatie
aandachtspunten
schoolbreed maken
t.a.v. communicatie
verschillende gremia in
school.
Interventies inzetten,
evalueren en bijstellen.
voor april 2020 afname
medewerkers
tevredenheidsvragenlijst
.

2019-2020

Door de fusie en
twee leslocaties
heeft het team nog
een versnipperd
karakter waardoor
er nog veel
aansturing nodig is

Een zelfsturend team
dat gezamenlijk
verantwoordelijk is
voor het proces en het
resultaat.

-een duidelijk kader/visie directie
-elkaar aanspreken op
gemaakte afspraken
-kwaliteiten van het
personeel in kaart
brengen.
-Collegiale consultatie

Gedeelde
verantwoordelijkheid om een
optimale
ontwikkeling te
bewerkstelligen

ouders zijn partner op
educatief, pedagogisch
en maatschappelijk
gebied

- ouderraad: protocol
opstellen
- voortgang MR
- uitbreiding aantal
ouders
ouderklankbordgroep
- ouder-kind gesprekken
uitbreiden , 2 x OPP, 1 x
huisbezoek in
schoolloopbaan

Communicatie

kers

directie,
SOT en
team

2019-2023
zelfmanagend team

KA3
Verantwoording
en
dialoog:
ouderparticipatie

werkgroep
ouderpartici
patie
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2019-2021

Bijlage 2
Overzicht van de Inspectie
Lid

Standaarden

1
2A

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

2B

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

Wettelijk
minimum
Is beschreven:
- hoe de school
een doorlopende
leerlijn mogelijk
maakt?
- hoe het
burgerschapson
derwijs is
ingericht?
- wat de school
aanbiedt qua
extra
ondersteuning
(in relatie tot het
ondersteuningsp
rofiel)?
- hoe de school
de leerlingen
volgt?
- welke
onderwijstijd de
school hanteert?
- hoe de school
omgaat met
taalachterstande
n?
- welke vakken
de school
aanbiedt?
- hoe de school
omgaat met
kerndoelen en
referentieniveau
s?
- bij andere
voertaal dan
Nederlands: hoe
de school
daarmee
omgaat?
-

Eigen aspecten van kwaliteit

Welke eigen ambities heeft de school voor
het onderwijsprogramma?
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2C

SK 2 Pedagogisch klimaat

2D

SK 1 Veiligheid

3A

KA2 Kwaliteitscultuur

3B

Geen corresponderende standaarden

3C

SK 2 Pedagogisch klimaat
OP 3 Didactisch handelen

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

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

Is beschreven
wat de school op
pedagogischdidactisch
vlak van de
leraren
verwacht?
Is het beleid
over evenredige
vertegenwoordig
ing 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

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
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 leerlin
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KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en dialoog

4B

KA 1 Kwaliteitszorg
KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en dialoog

kunnen
ontwikkelen en
het onderwijs op
hun behoeften is
afgestemd?
Is beschreven
hoe de school
verbetermaatreg
elen vaststelt als
daar aanleiding
toe is?
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