Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs
Meerjarenplan 2019 - 2023

In Sint Bonifacius Kindcentrum
gunnen we elkaar de ruimte !

Directeur
Adres
Plaats
Telefoon
E-Mail
Datum

Dhr. P.G.M. Mulder
Sânleansterdyk 20
Reahûs
0515 - 332248
bonifacius@schoolreahus.nl
17-6-2019

Inhoudsopgave
1. 1. Inleiding .............................................................................................................................. 4
1.1. Totstandkoming Kindcentrumplan ........................................................................................... 4
2. 2. Opbrengsten planperiode 2015-2019 ................................................................................ 6
2.1. Terugblik ................................................................................................................................... 6
3. 3. Uitgangspunten BMS en de 32 scholen.............................................................................. 9
4. 4. Algemene kindcentrumbeschrijving................................................................................. 10
4.1. Inleiding .................................................................................................................................. 10
4.2. Uitwerking uitgangspunten .................................................................................................... 10
5. 5. Onderwijskundig beleid.................................................................................................... 15
5.1. Basiskwaliteit en eigen ambities ............................................................................................ 15
6. 6. Kwaliteitszorg ................................................................................................................... 24
6.1. Stelsel van kwaliteitszorg ....................................................................................................... 24
7. 7. Medewerkers binden en boeien ...................................................................................... 30
7.1. Verdere professionalisering en continuïteit medewerkers.................................................... 30
7.2. Werkverdelingsplan................................................................................................................ 32
8. 8. Bedrijfsvoering en digitalisering ....................................................................................... 33
8.1. Bedrijfsvoering en ICT............................................................................................................. 33
9. 9. Vitalisering katholiek onderwijs ....................................................................................... 35
9.1. Bonum commune ................................................................................................................... 35
10. 10. Profilering van scholen ................................................................................................... 37
10.1. IKC vorming en Huisvesting .................................................................................................. 37
11. 11. Aandachtspunten planperiode 2019-2023 .................................................................... 39
11.1. Ambities................................................................................................................................ 39
11.2. Realisatie .............................................................................................................................. 40
11.3. Ons kindcentrum in 2023 ..................................................................................................... 41
12. 12. Formulier voor instemming en vaststelling .................................................................... 42
12.1. Instemmings- en vaststellingsformulier Kindcentrumplan .................................................. 42
13. Bijlagen1. Lemniscaat BMS................................................................................................... 44
. BMS werkmodel professionele schoolcontext ............................................................................ 60
14. Meerjarenplanning ............................................................................................................... 66
Fries ............................................................................................................................................... 67
Engels............................................................................................................................................. 67
In Sint Bonifacius Kindcentrum gunnen we de kinderen de ruimte ............................................. 68

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

2

IPC -International Primary Curriculum .......................................................................................... 68
Snappet, een digitaal platform voor rekenen, taal en spelling ..................................................... 69
Ontwikkelen port-folio voor kinderen........................................................................................... 69
Uitbreiding invulling kerkelijk jaar ................................................................................................. 70
Sint Bonifacius Kindcentrum ......................................................................................................... 70

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

3

1. Inleiding
1.1. Totstandkoming Kindcentrumplan
Het Kindcentrumplan
Dit is het plan 2019-2023 van Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs
De doelen en functie van dit plan zijn:
- aangeven wat voor de periode van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2023 het beleid van de school is;
- van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken;
- dit beleid zo vaststellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling;
- aangeven wat de concrete doelstellingen zijn voor de periode 2019-2023;
- dit plan gebruiken als basis voor een jaarplan, evaluatie en bijstelling van deze
kindcentrumontwikkeling;
- verantwoording afleggen aan het College van Bestuur van de Bisschop Möller Stichting;
- voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een kindcentrumplan.

Gevolgde procedure kindcentrumplan 2019-2023
Dit kindcentrumplan is opgesteld door Peter Mulder, directeur van Sint Bonifacius Kindcentrum
Reahûs.
Teamleden, ouders, leerlingen en medewerkers van het bestuursbureau hebben gegevens
aangeleverd voor dit kindcentrumplan. Tijdens de planperiode die al in 2018 aanving zijn teamleden,
leden van de medezeggenschapsraad en andere betrokkenen de Bisschop Möller Stichting
geraadpleegd en zij hebben een bijdrage aan de inhoud geleverd.
Het College van Bestuur van de Bisschop Möller Stichting, het bevoegd gezag van de school, heeft het
kindcentrumplan na instemming van de MR, vastgesteld. Het vastgestelde document is – conform
regelgeving – naar de Inspectie van het Onderwijs gezonden ter kennisname.

Gebruikte kaders
Bij het opstellen van dit kindcentrumplan zijn de volgende kaders gebruikt:
- De wettelijke kaders, waaronder de Wet op het primair onderwijs en de Wet passend onderwijs;
- Het Strategisch meerjarenplan van de Bisschop Möller Stichting;
- De recente CAO-PO;
- Lemniscaat BMS (bijlage 1);
- Kwaliteitskader BMS (bijlage 2);
- BMS werkmodel professionele schoolcontext (bijlage 3);
- Optimalisatie relatiebeheer ouders BMS (bijlage 4);
- Guiding Principles BMS (bijlage 5);
- Model Handelingsgericht werken (bijlage 6);
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Kindcentrumplan, jaarplan en jaarverslag
Dit kindcentrumplan omvat een plan van vier jaar. In dat plan zorgt de PCDA (Plan Do, Check, Act)
cyclus voor een stevige borging. De veranderingstrajecten zijn uitgezet in een tijdsbestek van vier
schooljaren. Elk jaar staat beschreven in een jaarplan. Aan het eind van het schooljaar wordt de
balans opgemaakt in een jaarverslag.
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2. Opbrengsten planperiode 2015-2019
2.1. Terugblik
In dit kindcentrumplan stellen wij u op de hoogte van onze beleidsvoornemens voor de komende vier
jaar. U vindt in dit plan zowel de beleidsvoornemens op schoolniveau als de ambities uit het
strategisch meerjarenplan van de Bisschop Möller Stichting, waaronder onze school valt.
Eerst een terugblik op de afgelopen planperiode.

Opbrengsten planperiode 2015-2019 Bisschop Möller Stichting
Continuïteit
De Stichting kende in de achterliggende planperiode 2015-2019 een groei van het aantal leerlingen
van ca. 5910 (1 oktober 2015) naar ca. 6250 (prognose 1 oktober 2018). De prognose van het aantal
leerlingen in het PO in het voedingsgebied van de BMS laat voor de periode 2015-2021 een
gemiddelde daling zien van ca 10%.
Onderwijskwaliteit
In het kader van het nieuwe toezichtkader heeft de onderwijsinspectie in het najaar van 2017 voor
de komende vier jaar het vertrouwen uitgesproken in de kwaliteitszorg van de BMS. Wel bleek uit
het verificatieonderzoek op tien scholen de noodzaak tot een verbeterslag op drie scholen. Deze was
reeds door het bestuur uitgezet. Het bestuur zal de inspectie rapporteren over de voortgang.
Personeel
De personeelsformatie steeg in de afgelopen planperiode van 354 fte in 2015 naar 400 fte in 2018.
Deze stijging van 13% hangt samen met zowel de opvang van de groei van het aantal leerlingen als
de transitie van de opvang van het ziekteverzuim van het personeel vanuit het vervangingsfonds naar
de opvang door medewerkers in eigen dienstverband. Het ziekteverzuim daalde van 6,2% in 2015
naar 5,8% in 2017.
Financiën
De verschillende jaarverslagen laten een, in deze periode, jaarlijks positief financieel resultaat zien en
daarmee een verdere groei van het eigen vermogen.

