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Inleiding
Doel, functie en opbouw van het schoolplan.
Het doel van het schoolplan is vastgelegd in de wettelijke grondslag. De wetstekst zegt in
kernwoorden het volgende:
I.
een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs
II.
het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de
bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
III.
het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen
Kwaliteit is dus het centrale begrip in het schoolplan en de eerste doelstelling.
Het tweede doel is het schoolplan als planningsinstrument. In het schoolplan beschrijft de school
hoe zij in de komende vier jaar de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren, welke middelen ze
daarbij wil inzetten, welke doel er bereikt moeten worden en hoe die doelen (tussentijds) worden
geëvalueerd. Het schoolplan is een afgeleide van het Strategisch Beleidsplan 2012-2018. De doelen
uit het Strategisch Beleidsplan worden vertaald naar een uitwerking op schoolniveau in het
jaarplan.
Tot slot is het schoolplan een verantwoordingsdocument naar onze externe partners. De
verantwoording over het onderwijskundig beleid en het financieel beleid wordt door het college van
bestuur gegeven in het jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar en elke school maakt een
jaarverslag over het afgelopen schooljaar.
Op deze manier wordt de Plan-Do-Act-Checkcyclus systematisch in alle lagen van de organisatie
toegepast.

Jaarplan
school

Jaarverslag
school

Strategisch
beleidsplan

Doelen
op
schoolniveau

Evaluatie
op
schoolniveau

Wij vinden dat kwaliteit op onze scholen te maken heeft met de volgende begrippen:
a. Visie
 de school heeft een duidelijke visie en herkenbare identiteit
 de school draagt die visie enthousiast en duidelijk uit
b. Onderwijs inhoud
 op de school wordt bewust gewerkt aan: kennis, vaardigheden en houding
 het onderwijs op school voldoet aan de kerndoelen
 op de school wordt bewust gewerkt aan kennis, vaardigheden en houding
 op school leren de kinderen veel en behalen goede resultaten
 er wordt goed onderwijs gegeven (doen we de goede dingen; doen we die goed)
c. Pedagogisch klimaat en schoolcultuur
 de school heeft een goed pedagogisch klimaat (geborgenheid, rust, orde, normen en
waarden)
 op school heerst een goede sfeer
 de school is een veilige omgeving
 er is goede zorg, opvang en begeleiding
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d.



de leerkrachten en kinderen gaan met plezier naar school
de school levert maatwerk naar alle geledingen
de school heeft een positieve uitstraling
Competenties personeel
er zijn hoge verwachtingen t.a.v. het personeel
de school heeft deskundig en betrokken personeel, met goede pedagogische en didactische
kwaliteiten
 de school heeft een deskundige en ambitieuze schoolleiding
e. Ontwikkeling
 de school is een lerende organisatie en werkt voortdurend aan ontwikkeling en groei (van
kinderen en personeel) en verbetering
f. Verantwoorden
 de school is transparant en verantwoordt wat ze doet
Naast bovenstaande algemene beschrijving, vinden wij het volgende belangrijk als het gaat om de
kwaliteit van onze school:
g.




Bouwen aan een Adaptieve School
is de basis van het onderwijs
vastgelegd in protocollen
jaarlijkse evaluatie en bijstelling

De totstandkoming van dit schoolplan
Wij vinden het belangrijk dat ons schoolplan bekend is en gedragen wordt door team en ouders.
Het team is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit schoolplan. Tijdens
teamvergaderingen en een studiedag is er binnen het team gesproken over de visie voor de
komende 4 jaar. Naar aanleiding van de resultaten van de WMK lijsten en het inspectiebezoek van
november 2014 is in teamverband het beleid in grote lijnen uitgezet.
De ouders zijn betrokken geweest door het invullen van de vragenlijsten voor ouders van WMK. In
de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad zijn de bevindingen van de ouderlijsten geëvalueerd
en besproken en met de MR zijn de beleidslijnen voor de komende 4 jaren besproken.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben de leerlingenvragenlijsten ingevuld. De
resultaten zijn door de directie in de leerlingenraad besproken. Met de kinderen zijn een aantal
veranderpunten doorgenomen, die zij ook in praktijk terug zullen gaan zien.

