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1. Inleiding
Voor u ligt het schoolplan van OBS De Springschans. Dit schoolplan geeft aan waar we als school
staan in 2019 en waar wij willen zijn in 2023. Wij zijn van plan veel verworvenheden te borgen en
verbeteringen aan te brengen op de verschillende beleidsterreinen om de kwaliteit van het
onderwijs nog meer te verhogen. Binnen deze schoolplanperiode zal de versterking van de
profilering, en daarmee onze onderwijskwaliteit, een belangrijk doel zijn.
De brede ambities voor 2019-2023

Door middel van dit schoolplan en de schoolgids biedt de school duidelijkheid aan de ouders en
leggen we verantwoording af aan het schoolbestuur, de ISOB.

1.1

Doel

Het plan wordt gedragen door het team en de medezeggenschapsraad.
Het plan is functioneel en leesbaar voor de verschillende doelgroepen.
Het plan is uitvoerbaar binnen de termijn 2019-2023.

1.2

Functie

Het schoolplan is te gebruiken als een kwaliteitsdocument waarin het beleid wordt
geformuleerd, en waarnaar het kan worden geëvalueerd.

Schoolplan 2019-2023

OBS De Springschans Heiloo

Pagina | 4

1.3

Procedure voor het opstellen en vaststellen van ons plan

In het schooljaar 2018-2019 zijn bijeenkomsten georganiseerd met als doel de gezamenlijke
visie te herformuleren.
De directie bereidt de teksten voor, behandelt deze in het MT en de teamvergaderingen en
legt ze daarna ter instemming voor aan de MR.

1.4

Verwijzingen

In het plan worden verwijzingen gedaan naar het zorgplan, het schoolondersteuningsprofiel,
het ICT-plan en het schoolontwikkelingsplan (TOP). Ook worden er verwijzingen gedaan naar
verschillende protocollen binnen de schoolorganisatie. Deze documenten zijn op school
aanwezig.

1.5

Bronnen

Het Schoolplan De Springschans 2015-2019.
De evaluatie van de schoolontwikkelplannen van de voorgaande twee jaar.
De resultaten van het schooltoezicht (Onderwijsinspectie).
Strategisch beleidsplan ISOB.
(Trend)Analyses en evaluaties, opgenomen in het Team Ontwikkelplan.
Focus-groep ouders; stip op de horizon
Externe bronnen met betrekking tot onderwijsontwikkeling.

1.6

Status en evaluatie 1.6.

Dit beleidsplan van OBS De Springschans geeft de voorgestelde schoolontwikkeling weer voor
de periode 2019-2023.
Evaluatie van het schoolplan vindt jaarlijks plaats met behulp van het uitgewerkte
schoolontwikkelingsplan (TOP).
De evaluatie wordt besproken met het bestuur van de ISOB.

Gijs Nolet
Directeur De Springschans
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2. De school
2.1

Huidige situatie en ambities voor de toekomst

Gebouw
De Springschans beschikt over een prachtig modern gebouw, gelegen in een groene omgeving.
Duurzaamheid, een gezond luchtklimaat, licht en comfort spelen de hoofdrol in het gebouw.
Er is een multifunctionele aula/speelzaal aanwezig. Hierin wordt onder andere gegymd door de
groepen 1 en 2, maar de zaal wordt ook gebruikt voor voorstellingen en de tussenschoolse
opvang (overblijven/TSO) en naschoolse activiteiten. Daarnaast bevindt zich op de tweede
verdieping een bibliotheek, in samenwerking met de bibliotheek Heiloo.
Villa Lilla (de naschoolse opvang/NSO) beschikt over een eigen ruimte in het gebouw
(appartement op de eerste verdieping).
Ouders en kinderen komen binnen via ons uitdagende schoolplein. Er is een eigen ingang voor de
groepen 1 t/m 4 via het speelplein aan de zijkant en een eigen ingang voor de groepen 5 t/m 8
aan de voorzijde van het gebouw.
Ambitie
Wij willen het gebouw en het omliggende buitenterrein nog beter inzetten voor het onderwijs.
Ontdekkend en spelend leren, door het gebouw en de omgeving daarvoor te herinrichten.
Wij willen de samenwerking met Villa Lilla intensiveren. Eén pedagogische aanpak en doorgaande
lijn. Wij onderzoeken of wij een IKC (integraal kindcentrum) willen worden.
Wij willen de duurzaamheid van het gebouw vergroten door te onderzoeken of de energie mede
door de zon opgewekt kan worden, waarbij wij duurzaamheid en sociaal ondernemen onderdeel
laten uitmaken van het onderwijsaanbod.
Groepen
Er wordt nu gewerkt in zo homogeen mogelijk samengestelde groepen. De onderbouw bestaat uit
de groepen 1-4, de bovenbouw uit de groepen 5-8.
De groepsindeling vindt plaats aan de hand van het aantal leerlingen per 1 oktober van het
voorafgaande schooljaar, de daarbij behorende formatie (aantal leerkrachten) en de wettelijke
voorschriften. Voor een optimale groepsgrootte kan sprake zijn van combinatiegroepen.
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Ambitie
Wij willen onderzoeken, experimenteren en implementeren welke vormen van ‘anders
organiseren’, meer heterogeen en groep doorbrekend, kunnen bijdragen aan zowel didactische
als pedagogische versterking.
Onderwijstijd
De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan per week 24,55 uur naar school, de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 gaan 26,55 uur naar school. Door deze urenverdeling kan aan het eind van deze
planperiode overwogen worden of de schooltijden gewijzigd moeten worden op basis van
onderwijskundige uitgangspunten en wensen van de ouders.
Samenstelling van het team
In de school is gekozen voor de samenstelling van een managementteam bestaande uit: directeur
en waarnemend directeur. De groepen worden bezet door twintig leerkrachten. Voor de
leerlingenzorg is een interne begeleider (IB-er) aangesteld voor 3 dagen. Er is een kleine formatie
omvang voor administratieve ondersteuning, een onderwijsassistent en een conciërge. Voor de
invulling van arrangementen zetten wij met name externe mensen in.

2.2

Leerling- en ouderpopulatie

De school telde op 1 oktober 2018 205 leerlingen. Op 1 oktober 2019 verwachten wij een
gelijkblijvend aantal. De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. De
populatie ouders van de school is in het algemeen hoog opgeleid. De verwachte, hoge
leeropbrengsten laten geen afwijkingen zien.
Ambitie
De hoge leeropbrengsten laten zowel op cognitief- als op de brede persoonlijkheidsontwikkeling
stabiliteit en groei zien die passend is bij de populatie.
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3. De opdracht van de school
3.1

Waar staan we voor?

Onze kernwaarden
Veilig
• Sociaal: iedereen mag zijn zoals hij/zij is
• School is op orde: kennis, kunde, gebouw
Samen
• Met elkaar: samen leren, samen spelen, gebruik maken van elkaars kwaliteiten
• Verbinden: binnen én buiten, groepen, ouders én leerkrachten
• Vertrouwen in elkaar: kinderen, team
Open
• Belangstelling: interesse voor elkaar én voor maatschappij, natuur en duurzaamheid,
mogelijkheden kind zien
• Transparant: heldere afspraken in de groep, duidelijkheid naar de ouders
• Vernieuwing: het mag anders, expertise van buiten naar binnen halen
Ondernemend
• Kansen: meedenken, meebeslissen
• Autonoom: zelfredzaamheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, eigen keuzes
maken
• Lef: anders durven zijn, uitdagingen aangaan, leren problemen oplossen
• Creatief: creatief denken, creatief zijn
Ruimte
• Dynamisch leren: bewegen, buiten leren, spelen zonder te veel regels, diverse leervormen
• Nieuwsgierig: ontdekken, inspireren, uitdagen, creëren
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Openbaar
De Springschans is een openbare school. Dit houdt in dat ieder kind en iedere leerkracht welkom
is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Waardengericht
Op onze school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd.
Vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin zijn de kernwaarden
van openbaar onderwijs. Deze worden vertaald in: iedereen is welkom, wederzijds respect en
actieve participatie.
Iedereen doet ertoe!
Wij leren kinderen van jongs af aan respect en aandacht te hebben voor elkaars mening en
overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen
kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. We leren de kinderen tolerant om te
gaan met elkaar en met volwassenen. De school streeft ernaar een veilige omgeving te bieden
waarbinnen een positieve sfeer heerst, iedereen zich competent en wel voelt.
Niet apart maar samen!
De Springschans heeft aandacht voor en biedt ruimte aan de eigenheid van ieder kind én iedere
leerkracht. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samen leren en leven.
Vanuit de gedachte van gewaardeerd anders zijn, speelt de school in op verschillen tussen
kinderen. De leerlingen leren positief en creatief om te gaan met zowel de eigen mogelijkheden
en beperkingen als die van anderen. Om onze kinderen goed te kunnen voorbereiden op een
solide plek in onze maatschappij vinden wij het belangrijk dat ze leren samenwerken, samen leren
en samen spelen.
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3.2

Onze missie

Spring zo hoog je kunt in stijl en talent!