Opbrengsten planperiode 2015-2019 Sint Bonifaciusschool Reahûs/ Sint Bonifacius Kindcentrum
Reahûs
In kindcentrumplan 2015-2019 van de Sint Bonifaciusschool te Reahûs zijn door de toenmalige
directie de volgende beleidsprioriteiten opgesteld:
1. Ontwikkelen ICT en onderwijs
2. Het verbeteren van het ontwikkelings- en opbrengstgericht werken
3. Het ontwikkelen van een IKC Sint Bonifacius
4. Het ontwikkelen van een Schoolprofiel
5. Het implementeren van een continurooster
6. Het verbeteren van het vak Fries
7. Het verbeteren van de communicatie en de informatie
8. Het maken van een SWOT van uit de SAC-MR
9. Het verbeteren van de levensbeschouwelijk identiteit
Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023
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10. Het verbeteren van de vastlegging en analyse van de opbrengsten
De directie is in augustus 2017 vervangen door interim-directeur Tineke van der Werf. Vanaf de
oktober 2017 is de leiding van de school in handen van directeur Peter Mulder. Hij heeft vanuit de
sporen Tineke Van der Werf heeft uitgezet samen met adviseur Agda Wachter nieuwe beleidslijnen
opgesteld. Door de voormalige directie zijn de eerste stappen gezet die in het kindcentrumplan 20152019 waren beschreven. De interim-directeur heeft vanaf augustus 2017 het roer flink omgegooid.
Daar heeft de huidige directeur vanaf oktober 2017 met team, ouders en leerlingen op
voortgeborduurd. Daarnaast is er een aantal voornemens uit het kindcentrumplan versneld
gerealiseerd en geïmplementeerd. In feite is de nieuwe kindcentrumplancyclus een jaar vooruit
geschoven en kunnen we het traject plaatsen in het tijdpad 2017-2023.
Hieronder volgt een korte terugblik op de planperiode 2015-2017.
1. Op het gebied van onderwijs en ICT is een groot project met ouders en leerkrachten opgestart.
Samen met Exova en ICT-begeleider Johan Schat is met een aantal andere kleine scholen van de BMS
hard gewerkt aan nieuw beleid. Het destijds opgestelde ICT-plan heeft geresulteerd in het feit dat
alle kinderen de beschikking hebben over een laptop. Door een aantal factoren die vooraf niet goed
waren ingeschat is het project in 2017 vastgelopen en is gekozen voor een andere weg. Dit heeft
geresulteerd in de implementatie van het digitale platform Snappet en de ontwikkeling van de Sint
Bonifacius naar een IPC-school.
2. Het verbeteren van het ontwikkelingsgericht- en opbrengstgericht werken heeft door de komst
van een interim-directeur in 2017 een nieuwe boost gekregen. Deze werkwijze is door de nieuwe
directeur opgepakt en verder uitgewerkt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het volgen van de
leerlingen. Van de resultaten wordt samen met de CPO-er een heldere analyse gemaakt. De methode
van taal, spelling en rekenen zijn vervangen door de ontwikkelingslijnen van het CLO. Alles wordt
gemonitord in Driedee-online.
3. De start van het IKC Sint-Bonifacius heeft aan het begin van het schooljaar 2018-2019 zijn beslag
gekregen. Samen met de nieuwe partner Eigen&Wijzer is op constructieve wijze aan de slag gegaan
en de samenwerking verloopt naar wens. Naast het functioneren van een peutergroep op twee
ochtenden zijn er voor de ouders ook mogelijkheden om gebruik te maken van de BSO.
4. Het ontwikkelen van een schoolprofiel heeft met de wisseling van de directie een andere wending
gekregen. De wens om gepersonaliseerd leren in te voeren is genuanceerd en heeft plaats gemaakt
voor een profiel waarin de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind wordt ontwikkeld vanuit de
context van de groep. Er is een traject ingezet om ons als IKC Sint Bonifacius te profileren op de
ruimte in en om school. We richten ons zowel op de mentale als de fysieke ruimte. Het buiten spelen
en leren krijgt daarbij extra aandacht.
5. In 2015 is het continurooster van start gegaan. Aanvankelijk met een vijf-gelijke-dagenmodel voor
alle acht groepen. Later bleek het programma voor de drie groepen 1,2 en 3 te veel energie te vragen
van de kinderen en werd de vrijdagmiddag als schooltijd ingeleverd voor die groepen. Er blijft nog
voldoende lestijd over.
6. In 2018 is besloten Spoar 8 aan te schaffen voor Frysk. Het schooljaar 2019-2020 zal worden benut
om een ononderbroken leerlijn op te zetten voor het vak Frysk. Wij zetten ons bij de peuters in voor
een meertalige ontwikkeling en zijn gecertificeerd voor het project: “Boartsjenderwei in taal derby”.
De verdere ontwikkeling van het Fries zal worden meegenomen in een groter kader waarin ook de
Nederlandse taal en het Engels en belangrijke rol zullen spelen.
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7. Er is tijd gestoken in een heldere communicatie en informatie. De nieuwe directeur had als
opdracht het vertrouwen in de relatie ouders en school te herstellen. De ouders zijn meegenomen in
de visiebesprekingen en er is met het instrument Social Schools een digitaal platform gekomen om
de dagelijkse informatie met elkaar te delen. Ouders én kinderen zijn vanaf het schooljaar 2017-2018
betrokken bij de contactgesprekken. Met de kinderen van groep 8 zijn ambitiegesprekken ingevoerd
waar kind, ouders, leerkracht en directeur deel van uit maken. De leerkrachten laten een
professionele houding zien waar duidelijk ambitie uitstraalt.
8. De MZR heeft een belangrijke rol gespeeld in de bewustmaking van de problematiek op de Sint
Bonifaciusschool en ook in het traject dat de BMS heeft gevolgd om de nieuwe lijnen op school uit te
zetten. De werkzaamheden van de MZR en de SAC zijn tegen het licht gehouden. Dit heeft tot gevolg
gehad dat de rollen van de SAC en de MZR helder voor ogen zijn komen te staan. De MZR houdt zich
bezig met het controleren en adviseren van het beleid op school. De SAC is geworden tot een
klankbordgroep van betrokken ouders die de directeur van input voorziet. Dit gebeurt vaak door
thema’s aan de orde te stellen.
9. Vanaf het schooljaar 2018-2019 is de school planmatig bezig de katholiciteit van de school te
vitaliseren. Dat heeft in november 2018 geleid tot opnemen van de Allerzielenviering in de kalender
van het kerkelijk jaar. Daarnaast zijn ook de vieringen van de vier Adventsweken aan de kalender
toegevoegd.
10. De nieuwe CPO-er (in voorgaande jaren was dat de IB-er) heeft een belangrijk aandeel gehad in
het onderdeel analyse van de resultaten. Er is een door iedere leerkracht gehanteerd
administratiesysteem in Esis waarin de leerlingen gevolgd worden. Het logboek dat het dagschema
van de werkzaamheden bevat wordt gebruikt als PDCA-instrument voor het cyclisch handelen naar
kinderen. M.a.w. wat heeft mijn observatie van leerling X vandaag voor consequentie voor het
handelen van morgen. De kleuters hebben een eigen observatiesysteem ontwikkeld waarin vanuit de
doelen van verschillende disciplines concrete werkzaamheden worden beschreven.
Er is vanaf 2017-2018 deels voortgeborduurd op de plannen die in het kindcentrumplan 2015-2019
waren beschreven. Voor een groot deel is er met vaart een inhaalslag gemaakt die Sint Bonifacius
Kindcentrum bij de tijd heeft gebracht en tot een moderne Kindcentrum heeft gemaakt. Het stadium
waarin de verandertrajecten zich bevinden, zijn bepalend voor de toekomst. De plannen en het
tijdpad van de voortgang zal worden beschreven in het kindcentrumplan 2019-2023.
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3. Uitgangspunten BMS en de 32 scholen
De Stichting
Vanuit de bovengenoemde resultaten uit de achterliggende planperiode enerzijds en de te
verwachten ontwikkelingen en mogelijkheden anderzijds heeft de BMS als Stichting voor Katholiek
en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs in Friesland ook voor de komende vier jaar voldoende
bestaansrecht om als zelfstandige stichting voort te gaan.
De Stichting geeft daarbij inhoud aan haar grondslag zoals geformuleerd in artikel 2 van haar
statuten op basis van haar missie zoals deze is geformuleerd in de brochure Vormende Identiteit, de
Guiding Principles en haar visie op onderwijs zoals vastgelegd in het model Handelingsgericht
Werken.
De scholen
Vanuit haar specifieke positie binnen de huidige regelgeving over schoolomvang en haar missie zet
de BMS zich ook in de komende vier jaar in voor de positie van alle 32 zelfstandige scholen.
Daarbij is de Stichting bereid tot overname van scholen mits deze passen binnen de missie van de
Stichting.
De Stichting onderzoekt de komende jaren de mogelijkheid tot de verdere doorontwikkeling van het
aanbieden van Primair Onderwijs aan 4-12 jarigen naar het ondersteunen van de Primaire
Ontwikkeling van (0)/2 tot 12/(14) jarigen.
Relatie Stichting en Scholen
Vanuit haar visie op het Persoonlijk Leiderschap en Spiritualiteit hanteert de Stichting in haar sturing
het principe van de wederkerigheid.
Scholen krijgen nadrukkelijk de ruimte om binnen de gemaakte afspraken over missie, visie en beleid
hun eigenheid te ontdekken,te ontwikkelen en inhoud en vorm te geven.
De Stichting biedt daarvoor de inhoudelijke kaders, zoals vastgelegd in de missie en de visie op
onderwijs en verder uitgewerkt in het kwaliteitskader en de onderwijs kwaliteitskalender.
De Stichting draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategische profilering van de scholen en
de Stichting, de onderwijskwaliteit, het werkgeverschap en de financiële en facilitaire bedrijfsvoering.
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4. Algemene kindcentrumbeschrijving
4.1. Inleiding
Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs ligt aan de Sânleansterdyk nr. 20 in Reahûs. Een kleine 50
kinderen in de groepen 1 t/m 8 en een twaalftal peuters die ons bezoeken komen uit de wijde
omtrek, te weten Reahûs, Tirns, Lytsewierum, Itens, Hidaard, Scharnegoutum en Hartwerd. Sint
Bonifacius Kindcentrum Reahûs is klein, maar de betrokkenheid van leerlingen, ouders en
leerkrachten is groot. Met elkaar vormen we een kleine samenleving waarin we elkaar nodig hebben.
Wij voelen het als een maatschappelijke plicht om het IKC in te zetten bij het leefbaar houden van
het platteland. Het IKC zet de gemeenschap in haar kracht! Deze betrokkenheid willen wij inzetten bij
de brede ontwikkeling van de kinderen uit Reahûs en verre omgeving. Het IKC omvat dan ook meer
dan alleen het schoolse onderwijs!
De kinderen ervaren in Reahûs een weldadige ruimte. Een fysieke en mentale ruimte die uitnodigt
tot bewegen. Zowel in als buiten de school geeft die ruimte een positieve stimulans aan de
ontwikkeling van de kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om het leven te ontdekken.
Reahûs heeft een groene omgeving. Een agrarische cultuur waar veel liefde voor de natuur is.
Natuurbeleving en aandacht voor wat er zich in de natuur afspeelt is belangrijk voor een goede
ontwikkeling van kinderen. In Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs is het mogelijk om deze
natuurbeleving vorm te geven.
Een goede beheersing van de taal en daaraan gekoppeld de communicatieve vaardigheden zijn
essentieel in ons leven. Er is op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs veel aandacht voor (voor)lezen
en communicatie. Vanuit de driehoek kind-ouder-medewerker werken we aan een doorgaande lijn
van 0-12 jaar. We zien meerwaarde voor de taalontwikkeling door kinderen in aanraking te brengen
met de Friese en de Engelse taal.
Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs is weliswaar klein, maar omdat we behoren tot de Bisschop
Möllerstichting is het voortbestaan ervan gegarandeerd. De BMS heeft als doel gesteld het
onvoorwaardelijk open houden van hun scholen zowel groot als klein, mits zij niet onder de
wettelijke opheffingsnorm komt. Door de solidariteit binnen de BMS is de gemeentelijke
opheffingsnorm niet van toepassing op onze school.
Momenteel is er twee keer per week gelegenheid voor de peuters om de peuterspeelzaal te
bezoeken. De locatie zit samen met de school onder één dak. Samen gaan we voor een
ononderbroken leerlijn voor kinderen van 2 t/m 13. Daarnaast bieden we buitenschoolse opvang
voor een aantal dagen in de week en in de vakanties. Na hun basisschoolleeftijd stromen ze uit naar
het Voortgezet Onderwijs in Sneek en Bolsward. Op www.vensters.nl is de actuele stand van zaken
met betrekking tot de leerlingenaantallen, de scores van de eindtoetsen en de verwijzing naar het VO
te raadplegen.