Onze visie en missie in een notendop:
Openbaar basisonderwijs waarbij kinderen leren zich te ontwikkelen, te ontplooien en
samen te ondernemen in een sociaal veilige omgeving. Hierbij staat een goede omgang met
elkaar centraal. Creativiteit, maatschappij en natuur vormen belangrijke uitgangspunten.
Spring
Springen impliceert beweging omhoog. Springen zien wij als ontwikkeling. Ontwikkeling van de
leerling staat bij ons centraal. Dit betreft zowel de cognitieve, de creatieve als de sociaalemotionele ontwikkeling. Zie verder bij: zo hoog je kunt.
Wij laten onze leerlingen de wereld in springen. Door middel van het thematisch en ondernemend
te werken leren onze kinderen binnen en buiten hun beleveniswereld. We proberen met dit
samenhangend, betekenisvolle lesaanbod de wereld voor hen te ordenen en inzichtelijk te maken
en hun beleveniswereld te vergroten. Zie verder bij: (3.3.) thematisch werken.
Wij staan als school open voor de ontwikkelingen in onze maatschappij. Wij willen onze leerlingen
graag kennis laten maken en laten profiteren van ontwikkelingen op het gebied van techniek,
duurzaamheid, ICT, communicatie, media, kunst en cultuur.
Ambitie
Wij willen bovenstaande aandachtpunten versterken door de focus op een geïntegreerde aanpak
te richten. Kort gezegd; doen, denken en delen in samenhang op de bovengenoemde
aandachtsgebieden. Wij onderzoeken, experimenteren en implementeren elementen vanuit
bestaande onderwijsconcepten, nieuwe ontwikkelingen en inzichten op goed onderwijs en vanuit
de methodieken die wij in school gebruiken, passend voor onze doelgroep.
Veilig
Wie springt moet veilig kunnen landen.
Kinderen moeten zich veilig voelen om tot leren te kunnen komen; dit is voor ons het algemene
uitgangspunt waarop onze visie op onderwijs is gebaseerd. Deze basisveiligheid creëren wij door
enerzijds een overzichtelijke structuur en duidelijkheid in regels. Anderzijds vinden wij het
belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen.
Een overzichtelijke structuur is zichtbaar in ons pedagogisch en didactisch handelen. Wij zijn ons
bewust van de voorbeeldfunctie van ons eigen gedrag. Wij hebben afspraken gemaakt over
omgangsvormen binnen de school, het aanspreken van leerlingen op hun gedrag en hoe om te
gaan met ongewenst gedrag. In ons zorgplan geven wij ook onze grenzen aan met betrekking tot

Schoolplan 2019-2023

OBS De Springschans Heiloo

Pagina | 10

verantwoord om kunnen gaan met gedrag van kinderen. De regels binnen de school komen tot
stand op verschillende niveaus. Wij streven ernaar zowel de leerlingen als het team zoveel
mogelijk eigenaar te maken van deze regels.
Met veiligheid (kunnen vertrouwen op anderen) als basis willen wij onze kinderen stimuleren tot
zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.
Ambitie
Door ons te richten op de versterking van de lerende organisatie voor leerling, leerkracht en
ouder, werken wij aan een sfeer die wij willen omschrijven als ‘leer-leef gemeenschap’. Binnen
deze gemeenschap staat de sociale veiligheid voorop.
Zo hoog je kunt
Wij stellen onze leerlingen met al hun mogelijkheden centraal en hebben hoge verwachtingen van
hen. Het lesaanbod is gedifferentieerd, sluit aan bij de eigenheid en mogelijkheden van ieder
individueel kind. Ons onderwijs is proces- en opbrengstgericht.
Naar aanleiding van observaties, het leerlingvolgsysteem en leerlingenbesprekingen wordt de
lesstof aangepast met als doel de leerlingen optimale resultaten te laten bereiken.
Ambitie
Wij willen opbrengsten in de volle breedte bewerkstelligen. Sociaal emotioneel en cognitief.
In stijl en talent
Wij houden rekening met verschillende leerstijlen en talenten van onze leerlingen. Wij benutten
actief de talenten van kinderen en dagen hen uit nieuwe talenten te ontwikkelen. Dit is zichtbaar
binnen het zelfstandig en het thematisch werken.
Zie verder bij: talentkracht.
Naar een solide plek in de samenleving
Wij bereiden onze leerlingen voor op een goede overstap naar het voortgezet onderwijs en een
solide plek in onze zich snel ontwikkelende samenleving.

3.3

Onze visie

Onze kenmerken zijn in het algemeen:
Algemene toegankelijkheid: onze school staat open voor elke leerling, ongeacht welke
overtuiging, leefvorm of afkomst.
Pluriformiteit: we geven ruimte aan en neutrale informatie over de verschillende
godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen, die er in onze samenleving bestaan.
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Emancipatie en tolerantie: onze school garandeert de principiële gelijkwaardigheid van
mensen en van hun opvattingen.

Pedagogisch klimaat.
Inhoud en vormgeving van ons onderwijs dragen bij aan het pedagogisch klimaat binnen onze
school. Onze opvattingen daarover sluiten aan bij die van orthopedagoog Luc Stevens die
samengevat hier op neerkomen: kinderen kunnen zich pas ten volle ontwikkelen als ze
gemotiveerd zijn, maar dat is wel afhankelijk van enkele wezenlijke voorwaarden:
Kinderen moeten:
Zich veilig en aanvaard voelen zoals ze zijn: relatie.
Zelfvertrouwen krijgen en hebben: competentie.
Zelfstandig kunnen worden en zijn: autonomie.

Relatie.
Vertrekpunt is dat ieder mens anders is.
Op de Springschans zijn we allen verantwoordelijk voor elkaars welbevinden. Ouders, kinderen en
leerkrachten hebben ieder een eigen taak hierin. Een goede samenwerking tussen deze drie
partijen is noodzakelijk.
Het team van de Springschans spant zich ervoor in, dat elk kind zich veilig, aanvaard en
gewaardeerd voelt, dat het een eigen plek heeft. Dat heeft met sfeer te maken, met ruimte
geven, met beschikbaar zijn, met de tijd nemen voor kinderen. Belangrijk hierin is dat
grensoverschrijdend gedrag benoemd wordt en consequenties heeft. De leerkracht:
Is bereid tot luisteren en leert de kinderen naar elkaar te luisteren;
Toont belangstelling voor ervaringen en uitingen van ieder kind, ook voor diens moedertaal;
etnisch of regionaal bepaald.
Bevordert samenwerking bij activiteiten om zo van en met elkaar te leren.
Grijpt ervaringen van kinderen aan om die om te zetten in activiteiten.
Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen
worden:
Groepsgesprekken;
Het bespreken en hanteren van onze groepsafspraken, die we jaarlijks opstellen;
Problemen samen oplossen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid;

Schoolplan 2019-2023

OBS De Springschans Heiloo

Pagina | 12

Werken in hoeken;
Teksten schrijven en bespreken;
Samen een deel van de website redigeren;
Maken en presenteren van werkstukken;
Samenwerkend leren

Competentie.
Het team van de Springschans doet er alles aan om het zelfvertrouwen van leerlingen te
versterken. Voor het onderwijs houdt dit onder meer in dat de leerkracht:
De competenties verder blijft ontwikkelen;
Duidelijkheid geeft in hoge en realistische verwachtingen, passend bij iedere leerling;
Uit leerlingen die meer aan kunnen, dan het basisaanbod, het maximale haalt;
Vertrouwen stelt in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling;
Positief reageert op uitingen en werk van de leerlingen;
Opdrachten (naar inhoud en instructie) afstemt en beoordeelt op ieders eigen niveau,
waardoor het competentiegevoel kan groeien;
Fouten en vergissingen bespreekbaar maakt.
Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen
worden (naast eerder genoemde):
Werken in eigen tempo en op eigen niveau;
Groep overstijgende werkvormen;
Werken met methodes die aansluiten op de verschillen, instructie geven op drie niveaus,
werken vanuit groepsplannen;
Onderwijs aanbieden vanuit de meervoudige intelligenties (Gardner);
Doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m groep 8;
Eigen vrije teksten en gedichten schrijven en voorlezen;
Deelnemen aan (kring) gesprekken;
Spreekbeurt voorbereiden en houden;
Portfolio, onderdeel van eigen rapport schrijven/tekenen;
Gebruik maken van eigen leerdoelen;

Autonomie.
Het team van de Springschans bevordert zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. Het wil leerlingen meer en meer verantwoordelijk
laten zijn voor hun eigen keuzes. Voor onderwijs betekent dat onder meer dat de kinderen:
Meedenken en meebeslissen over vorm en inhoud van de thema’s;
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Leren zelf hun activiteiten te plannen en problemen op te lossen.
Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen
worden (naast eerder genoemde):
Leren werken met dag- en weektaken;
Dagelijks in de groep (kring) doornemen van dag planning, planbord;

Waar mogelijk eigen werk en/of werk van de ander nakijken;
Werken met de GIP – methode (Groeps- Individueel Pedagogisch handelen);
Werkstukken maken;
Rondleidingen verzorgen bij thema avonden;

Ambitie
De omschreven uitgangspunten en activiteiten rond autonomie, relatie en competentie zijn
essentieel voor de missie, visie en uitvoering van het onderwijs. Het versterken van de
zichtbaarheid en verbinding van de losse aandachtpunten daarvan in de uitvoering, is een
opdracht voor de komende vier jaren.
Een goede samenwerking en communicatie:
In het basisonderwijs hebben alle geledingen één zelfde doel nl dat het met alle kinderen goed
gaat. Dat is een gezamenlijk belang met verschillende verantwoordelijkheden. Goede
communicatie tussen schoolbestuur, gemeente, schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders
dient als basis voor optimale ontwikkeling en een goed schoolklimaat.
Ambitie
Wij willen groeien van ouderbetrokkenheid naar educatief partnerschap.

3.4

Aandachtspunten voor beleid

Ook in de gemeente Heiloo is sprake van krimp. Door de nieuwbouw in Heiloo is dit vooralsnog
bescheiden. Er vestigen zich met name gezinnen uit Amsterdam, Haarlem en omstreken richting
Heiloo. De voorgenomen Brexit geeft nieuwe druk op de huizenmarkt en zal wellicht invloed
hebben op het aantal leerlingen dat in Heiloo onderwijs gaat volgen. Voor de jaren die volgen
blijft het moeilijk om voorspellingen te doen over leerlingenaantallen. Op termijn zal krimp
gevolgen hebben voor het aantal kinderen op school, het personeel en mogelijk ook voor de
samenstelling van de groepen. In een school met veel kinderen is het relatief makkelijker om
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groepen samen te stellen. Als er ieder leerjaar zo’n 24 tot 30 kinderen ingeschreven worden, dan
kunnen er homogeen samengestelde groepen geformeerd worden. De daling in formatieve
middelen, bij een daling van leerlingenaantal kan tot consequentie hebben dat er met
combinatiegroepen gewerkt gaat worden.
Met het schoolteam zullen we ons de komende jaren verdiepen in het werken in combinatie
groepen. Dit heeft in deze schoolplanperiode niet de eerste prioriteit, omdat het huidige
leerlingen aantal homogene groepen mogelijk maakt.
In de begroting dient een bedrag voor PR en marketing opgenomen te worden.
De aandachtspunten, geformuleerd in de SWOT (zie TOP), zullen waar nodig aandacht krijgen in
het beleid.
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4. Onderwijskundig beleid
4.1

Onderwijskundige doelen

De Springschans wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces
die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een
zelfstandig, sociaal, kritisch denkend mens die zijn of haar rol kan vervullen in de maatschappij.
We streven ernaar dat de leerlingen na acht jaar basisonderwijs De Springschans verlaten met de
volgende vaardigheden:
Instrumentele vaardigheden
Ze kunnen zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken, kunnen lezen
en gaan in voldoende mate om met hoeveelheden en getallen, daarbij uitgaande van de
kerndoelen, zoals gesteld in de Wet op het Basisonderwijs.
Noodzakelijke kennis
De leerlingen hebben zich de nodige kennis betreffende de diverse kennisgebieden eigen
gemaakt.
Creatieve vaardigheden
De leerlingen kunnen zich op een creatieve manier uitdrukken en omgaan met creatieve
uitingen van anderen.
Sociaal-emotionele vaardigheden
Zij zijn in staat om eigen emoties te benoemen en om te gaan met emoties van anderen.

4.2

Wettelijke opdracht van het onderwijs

De wettelijke opdracht van de inhoud van het onderwijs op onze school staat omschreven in de
artikelen 8. en 29. van de Wet op het Basisonderwijs:
Artikel 8
1.
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling
van de leerlingen.
2.
Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling,
en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
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3.
Het onderwijs gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele
samenleving.
4.
Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op
individuele begeleiding, die is afgestemd op de behoefte van de leerling.
Artikel 29
1.
Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht
voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse
samenleving en met onderkenning van die betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
Openbaar onderwijs wordt gegeven met respect van ieders godsdienst, levensbeschouwing en
achtergrond.
Referentiekader taal en rekenen
Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en met het hoger onderwijs) is in het
referentiekader vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle
leerlingen van belang zijn. Het aanleren van de basisvaardigheden is een kerntaak van het
onderwijs.
Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven: mondelinge taalvaardigheid, lezen,
schrijven, taalverzorging. Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen: getallen,
verhoudingen, meten en meetkunde.
De basiskennis en -vaardigheden kun je op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in
totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Uitgangspunt is, dat je het
niveau 2F nodig hebt om maatschappelijk mee te kunnen doen.
Er zijn leerlingen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. Al deze
leerlingen moeten uitgedaagd worden. De ene groep door wat meer dan voorheen van ze te
vragen om zo veel mogelijk een fundamenteel niveau te behalen.
De andere groep door ze wat extra’s te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent dit dat je deze
leerlingen de stof van een direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt. Bij rekenen/wiskunde
gaat het om een apart beschreven, abstracter, niveau.

4.3

Ordening van de inhoud van het onderwijs

In artikel 9. van de Wet op het Basisonderwijs is globaal aangegeven wat het onderwijs - waar
mogelijk in samenhang - moet omvatten.
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Wij hebben deze inhoud geordend volgens de Tule kerndoelenindeling (2018-2019) en de
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010). De onderwijsleerinhoud is verankerd in
gebruikte methoden en aanvullende materialen en activiteiten.

4.3.1

Nederlands: mondeling onderwijs.

Doelen van het onderwijs in de Nederlandse taal:
Kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal, (waaronder de
ontwikkeling van woordenschat)
Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in leersituaties en in
het dagelijks leven (waaronder de ontwikkeling van luistervaardigheden, presentatie
vaardigheden en debatvaardigheden)
Plezier hebben en houden in het gebruiken van mondelinge taal
Nederlands mondeling
In groep 1-2 worden activiteiten binnen het thematisch onderwijs georganiseerd zoals
kringgesprekken, leergesprekken, liedjes, luisteroefeningen.
Vanaf groep 3 wordt de taalmethode (Veilig Leren lezen KIM / Taal op Maat) aangevuld met
taalactiviteiten binnen het thematisch werken, kring/leergesprekken, spreekbeurten,
boekpresentaties, debat, liedjes.
Alle groepen gaan jaarlijks ‘op de planken’ en hebben de mogelijkheid tot deelname aan de ‘open
bak’.

4.3.2

Nederlands: schriftelijk onderwijs.

Doelen van het leesonderwijs:
Het kunnen onderscheiden van informatieve en betogende teksten
Het aanpassen aan een door henzelf of door de leerkracht gesteld lezersdoel
Het kunnen weergeven van hoofdzaken in een informatieve tekst
Het kunnen gebruiken van schriftelijke informatiebronnen.
Plezier hebben en houden in lezen
Voorbereidend lezen/beginnende geletterdheid
In groep 1/2 wordt gewerkt aan leesvoorwaarden (visuele-, auditieve- en taalvaardigheden). Dit
wordt geïntegreerd binnen het thematisch werken.
Aanvankelijk technisch lezen
In groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen KIM, aangevuld met de
Leerkrachtassistent voor instructie via het digitale schoolbord.
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Voortgezet technisch lezen
In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Estafette en in groep 3, 4 en 5 met tutor-lezen.
Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 vervullen de taak van tutor. Daarnaast worden ouders ingeschakeld
voor de ondersteuning bij leeslessen in groep 3 en 4.
Aan het begin van iedere schooldag is door de hele school (groep 3 t/m 8) een stil lees moment
ingesteld van 20 minuten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de schoolbibliotheek die is
ingedeeld volgens het ABC niveau.
In samenwerking met de bibliotheek Heiloo worden in alle groepen lessen gegeven met
betrekking tot leespromotie. Intern zijn er twee lees coördinatoren geschoold.
Begrijpend lezen
Het begrijpend lezen vindt plaats in de groepen 5 t/m 8. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
methode Nieuwsbegrip XL*. XL is het aanvullende deel dat de leerlingen op de computer krijgen
aangeboden.
*De methode Nieuwsbegrip XL heeft tot doel het leesbegrip van de leerlingen te stimuleren
binnen een betekenisvolle context. De actualiteit wordt daarbij als kapstok gebruikt.
Nieuwsbegrip XL besteedt structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën. De actuele
teksten worden wekelijks aangeleverd via internet.
Doelen van het taalonderwijs in spellen en stellen
Het kunnen maken van teksten met juiste spelling en zinsbouw
Het kunnen maken van teksten met verschillende functies: informatie, instructie, overtuiging
of plezier verschaffen
Het kunnen ordenen en uiten van gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen door
middel van schriftelijke taal
De leesbaarheid van gemaakte teksten vergroten door verzorging en vormgeving
Plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van schriftelijke taal
Spellen
In groep 3 is aandacht voor spellen binnen de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 wordt
de methode Taal op Maat gevolgd.
Stellen
In groep 3 starten de leerlingen met het maken van korte teksten. Vanaf groep 4 wordt de
methode Taal op Maat gebruikt. Vanaf groep 5 maken de leerlingen werkstukken. De activiteiten
worden vanuit het thematisch werken georganiseerd.
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Doelen van het onderwijs in schrijven:
het ontwikkelen van een functioneel en leesbaar handschrift
Schrijven
In groep 1 en 2 wordt de methode Pennenstreken gebruikt als bron en ondersteuning bij de
motorische ontwikkeling. De methode Schrijfdans wordt hier tevens voor ingezet. In groep 3 t/m
8 gebruiken we de methode Pennenstreken. In groep 3 wordt deze aangevuld met de
Leerkrachtassistent t.b.v. instructie met het digitale schoolbord.