4.2. Uitwerking uitgangspunten
Kernwaarden van het kindcentrum
Kernwaarden van Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs zijn respect, verantwoordelijkheid,
betrokkenheid, vindingrijkheid en ruimte.
Deze kernwaarden vormen de bouwstenen voor de missie en de visie die hieronder uitgebreid wordt
omschreven.
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Missie en visie van het kindcentrum
" In Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs gunnen we elkaar de ruimte!"
Onze missie:
In Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs hebben we elkaar nodig. Daarom:
· Staat de relatie tussen de mensen centraal.
· Worden kaders geschapen om in veiligheid op te groeien.
· Werken we in een prachtige, weidse omgeving waarin we de ruimte nemen om te leren en om
ieders talenten optimaal te ontwikkelen.
· Is leren een ontdekkingstocht die aan waarde wint door elkaar te versterken: kinderen, ouders en
leerkrachten.
· Vinden wij het een uitdaging om in die ontdekkingstocht de beproefde leerstrategieën te
combineren met nieuwe vaardigheden.
· Zoeken wij een goede balans tussen in- en ontspanning.
· Mogen we het leven vieren, op momenten dat het ons voor de wind gaat, maar ook als we
tegenwind ervaren.
· Hebben we elkaar nodig om aan het einde van de basisschoolperiode optimaal toegerust te zijn
voor de volgende stap.
. Maken we er met elkaar iets onvergetelijks van!
Onze visie:
De relatie in de driehoek kind-ouder-kindcentrum is het startpunt om met elkaar op weg te gaan. Een
weg waarin het leven gevierd mag worden en waarin we oog hebben voor de talenten en
werkpunten van kinderen. Een weg die aan waarde wint als we dienstbaar durven zijn aan elkaar. We
weten niet wat we op onze weg op school allemaal tegenkomen en dat pad zal door ieder kind
verschillend worden ervaren. Wat voor ons vast staat is dat de basisvaardigheden taal
(communicatie), lezen en rekenen voorwaarden zijn om de weg goed te kunnen volgen. Dat doen we
door de kinderen zowel kennis aan te bieden als vaardigheden te laten ontwikkelen. Het ontdekkend
leren heeft daar in een prominente plaats. Door de kinderen te laten voelen dat we hoge
verwachtingen van ze hebben, vertrouwen we er op ze in hun kracht te zetten. We vinden het van
essentieel belang de kinderen te laten ervaren dat we elkaar nodig hebben. Zo worden onze kinderen
goed toegerust op de toekomst.
Bovenstaande kan pas succes van slagen hebben als de weg op een veilige, plezierige en
constructieve wijze kan worden afgelegd.
Wij willen dat creëren door:
-Duidelijk naar elkaar te zijn.
-Heldere structuren aan te bieden.
-Discipline van elkaar te vragen.
-Wat we met elkaar afspreken na te komen.
Op de weg die de kinderen afleggen, maken we gebruik van de volgende wegwijzers:
Respect
Geen mens is hetzelfde en we hebben allemaal onze eigen “aardigheden”. In onze relatie kind-ouderleerkracht/pedagogisch medewerker gaat het er niet om wie de baas is. Samen moeten we de goede
weg zoeken en daar past niet bij dat er vanuit “macht” leiding wordt gegeven. De goede weg zoeken
doen we met elkaar in een democratisch proces.
Verantwoordelijkheid
Ieder heeft op de weg die hij aflegt haar of zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is dus heel belangrijk
dat we eigenaar worden/zijn van het eigen onderdeel van ons reisplan.
Betrokkenheid
De weg kan alleen maar samen worden afgelegd. We reizen niet alleen maar gaan samen in een
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groep op weg. De groep zal ons sterker maken en omgekeerd zal ieder individu de groep versterken.
Vindingrijkheid
Het einddoel van de reis zal voor ieder kind anders zijn. De weg staat niet vast en zal zich in de loop
van de tijd ontwikkelen. Omdat we van tevoren niet weten wat we onderweg allemaal zullen
tegenkomen, is het belangrijk om open te staan voor nieuwe kennis en vaardigheden. Zij vormen de
basis voor het vervolg op de verdere wegen in ons leven.
Ruimte
Door grote betrokkenheid ontstaan relaties. Die relaties van kind naar kind, van leerkracht naar kind
en van leerkracht naar ouders vice versa geeft het fundament voor een werk- en leefgemeenschap.
Het gunnen van ruimte zowel fysiek als mentaal helpt ons in de zoektocht naar de weg die we met
elkaar gaan.
Pedagogische visie.
Voor een verdere uitwerking van de pedagogische visie verwijs ik naar hoofdstuk 5.
Onze pedagogische visie wordt in het handelen van de leerkrachten gedragen door de drie waarden
uit de Benedictijnse traditie:
- obedientia: werkelijk ‘zien’ van wat er van ons wordt gevraagd;
- stabilitas: weten waar we zelf staan;
- conversio morum: handelen op basis van een evenwichtige afstemming op wat van ons wordt
gevraagd en onze eigen uitgangspunten.
Identiteit
De katholieke identiteit van onze school is onlosmakelijk verbonden met de Guiding principles van de
BMS (zie bijlage 5). Wij hebben haar beschreven in onze visie en missie. Deze katholieke identiteit
willen wij zichtbaar en voelbaar laten zijn in de school en verbinden met het leven en werken van
alledag in school.
Dat doen we door:
a. Het verhaal van de school te vertellen.
Directie en leerkrachten kunnen aan ouders vertellen waar de school voor staat door uit te leggen
hoe en waar de visie en de missie terug te vinden is in de praktijk van leven en werken in school. De
directeur vertelt in het aanname beleid hoe er inhoud en vorm wordt gegeven aan de traditie. Wij
vragen regelmatig aan ouders, mr leden of zij onze identiteit herkennen en ervaren.
b. Te reflecteren op wie wij zijn, onze drijfveren en waartoe wij onderwijs geven.
Tijdens studiedagen en teambijeenkomsten maken leerkrachten en directie tijd vrij om te reflecteren
over de verbondenheid van de leerkracht met de school. Centraal staat de reflectie op drijfveren en
inspirerende momenten. Ook wordt er ondersteuning gevraagd. Dit wordt zichtbaar in de persoon
van een inleider of identiteitsbegeleider.
c. Inhoud te geven aan de vier uitingsvormen van identiteit: leren, vieren, dienen en
gemeenschapszin.
Leren: kinderen leren spelenderwijs en vragenderwijs zich te verwonderen over hun bestaan en de
wereld waarin zij leven. Wij gebruiken daarvoor de methode Trefwoord voor godsdienstige en
levensbeschouwelijke ontwikkeling. Of door zingevingsvragen te stellen over de gebeurtenissen uit
het leven van alledag
Vieren: kinderen en leerkrachten mogen het leven vieren vanuit de dankbaarheid dat we de
schepping hebben gekregen. Het leven vieren is ook het leven leren kennen in vreugde en verdriet,
vanuit vertrouwen en hoop op de toekomst. Vieren biedt toekomstperspectief. Het vieren krijgt
vorm vanuit de kalender van het kerkelijk jaar en in de weekopeningen.
Op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs willen we dat het leven gevierd wordt. Door het leven te
vieren ontstaan een drietal dynamieken die het leven aangenaam maken. Het toeleven naar een
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feest verschaft ons voorpret en verlangen. Het feest zelf geeft energie en achteraf kunnen we ook
nog terugkijken op iets moois. Drie ingrediënten die een positieve groepsvorming ondersteunen.
We volgen met de kinderen de kalender van het kerkelijk jaar. Vaste elementen daarin zijn: Sint
Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, de Veertigdagentijd uitmondend in Pasen. Aan het einde van het
schooljaar wordt stilgestaan bij de schoolverlaters van groep 8. Het afgelopen schooljaar hebben we
Allerzielen toegevoegd aan de kalender. In de gemeenschapsruimte is een levensboom geplaatst. De
levensboom wil een plaats zijn waar kinderen uiting kunnen geven aan hun vreugde en hun verdriet.
Door foto’s, tekeningen, brieven aan de boom te hangen wordt de mogelijkheid gegeven vreugde en
verdriet met schoolgenootjes te delen. Bij de verschillende feesten wordt gezocht naar een brug met
de parochie en het dorp. Er wordt ruimte ingepland voor het met de groep vieren van de verjaardag
van de leerkracht.
Dienen: een oud woord uit de katholieke traditie is gericht op het geven van aandacht en zorg aan je
naaste medemens. Zo is er - met de ogen van Jezus - altijd aandacht geweest voor armoede, de zieke
en de stervende mens. Op school richten wij ons ook op onze medeklasgenoten en hun familie. In de
gemeenschapsruimte staat een levensboom die ons dagelijks herinnert aan de mooie en verdrietige
zaken in het leven. In de vastentijd zetten we ons in voor mensen dichtbij en veraf door een goed
doel te steunen. Onze inzet is vrijwillig.
Gemeenschapszin: vraagt van leerkrachten, directie, kinderen en ouders om betrokken te zijn op
elkaar en op de samenleving. In het besef dat je niet tot volledige ontplooiing kunt komen zonder
betrokkenheid op elkaar en onderlinge solidariteit. Samen willen we werken aan een rechtvaardige
samenleving; ook wel Bonum Commune genoemd. Onze Bonum Commune begint met het
daadwerkelijk handen en voeten geven aan de waarden die de school belangrijk vindt in de omgang
met elkaar. Maar ook in het besef dat we samen moeten leven in een pluriforme samenleving. Op
Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs hechten we aan goede contacten met de parochie.
d. Burgerschap te verbinden met de guiding principles.
Actief burgerschap wil zeggen de bereidheid en het vermogen hebben om deel te willen uitmaken
van de Nederlandse samenleving en daaraan een actieve bijdrage te leveren. Burgerschap is gericht
op de sociale integratie van leerlingen; essentieel daarbij is nadruk te leggen op onderlinge
verbinding en gedeelde waarden. In onze methode die we hanteren voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen (De Vreedzame School) en voor de methode die we gebruiken voor
Wereldoriëntatie, creatieve vorming en bewegingsonderwijs (IPC) is alle ruimte opgenomen voor
burgerschapsvorming.
Dit funderend onderwijs zorgt ervoor dat:
· Leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.
· Leerlingen kennismaken met verschillende culturen en achtergronden van leeftijdsgenoten.
(autonomie van het kind)
· Het de sociale integratie bevordert
Door te leven vanuit ons pedagogisch concept van de Individual Psychologie van Adler, het
organiseren van klassenvergaderingen en het functioneren van een leerlingenraad groeit bij de
kinderen respect voor en kennis van democratische waarden en mensenrechten. Ze ontwikkelen zo
sociale en maatschappelijke competenties en creëren op school een omgeving waar bovenstaande
kan gedijen.
Uiteindelijk willen we dat de kinderen begrijpen dat het in praktijk brengen van onderstaande punten
gelukkig maakt:
· Vrijheid van meningsuiting
· Gelijkwaardigheid
· Begrip voor anderen
· Verdraagzaamheid
· Autonomie
· Afwijzen van onverdraagzaamheid (pesten e.a.)
· Afwijzen van discriminatie
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5. Onderwijskundig beleid
5.1. Basiskwaliteit en eigen ambities
De kaders voor de schoolontwikkeling en onderwijskwaliteit zijn vastgelegd in de notitie
Schoolontwikkeling en Onderwijskwaliteit van april 2018.
Aandachtsgebieden
De aandachtsgebieden voor de schoolontwikkeling en onderwijskwaliteit zijn:
Vitalisering van katholiek onderwijs
Profilering van de BMS scholen
Onderwijskwaliteit
Binden en boeien van de medewerkers
Bedrijfsvoering en digitalisering
De doelen en resultaten binnen de verschillende aandachtsgebieden zijn opgenomen in het
kwaliteitskader (zie bijlage). De specifieke ontwikkelpunten zijn hieronder opgenomen in het
overzicht van de BMS ontwikkeling.
Onderwijskwaliteit
De aandachtspunten voor het onderdeel onderwijskwaliteit zijn daarin geordend op basis van het
landelijk toezichtskader:
onderwijsaanbod van de school;
het zicht van de school op de individuele ontwikkeling van de kinderen;
het didactisch handelen door de leerkrachten;
de extra ondersteuning van leerlingen;
de samenwerking door de school met derden;
de toetsing en afsluiting;
de veiligheid op de school;
het pedagogisch klimaat;
de resultaten van de school;
de sociale en maatschappelijke competenties;
het vervolgsucces van de leerlingen;
De doelen en resultaten zijn vastgelegd in het BMS kwaliteitskader (zie bijlage).

De beschrijving van het onderwijskundig beleid van Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs (artikel 12
lid 2)
A. De uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling en
de inhoud van het onderwijs.
Doorlopende leerlijnen
Door de samenwerking met Eigen & Wijzer is er op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs een
doorlopend aanbod tussen voorschool en basisschool. De extra aandacht voor taal start al bij de
peuters. Wij zetten ons in voor meertalige ontwikkeling en voldoen daarbij aan de kwaliteitseisen
van de SFBO (Sintrum Frysktalige Berne-opfang ).
Op reken-, lees- en taalgebied maken we gebruik van het digitale platform Snappet. Vanuit de
ontwikkeldoelen worden kinderen verleid om te leren. Met de leerkracht als leider die de kinderen
pedagogisch en didactisch optimaal begeleid, zijn de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Het
platform zorgt er voor een adaptieve benadering van de leerstof. Daarnaast wordt helder zichtbaar
gemaakt wat de vorderingen van elk kind zijn. Het SLO heeft de ontwikkellijnen samengesteld op
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basis van de kerndoelen voor de kinderen.
Het voordeel van leerlijnen boven methodes is dat de doorgaande lijn verzekerd is. Het digitale
platform maakt de ontwikkellijn zichtbaar zodat de leerkracht zicht houdt op de ontwikkeling van de
kinderen. Bovendien komt het tegemoet aan onze kernwaarde ruimte. Waar methodes gemakkelijk
kunnen leiden tot een knellend pak, geven de ontwikkellijnen ruimte en zijn ze grensverleggend.
Snappet is zo ingericht dat de convergente differentiatie als maatstaf wordt gebruikt.
Voor de zaak- en creatieve vakken maken we gebruik van International Primary Curriculum (IPC). Bij
IPC staat het effectief leren centraal. Met meervoudige intelligenties en leerstijlen worden de
kinderen door de verschillende units (80 in totaal) geleid. Er wordt gewerkt aan kennisdoelen,
vaardigheidsdoelen en inzichtdoelen. Het zelfvertrouwen, begrip en ontwikkeling worden versterkt in
nationale en internationale context. De methodiek staat bol van de 21e eeuwse vaardigheden.
Op sociaal-emotioneel gebied volgen we de methodiek van de Vreedzame School. Een curriculum dat
naadloos past op de gedachten van de Individual Psychologie en de leerlingen. Aan de hand van zes
blokken wordt door de hele school elk jaar cyclisch aandacht besteed aan:
-We horen bij elkaar
-We lossen zelf conflicten op
-We hebben oor voor elkaar
-We hebben hart voor elkaar
-We dragen allemaal ons steentje bij
-We zijn allemaal anders
Burgerschapsonderwijs
Actief burgerschap wil zeggen de bereidheid en het vermogen hebben om deel te willen uitmaken
van de Nederlandse samenleving en daaraan een actieve bijdrage te leveren.
Burgerschap is gericht op de sociale integratie van leerlingen.
Uitgangspunten voor het funderend onderwijs zijn:
-Leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving.
-Leerlingen moeten kennismaken met verschillende culturen en achtergronden van leeftijdsgenoten.
(autonomie van het kind)
-Het moet sociale integratie bevorderen.
Daarom wil de overheid meer richting voor de scholen aan burgerschap. Concreet betekent dit een
herkenbare inrichting van:
1. Respect voor en kennis van democratische en rechtstatelijke waarden en mensenrechten.
2. Ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties.
3. Creëren van een omgeving waar 1+ 2 kan gedijen.
De basiswaarden van de Nederlandse rechtstaat zijn algemene essentiële en breed gedragen
waarden waarop ons democratisch samenleven is gebaseerd.
1. Vrijheid, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.
2. Gelijkwaardigheid, waaronder het verbod tot discriminatie.
3. Solidariteit. Solidariteit verwijst naar gemeenschappelijke waarden die betrekking hebben op de
omgang tussen mensen. Waarden zoals respect, verdraagzaamheid, integriteit en
verantwoordelijkheidszin
4. Het uitgangspunt dat iedereen aan dezelfde regels en wetten is gebonden.
5. Beschermende waarden die zijn vervat in grondrechten en mensenrechten. In het bijzonder gaat
het daarbij om de menselijke waardigheid, de persoonlijke autonomie en het recht van elk individu
om zijn/ haar eigen keuzes te maken.
Om dit te bereiken richten we ons op:
1. Vrijheid van meningsuiting.
2. Gelijkwaardigheid
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3. Begrip voor anderen
4. Verdraagzaamheid
5. Autonomie
6. Afwijzen van onverdraagzaamheid (pesten e.a.)
7. Afwijzen van discriminatie
Wij vinden de basiswaarden te belangrijk om er slechts bij stil te staan indien er zich iets aandient.
Daarom is er structureel aanbod op het sociaal-emotionele vlak door het aanbod vanuit de
methodiek De Vreedzame School. Bij onze methodiek I.P.C. voor wereldoriëntatie, kunstzinnige
vorming, bewegingsonderwijs en techniek komt ook de internationalisering aan de orde.
Extra ondersteuning (in relatie tot het ondersteuningsprofiel)
Op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs streven we er naar dat alle leerlingen op onze school kunnen
blijven, tenzij er zwaarwegende redenen zijn en het voor de leerling of voor de groep problemen
oplevert. De grenzen van de zorg staan omschreven in het zorgdocument.Voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben binnen de school zijn de interventies met ouders besproken en
vastgelegd in het administratiesysteem Esis.
Elke leerkracht werkt vanuit een dagplanning. In die planning worden interventies genoteerd die
gebaseerd zijn analyses van toetsen of van observaties. In die dagplanning wordt naast de dagelijkse
werkzaamheden bijgehouden:
-de zorg die binnen de groep plaatsvindt of de extra handen die binnen de groep worden ingezet
-extra aanbod van de leerstof
Als verondersteld wordt dat een leerling de einddoelen van groep 8 op een of meerdere gebieden
niet gaat halen, wordt dit vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP).Wanneer de
onderwijsbehoeften niet duidelijk zijn kan er een psychologisch onderzoek aangevraagd worden. De
uitkomsten van het onderzoek worden vertaald in specifieke doelen, opgetekend in een OPP en zijn
zichtbaar in de dagplanning. De criteria voor een OPP of eigen leerlijn staan beschreven in het
zorgdocument. Voor leerlingen die op een hoger of lager niveau dan leeftijdsgenoten functioneren,
worden aanpassingen gedaan in de leerstof. In principe doet de methodiek dit zelf omdat het een
adaptieve methode is. Zo nodig kan de leerkracht hierin sturen. Daarnaast kan de leerkracht een
aanzet geven tot compacten, dispenseren en verrijken. Het aanbod wordt afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerling en is gericht op het einddoel. Enkele leerlingen gaan een dagdeel
per week naar de Plusklas in Sneek.De school evalueert periodiek, de pcda-cyclus is daarbij leidend.
Aan het begin van het schooljaar wordt een plan opgesteld n.a.v. de toets gegevens en
onderwijsbehoeften van de leerling . De doelen voor de leerling zijn zichtbaar. Na 10 weken wordt
geanalyseerd en de doelen bijgesteld. Wij gebruiken het programma Driedee online om de resultaten
te analyseren.
In principe gaan alle leerlingen gaan na 8 jaar basisonderwijs naar het V.O.
In het ondersteuningsprofiel van de school (zie zorgdocument) staat omschreven wat de school
aanbiedt en wanneer de school een beroep doet op ondersteuning vanuit het
Samenwerkingsverband. In speciale gevallen kan er ondersteuning aangevraagd worden die door het
Samenwerkingsverband gefinancierd wordt.
Volgen van leerlingen
In ons streven om het hele kind ook echt te zien sturen wij op het goed waarnemen en observeren
van kinderen vanaf de kleutertijd tot aan zijn afscheid van school.
Naast het goed waarnemen en observeren gebruiken wij een toetskalender die strikt wordt
gehanteerd. De uitkomsten verwerken we in Esis en in Drie Dee online zodat we het onderwijsproces
goed kunnen monitoren. We houden op deze wijze zicht op de ontwikkeling van ieder kind, maar ook
op het niveau van de groep als geheel.
De methodieken hebben elk hun eigen volgsysteem. Voor de vakken rekenen, taal en spelling
gebruiken we Snappet met een eigen adaptief volgsysteem. Voor wereldoriëntatie, kunstzinnige
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vorming en bewegingsonderwijs gebruiken we het volgsysteem van IPC. Op sociaal-emotioneel vlak
worden de SCOL-lijsten ingevuld. Voor de kleuters worden observatielijsten van Pravoo ingezet.
Twee keer per jaar worden de methode-onafhankelijke toetsen van Cito afgenomen. In groep 8
gebruiken we de Cito-eindtoets.
De toetsen worden geanalyseerd en de analyse van deze gegevens over ieder kind worden gebruikt
om:
De doelen te stellen en bij te sturen. (Eventueel met hulp van de CPO).
De doelen te verwerken in de dagplanning. De kleuters gebruiken hiervoor een specifiek formulier.
De methodes de mogelijkheid te bieden gedifferentieerd aan de slag te gaan.
De differentiatie heeft gevolgen voor het invullen van de dagplanning.
De werkwijze van het leerlingvolgsysyteem is groepsoverzicht, dagplanning, zorgkolom.
Analyses worden in gezamenlijke bijeenkomsten, voorgezeten door de CPO, met elkaar
doorgesproken. Daarna kan een goede verantwoorde analyse worden opgesteld.
Zo kan een eventueel OPP voor kinderen, volgend uit observatie, toetsing en analyse, eveneens op
zorgvuldige wijze worden ingericht.
De inzet van de methodes is gericht op :
1. Het geven van lessen die passen bij het niveau van de leerlingen.
2. Het einddoel van de groep vanuit een doorgaande leerlijn.
3. Om kinderen te enthousiasmeren. Ons motto is: leren is boeiend.
4. Een adaptieve invulling van de lessen.
Om tot goede resultaten te komen is het uitgangspunt Handelings Gericht Werken. HGW krijgt vorm
en inhoud door een effectieve instructie. Effectieve instructie kenmerkt zich door:
· het goed formuleren van het leerdoel
· de kortste weg naar Rome
· een actieve betrokkenheid van leerkracht en leerling
· een goede afstemming
Onderwijstijd
Op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs genieten de kinderen meer onderwijstijd dan de wet
voorschrijft. Omdat de groepen 4 t/m 8 werken volgens het 5-gelijke-dagenmodel zitten ze 26, 25 uur
per week op school. De groepen 1 t/m 3 hebben de vrijdagmiddag geen school en hebben dus
wekelijks 24,5 uur les. Jaarlijks wordt op een staat bijgehouden hoeveel uren onderwijs de kinderen
volgen, zodat de verplichte 7520 uren die een kind gedurende de acht schooljaren moet volgen,
ruimschoots behaald wordt.
Omgaan met taalachterstanden
N.a.v. de analyse van de vakken spelling, technisch lezen en begrijpend lezen zijn er interventies
gepleegd om het taalniveau te verhogen.
Concreet hebben we vanaf midden schooljaar 2017-2018 ingezet op:
-de aanschaf van een nieuwe leesmethode: Lijn Drie
-scholing van de leerkrachten door leesspecialist Wiebren de Jong
-verfijning van de begrijpend leesmethode Kidsweek
-de keuze voor de methodiek Snappet voor taal en rekenen
-We zorgen voor tweetalige peuteropvang. Dat krijgt vorm door een combinatie van Tomke en
Piramide.
Er was bij de eind-tussentoetsen van Cito een keurig resultaat te zien.
De komende jaren gaan we in ons taalbeleid onderzoeken of we Engels een grotere plaats moeten
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geven in ons onderwijs. Daarnaast zoeken we naar samenhang tussen Nederlands, Engels en Fries.
Uiteindelijk zullen alle onderdelen een plaats krijgen in een evenwichtig taalbeleidsplan.
De kerndoelen en de 21e eeuwse vaardigheden
Het hart van het inhoudelijk curriculum van de school wordt gevormd door de 58 kerndoelen zoals
deze zijn uitgewerkt voor de verschillende vakgebieden:
Nederlands
Engels
Fries
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op de wereld en jezelf
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs
Door het gebruik van methodes en methodieken wordt op school gegarandeerd dat er wordt
gewerkt vanuit de kerndoelen.
Aanbod vakken
Nederlands
Bij het jonge kind is het beredeneerd aanbod gericht op het spelenderwijs leren van de taal. Onze
projecten zijn samengesteld vanuit de methodiek Early Years van het International Primary
Curriculum (IPC). Ze worden gekoppeld aan de SLO-doelen. Groep 3 gebruikt de aanvankelijk lees- en
spellingmethode Lijn Drie. De groepen 4 t/m 8 werken voor taal en spelling vanuit de SLOontwikkellijnen die worden gemonitord in Snappet. Voor begrijpend lezen hanteren we methode
Kidsweek en voor voortgezet lezen de werkbladen van de DMT-map van Luc de Koning met een
werkwijze die door Wybren de Jong is ontwikkeld. Voor schrijven (groep 3 t/m 8) gebruiken we de
methode Klinkers.
Rekenen
Bij het jonge kind is het beredeneerd aanbod gericht op het spelenderwijs leren van rekenen. Onze
projecten zijn samengesteld vanuit de methodiek Early Years van het International Primary
Curruculum (IPC). Ze worden gekoppeld aan de SLO-doelen. Groep 3 gebruikt de rekenmethode
Rekenrijk. De groepen 4 t/m 8 werken voor rekenen vanuit de SLO-ontwikkellijnen die worden
gemonitord in Snappet.
Wereldoriëntatie, Kunstzinnige vorming, Techniek, Muziek, Bewegingsonderwijs en Mens en
Samenleving komen kerndoel dekkend aan de orde bij Eearly Years (groep 1 en2) en International
Primary Curriculum (IPC).
Sociaal-emotionele ontwikkeling komt aan de orde in de methodiek van de Vreedzame School.
Engels
De kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen Engels aangeboden vanuit de methode The Team.
Fries
Voor het vak Fries gebruiken we de methode Spoar 8.
Omgaan met andere voertaal dan Nederlandse
Onze voertaal is Nederlands. Omdat de thuistaal voor vele kinderen Fries is, zorgen we bij de kleuters
voor een soepele overgang van de Friese naar de Nederlandse taal. De begeleiding van de peuters
van ons IKC is gecertificeerd. Wij zetten ons in voor de meertalige ontwikkeling en voldoen aan de
kwaliteitseisen van het Sintrum Foar Frysktalige Berneopfang (SFBO).

B. De door het bevoegd gezag in het kindcentrumplan opgenomen eigen opdrachten voor het
onderwijs in een onderwijsprogramma.
In de komende planperiode investeert de BMS meer gericht in de ontwikkeling van de 21e eeuwse
vaardigheden. Het betreft de ontwikkeling bij de leerlingen van:
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de informatievaardigheden;
de mediawijsheid;
computional thinking;
kritisch denken;
probleemoplossing;
digitale basisvaardigheden;
samenwerken;
sociaal/culturele vaardigheden;
communiceren;
zelfregulatie;
creatief denken.
Naar analogie van het investeren van de kracht van kwaliteitszorg op de scholen met de inzet van de
nieuwe taak CPO (Coördinator Passend Onderwijs) komt de BMS met de inzet op alle scholen van de
taak van C21V (Coördinator 21e eeuwse Vaardigheden). In 2019 start de BMS met het faciliteren van
een eerste tranche van belangstellende leerkrachten tot het volgen van de opleiding C21V.
Eigen ambities voor het onderwijs programma
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor
ook het onderwijs. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig.
Op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs hebben we met de introductie van IPC een uiterst krachtig
instrument in school gehaald waar veel aandacht wordt geschonken aan alle 21e-eeuwse
vaardigheden en daardoor aansluit op de bovenstaande ontwikkelingen. Het is een eigentijds
programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen
leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken
ze aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor
internationale ontwikkelingen en andere culturen.
Het curriculum werkt met onderwerpen. Dat noemen we units. Elke unit is zo opgebouwd dat deze
inspeelt op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Leren op basis van de kracht
van elk kind. Het uitgangspunt is wat leerlingen leren en niet wat ze gaan doen! Die activiteiten zijn
met zorg samengesteld en weerspiegelen de nieuwste benadering ten aanzien van leren naar
aanleiding van recent hersenonderzoek.
ICT is een belangrijk onderdeel van de 21-e eeuwse vaardigheden. Hieronder beschrijven we onze
visie van dit belangrijk item.
Voor ons is ICT geen doel maar middel. Ons ICT-beleid wordt als volgt omschreven:
We hebben respect voor de eigenheid en leermogelijkheden van ieder individueel kind. ICT is met
name een middel waarbij tegemoet gekomen kan worden aan de eigenheid van elk kind. ICT brengt
mogelijkheden met zich mee waarbij bij uitstek rekening kan worden gehouden met de verschillende
niveaus van de kinderen. Het adaptieve aspect binnen het leren kan optimaal worden ingezet met
respect voor ieders kunnen maar ook met oog voor ieders tekortkomingen.
In het gehele ICT-onderdeel van school zal altijd rekening worden gehouden met de noodzaak van
betrokkenheid. Wij willen er voor waken dat er eilandjes in de groep ontstaan die alleen nog maar
oog hebben voor zichzelf. Door interactief met elkaar te acteren ontstaat een klimaat in de groep
waarbij de kinderen oog houden voor elkaar. ICT is op onze school geen doel op zich. We willen ICT
gebruiken als een middel om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Daarbij hechten we aan
de interactieve band tussen leerkracht en kind. Een computer zal in onze optiek de rol van de
leerkracht nooit over kunnen nemen. Het zal het onderwijsproces wel ondersteunen.
We willen de kinderen leren toenemend verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. In een
veranderende wereld waarin de social media een steeds prominenter rol gaat spelen voelen wij het
als onze taak om kinderen handvatten te geven. Wij willen dat doen door ze niet bij voorbaat overal
bij vandaan te houden, maar door ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Het filteren van internet
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werkt alleen onder strikt toezicht. Wij willen de kinderen graag leren dat ze ook zonder toezicht
weten wat ze kunnen doen en wat ze beter kunnen laten. Het is immers ondoenlijk (en ook
onwenselijk) om kinderen alle dagen 100 % onder toezicht te stellen. Dat maakt kinderen mediawijs
Onze maatschappij wordt steeds complexer. Kom je aan één ding dan kom je aan vele dingen
tegelijk. Het is aan ons om de kinderen op de weg naar de toekomt te begeleiden en hun kennis te
laten maken met de kansen en bedreigingen van ICT. Hoe vindingrijker kinderen worden, des te meer
kansen hebben ze om volwaardig mee te doen in onze maatschappij. Met behulp van goed ICT-beleid
willen we de kinderen uitdagende leerstof aanbieden, waardoor ze in staat zijn om ook zelf tot
oplossingen te komen. Goede digitale ondersteuning van de methodieken die worden gebruikt is
daarbij van groot belang.