4.3.3

Nederlands: taalbeschouwing

Doelen van het taalonderwijs in beschouwing
Het verwerven van strategieën t.b.v. de doelen voor mondeling en schriftelijk taalonderwijs
Het verwerven van taalkundige principes en regels
Het verwerven van strategieën voor het begrijpen van onbekende woorden
Taalbeschouwing
In de groepen 1/2 worden hiervoor activiteiten binnen het thematisch werken georganiseerd. In
groep 3 worden hiervoor opdrachten uit de methode Veilig Leren lezen KIM gebruikt. Vanaf groep
4 wordt hiervoor de methode Taal op Maat gebruikt en Nieuwsbegrip.
Ambities:
Er zal een oriëntatie plaats vinden op het taal onderwijs. Zowel de methode van taal als spelling
zijn aan vervanging toe. Spelling vraagt om een lineaire aanpak, hiervoor zal een nieuwe methode
worden ingevoerd. De taal benadering is concentrisch van opbouw. Wij onderzoeken,
experimenteren en implementeren een nieuwe methodiek of methode die passend is bij de visie
van de school.

4.3.4

Engels

Doelen onderwijs in de Engelse taal:
Het ontwikkelen van vaardigheden waarmee deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruikt
kan worden als communicatiemiddel
Het hebben van kennis van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en
als internationaal communicatiemiddel.
Engels
Wij gebruiken de methode The Team in groep 7 en 8.
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Ambities:
Wij willen onderzoeken of Engels vanaf groep 1 passend is voor onze populatie en visie. Het
onderzoek zal zich in een breder kader richten op mogelijke internationalisering
(wereldburgerschap) van het onderwijs.

4.3.5

Rekenen en wiskunde

Doelen van het onderwijs in rekenen/wiskunde:
verbanden kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse
leefwereld
basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskundetaal begrijpen en toepassen in praktische
situaties
reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid controleren
eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen
onderzoek- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken.

Rekenen en wiskunde
Voor de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt en wordt de ontwikkelingslijn Kijk! als kapstok
voor de lessen gebruikt. De inzet van Kijk! Geldt voor alle vakgebeiden. Het onderwijs is gericht op
rekenvoorwaarden. In de onderbouw wordt ook de methode Met sprongen vooruit ingezet.
Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode Alles Telt.
Ambities:
De rekenaanpak is lineair van opbouw. In de laatste fase van dit schoolplan vindt er een oriëntatie
en implementatie plaats van een nieuwe rekenmethode.

4.3.6

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Thematisch werken
Er wordt schoolbreed thematisch gewerkt. De keuze van de schoolthema’s (met verantwoording
naar de kerndoelen) wordt in een jaarplanning vastgelegd. Daartussen liggen perioden waarin de
groepen een eigen thema kiezen. Eenmaal per jaar wordt een schoolthema afgesloten met een
open avond waar ouders en andere belangstellenden de mogelijkheid krijgen gemaakte
werkstukken te bekijken. Binnen dit thematisch werken zijn de ideeën over talentkracht
geïntegreerd en voorts biedt het de mogelijkheid tot:
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Het vormen van samenhang tussen verschillende
leergebieden
Betekenisvol leren
Het werken in een uitdagende leeromgeving
Aansluiting bij de belevingswereld van kinderen
Het beantwoorden van eigen leervragen van
leerlingen
Verdieping van de leerstof

Talentkracht
De theorie van H. Gardner over meervoudige
intelligentie hebben wij geïntegreerd binnen het
thematisch werken. De activiteiten binnen de
thema's worden afgestemd op zowel het actief
gebruiken als het uitdagen van zoveel mogelijk
verschillende talenten.

Ambitie
Vanuit de huidige thematische aanpak
met de methode Topondernemers
onderzoeken, experimenteren en
implementeren wij met methodieken
die het onderwijs in kwaliteit, betekenis
en eigenaarschap van leren kunnen
versterken.
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De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen en kunnen relaties leggen met
ruimte en tijd, met menselijk gedrag, met de natuur en het natuurkundige verschijnselen, en met
de kijk van het kind op zichzelf bij het leren zien van oorzaak en gevolg en bij het veroveren van
taal als communicatiemiddel.
Informatie verzamelen en presenteren
De leerlingen worden wegwijs gemaakt in met betrekking tot het gebruik van internet. Vanaf
groep 5 maken de leerlingen werkstukken en houden spreekbeurten. De basisinformatie wordt
gezocht in o.a. Informatie Junior (groep 5/6) en Informatie Jeugd (groep 7/8) op internet en
bibliotheekboeken.
Doelen onderwijs in gezondheid:
Het leren van de basisregels van persoonlijke verzorging
Het leren de werking van het menselijk lichaam en kennisnemen van lichamelijke
veranderingen
Het leren van de basisregels voor een gezond voedingspatroon
Het leren van het belang van en aandacht voor rust/ontspanning, lichaamsbeweging en een
verantwoorde (zit-)houding
Gezondheid
Binnen het thematisch onderwijs worden activiteiten georganiseerd om deze doelen te bereiken.
Doelen onderwijs in verkeer:
Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden als consument en als deelnemer aan
groepsprocessen en het verkeer.
Verkeer
In de groepen 1 t/m 4 komen in de verschillende thema’s en projecten begrippen aan de orde.
Voor de groepen 5 t/m 8 maken wij gebruik van de methode Wijzer door het Verkeer. Groepen 1
t/m 8 doen mee aan het project Streetwise van de ANWB. De leerlingen van groep 7 nemen deel
aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland en
aan het vrachtwagenproject van de gemeente Heiloo.
Doelen onderwijs in maatschappelijke verhoudingen:
Het leren van hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting
Het leren en begrijpen van de rol van burger
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Maatschappelijke verhoudingen
Deze vakgebieden zijn integraal opgenomen in in het thematisch werken.
Doelen sociaal-emotionele vorming:
Leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen
Leren om te gaan met eigen emoties en emoties van anderen
De methode Leefstijl wordt hiervoor ingezet.
Sociaal-emotionele vorming
De leerlingen worden gevolgd door middel van SCOL. Gedurende alle lesactiviteiten wordt
geïntegreerd gewerkt aan de sociaal-emotionele vorming en tevens wordt de methodiek van
Leefstijl ingezet.
Doelen geestelijke stromingen:
Het leren van hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen
Het leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen
Geestelijke stromingen
Binnen het thematisch werken worden levensbeschouwelijke thema’s behandeld. Daarnaast
wordt in groep 6, 7 en 8 Humanistisch Vormend Onderwijs gegeven. (zie bijlage 2)
Doelen onderwijs in Natuur
Het plezier beleven aan het verkennen van de natuur vanuit een kritische en vragende
houding en zorg hebben voor een gezond leefmilieu
Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die mensen nodig hebben om op juiste
wijze met de levende en niet-levende natuur om te gaan
Het ontwikkelen van een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur
en een gezond leefmilieu
Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van een gezond
gedragspatroon dat past bij henzelf en bij de omgeving waarin ze opgroeien.
Natuur
Binnen het thematisch werken worden deze doelen bereikt. Daarnaast is er het aanbod van de
schooltelevisie.
Doelen in het onderwijs in Techniek
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Leerlingen leren onderzoek te doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen zoals
licht, geluid, kracht, magnetisme en temperatuur
Leerlingen leren bij voorwerpen uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking,
de vorm en het materiaalgebruik
Leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te
evalueren.
Techniek
Binnen het thematisch werken worden specifieke techniekthema’s uitgewerkt. Binnen het
thematisch werken worden binnen alle thema’s indien mogelijk techniekactiviteiten
georganiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van techniekkisten en de techniek torens (beiden met
differentiatie naar onder-midden en bovenbouw).
Doelen Ruimte: Aardrijkskunde
Het vormen van een beeld van de aarde en haar belangrijkste regio's
Het verwerven van inzicht in de manier waarop de natuur en het menselijk handelen de
ruimtelijke inrichting beïnvloeden
Het eigen maken van enige geografische kennis en vaardigheden.
Aardrijkskunde
Binnen het thematisch werken wordt aandacht besteed aan deze doelen. Voor topografie worden
aanvullende lesmaterialen gebruikt uit diverse methodes. Aanvullend wordt het aanbod van de
schooltelevisie gebruikt.
Doelen Tijd: Geschiedenis
Het vormen van beelden van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen
Het besef krijgen van continuïteit en verandering in het leven en in de geschiedenis van de
samenleving
Het verwerven van kennis en inzicht omtrent inrichting en structuur van de maatschappij
Het verwerven van kennis en inzicht omtrent enige hoofdzaken van en kenmerkende
verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving.
Canon van Nederland: Per 1 augustus 2010 vormt de canon van Nederland onderdeel van de
kerndoelen. De 50 vensters van de canon van de Nederlandse geschiedenis dienen als
uitgangspunt ter illustratie van de 10 tijdvakken uit kerndoel 52.
Geschiedenis
Binnen het thematisch werken wordt aandacht besteed aan deze doelen. Aanvullend wordt
verder het aanbod van de schooltelevisie gebruikt.

Schoolplan 2019-2023

OBS De Springschans Heiloo

Pagina | 25

Ambitie
Het creëren van een betekenisvolle samenhang van doelen en activiteiten van bovenstaande
beschrijvingen is het doel voor de komende vier jaren.

4.3.7

Kunstzinnige oriëntatie

Cultuureducatie (met daarin aandacht voor kunst, erfgoed en media): dit zien wij als een van de
middelen om kinderen in contact te brengen met onderliggende waarden in de samenleving.
Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen
worden (naast eerder genoemde):
In samenwerking met diverse organisaties worden workshops, activiteiten en voorstellingen
georganiseerd;
Binnen het thematisch werken;
Schoolactiviteiten als ‘open bak’ en ‘op de planken’;
Door middel van excursies;
Dit is binnen het thematisch werken geïntegreerd.
Doelen muziek
Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden om muziek te beluisteren, te beoefenen
en om met elkaar over muziek te kunnen praten en op muziek te bewegen.
Het plezier beleven aan muziek
Muziek
Muziekonderwijs is opgenomen in de activiteiten binnen het thematisch werken. Als bron wordt
gebruik gemaakt van onder andere de methode ‘Moet je doen’, liedbundels en cd’s uit de
collectie van de bibliotheek en de site van C.Winsemius. De muziekschool Heiloo organiseert
jaarlijks een openbak.
Doelen tekenen en handvaardigheid
Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee gedachten, gevoelens,
waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen worden vormgeven in beeldende
werkstukken
Het leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons heen
Het verwerven van kennis en inzicht dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en
aan cultuurgebied.
Het plezier beleven aan tekenen en handvaardigheid
Tekenen en handvaardigheid.
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Binnen de onderbouw wordt werken met expressiemateriaal volgens de volgende werkwijze
ontwikkeld:
Exploratie (wat is dit?)
Experiment (wat kan ik ermee doen?)
Expressie (uiting van hetgeen in het kind leeft of naar aanleiding van indrukken van buitenaf)
Technische aanwijzingen en materiaalkennis/omgang.
In de groepen 1 t/m 8 wordt de methode ‘Handvaardigheid moet je doen’ als bronnenmateriaal
ingezet bij het thematisch werken. Een medewerker van de Kunstkoets verzorgd jaarlijks een
aantal creatieve activiteiten die aansluiten bij de thema’s.
Doelen onderwijs in drama en dans
Het leren gebruiken van muziek, taal, spel en beweging om er gevoelens en ervaringen mee
uit te drukken
Het leren gebruiken van muziek, taal spel en beweging om ermee te communiceren.
Drama en dans
Elke groep gaat jaarlijks Op de planken, zo mogelijk aansluitend bij het thema en de zogenaamde
Openbak, die vier keer per jaar plaats vindt en een keer per jaar Orkestbak.

Ambitie
Het creëren van een betekenisvolle samenhang van doelen en activiteiten van bovenstaande
beschrijvingen is het doel voor de komende vier jaren. In samenhang met de doelen en
activiteiten van wereldoriëntatie.

4.3.8

Bewegingsonderwijs

Het bewegen is van fundamentele betekenis voor de totale ontwikkeling van het kind in
motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief opzicht. Bewegen is ook van essentieel belang voor
een goede gezondheid.
Omdat wij denken dat mede op school de basis wordt gelegd van het bewegingsgedrag voor het
verdere leven, proberen wij ervoor te zorgen dat het kind veel plezier in het bewegen behoudt en
ontwikkelt, zodat er een levenslange bewegingsmotivatie ontstaat.
Doelen bewegingsonderwijs
Het verwerven van vaardigheden om zo individuele bewegingsmogelijkheden te vergroten.
Het bevorderen en behouden van plezier in bewegen.
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Het tonen van optimale inzet en doorzettingsvermogen om zo eigen bewegingsmogelijkheden
te leren kennen.
Het leren omgaan met elkaar in allerlei bewegingsituaties waarbij wij denken aan sportiviteit,
respect en fair play, zoals:
o elkaars (on)mogelijkheden accepteren
o sportief te zijn en je ook zo te gedragen
o rekening houden met elkaar
o leren met en zonder direct toezicht goed te functioneren in de vorm van
samenwerken, zelfstandig werken, helpen en geholpen willen worden
o leren omgaan met emoties als angst, succes, winnen, verliezen.
Het wennen aan hygiënische gewoonten zoals het dragen van de juiste kleding en schoeisel
en het aandacht besteden aan hygiëne na afloop van de les.
Het leren goed om te gaan met al het materiaal.
Beweging
De leerkrachten die de gymbevoegdheid hebben verzorgen het bewegingsonderwijs voor hun
eigen groep en voor die van anderen. De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal, de groepen 3
t/m 8 in de gymzaal. Voor groep 1 en 2 gebruiken we als leidraad de methode Van Gelder.
De leerkrachten in de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de nieuwste versie van Basislessen
Bewegingsonderwijs. Tijdens het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van buitenspeelkaarten
van bovenstaande methode. Daarnaast worden er sportdagen, sporttoernooien en clinics
georganiseerd in samenwerking met sportverenigingen en andere scholen in de gemeente.
Ambitie
De Springschans is een sport actieve school. Een groot percentage kinderen doet mee aan een
sport buiten schooltijd. De school neemt intensief deel aan clinics. Wij willen onderzoeken,
experimenten en implementeren, hoe bewegen (bewegend leren) een nog grotere rol kan krijgen
in ons onderwijsaanbod. Ook tijdens het cursorisch aanbod. Er wordt onderzocht of de
werkdrukmiddelen kunnen worden ingezet voor een vakleerkracht gym.

4.4

Het ondersteuningsprofiel

Alle schoolbesturen hebben samen met de teams en schoolleiding vastgesteld in de vorm van het
schoolondersteuningsprofiel welke extra ondersteuning een school kan bieden. De keuzes uit het
schoolondersteuningsprofiel zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op de school uit gaat
zien. Dit kan tevens helpen bij het maken van de juiste schoolkeuze voor kinderen.
De school heeft bij het opstellen van het schoolondersteuningsplan vooral gekeken naar:
Welke ondersteuning bieden wij nu al?
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Zijn er collega’s die al kennis hebben van bepaalde vormen van ondersteuning, bepaalde
stoornissen of beperkingen?
Welke ondersteuning kunnen we niet bieden?
Waar liggen de grenzen van de zorg voor de leerkracht en de leerlingen?
Krijgen de overige leerlingen nog het onderwijsaanbod waarvoor wij als school bedoeld zijn of
is er een te grote spanningsveld tussen de leerling met de extra zorg en de overige leerlingen
uit deze groep.
Basiszorg: het onderwijs is zo ingericht dat alle leerlingen kunnen profiteren van het basisaanbod.
Dit proberen wij te bereiken door een gelaagd instructieaanbod en daarnaast een goed
klassenmanagement en een positief pedagogisch klimaat.
De basiszorg staat beschreven in het groepsplan.
Extra zorg: Dit is het aanbod voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Kinderen die sterk
boven of onder het gemiddelde scoren behoren tot deze groep evenals de dyslectische kinderen.
Ook de kinderen die een eigen leerlijn hebben behoren tot deze zorggroep. Voor de kinderen met
een eigen leerlijn maken we een OPP. De extra hulp wordt binnen of buiten de klas gegeven.
Dieptezorg: Dit zijn kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften. De school heeft in het
schoolondersteuningsprofiel beschreven waar hun ondersteuningsmogelijkheden liggen.
Afhankelijk van de zorgbehoefte van het kind kan het kind of binnen de school opgevangen
worden (bijvoorbeeld door een ondersteuningsarrangement) of buiten onze school maar wel
binnen ons Samenwerkingsverband. Hierdoor is het mogelijk om externe hulp in te schakelen in
de vorm van ambulant begeleiding of consultaties met externe partijen, zoals een psycholoog,
gezinscoaches, maatschappelijk werk, etc.
Ambitie
Passend onderwijs bieden voor ieder kind binnen de uitgangspunten van het SOP is het
uitgangspunt. Het versterken van de leerkrachtvaardigheden om passend onderwijs te kunnen
maken is een doel voor de komende vier jaar.