C. Het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat
Beschrijving van het pedagogisch-didactisch klimaat
Onze pedagogische visie is deels gebaseerd op de rooms-katholieke grondslag van de school. Als we
die naar het heden vertalen kunnen we een aantal belangrijke sporen zien die ons vanuit de BMS
richting wijzen.
Op alle BMS-scholen kennen we vanuit onze katholieke identiteit vier Guiding Principles (Gouden
Sporen).
· willen we de kinderen vertrouwd maken met het mysterie van het leven.
· gaan we uit van de waardigheid van elk kind.
· zetten we ons in voor de ontwikkeling van “het hele kind”: kennen, kunnen, willen en zijn.
· leren we de kinderen bij te dragen aan een rechtvaardige en gezonde samenleving.
Eigen ambities over het schoolklimaat
Specifiek willen we er voor Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs de volgende kenmerken aan toe
voegen. Op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs
· willen we met elkaar het leven vieren.
· hebben we elkaar nodig om gelukkig te zijn en ons te ontwikkelen
· krijgen we wanneer het onverhoopt eens niet wil, een nieuwe kans
Om de identiteitsgerichte kernwaarden pedagogisch-didactisch handen en voeten te geven, laten we
ons leiden door de Individual Psychologie, ontwikkeld door de psycholoog Alfred Adler (1870-1937) .
Hij behoorde samen met Jung en Freud tot de stamvaders van de psychoanalyse. Na verloop van tijd
ging Adler zijn eigen spoor en ontwikkelde de Individual Psychologie.
Individual staat voor “ondeelbaar”. Adler zag de mens als een ondeelbaar geheel. De ontwikkeling
van hoofd, hart en handen waren niet te scheiden. Hij had in tegenstelling tot vele tijdgenoten een
positief en optimistisch mensbeeld. “De mens is geen optelsom van driften en ervaringen uit het
verleden, maar een persoonlijkheid die gevormd wordt in een sociale context.” De mens heeft bij de
geboorte als het ware een levensplan die hij/zij zelf moet bouwen. (zie verder op:
verantwoordelijkheid) Dat levensplan, jouw verlangen iets te bereiken, kleurt je keuzes en heeft
invloed op je gedrag. Door dit optimistische gegeven is er dus mogelijkheid tot verandering. Daarbij is
de gedachte essentieel dat je de ander nodig hebt om te ontdekken wie je zelf bent. (zie verder op:
betrokkenheid). Zelfvertrouwen is de basis voor een gevoel van veiligheid. Is dat vertrouwen er niet
dat kun je een minderwaardigheidsgevoel opbouwen.
Belangrijk in dit geheel is de gelijkwaardigheid en de wederkerigheid van mensen. Straffen en
belonen werkt de gelijkwaardigheid tegen. Want als er gestraft of beloond wordt, is er dus iemand
de baas. Op straf en beloning zit ook nog vaak inflatie. Een volgende keer is één plaatje niet meer
genoeg maar moet je twee geven om de beloning te laten voelen. Wij voelen meer voor
bemoediging. Geef ik vandaag een schouderklopje dan hoef ik de volgende keer geen twee klopjes te
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geven.
In de kern gaat het er om dat de kinderen in veiligheid opgroeien. Dat geldt overigens niet alleen
voor de kinderen maar ook voor een team, de ouders etc.
Die veiligheid bewerkstelligen / bevorderen we door:
· duidelijkheid (weten wat je van elkaar mag verwachten)
· structuur (essentieel om ordening te houden en niet de verzanden)
· discipline (als we iets met elkaar afspreken, dan doen we dat en zo niet dan mogen we elkaar daar
op aanspreken; feedback geven)
Uit bovenstaande destilleren we de ankerpunten / hoekstenen / kernwaarden die het fundament
vormen voor een samenleving in en rond school waar we ons allemaal veilig, gewaardeerd en meer
dan gewenst voelen. Deze ankerpunten zullen voorwaarde zijn voor het beleid dat we gaan maken
en voor de keuzes die daar uit voortvloeien. Bijvoorbeeld de keuze voor eventuele methodes. Met
andere woorden: dus voor al ons handelen op de Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs.
Die vijf ankerpunten zijn:
Respect: als tegenhanger van macht. Van kind naar kind, van kind naar leerkracht en andersom, van
leerkrachten onder elkaar en van leerkracht naar ouder v.v.. Met ander woorden: een grote
wederkerigheid. Dat respect krijgt tevens invulling op onze katholieke school waar kinderen en
leerkrachten van meerdere gezindten elkaar ontmoeten.
Verantwoordelijkheid: in alle lagen van ons kindcentrum. Dus bij zowel leerkrachten/pedagogisch
medewerkers, kinderen als ouders. Begrippen als taakvolwassenheid en eigenaarschap zijn hierbij
belangrijk. Maar ook: ken je de idealen van de school en die van de Stichting.
Betrokkenheid: in onze steeds individueler wordende maatschappij is het nodig om het belang van
de gemeenschap te benadrukken. Dat wat we als mensen doen ligt bijna altijd in het perspectief van
de ander. We moeten de eerste gelukkige “eenzame” nog tegenkomen. We stellen ons herhaaldelijk
de vraag bij nieuw beleid: is de betrokkenheid van zowel de leerling als de leerkracht, maar
bijvoorbeeld ook de ouders voldoende gewaarborgd. Heel belangrijk bij alles wat we doen is het ons
telkens te realiseren dat ons doen en laten ingekaderd ligt in de driehoek kind, ouder, leerkracht!
Draagkracht daar gaat het om!
Vindingrijkheid: onze maatschappij wordt niet alleen individueler, maar ook steeds complexer. We
leiden nu kinderen op voor beroepen die we nog niet kennen. Het is dus van evident belang de
kinderen gereedschappen mee te geven waar zij in de toekomst gebruik van kunnen maken. Als je
over voldoende gereedschappen beschikt, ben je minder afhankelijk van het “product” wat je moet
gaan maken. De zgn. “21 century skills.” Het gesprek hierover, wordt een boeiend traject.
Ruimte: een mens heeft ruimte nodig. Fysiek maar ook mentaal. Wanneer we elkaar die ruimte
geven zijn we in staat om volop te ontwikkelen.
Om een goed pedagogisch klimaat duurzaam te laten zijn hebben we het methodisch verankerd in
De Vreedzame School. Voor een verdere uitleg van de werkwijze verwijs ik naar de
methodebeschrijving.

D. Het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c
Het veiligheidsbeleid en de monitoring van de veiligheid
Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs legt met het programma van De Vreedzame School een
fundament voor een krachtig beleid op het vlak van de sociale veiligheid. In Beleidsplan Sociale
Veiligheid wordt hier uitgebreid op ingegaan. Een grote plaats is ingeruimd voor aandacht tegen
pesten in een omgangsprotocol.
De fysieke veiligheid van kinderen en personeel wordt gemonitord in een vierjaarlijkse RI&E. De
directeur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in deze.
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Eigen ambitie op het gebied van veiligheid
Zoals we eerder hebben gelezen is veiligheid de basis voor een goede ontwikkeling. Het is aan ons
om die veiligheid in te passen in de ruimte die een kind nodig heeft. Omdat we vinden dat kinderen
prima zelf kunnen nadenken hoeven we van de omgeving van het kindcentrum geen steriele ruimte
te maken. Kinderen moeten immers ook zelf leren om in te schatten of iets veilig is. Het is een
uitdaging om hier een goede weg in te vinden.
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6. Kwaliteitszorg
6.1. Stelsel van kwaliteitszorg
Het BMS systeem van kwaliteitszorg
Het BMS systeem van kwaliteitszorg omvat:
• het beheer door de centrale staf van het informatie dashboard van de 32 scholen;
• de PDCA-gesprekken tussen de directies Bedrijfsvoering en Onderwijs en de schooldirecteuren;
• de BMS onderwijsaudits op de scholen;
• de reflectiegesprekken tussen de schooldirecteuren en het CVB.
Het systeem van kwaliteitszorg is vastgelegd in de BMS kwaliteitskader(zie bijlage 2).
Optimalisatie kwaliteitszorg
Met de formulering van het kwaliteitskader en de kwaliteitskalender voor de BMS ligt er het kader
voor de scholen om te komen tot hun eigen kwaliteitskader en kwaliteitsagenda (zie bijlage 2). Deze
vormen de basis voor de verdere ontwikkeling op de scholen van passend onderwijs: het borgen van
de onderwijskwaliteit binnen de opvang van de diversiteit aan leerlingen.
In de achterliggende planperiode is met de invoering van de taak van Coördinator Passend Onderwijs
(CPO) een begin gemaakt met het vormgeven van een beleidsondersteunende en coördinerende
taak binnen de school met betrekking tot de verdere realisatie van passend onderwijs. Vooreerst
vindt naast de hiërarchische aansturing van de CPO door de schooldirectie ook de functionele
aansturing van de CPO plaats vanuit het bestuur.
Aanvullend op de PDCA cyclus die zich richt op de resultaten van de school zal in 2019 het bestuur
zich per school een beeld vormen hoe zich het proces van kwaliteitsontwikkeling voltrekt. Daarbij
vindt met behulp van externe ondersteuning het overleg plaats met de directie en CPO van elke
afzonderlijke school. Dit overleg zal uitmonden in een rapportage en een advies over de verdere
voortgang van het proces op de school.

A. Beschrijving hoe Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûsmonitort of het onderwijs zo is ingericht
dat leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en het onderwijs op hun behoefte is
afgestemd
Om inzicht in de leerling behoeften te blijven houden, worden de kinderen nauwlettend gevolg en de
onderwijsbehoeftes geanalyseerd. Hierbij maken we gebruik van kengetallen en de uitslagen van het
LVS.
De resultaten van de leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd aan de hand van:
 Trendanalyse (twee keer per jaar)
 Teambesprekingen met de CPO-er
 Analyse uitstroom VO
 Het onderwijsleerproces wordt meerdere malen per jaar geëvalueerd. Dit gebeurt op:
o Teamniveau tijdens de plenaire vergaderingen
o Leerkrachten- /groep niveau: klassenbezoeken door directie en/of CPO-er. Hier zijn
op individueel en teamniveau evaluaties aangekoppeld.
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Planmatig werken aan verbeteractiviteiten
Planmatig werken
Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs, willen we op gezette tijden input
hebben over onze school. Op basis daarvan kunnen we een analyse maken van onderdelen die goed
gaan of extra aandacht behoeven en kunnen we actiepunten voor de komende jaren bepalen. Al
onze verbeteractiviteiten worden ingevoerd in Schoolmonitor. Een kwaliteitszorgdocument dat
vanuit de Plan-Do-Check Act ordening en overzicht brengt.
Instrumenten/ondersteuning
Om gegevens te verzamelen, maken we gebruik van de volgende instrumenten/ondersteuning:
Kwaliteitsinstrument van B&T
Eens in de twee jaar wordt geënquêteerd onder team, management, ouders en leerlingen. Deze
matrix geeft een profiel van de sterke en minder sterke onderdelen van de schoolorganisatie.
QBrin
In het jaar van de ontwikkeling van het kindcentrumplan wordt door team en management deze
SWOT-analyse gemaakt die op maat ontworpen is voor de BMS.
Kengetallen
De getallen m.b.t. verzuim van het personeel worden ons in Tobias door het Onderwijsbureau
aangeleverd.
Gesprekken met leraren
De directeur voert jaarlijks reflectiegesprekken met medewerkers. Doel van deze gesprekken is door
reflectie het vergroten van de kwaliteit van onderwijs en van het welbevinden van de medewerkers.
Scholing (o.a. BMS-academie)
De medewerkers krijgen een ruim aanbod voor scholing op maat uitgezet door de BMS. Daarnaast is
er mogelijkheid voor team- en individuele scholing.
PDCA-gesprekken en reflectiegesprek directeur
De bovenschools manager houdt reflectiegesprekken met de directeur van de school. Daarnaast
worden door de werkgever tweejaarlijks PDCA- en begrotingsgesprekken gevoerd. Tijdens deze
gesprekken staat het kwaliteitskader van de BMS centraal en wordt de school langs de lat van dat
kader gehouden.
Directieoverleg/ directieberaad
Een achttal keren per jaar treffen alle directeuren elkaar om zich te ontwikkelen in hun persoonlijk
leiderschap.
Identiteitsbegeleiding
Jaarlijks wordt een beroep gedaan op de identiteitsbegeleider. Zij ondersteunt de school bij het
ontwikkelen van de visie en missie en zaken die de identiteit behelzen.
IKC-ondersteuning
Gedurende het schooljaar wordt de school door de BMS gefaciliteerd met een beleidsondersteuner
voor wat betreft de IKC-vorming.
ICT-ondersteuning
Gedurende het schooljaar wordt de school door de BMS gefaciliteerd met een beleidsondersteuner
voor wat betreft ICT ontwikkeling.
Klassenbezoeken
De directeur en/of de CPO-er houden een tweetal keren per jaar (of zo nodig vaker)
klassenbezoeken. De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld onderwerp op het gebied
van het pedagogisch klimaat of didactisch handelen.
Schooltoezicht audits /onderwijsinspectie
Vierjaarlijks worden een tiental scholen van de BMS door de onderwijsinspectie bezocht in het kader
van het Regulier SchoolToezicht en wordt een rapport gemaakt dat informatie geeft over de kwaliteit
van het onderwijs binnen de stichting in het algemeen en de school in het bijzonder. Tweejaarlijks
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wordt vanuit de BMS een audit gedaan op de school.
CITO-leerlingvolgsysteem
Het CITO-leerlingenvolgsysteem geeft op basis van methode-onafhankelijke toetsen informatie over
de vorderingen van de leerlingen.
CITO-eindtoets
De CITO-eindtoets geeft op basis van methode-onafhankelijke toetsen informatie over de
eindresultaten van de leerlingen van groep 8.
Driedee-online
De resultaten van alle methode-onafhankelijke toetsen worden verwerkt in Driedee online om
vervolgens te worden geanalyseerd en te worden voorzien van eventuele interventies.
Snappet volgsysteem
Het digitale platform Snappet geeft op elk gewenst moment een actueel beeld van de ontwikkeling
van leerlingen op het gebied van taal, spelling en rekenen.
Leerlingengebonden toetsen
Voor groep 3 bevatten de methoden eigen toetsen, die informatie geven over de vorderingen van de
leerlingen.
Gesprekken met (nieuwe) ouders en met de Schooladviescommssie/MR
Voordat de kinderen op school komen is er een uitgebreid gesprek geweest met de
ouders/verzorgers van de kinderen.
Overleg leerkracht-CPO-er
Een aantal keren per jaar houden de leerkracht en de CPO-er een gesprek over verschillende
aspecten in de klas. Bijv. de vorderingen van de leerling, het klassenmanagement, de toetsen etc.
CPO-overleg
Een zestal keren per jaar treffen de CPO-ers elkaar om zich te bekwamen of om collegiaal overleg te
voeren.
Resultaten voortgezet onderwijs
De resultaten in het VO worden voor elke leerling drie jaar gevolgd om inzicht te krijgen in de
verwijzing van leerlingen.
RI&E
De Risico Inventarisatie en Evaluatie die de school eens per vier jaar laat uitvoeren, geeft informatie
over veiligheid en welzijn van kinderen en medewerkers.
Om te beoordelen of we met deze instrumenten voldoende informatie verzamelen, maken wij
gebruik van onderstaand kwaliteitsmatrix. Daarin staan vermeld de aandachtsvelden uit het
kwaliteitskader van de BMS.