4.5

ICT beleid

De Springschans werkt met het ICT-plan dat bovenschools is geïnitieerd door de ISOB.
Het bovenschool ICT-plan richt zich vooral op de onderdelen:
Infrastructuur
Beschikbaarheid van computers, netwerken en internetverbindingen
Beheer en het onderhoud van ICT-voorzieningen
De Portal (sharepoint) van de school
Het webbased leerlingadministratieprogramma (ESIS)

Schoolplan 2019-2023

OBS De Springschans Heiloo

Pagina | 29

Deskundigheid (competenties)
Basale computervaardigheden van leerkrachten
Kennis en vaardigheden in didactische toepassingen
Professioneel bewustzijn van de (on)mogelijkheden van ICT voor leren
Het ICT-plan van OBS De Springschans richt zich op de onderdelen:
Visie
Onze opvatting over wat goed onderwijs is en welke rol ICT daarin speelt
Welke toepassingen van ICT passen binnen onze onderwijsvisie
Welke leerlijnen en leerdoelen op ICT-gebied worden er gehanteerd
Software/content
Welke software gebruiken we als school
Welk digitaal lesmateriaal gebruiken we als school
Infrastructuur
Welke keuzes willen wij de komende jaren maken en realiseren m.b.t. de aanschaf van
nieuwe apparatuur
Welke aanpassingen in de schoolinrichting zijn nodig om onze visie te kunnen omzetten in
ons onderwijs
Deskundigheid
Hoe gaan wij de komende jaren om met de ICT-competenties die bovenschools worden
vastgesteld
Welke interne en externe scholing is nodig en hoe kan deze worden gerealiseerd

Visie op ICT binnen de school: mediawijsheid
ICT binnen het onderwijs en in de samenleving heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Onze leerlingen komen op vroege leeftijd in aanraking met ICT en zien het als een
vanzelfsprekend gegeven in hun leven.
Visie op onderwijs en de rol van ICT:
De school heeft een duidelijke en uitgebreide visie op goed onderwijs. ICT heeft daarin een
ondersteunende rol voor leerlingen en leerkracht. In de toekomst willen we ICT nog meer gaan
inzetten om leerlingen adaptief te kunnen laten werken. Daarnaast zullen we ons blijven richten
op de kerndoelen en waar nodig onze activiteiten aanpassen of uitbreiden.
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We merken dat onze kinderen vaak sterk visueel gericht zijn: beelden nemen een grote plaats in
hun waarneming en kennisverwerving.
Wij zijn van mening dat onderwijs waarbij ICT wordt ingezet aantrekkelijker, motiverender,
prikkelender, leuker en echter is. Het is onze uitdaging om leerlingen anders en beter te laten
leren met behulp van ICT, de kwaliteit van het leren te verhogen en de resultaten van de leerling
te verbeteren.
Speciale aandacht wordt binnen ons onderwijs gegeven aan het multimediaal leren. Leren dat
niet alleen uitgaat van teksten, maar steeds meer bestaat uit het gebruik van video, plaatjes en
geluid. We vatten dit concept samen in de term meduleren.
Op OBS De Springschans willen wij kinderen in de eerste plaats mediawijs maken. Binnen deze
mediawijsheid heeft de ICT een zestal toepassingen. Deze staan in onderstaand schema
weergegeven. In de kerndoelen komt mediawijsheid terug in Nederlands, kunstzinnige oriëntatie
en oriëntatie op jezelf en de wereld.
mediawijsheid
technische en instrumentele vaardigheden
Zoeken, verwerken
en bewaren
van informatie

Presenteren van
informatie
aan anderen

Communiceren
van
informatie

I n br e n g va n
ideeën en k en nis

Ont w ik k eling va n
ide e ë n e n k e n n is
Creatief
vormgeven

Oefenen

Zelfstandig werken

attitude

Con st r u e r e n va n n ie u w e ide e ë n e n k e n n is

Technische en instrumentele vaardigheden
Ten behoeve van bovengenoemde zes ICT-toepassingen hebben de leerlingen technische en
instrumentele vaardigheden nodig. Deze vaardigheden hebben wij uitgewerkt in leerlijnen en
leerdoelen op zes verschillende competentiegebieden (zie ICT-plan).
De einddoelen die wij als school hanteren zijn afgeleid van de herziene kerndoelen voor het
basisonderwijs én wat wij als school als voorwaarden hanteren om in het voortgezet onderwijs
goed te kunnen functioneren. De leerlijnen zijn gesplitst in groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
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Attitude
Binnen de leerlijnen wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de juiste attitude t.o.v.
(het gebruik van) ICT.
Hierbij zijn de volgende onderdelen te onderscheiden
juist gebruik apparatuur
gezond computergebruik
zich houden aan afspraken rond gebruik apparatuur
zich houden aan afspraken rond gebruik internet
duurzaamheid efficiënt en milieubewust printen, aan/uitschakelen apparatuur
bewust omgaan met internet en sociale netwerken
omgaan met auteursrechten
omgaan met digitaal pesten
Protocol mediawijsheid
Het protocol bevat de volgende onderdelen:
lesmethode veilig internetgebruik
leerling-afspraken gebruik computers op school
leerling-afspraken gebruik internet
vrije toegang tot www en gebruikte zoekmachines
leerlijnen ICT-vaardigheden
lesmethode ICT-vaardigheden
afspraken gebruik ICT-toepassingen binnen onderwijs

Aan de volgende ICT gerelateerde activiteiten, met de beschikbare ICT middelen wordt
uitvoering gegeven, of is in ontwikkeling:

* Computational thinking – denkvaardigheden en technologie richting programmeren
* ICT-basisvaardigheden - Kennis en vaardigheden die nodig zijn om met computers (in allerlei
vormen) om te gaan. Het gaat hier om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van
digitale technologie. Deze basisvaardigheden zijn de onderlegger voor de andere onderdelen van
digitale geletterdheid.
* Informatie-vaardigheden - (Onderzoeks-)proces om systematisch, effectief en efficiënt digitale
informatie te zoeken, vinden en delen
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* Mediawijsheid - Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief
om te gaan met digitale media.
Met onderstaande activiteiten vullen wij de kerndoelen in:
* Binnen de methode Topondernemers wordt ICT gebruikt voor informatieverwerving en
presentatie
* De leerlingen werken met software van Nieuwsbegrip en Veilig leren lezen.
* Vrijwel alle methodes worden ondersteund door digitale software voor de digiborden.
* In de kleuterbouw wordt gewerkt met Ipads, deze zijn uitgerust met verschillende apps geschikt
voor de ontwikkeling horend bij kleuters en waar mogelijk aansluitend op de thema’s.
* We werken binnen Leefstijl met een themamaand Mediawijsheid voor groep 5 /tm 8. Voor
groep 1 t/m 4 worden de lessen van basisonderwijs-online gebruikt. Hier wordt met de kinderen
uitgebreid ingegaan op de rol van media in ieders leven en hoe om te gaan met de
valkuilen die media in zich kan hebben. Leerlingen leren om betrouwbare bronnen te
onderscheiden van de minder betrouwbare, ook omgang met social media heeft een grote rol,
* Gedurende het jaar zijn er nog een aantal projecten zoals Mediamasters,
* Er zijn beebots en ozobots in de school aanwezig waarmee leerlingen de beginselen van het
programmeren kunnen onderzoeken.
* Leerkrachten hebben de afgelopen jaren een aantal scholingen
gevolgd om te kunnen werken met nieuwe ICT toepassingen binnen het onderwijs. ( Sharepoint,
Esis, AVG, Ozobots)

Ambitie
Hoe kunnen wij de ondersteunende rol, die wij weggelegd zien voor de inzet van ICT, beter,
sterker en passend bij de ICT ontwikkelingen inzetten. Met name de mogelijkheden van het
adaptieve karakter van de mogelijkheden van ICT willen wij onderzoeken, experimenteren en
implementeren.
* Werken met de leerlingsoftware van Gynzy, snappet of andere gepersonaliseerde software.
Deze software past zich aan de leerling aan en geeft de leerkracht direct inzicht in de behoeften
van de leerlingen zodat hier gelijk op ingespeeld kan worden.
* Continueren van de aandacht voor Mediawijsheid voor groep 1 t/m 8
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* Met een aantal projecten per jaar onderdelen van ICT extra onder de aandacht brengen. Denk
aan programmeren, filmen, gebruik van media bij kunst, virtual reality.
* De hardware van de school aanpassen aan de behoeftes die ontstaan. Vanwege de snelle
ontwikkeling van ICT-toepassingen in het algemeen zal dit jaarlijks bijgesteld moeten worden.
* Leerkrachten scholen op het gebruik van ‘nieuwe’ ICT toepassingen in de school. ( nieuwe
functies van de digiborden, werken met Snappet,etc.)
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5. Personeelsbeleid
Gesprekscyclus
Voor het ontwikkelen en onderhouden van de bekwaamheden hanteert de ISOB een
gesprekscyclus. De gesprekscyclus is gericht op het functioneren en de ontwikkeling van het
personeel. De ISOB wil de inzet, kennis en vaardigheden van het personeel afstemmen op wat de
school nodig heeft om de uitgangspunten en doelen te realiseren, zoals die b.v. in het schoolplan
en het bovenschoolse Koersplan zijn beschreven.
Er wordt systematisch aandacht geschonken aan de bekwaamheid (kwaliteit). Die bekwaamheid is
verwoord en samengevat in een aantal competenties. In de wet BIO (Beroepen In het Onderwijs)
worden dit bekwaamheidseisen genoemd. Op basis van deze bekwaamheidseisen heeft de ISOB
een competentieprofiel opgesteld waaraan een leraar moet voldoen. Het onderhouden van deze
competenties is een verantwoordelijkheid van zowel de individuele leraar en directeur, als van
het bevoegd gezag.
Het competentieprofiel is een belangrijk onderdeel binnen de gesprekscyclus dat daarin
besproken, ontwikkeld, onderhouden en beoordeeld wordt.
Bij de ISOB is sprake van een driejaarlijkse cyclus. Elk jaar wordt er een doelstellingengesprek
gevoerd en een klassenbezoek gehouden. In het eerste en tweede jaar is er een
functioneringsgesprek en in het derde jaar een beoordelingsgesprek.
In een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft elke leraar aan hoe en met welke activiteiten aan de
competenties en de doelstellingen van de school gewerkt wordt. Dit plan is een terugkerend
onderdeel van de gesprekscyclus.
Voor de gesprekscyclus is een handreiking gemaakt voor de leraren en directie. Deze handreiking
bevat informatie en hulpmiddelen om de diverse onderdelen van de gesprekscyclus goed te
kunnen uitvoeren.
De school beschikt van elke leraar over geordende, actuele gegevens over diens bekwaamheid en
gegevens over het onderhouden daarvan. Voor dit doel is voor elke leraar een
bekwaamheidsdossier opgesteld. In het bekwaamheidsdossier worden zogenaamde
''bewijsstukken'' (verslagen, voorbeelden, beschrijvingen) bewaard van wat heeft bijgedragen aan
de ontwikkeling van de kwaliteit als leraar, in de wet bekwaamheid genoemd.
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Scholing en ontwikkeling
Naast persoonlijke ontwikkelingsplannen die gericht zijn op individuele doelen, zijn er regelmatig
teamgerichte scholingsactiviteiten, waardoor voortdurend gewerkt wordt aan de kwaliteit van het
onderwijs en de schoolontwikkeling. Deze activiteiten worden opgenomen in de jaarlijkse
schoolontwikkelingsplannen.
Er zijn ook andere manieren waarop de teamleden gestimuleerd worden om aan hun
bekwaamheid en ontwikkeling te werken.
Er wordt binnen de ISOB elk jaar een studiedag met een groep scholen georganiseerd (de
zogenaamde netwerk-studiedag), met verschillende activiteiten en inhouden. Wanneer mogelijk
wordt er jaarlijks een ISOB-brede studiedag gehouden over een thema waarin alle
personeelsleden meegenomen worden in de actuele ontwikkelingen.
Verder is de ISOB gestart met de ISOB-Academie waar professionaliseringsactiviteiten
aangeboden en bijeengebracht worden, zoals cursussen, workshops en trainingen.
Alle personeelsleden hebben tevens de mogelijkheid tot online nascholen via E-Wise. In deze
online omgeving kunnen zij modules en cursussen volgen die te maken hebben met zowel de
schoolontwikkeling als hun persoonlijke professionalisering.
Ook ontwikkelen leraren zich in de vorm van leernetwerken. Samen met collega’s van de eigen
school en andere scholen worden ervaringen uitgewisseld, vragen besproken en thema’s
bestudeerd.
Vrouwen in de schoolleiding
Wat betreft evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel
30 van de WPO, is de situatie per 1 juli 2019, dat op de 19 scholen die onder het bestuur van de
ISOB en Stichting Freinetschool Heiloo vallen, twaalf vrouwelijke directeuren en zeven mannelijke
directeuren zijn. Op 6 scholen is ook een adjunct-directeur aangesteld, waarvan vijf vrouwen en
één man.
Pedagogisch en didactisch handelen
De ISOB-scholen hebben op schoolniveau hun pedagogisch en didactisch handelen beschreven in
dit schoolplan, de schoolgids c.q. het professioneel statuut.
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6. Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om ons werk goed of beter te doen. Het is een proces dat
plaatsvindt op individueel niveau (leraar, ondersteunend personeel en directie), schoolniveau
(team/organisatie) en bovenschools (bestuur). We hanteren hierbij verschillende instrumenten,
procedures en vormen van overleg om de kwaliteit van ons onderwijs te bepalen, te bewaken, te
borgen en te verbeteren. Het gaat zowel om de inhoud van ons onderwijs, de wijze waarop het
onderwijs wordt gegeven, de kwaliteit en competenties van het personeel en de resultaten van
het onderwijs.
6.1.Monitoren van de kwaliteit
Het bestuur van de ISOB monitort de kwaliteit van de scholen. Hiervoor worden verschillende
instrumenten en acties ingezet.
Kwaliteitsmonitor
De ISOB gebruikt een kwaliteitsmonitor, een samenhangend systeem waarmee zicht gehouden
wordt op de kwaliteit van de scholen en de ISOB. De kwaliteitsmonitor bestaat uit verschillende
onderdelen die in diverse aspecten en indicatoren zijn uitgewerkt.
De onderdelen zijn Primair proces, Opbrengsten, Personeel, Beleid in documenten, Communicatie
en PR, Financiën, Huisvesting en Evaluatie en verantwoording. De audit en invulling van de
aspecten gaat volgens een afnameschema.
Met behulp van een informatiedashboard en de onderliggende informatie monitort het bestuur
de kwaliteit. De gegevens worden gebruikt in de gesprekken tussen het bestuur en de directie.
Opbrengsten
Wat betreft de opbrengsten wordt er specifiek gemonitord op de tussenopbrengsten en
eindopbrengsten.
Als de eindopbrengsten van groep 8 onvoldoende zijn, maakt de school een analyse voor m.n.
begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling om vervolgens te beoordelen of er een plan van
aanpak moet komen om de opbrengsten te verbeteren.
Als de eindopbrengsten voor een tweede achtereenvolgend jaar onvoldoende zijn, wordt er een
vervolganalyse gemaakt. N.a.v. deze analyse moet er een plan van aanpak gemaakt worden om
de opbrengsten te verbeteren.
Twee keer per jaar worden er opbrengstgesprekken gevoerd tussen de beleidsmedewerker
Onderwijs en de directie en ib-er van elke school. Kansen, risico’s, de algemene situatie van de
school en vanzelfsprekend de (tussen-)opbrengsten worden besproken waarbij de nadruk gelegd
wordt op hoe de resultaten tot stand zijn gekomen en welke interventies door de school zijn
ingezet om dit te bereiken c.q. te verbeteren.
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6.2. Instrumenten, procedures en overleg
Evaluatie van het onderwijsleerproces
Tweejaarlijks wordt met behulp van de trendanalyse het onderwijsleerproces op school
geëvalueerd. Het gaat hierbij om kenmerken en elementen die invloed hebben op de
leerprestaties van leerlingen, zoals leerstofaanbod, klassenmanagement, leertijd, didactisch en
pedagogisch handelen, schoolklimaat.
De evaluatie wordt gebruikt voor de borging van het onderwijsleerproces en de planning van
verbeteractiviteiten.
Methodegebonden toetsen
De toets resultaten worden door de leraar op groepsniveau geanalyseerd en geïnterpreteerd en
met de Intern begeleider en/of in een teamvergadering besproken.
Leerlingvolgsysteem CITO
We gebruiken het Leerlingvolgsysteem van CITO. De resultaten worden besproken binnen de
leerling besprekingen. Daarna eventueel met ouders en leerling. Op leerling en groepsniveau
worden conclusies getrokken die kunnen leiden tot maatregelen en aanpassingen.
Leerlingvolgsysteem ESIS
Met het leerlingvolgsysteem ESIS houdt de school en ook het bestuur zicht op de ontwikkelingen
van de leerlingen en de (toets)resultaten van de school. Het systeem wordt gebruikt voor het
monitoren van de opbrengsten en het maken van een dwarsdoorsnede en trendanalyse. Zowel de
tussenopbrengsten als de eindopbrengsten worden hiermee gevolgd.
Gesprekscyclus
Elk schooljaar voert de directie gesprekken met de leraren en het onderwijsondersteunend
personeel. Hierin wordt een afgelopen periode geëvalueerd en er worden afspraken gemaakt
voor de komende periode. Het College van bestuur voert de gesprekken met de directeuren.
Binnen de gesprekscyclus worden drie gesprekken onderscheiden: het doelstellingengesprek, het
functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken hebben hun eigen specifieke
doelen en kenmerken.
Klassenbezoeken
De directie bezoekt regelmatig de klassen. Minimaal éénmaal per jaar is dit klassenbezoek
intensief en wordt er gebruik gemaakt van een kijkwijzer vakbekwaamheid leerkracht. Naast het
bespreekbaar maken van het functioneren van de leraar en het geven van feedback, worden deze
klassenbezoeken gebruikt om het schoolbeleid en de kwaliteit te borgen en te bewaken. Ook de
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Intern begeleider plant klassenbezoeken, gericht op een hulpvraag van de leraar of in het kader
van de organisatie van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
Tevredenheidsonderzoeken en peiling sociale veiligheid
Regelmatig worden er tevredenheidsonderzoeken onder de ouders, de leerlingen en het
personeel gehouden. Ook wordt tweejaarlijks de sociale veiligheid onder de leerlingen en het
personeel gepeild. De resultaten worden als bron bij de kwaliteit cyclus, evaluatie en
beleidsvoornemens betrokken.
Overleg
Er zijn verschillende vormen van overleg waarin de kwaliteit onderwerp van gesprek is. In
teambijeenkomsten worden de resultaten en het onderwijsleerproces regelmatig geëvalueerd en
besproken welke verbeteringen er gewenst zijn.
Kwaliteitscyclus
Om het beleid van de school de komende jaren uit te werken en te bewaken, hanteren we een
kwaliteitscyclus met de onderstaande onderdelen. Op deze wijze wordt stapsgewijs en planmatig
gewerkt aan de kwaliteit.
Schoolplan
Naast de beschrijving van de verschillende onderwerpen, zijn in het schoolplan
beleidsvoornemens voor de komende vier jaar opgenomen. Deze beleidsvoornemens komen
voort uit de verschillende evaluaties, bronnen en aandachtspunten voor beleid die eerder zijn
vermeld.
Schoolontwikkelingsplan (TOP)
Elk schooljaar wordt er een schoolontwikkelingsplan gemaakt. Hierin worden o.a. de
beleidsvoornemens uit het schoolplan voor dat jaar opgenomen en onderwerpen n.a.v. evaluaties
en actuele ontwikkelingen.
Evaluatie
Naast de evaluatie van het onderwijsleerproces, worden jaarlijks de verbeterpunten uit het
schoolontwikkelingsplan geëvalueerd. Dit kan leiden tot bijstelling van de beleidsvoornemens in
het schoolplan en het schoolontwikkelingsplan voor het volgende jaar.
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7.Indentiteit en kernwaarden van de ISOB en de koers
2019- 2023.
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8.Beleidsvoornemens voor 2019-2023.
2019-2020
Het vieren van het ‘tien jarig bestaan’ van het De Springschans gebouw
Het borgen en versterken van de opbrengsten van het onderwijs: instrumenten succesmaten
GIP en Bekwaamheid Leerkrachten
Versterken HGW; passend onderwijs
Ontwikkelen ‘nieuw leren, anders organiseren’; onderzoeken, spelen, ondernemen,
samenwerken, naar een duidelijk ‘profiel’
Onderzoek naar internationalisering/ wereldburgerschap
Ontwikkelen verbinding TOP-ondernemers, techniek en cultuur
Versterking pedagogisch handelen
Onderzoek en versterking ICT: toegroeien naar meer gepersonaliseerd leren, adaptief leren.
Leerlijn mediawijsheid implementeren
Ouder,- kind- en personeel tevredenheidonderzoek en een Risico Inventarisatie en Evaluatie
Het houden van deze onderzoeken en de gegevens verwerken om mogelijk verbeteringen in
de schoolorganisatie aan te brengen in volgende jaren van het schoolplan
De R.I. en E. is een verplichting voortvloeiend uit de ARBO wetgeving
Borging Leefstijl; sociaal- emotionele vorming
Taal: borgen technisch lezen, begrijpend lezen
Versterking onderwijs in Spelling; keuze en implementatie nieuwe methode
Feedback geven en ontvangen
Opfrissen en borgen
Invoeren school- en groepsraden
In het kader van goed burgerschap, team en kinderen scholen
Herijken van de zorgstructuur en indien noodzakelijk deze invoeren.
Vanuit de toegenomen en veranderde manier van werken van de samenwerkings verbanden
een aanpassing van onze zorgstructuur.
Groeidocumenten w.o. ontwikkelingsperspectief en onderwijs behoefte.
Team scholing bij het invullen hiervan.
Eigen leerlijn en hoogbegaafdheid.
Balans houden voor het team in draaglast en draagkracht
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2020-2021
Het borgen van de opbrengsten van het onderwijs: instrumenten succesmaten GIP en
Bekwaamheid Leerkrachten
Het borgen van HGW; passend onderwijs
Het implementeren van ‘nieuw leren anders organiseren’; onderzoekend, spelen,
ondernemen, samenwerkend leren met behulp van de methodiek van TOP-ondernemers.
cultuur onderwijs en techniek zijn daarbij geïntegreerd
Borging van sterk pedagogisch handelen; borging Leefstijl
Versterking onderwijs in taal; keuze en implementatie nieuwe methode of methodiek. Taal:
borgen technisch lezen, begrijpend lezen.
Balans houden voor het team in draaglast en draagkracht
Implementatie en borging ICT: toegroeien naar meer gepersonaliseerd leren, adaptief leren.
Leerlijn mediawijsheid implementeren