B. Beschrijving hoe de school verbetermaatregelen vaststelt als daar aanleiding toe is.
Bovenstaande instrumenten geven voldoende dekking om te constateren of er verbetertrajecten
moeten worden uitgezet. Deze trajecten worden weer in de PDCA-cyclus van Schoolmonitor gezet
verdeeld over een tijdsbestek van 4 jaren. Op deze wijze is er helder overzicht over de vier
schooljaarplannen die opgesteld zijn in het kindcentrumplan. Elk schooljaarplan wordt afgesloten
met een jaarverslag.
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Het blijkt dat we voor de zes aandachtsvelden voldoende dekking hebben in de informatie die we
krijgen. We besluiten daarom niet verder te investeren in het verzamelen van informatie en ons te
richten op het verder verbeteren van de kwaliteit.
Meerjarenplanning veranderingsonderwerpen
Om de kwaliteit van onze school te garanderen en waar nodig te verbeteren, is het essentieel om
zicht te hebben op alle aspecten ervan. Het meten van gegevens op zich is nog geen kwaliteitszorg.
De gegevens moeten geïnterpreteerd en geanalyseerd worden om ze in plannen weg te zetten en te
realiseren. Na verloop van tijd wordt er opnieuw gemeten. De kwaliteitszorg van onze school is
daarom een cyclisch proces, waarbij wij gebruik maken van de PDCA-cirkel of cirkel van Deming. De
instrumenten die eerder zijn beschreven, vormen het beginpunt van de cirkel. Op basis van de
gegevens die ze opleveren, wordt een plan gemaakt voor de komende periode, wordt het plan
uitgevoerd, wordt een evaluatie gehouden en worden zo nodig nieuwe afspraken gemaakt. Na het
doorlopen van de hele cirkel zorgen we dat bereikte verbeteringen geborgd worden. Dit alles wordt
gemonitord in Schoolmonitor. Een op maat gesneden planningsinstrument voor school, waarin de
borging een specifieke plaats krijgt.
Inzet instrumenten
De instrumenten om informatie te verzamelen, worden cyclisch ingezet. De instrumenten worden in
de volgende jaren ingezet:
Instrument / Jaar van afname
Kwaliteitsmatrix
Gesprekken met leraren
Reflectiegesprek en PDCA-gesprek
directeur
Klassenbezoeken door directie en CPO
Bezoek auditteam
Leerkrachtenenquête
Methodegebonden toetsen
Cito toetsen en eindtoets
Leerlingenenquête
Ouderenquête
Resultaten voortgezet onderwijs
RI&E

2019-2020
x
x

2020-2021
x
x

2021-2022
x
x

2022-2023
X
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

Vergader- / overlegstructuur
We vinden het belangrijk dat er een goede vergaderstructuur is opgezet. De planning wordt jaarlijks
vooraf vastgesteld in een jaarplanner. Hierbij wordt tevens vermeld welk beleidsstuk wordt
geëvalueerd, zodat de aanwezigen zich goed kunnen voorbereiden. In het kader van de professionele
dialoog hebben we de frequentie van de plenaire vergaderingen teruggebracht naar eens per maand.
Iedereen is op die bijeenkomst aanwezig. De pedagogisch medewerkers sluiten in iedere geval vier
per jaar aan. De agenda wordt de week voorafgaande aan de vergadering aan de leerkrachten
doorgemaild. Hierdoor wordt er tijd en ruimte gecreëerd voor overleg in kleiner verband. Naast de
plenaire teamvergaderingen wordt er regelmatig vergaderd door de medezeggenschapsraad (MR) en
de schooladviescommissie (SAC). Bij de MR is de directeur het eerste deel van de vergadering
aanwezig. De SAC fungeert als klankbordgroep en denktank en alle vergaderingen is de directeur
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aanwezig.
Informatie en verantwoording van de kwaliteit van het onderwijsleerproces
Er wordt verantwoording afgelegd aan velerlei instanties. Aan de Bisschop Möllerstichting als
werkgever, maar ook aan de ouders via bijvoorbeeld de MR. Dit gebeurt in de vorm van een
jaarverslag, het bespreken van de opbrengsten, de begroting, het kindcentrumplan en het
schooljaarplan. De ouders krijgen inzicht in het doen en laten op school tijdens informatieavonden,
de 10-minutengesprekken, de maandelijkse infobrief en via het informatieplatform Social Schools.

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

29

7. Medewerkers binden en boeien
7.1. Verdere professionalisering en continuïteit medewerkers
De professionele context
In het proces van de verdere professionalisering van de medewerkers is, naast het ondersteunen van
het individuele proces van Persoonlijk Leiderschap en Spiritualiteit, van belang het borgen van een
duidelijke rol van de leerkrachten in het proces van de schoolvorming en onderwijsontwikkeling.
Daartoe zal op alle scholen verder worden gewerkt aan het inhoud geven van de professionele
context op de scholen. Hiertoe is een werkmodel voor de scholen opgesteld (zie bijlage 3).
Daarbij gaat het om een duidelijke en gedragen:
 Missie en visie van de school
 Structuur van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 Inrichting van de professionele dialoog
 Instrumenten voor implementatie beleid

Met betrekking tot de instrumenten voor HRM beleid gaat het o.a. om de implementatie van de
binnen de BMS opgestelde kaders voor:
 het jaarlijks opstellen van het werkverdelingsplan op de school;
 de jaarlijkse gesprekkencyclus;
 de inrichting van de functie en taakdifferentiatie;
 de begeleiding van startende leerkrachten;
 de scholing mede met behulp, van de BMS Academie.

Continuïteit medewerkers
Het landelijk vraagstuk van het lerarentekort is ook het vraagstuk van de BMS en daarmee van de
continuïteit van de onderwijsactiviteiten.
In de afgelopen periode heeft de BMS haar positie op de arbeidsmarkt van leerkrachten proberen te
versterken met o.a:
 in algemene zin het versterken van het imago van de BMS als een inspirerende en zorgzame
werkgever;
 het onderbrengen van vervangende leerkrachten in het Support Team in vaste
dienstverbanden en onder een direct leidinggevende van het team;
 de verdere ontwikkeling van de begeleiding van startende leerkrachten;
 de verdere ontwikkeling van de scholing van directie en leerkrachten middels o.a. de verdere
uitbouw van de BMS Academie en een ruimhartige facilitering van scholing.

In de komende periode zal deze inzet verder worden aangevuld door onder meer:
 een goede begeleiding en ruimhartige facilitering van zij-instromers;
 het verder versterken van het imago als inspirerende en zorgzame werkgever ook bij
studenten in het HBO.

Persoonlijk leiderschap en spiritualiteit
De leerkracht heeft een zeer belangrijke rol in het onderwijzen en begeleiden van de leerlingen.
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Persoonlijk leiderschap en spiritualiteit helpen de leerkracht om de grote verantwoordelijkheid naar
kinderen te managen. De leerkrachten worden daarin ondersteund door de directeur en de CPO-er.
Er is volop ruimte om voortdurend te scholen. Daarbij wordt geput uit
-een schoolspecifiek aanbod
-de BMS-academie
-eigen wensen
In de professionele dialoog bespreekt de directeur met de leerkracht wat wenselijk is op het gebied
van de scholing. Hierbij wordt balans gezocht tussen het schoolbelang en het individueel belang. In
taakbeleid wordt de inzet getoetst aan de CAO.
Jaarlijks heeft de directeur een reflectiegesprek met de leerkracht waarbij gereflecteerd wordt op
doen en laten van de leerkracht.
Naast de pedagogisch en didactisch gerichte scholing wordt er ruimte gegeven aan de persoonlijke
ontwikkeling van de leerkracht. Vanuit de BMS worden kloosterweekenden georganiseerd waarin
aandacht is voor persoonlijk leiderschap en spiritualiteit.
Interne organisatie
De Sint Bonifaciusschool is een kleine basisschool met een personeelsbezetting van 6 personen. De
directeur heeft betrekking met een fte van 0,7), een CPO-er met een fte van 0,1 en 4 leerkrachten
met een fte van 3,0.
De samenstelling van het team ziet er als volgt uit:
Er zijn twee mannen en vier vrouwen.
De leeftijdsopbouw zier er als volgt uit:
20-29 jaar: 2 (leerkracht en pedagogisch mederwerker)
30-39 jaar: 1 (leerkracht)
40-49 jaar: 1 (leerkracht)
50-59 jaar: 1 (pedagogisch medewerker)
60-67 jaar: 3 (leerkracht, CPO-er, directeur)
De school verwacht van de leerkrachten dat ze pedagogisch-didactisch goed zijn toegerust. Voor de
pedagogiek laten we ons leiden door de Individual Psychologie (zie betreffende hoofdstuk. Het
didactisch handelen wordt vormgegeven met behulp van de vier sleutels voor een effectieve les.
-Het lesdoel
-De kortste weg naar Rome
-De actieve betrokkenheid
-De afstemming
Het gehele team is bevoegd en bekwaam in het werk wat moet worden gedaan. Er vindt regelmatig
scholing plaats. Zowel teamscholing als individuele cursussen. Die cursussen staan in het teken van
de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht en staan ten dienste van de kwaliteit van de school.
De maandelijkse plenaire bijeenkomsten worden door het team onder andere gebruikt om zich te
laven aan de pedagogische en didactische bronnen. Door de kinderen vanuit onze beredeneerde
pedagogiek en didactiek te onderwijzen willen we ze toerusten voor de moderne wereld waarin ze
leven. In een steeds sneller veranderende wereld verdienen kinderen een school die voldoet aan de
eisen die de 21e eeuw met zich meebrengt.
Het managementteam kent een evenredige verdeling en bestaat uit een vrouw en een man.
De school heeft een medezeggenschapsraad waarin twee leerkrachten en twee ouders zitting
hebben.
Daarnaast heeft de school een Schooladviescommissie (SAC) die fungeert als klankbordgroep en
denktank van de directeur.
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7.2. Werkverdelingsplan
Werkverdelingsplan
In het kader van de werkdrukregeling wordt jaarlijks een werkverdelingsplan gehanteerd. We
verwijzen naar dit plan voor de inhoud en de procedures.
De directeur maakt elk jaar op basis van de professionele dialoog met het team een concept
werkverdelingsplan. De directeur houdt rekening met competenties, kwaliteiten, belastbaarheid,
wensen en mogelijkheden van de individuele medewerkers en de noodzakelijke tijd voor
professionalisering. Het team wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het concept.
Eventuele knelpunten worden besproken.
In het werkverdelingsplan wordt tenminste geregeld:








De verdeling van de te geven lessen en groepen over de teamleden
Welke schooltaken het team doet en de tijd en verdeling daarvan
De pauzes
De aanwezigheid op school
De besteding van de werkdrukmiddelen
Vervanging bij ziekte of verlof binnen de kaders op bestuursniveau vastgelegd in ‘het
protocol opvang uitval leerkrachten’
De tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel
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8. Bedrijfsvoering en digitalisering
8.1. Bedrijfsvoering en ICT
Bedrijfsvoering
In de komende planperiode zal de BMS verder investeren in het integreren van de financiële en
facilitaire bedrijfsvoering van de scholen met de hierboven genoemde aandachtspunten. Belangrijke
invalshoeken daarbij zijn o.a. de hierboven genoemde investeringen in:
 de professionele context van de school (zie 5.5);
 de inrichting van de kwaliteitskalender (zie 5.3).

Digitalisering
In de komende planperiode zal verder worden gewerkt aan de optimalisatie van zowel:



het ICT beheer op de scholen. Er zal een ICT Coördinator ICT Beheer BMS worden aangesteld;
de digitalisering in het primair proces. Het bestuur zal met externe ondersteuning een
nieuwe impuls geven aan de digitalisering op de scholen.

Wat betreft de impuls aan de digitalisering van het primair proces zal een proces van
ondersteuning aan de scholen worden uitgezet, waarbij er op de scholen aandacht wordt
besteed aan:




aanschaf en het gebruik van adaptieve leermiddelen;
ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden waaronder de digitale basisvaardigheden (zie
5.3);
het gepersonaliseerde onderwijs.