2021-2022
Het implementeren en borgen van; onderzoekend, spelend, ondernemend, samenwerkend
leren met behulp van de methodiek van TOP-ondernemers. Cultuur onderwijs en techniek zijn
daarbij geïntegreerd
Het borgen van de opbrengsten van het onderwijs: instrumenten succesmaten GIP en
Bekwaamheid Leerkrachten
Het borgen van HGW; passend onderwijs
Borging van sterk pedagogisch handelen; borging Leefstijl
Borging van het onderwijs in Taal; voortzetting implementatie en borgen nieuwe methode of
methodiek. Taal: borgen technisch lezen, begrijpend lezen.
Balans houden voor het team in draaglast en draagkracht
Borging ICT: Meer gepersonaliseerd leren, adaptief leren. Leerlijn mediawijsheid borgen.

2022-2023
Dit jaar wordt gebruikt om onderdelen van voorgaande jaren af te ronden, te evalueren en te
borgen.
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9.Tot slot
Met dit schoolplan voldoen wij aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een
schoolplan. Dit schoolplan geeft ons een stimulans tot het vormgeven aan integraal
schoolkwaliteitsbeleid, het geeft een vermindering van de belasting die uitgaat van het opstellen
van alle afzonderlijke documenten. Tevens leggen we hiermee verantwoording af aan de
inspectie.
Dit schoolplan kenmerkt voor ons belangrijke punten, voornamelijk een open werkklimaat, voor
iedereen inzichtelijke veranderingsprocessen, een gevoel van veiligheid binnen het schoolteam,
de bereidheid om te gaan met individuele verschillen tussen leerlingen en het bespreekbaar
maken van het eigen gedrag met anderen.
Elk jaar in de maand mei/juni zullen wij ons schoolplan evalueren en zo nodig bijstellen, zodat het
realistisch en werkbaar blijft.
Met het uitgeven van de jaarlijkse schoolgids verantwoorden wij ons naar de ouders/opvoeders.
Hierin wordt duidelijkheid verstrekt over vertaling van ons schoolplan naar het komende
schooljaar en praktische zaken die voor ouders relevant zijn, zoals de lestijden, vakantierooster en
andere zaken die van belang zijn in de relatie tussen ouders en school. Daarnaast moet de
schoolgids ouders in staat stellen een verantwoorde schoolkeuze te maken.

Bijlage
H.V.O. (Humanistisch Vormings Onderwijs)
De algemene doelstelling is kinderen vanuit humanistische uitgangspunten kritisch en creatief
leren omgaan met vragen over normen en waarden. Kinderen zelfstandig leren oordelen en
handelen, zodat ze daarover verantwoording kunnen afleggen en ze bewust zin en vorm geven
aan het eigen leven en dat van anderen. Het kerndoel is werken aan sociale ontwikkeling, morele
ontwikkeling en geestelijke gezondheid.
Sociale ontwikkeling:
HVO stimuleert leerlingen om op een open, kritische en respectvolle manier met elkaar om te
gaan. Door op deze wijze te communiceren kunnen kinderen het denken, doen, voelen en willen
van anderen leren kennen. Hierdoor wordt een kind zich ook meer bewust van de gevolgen van
eigen handelen ten opzichte van de ander. HVO wil een houding stimuleren waaruit de bereidheid
blijkt aan elkaar argumenten te geven en te vragen voor morele keuzes.
Trefwoorden: je in een ander verplaatsen, samenwerken, sociale vaardigheden, vragen stellen
luisteren, antwoorden.
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Morele ontwikkeling:
Leerlingen worden zich meer bewust van eigen meningen, gevoelens, overtuigingen en keuzes, en
leren die ook te verwoorden en te beargumenteren.
Leerlingen worden zich bewust van hun eigen en andermans opvattingen over goed en kwaad en
daaruit voortvloeiende consequenties in keuzes, houding en gedrag.
Trefwoorden: de mens is een autonoom wezen, de mens is in staat om verantwoording te nemen
voor zijn handelen, zich te verdiepen in andermans standpunten en om meerdere ervaringen bij
een oordeel betrekken.
Ontwikkeling geestelijke gezondheid:
Leerlingen leren hun voelen, denken en doen te herkennen en op elkaar af te stemmen, waardoor
de bouwstenen van de identiteit (zelfbeeld, zelfvertrouwen, motivatie) positief gestimuleerd
worden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot persoonlijkheden in evenwicht met anderen en
zichzelf.
Trefwoorden: keuzes durven maken, anderen kunnen aanvaarden zoals ze zijn,
verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen op zich kunnen nemen.
De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen tijdens schooltijd één lesuur per week HVO, mits
daarvoor toestemming is gegeven door de ouders.
Ze praten en spelen ze over veel ervaringen in hun leefwereld, die de moeite waard zijn om bij stil
te blijven staan. Ze doen dit soms met een deel van de eigen groep, soms met de hele groep.
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10. Aantekeningen:
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