Bedrijfsvoering
Binnen de Bisschop Möllerstichting wordt het principe gehuldigd: binnen de autonomie van de
scholen gaan we daar waar mogelijk voordeel halen uit een gezamenlijke bedrijfsvoering. Dat heeft
geresulteerd in
-een gezamenlijke inkoop
-de keuze van een gezamenlijke systeembeheerder
-de keuze van een gezamenlijke schoolschoonmaak
-de keuze voor gezamenlijke energie-inkoop
Door een gezamenlijke bedrijfsvoering wordt de school aanmerkelijk ontlast in haar werkzaamheden
en brengt het ook nog de nodige financiële voordelen met zich mee.
ICT
Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs onderstreept het belang van een digitale omgeving waarin de
randvoorwaarden worden geschapen om modern onderwijs en opvang te kunnen geven. Bij het
Onderwijskundig beleid wordt onze visie omschreven m.b.t. ICT en wij verwijzen u naar dat
hoofdstuk voor verdere informatie.
Omdat wij de leerkracht als spil zien van het onderwijs en erkennen dat ICT een steeds belangrijker
rol zal gaan spelen in de wereld om ons heen, is het belangrijk dat de leerkrachten meegaan in de
voortdurende ontwikkelingen. Scholing op dit terrein zal blijvende aandacht vragen.
Sponsorgelden
Om de onafhankelijkheid van de school te waarborgen, ontvangt Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs
geen sponsorbijdragen, waaruit in welke vorm dan ook verplichtingen voortvloeien. Activiteiten
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waarbij reclame voor commerciële instellingen of bedrijven wordt gemaakt, worden in principe
geweerd.
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9. Vitalisering katholiek onderwijs
9.1. Bonum commune
Persoonlijk Leiderschap en Spiritualiteit
Als sleutel in het vitaliseren van het katholiek onderwijs ziet de BMS het bijdragen aan de
ontwikkeling van het Persoonlijk Leiderschap van al haar medewerkers gekoppeld aan het thema
‘spiritualiteit’.
In de achterliggende periode is hiermee een begin gemaakt middels:
het opzetten van een uitgebreide gesprekkencyclus van alle leden van de schooldirectie en centrale
staf met een adviseur van de besturenorganisatie Verus;
de start van deze gesprekken met de nieuwe Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO);
een pilot met de groep van leerkrachten van Expeditie Leerkracht.
In 2019 en volgenden zal het bestuur dit proces verder doorontwikkelen middels:
het zoeken met een groep directeuren naar de verdere diepgang in het eigen persoonlijke proces van
persoonlijke vormgeving van spiritualiteit;
het aangesloten houden van alle schooldirecteuren, centrale staf en CPO bij het proces van het eigen
persoonlijk leiderschap in relatie tot de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte
schoolorganisatie;
het uitbreiden van de pilot van Expeditie Leerkracht naar een grotere groep leerkrachten.
Deze doorontwikkeling is erop gericht te investeren in de professionele reflectie van de medewerkers
van de BMS als basis voor het effectief inrichten van alle relaties op de scholen en binnen de stichting
tussen alle interne en externe stakeholders.
Bonum Commune
De ontwikkelingen zowel in de onderlinge verhoudingen in de samenleving in het algemeen als in de
BMS in het bijzonder vragen om een vitalisatie van de BMS grondwaarde van Bonum Commune.
In de achterliggende periode zijn de onderlinge verhoudingen in de samenleving meer onder druk
komen te staan en heeft ook de BMS te maken gekregen met een toenemende juridificering door
ouders van onvrede over de voortgang op de school.
Het past bij de maatschappelijke opdracht van de BMS aandacht te besteden aan de Bonum
Commune.
In 2019 zal het bestuur vanuit de grondwaarde Bonum Commune aandacht besteden op de scholen
aan:
 een gezonde en rechtvaardige samenleving veraf en dichtbij. Daarmee zoekt het bestuur de
samenwerking op dit gebied met externe partijen om te komen tot projecten die vanuit de
missie en visie van de BMS verdere invulling geven aan de kerndoelen rond
burgerschapskunde;
 een vitalisering van de ouderbetrokkenheid op de scholen die bijdraagt aan een optimalisatie
van de verhoudingen tussen school en ouders.

In hoofdstuk 4.2 is uitvoerig beschreven hoe we in Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs invulling
geven aan de rooms-katholieke identiteit. De guiding principles zorgen er voor dat het leven gevierd
kan worden. Door het leven te vieren worden we als school onderdeel van de Bonum Commune. Die
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Bonum Comune beperkt niet zich niet tot de de schoolomgeving maar omvat het dorp, de wijde
omgeving, ja zelfs de hele wereld.
Naast de opdracht om er iets moois van te maken in de wereld heeft de religie, waaruit onze school
is ontstaan, het rooms-katholicisme een schat aan gebruiken en tradities waar we de kinderen graag
kennis mee willen laten maken. De opbouw van het kerkelijk jaar biedt ons een vaste koers van
waaruit we ritme in het leven kunnen aanbrengen. De aandacht rond St. Franciscus, Allerheiligen, St.
Maarten, St. Nicolaas, Kerstmis, Aswoensdag, De Goede Week, Pasen, Pinksteren verschaffen ons
een vast raamwerk van waaruit we een schooljaar indelen. We gaan op zoek naar nog meer
momenten die we in die reeks kunnen inpassen. We zijn aan het zoeken hoe we door viering, gebed,
het vertellen van verhalen de kinderen deelgenoot kunnen maken van de rijkdom van eeuwenlange
beproefde tradities.
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10. Profilering van scholen
10.1. IKC vorming en Huisvesting
IKC vorming
In de achterliggende periode is de BMS gestart met een intensief proces van IKC vorming.
In de komende planperiode zal verder worden gewerkt aan de mogelijke en wenselijke samenhang
tussen kinderopvang en primair onderwijs. Hierbij gaat het om de verdere inhoudelijke verdieping in
het aanbod van de BMS voor kinderen van 2-13 jaar. En een goed invulling van de BSO.
Dit vraagt van de BMS en de scholen o.a:
- het aangaan van strategische allianties met partners in de kinderopvang;
- het vormgeven van een longitudinale aanpak van de primaire ontwikkeling van kinderen van 0(2)
tot 12(14) jaar;
- het realiseren van een effectieve en efficiënte organisatie van de IKC’s.
Huisvesting
Het bestuur heeft een analyse gemaakt van de kansen en bedreigingen met betrekking tot de groei
en de krimp. Hieruit blijkt dat er in de komende planperiode vanuit het eigen private vermogen op
verschillende plaatsen investeringen noodzakelijk zijn in de huisvesting om de benodigde groei op te
vangen op plaatsen die de krimp op andere plaatsen moet compenseren. Een nader voorstel zal
worden opgenomen in het Financiële Meerjarenplan.
Vanuit onze visie en missie zoals in hoofdstuk drie verwoord, geven we sinds de start van het
schooljaar 2018-2019 samen met onze nieuwe partner in IKC-vorming Eigen&Wijzer vorm aan de
totstandkoming van Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs. Dat heeft al snel geresulteerd in de
vorming van twee dagen peuteropvang (van 13 kinderen) en het opzetten van voor- en naschoolse
opvang op twee dagen in de week. Er is een werkgroep geformeerd die het beleid mee vorm geeft.
Onze mensvisie en visie op leren en ontwikkelen heeft geleid tot het volgende profiel:
Ruimte
De kinderen ervaren in Reahûs een weldadige ruimte. Een fysieke en mentale ruimte die uitnodigt
tot bewegen. Zowel in als buiten de school geeft die ruimte een positieve stimulans aan de
ontwikkeling van de kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om het leven te ontdekken.
Groene omgeving versterken
Reahûs heeft een groene omgeving. Een agrarische cultuur waar veel liefde voor de natuur is.
Natuurbeleving en aandacht voor wat er zich in de natuur afspeelt is belangrijk voor een goede
ontwikkeling van kinderen.Juist in Reahûs is het mogelijk om deze natuurbeleving vorm te geven.
Aandacht voor taalontwikkeling
Een goede beheersing van de taal en daaraan gekoppeld de communicatieve vaardigheden zijn
essentieel in ons leven. Er is op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs veel aandacht voor (voor)lezen
en communicatie. Vanuit de driehoek kind-ouder-medewerker werken we aan een doorgaande lijn
van 2-12 jaar. We zien meerwaarde voor de taalontwikkeling door kinderen in aanraking te brengen
met de Friese en de Engelse taal.
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Kleinschalig
Reahûs is klein, maar de betrokkenheid is groot. Met elkaar vormen we een kleine samenleving
waarin we elkaar nodig hebben. Wij voelen het als een maatschappelijke plicht om het Kindcentrum
in te zetten bij het leefbaar houden van het platteland. Bij Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs zet
het deze gemeenschap in haar kracht! Het kindcentrum ontleent mede haar kracht aan de grote
betrokkenheid van het dorp, alle inwoners, ouders en kinderen op elkaar. De kleinschaligheid
vergroot de betrokkenheid. Deze betrokkenheid willen wij inzetten bij de brede ontwikkeling van de
kinderen uit Reahûs en verre omgeving. Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs omvat dan ook meer
dan alleen het schoolse onderwijs!
Continuïteit
Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs is weliswaar een kleine school, maar omdat we behoren tot de
Bisschop Möllerstichting is het voortbestaan van de school gegarandeerd. De BMS heeft als doel
gesteld het onvoorwaardelijk open houden van hun scholen zowel groot als klein, mits zij niet onder
de wettelijke opheffingsnorm komt. Door de solidariteit binnen de BMS is de gemeentelijke
opheffingsnorm niet van toepassing op onze school.
Samen met de ouders geven we inhoud aan de verdere ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum
en willen we Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs voor een wijde(re) omgeving op de kaart zetten.
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11. Aandachtspunten planperiode 2019-2023
11.1. Ambities
De Bisschop Möller Stichting heeft in het Strategisch meerjarenbeleidsplan haar ambitie verwoord
op dezelfde aandachtsgebieden die zijn aangegeven bij de afgelopen planperiode:
Continuïteit
De ontwikkeling van het aantal beschikbare leerlingen in het basisonderwijs in Friesland voltrekt zich
niet evenredig over de verschillende voedingsgebieden van de 32 scholen. Om als Stichting de
gemiddelde kritische massa te houden van 5500-6000 leerlingen is het van belang op een aantal
scholen voorwaarden te creëren om de groei van het aantal leerlingen op te vangen om daarmee de
krimp op andere scholen te compenseren. Dit vraagt met name op de groei-scholen om eigen
investeringen van de Stichting in de huisvesting.
Onderwijskwaliteit
Om de, in de achterliggende periode, gerealiseerde onderwijskwaliteit te borgen is het van belang
dat het ingezette kwaliteitsbeleid met het nieuwe kwaliteitskader en de te ontwikkelen
kwaliteitskalender verder wordt geoptimaliseerd.
Personeel
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met een toenemend tekort aan beschikbaar personeel in het
PO enerzijds en de dynamiek van de verwachtingen van de verschillende externe stakeholders zoals
de overheid en ouders anderzijds legt de komende tijd een grote druk op het personeelsbeleid van
de Stichting. Daarbij gaat het zowel om het borgen van de kwantiteit (voldoende personeel) als de
kwaliteit (voldoende toegerust personeel) van zowel de leerkrachten als de schooldirectie.
Financiën
De borging van de hierboven genoemde continuïteit, onderwijskwaliteit en personele kwantiteit en
kwaliteit vraagt de komende tijd van de Stichting om eigen investeringen uit het eigen private
vermogen. Dit betekent dat in de komende jaren rekening moet worden gehouden met een
gezamenlijk afgesproken negatief jaarresultaat.

De ambities voor de komende planperiode van Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs
In de komende planperiode gaan we Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs op de kaart zetten. We
creëren een plek waar de kinderen van Reahûs en verre omstreken de ruimte wordt geboden zich te
ontwikkelen tot mensen van hun tijd. Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs zal een plek zijn voor
kinderen van 2 tot 12 jaar waar ze naar hartenlust kunnen leren en ontdekken. Een avontuurlijke en
stoere omgeving waar kinderen verbonden zijn met de natuur en met elkaar. Het bewust beleven
van de natuur en het buitenspelen zal de kinderen uitdagen tot zelfstandigheid, ontdekken en
communiceren. We willen daarbij voldoen aan de natuurlijke behoefte om te spelen en buiten te
zijn. Naast deze uitdagende kant geeft de natuur ontspanning en rust.
Het leerproces van kinderen zal worden ondersteund en geprikkeld door de moderne leermiddelen.
De digitale adaptieve leeromgeving van Snappet wordt ingezet om de vakken lezen, taal en rekenen
in hun volle omvang te onderwijzen. Voor de overige vakken wordt gewerkt met International
Primary Curriculum, een methodiek ontstaan aan de hand van de nieuwste hersenonderzoeken,
waarin kinderen vanuit het werken met verschillende units de wereld ontdekken.
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11.2. Realisatie
Voor de komende 4 jaar worden in ieder geval de volgende actiepunten voor de BMS uitgezet:
1. Er zal een pilotgroep worden gevormd van belangstellende schooldirecteuren die zich verder gaan
verdiepen in hun eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het begrip spiritualiteit. Onderdeel
daarvan is het volgen van een meerdaagse retraite in het Dominicanenklooster in Huissen (zie 5.1).
2. Alle schooldirecteuren zullen in het kader van de professionele context worden betrokken bij het
afnemen van een individuele scan waarin de aandachtspunten in kaart worden gebracht met
betrekking tot het eigen persoonlijk leiderschap in relatie tot het vormgeven van een effectieve en
efficiënte schoolorganisatie (zie 5.1, 5.4 en 5.5).
3. Er zal een vervolg worden geformuleerd voor de CPO op de gevoerde gesprekken in 2018 met de
externe ondersteuning met betrekking tot de eigen ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap en
spiritualiteit (zie 5.1).
4. Er zal een vervolg worden geformuleerd voor de leerkrachten op de retraite van de Expeditie
Leerkracht in 2018 over het persoonlijk Leiderschap en de spiritualiteit (zie 5.1).
5. Er zal uitvoering worden gegeven aan het Bonum Commune Veraf project Makonjemare Primary
School in Kenia (zie 5.1). Er word een nadere uitwerking geformuleerd van de samenwerking met
Solidair Friesland over een Bonum Commune Dichtbij Project (zie 5.1).
6. Het proces van IKC vorming zal verder worden geoptimaliseerd (zie 5.2).
7. Het bestuur zal met nadere voorstellen komen m.b.t. tot de realisatie van huisvesting uit eigen
BMS-middelen voor groei scholen (zie 5.2).
8. Op basis van de uitkomst van de schoolscan CPO 2018 zullen voor alle afzonderlijke 32 scholen
aandachtspunten worden geformuleerd om tekomen tot de verdere optimalisatie van de inzet van
de CPO en het te voeren kwaliteitsbeleid (zie 5.3).
9. De nieuwe kwaliteitskalender BMS en van de scholen zal worden geïmplementeerd( zie 5.3). Het
bestuur zal in 2019 een nadere verkenning op de scholen plegen op realisatie van de 58 kerndoelen
(zie 5.3).
10. De kweekvijver voor schoolleiding/directie krijgt haar vervolg.
11. Er zal een start worden gemaakt met de invoering van de taak C21V (zie 5.3).
12. Het BMS professionele statuut zal worden vorm gegeven middels het komen tot een verdere
beschrijving van de professionele context van de scholen (zie 5.4).
13. Het centrale ICT-beheer zal worden herijkt (zie 5.5).
14. Er zal een impuls worden gegeven aan de digitalisering in het primair proces van de scholen (zie
5.5).
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15. Er zal aandacht zijn voor good practices in de kringen op de scholen.

De voortgang van deze punten zal worden gerapporteerd in de viermaandsrapportage.

Realisatie van de ambities op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs
Vanuit de voorgaande hoofdstukken zijn actiepunten uitgezet die achterin dit kindcentrumplan zijn
opgenomen en van het schooljaar zijn voorzien waarin ze zullen worden uitgevoerd.

11.3. Ons kindcentrum in 2023
Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs in 2023








vormt het hart van het dorp en is aantrekkelijk voor kinderen die uit de wijde omtrek de weg
naar Reahûs vinden
verschaft van (0) 2 tot 12 jaar een plek waar ze naar hartenlust kunnen leren en ontdekken
verbindt kinderen met de natuur en met elkaar
biedt 21e eeuws onderwijs met de middelen die daar voor nodig zijn
geeft kinderen een gevoel van veiligheid van waaruit ze onbevangen de volgende stap in het
leven kunnen maken.
huisvest kinderen die er van doordrongen zijn dat we elkaar nodig hebben in het leven
laat zien dat onderwijs en opvang een samenspel is van kinderen, ouders en
leerkrachten/pedagogisch medewerkers.
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12. Formulier voor instemming en vaststelling
12.1. Instemmings- en vaststellingsformulier Kindcentrumplan

Formulier Instemming Kindcentrumplan
De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het kindcentrumplan 2019 –
2023 zoals dat door het bevoegd gezag aan haar is voorgelegd, overeenkomstig artikel 10b van de
Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS)

Namens de medezeggenschapsraad,

Datum: ____________________________

Naam: ____________________________

Functie: ____________________________

Handtekening: ____________________________
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Formulier Vaststelling Kindcentrumplan

Naam school:

Adres:

Plaats:

Brinnummer:

Het bevoegd gezag van de Bisschop Möller Stichting heeft het kindcentrumplan van bovengenoemde
school voor de planperiode 2019-2023 vastgesteld overeenkomstig art. 16 lid 1 van de Wet op het
Primair Onderwijs voor de periode van 4 jaar.

Namens het bevoegd gezag,

Datum: ____________________________

Naam: ____________________________

Functie: ____________________________

Handtekening: ____________________________
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Bijlagen

1. Lemnis caat BMS
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2. Kwaliteitskader BMS

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

45

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

46

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

47

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

48

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

49

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

50

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

51

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

52

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

53

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

54

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

55

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

56

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

57

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

58

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

59

. BMS werkmodel professi onele s chool conte xt

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

60
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5. Guiding Princi ples BMS
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6. Model Ha ndeling sgericht werken
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Meerjarenplanning
Projecten
Ontwikkelen: Fries
Ontwikkelen: Engels
Ontwikkelen: In Sint Bonifacius
Kindcentrum gunnen we de kinderen de
ruimte
Ontwikkelen: IPC -International Primary
Curriculum
Ontwikkelen: Snappet, een digitaal
platform voor rekenen, taal en spelling
Ontwikkelen: Ontwikkelen port-folio
voor kinderen
Ontwikkelen: Uitbreiding invulling
kerkelijk jaar
Ontwikkelen: Sint Bonifacius
Kindcentrum

2019 - 2020
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Basiskwaliteit en eigen ambities

Fries
Aanleiding voor dit project
Het gebrek aan een heldere lijn voor het vak Fries. De mening dat het vak Fries en rol hoort te spelen
in het taalbeleidsplan van de school.

Huidige situatie
We hebben in het schooljaar de licentie aangevraagd voor de methode Spoar 8. Er wordt nog niet
structureel gewerkt met deze methode.

Uiteindelijk gewenste situatie
Een doorgaande lijn Fries, passend bij de schoolbevolking en aansluitend op de profiel C. De
uiteindelijke beslissing of we de ambitie hebben om een op een niveau hoger in te gaan zetten.
Meerjarenplanning
2019 - 2020 2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

Basiskwaliteit en eigen ambities

Engels
Aanleiding voor dit project
Ouders hebben aangegeven het waardevol te vinden dat de kinderen eerder in aanraking komen met
de Engelse taal dan in groep 6-7-8.
Het vak Engels pas in het internationaliseringsproces dat we hebben ingezet met de start van IPC.

Huidige situatie
De kinderen krijgen het vak Engels in de groepen 6,7 en 8. Dit gebeurt deels project gewijs en we
gebruiken daarbij de methode The Team.

Uiteindelijk gewenste situatie
De kinderen krijgen onderricht in het vak Engels van de start dat ze bij ons op school komen. We
denken dat dit het meest tot zijn recht komt door een methode te zoeken waarin de native speaker
een grote rol speelt.
Meerjarenplanning
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In Sint Bonifacius Kindcentrum gunnen we de kinderen de ruimte
Aanleiding voor dit project
We zijn er van overtuigd dat we ons moeten profileren om Sint Bonifacius Kindcentrum in duurzame
toekomst te kunnen garanderen. Het team voelt het als haar maatschappelijke plicht om het
Kindcentrum als kloppend hart voor Reahûs en verre omstreken te laten fungeren.

Huidige situatie
We bieden onze kinderen momenteel de ruimte zowel fysiek als mentaal. Wij hebben een prachtig
mooi Kindcentrum dat zowel binnen als buiten grote mogelijkheden biedt om het profiel "Ruimte"
verder uit te werken.

Uiteindelijk gewenste situatie
Een optimale omgeving waarin het spelend leren volledig tot haar recht komt. Een helder
beredeneerd aanbod voor wat betreft het element "spelend leren".
Meerjarenplanning
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Basiskwaliteit en eigen ambities

IPC -International Primary Curriculum
Aanleiding voor dit project
In de visie die we met team en ouders hebben ontwikkeld is een belangrijk onderdeel weggelegd
voor het 21e eeuwse leren. Voor wat betreft de zaak- en creatieve vakken, bewegingsonderwijs,
techniek en internationalisering zijn we vanaf schooljaar 2018-2019 we gebruik gaan maken van het
International Primary Curriculum. We vinden in IPC een thematisch en inspirerende methodiek, die
letterlijk en figuurlijk grensverleggend is voor de kinderen. Daarbij hechten we veel waarde aan het
internationale karakter van IPC. Nieuw hersenonderzoek heeft handvatten gegeven voor de hele
opzet van deze methodiek.

Huidige situatie
Wij werken vanaf schooljaar 2018-2019 met IPC. Vanuit de IPC-organisatie worden we twee jaar lang
geschoold en begeleid door professionals op het het gebied van het nieuwe leren. Er zijn door de
kinderen met veel plezier een aantal projecten opgezet. Onze eerste indruk is zeer positief.

Uiteindelijk gewenste situatie
Een optimale implementatie van het internationaliserend onderwijsconcept IPC.
Meerjarenplanning
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Snappet, een digitaal platform voor rekenen, taal en spelling
Aanleiding voor dit project
Het schoolteam heeft in het schooljaar 2017-2018 hun visie op het onderwijs herijkt en opnieuw
beschreven. Men was van mening dat een onderwijsinhoudelijke zaken moesten worden veranderd.
Daarnaast waren de methodes taal en rekenen aan vervanging toe. Dit heeft voor de vakken
rekenen, taal en spelling geleid tot de implementatie van het leerdoelgericht onderwijs vanuit het
digitale platform Snappet in school 2018-2019.

Huidige situatie
We zijn vanaf het schooljaar 2018-2019 gestart met Snappet en de betreffende teamleden hebben
dat schooljaar scholing gehad vanuit Snappet. Er is een eerste werkdocument vastgesteld waarin de
wijze van werken en de afspraken zijn vastgesteld. We werken vanuit de leerdoelen.

Uiteindelijk gewenste situatie
Goed toegeruste leerkrachten die de kinderen op de meest efficiënte wijze kunnen begeleiden bij het
reken, taal en spellingwerk. Een groeiwerkdocument Snappet die door ervaring van de leerkrachten
jaarlijks aan kracht zal winnen.
Meerjarenplanning
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Ontwikkelen port-folio voor kinderen
Aanleiding voor dit project
De verandering in onze manier van onderwijzen vraag om een herziening van het kindrapport. We
willen vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijk, betrokkenheid en vindingrijkheid een
nieuwe invulling geven aan onze rapportage naar kinderen en ouders.

Huidige situatie
De kinderen krijgen 2 x per jaar een kindrapport. Daarnaast zijn er drie keer per jaar mondelinge
rapportagemomenten, de zgn. 10-minuten gesprekken.

Uiteindelijk gewenste situatie
Een rapportage in de vorm van een portfolio dat recht doet aan de kernwaarden van onze school.
Meerjarenplanning
2019 - 2020 2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

Bonum commune

Sint Bonifacius Kindcentrumplan 2019 - 2023

69

Uitbreiding invulling kerkelijk jaar
Aanleiding voor dit project
We vinden het belangrijk dat de kinderen onderwijs krijgen vanuit de waarden van de katholieke
school. Die waarden zijn naast de Vilige Schrift als bron, ontleed aan een eeuwenlange traditie.
In die traditie heeft zich een ordening door het jaar heen gevormd. Die ordening geeft ons houvast.

Huidige situatie
We houden de ordening aan van de volgende feesten in het kerkelijk jaar. Sint Maarten,
Allerheiligen, Sinterklaas, Kerstmis, De Goede Week en Pasen . Het vieren van Allerheiligen hebben
we in het schooljaar 2018-2019 ingevoerd.

Uiteindelijk gewenste situatie
We willen onderzoeken of er meerdere ankerpunten in het jaar zijn aan te brengen om die
vervolgens een plaats te geven in de kalender van het kerkelijk jaar.
Meerjarenplanning
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IKC vorming en Huisvesting

Sint Bonifacius Kindcentrum
Aanleiding voor dit project
Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 is de Sint Bonifaciusschool een samenwerking
aangegaan met Eigen& Wijzer. De reden was gelegen in het feit dat de Sint Bonifaciusschool zich wil
profileren in de regio. Daarbij wil het een goed arrangement aanbieden aan de ouders die al aan
school verbonden zijn.

Huidige situatie
We zijn pas begin schooljaar 2018-2019 gestart als IKC Sint Bonifacius. De school en IKC-partner Eigen
& Wijzer bieden momenteel twee ochtenden peuteropvang. Daarnaast wordt er een ochtend
voorschoolse opvang aangeboden van 7.30 tot 8.30 uur en twee middagen van 14.15 uur tot 18.15
uur. Voor de peuteropvang is een lokaal in het hart van de school gereed gemaakt. Daarnaast is er
een "huiskamer" gemaakt voor de overblijvers.

Uiteindelijk gewenste situatie
Een organisatie die toegerust is om aan de wensen op het gebied van opvang en peuteronderwijs
tegemoet te komen.
Meerjarenplanning
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