Wetstekst schoolplan:
De WPO zegt over het schoolplan:
Artikel 12. Schoolplan
1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid,
het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van
materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving
gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de
leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
geconfronteerd. In het schoolplan wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan
het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een
samenwerkingsschool. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs en een of
meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben.
2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor
het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten
voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het
schoolondersteuningsprofiel betrokken.
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3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in
elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de
uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet.
4. Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
omvat in elk geval:
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd,
b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
nodig zijn, en
c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid
onderhoudt.
Verwijzingen
In dit schoolplan wordt regelmatig verwezen naar documenten, protocollen en regelingen die op
onze school te vinden zijn.
Dit zijn:
ondersteuningsplan http://www.2305po.nl/Downloads/tabid/5092/Default.aspx
schoolprofiel Passend Onderwijs www.jozefschoolwijhe.nl –informatie
strategisch beleidsplan www.mijnplein.nl Het SBP is verlengd t/m 2018
In de bestuursbundel zijn alle beleidsdocumenten van mijnplein opgenomen.
schoolgids
BAS map
Protocollen en afspraken

Indeling van dit schoolplan
De indeling van ons schoolplan 2015-2019 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden
voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie
hoofdstuk 4). Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen: beschrijven, periodiek (laten) beoordelen
en borgen of verbeteren.
De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de
Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader.
Juni 2015
Titia Claassen – Schiphorst
Directeur KBS St. Jozef Wijhe

datum
voorzitter Medezeggenschapsraad KBS St. Jozef Wijhe

datum
M.G. Bauer, voorzitter CVB
namens Stichting mijnplein
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1. Onze school
KBS St. Jozef
Stationsweg 7
8131 DG Wijhe
Telefoon 0570-521 523
info@jozefschoolwijhe.nl
website: www.jozefschoolwijhe.nl
Op KBS St Jozef zitten per 1 oktober 2014 131 leerlingen.
Er wordt gekozen om te werken met een heterogene groep 1/2, waar 4-jarigen door het jaar heen
instromen. Afhankelijk van de grootte wordt de groep gesplitst in een groep 1 en een groep 2.
Groep 3 is zo mogelijk een homogene groep.
In schooljaar 2015-2016 starten we met het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem.
We gaan werken met kleine instructiegroepen waaraan effectieve instructie wordt gegeven, terwijl
grotere groepen kinderen van verschillende leeftijden zelfstandig (samen)werken. We laten
kinderen verantwoordelijk zijn voor en groeien in hun eigen leerproces. De leerkrachten zullen een
minder (klassikaal)lesgevende en meer begeleidende rol gaan krijgen.
We starten hiermee in schooljaar 2015-2016 in de groepen 4 tot en met 8 en breiden dit in de
volgende schooljaren uit naar alle groepen.
Onze school hoort bij de Stichting mijnplein
mijnplein is een stichting voor katholiek, protestant-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs in
de regio Salland. De stichting kent:
•
20 scholen voor basisonderwijs
•
1 school voor speciaal basisonderwijs
•
1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Op 1 oktober 2014 bezochten 4055 leerlingen onze scholen. Het aantal personeelsleden lag rond
de 420 en mijnplein had ongeveer 285 FTE. Voor de meest actuele informatie over de kengetallen
van onze stichting verwijzen wij u naar het jaarverslag wat u aantreft op onze website. Daar waar
het gaat om omgevingskenmerken, leerlingenaantallen en prognoses dan is de website
www.scholenopdekaart.nl de beste bron.
De scholen hebben naast een verschillende religieuze identiteit ook verschillende
onderwijsconcepten. Zo kent mijnplein BAS-scholen (Bouwen aan de Adaptieve School),
VierKeerWijzerscholen (meervoudige intelligentie / Howard Gardner), een Daltonschool en een
school met Kernconcepten. De stichting streeft diversiteit na in het onderwijskundig aanbod.
De stichting stelt zich tot doel om onderwijs te geven en bij te dragen aan een doorgaande
ontwikkelingslijn van kinderen van 0 – 20 jaar in Salland. Daarmee is het doelgroep breder dan
alleen de leeftijdscategorie van het basisonderwijs en geeft het m.n. ruimte om ook in de
voorschoolse periode activiteiten te ontplooien.
De stichting wil haar doel bereiken door:
•
scholen op te richten en/of in stand te houden
•
samen te werken, oprichten, overnemen of besturen van en met andere partners in de
regio die ook dit doel na streven
•
alle middelen te benutten die aan het bereiken van het doel kunnen bijdragen
Voor meer informatie over de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de stichting
mijnplein verwijzen wij naar de statuten.
De stichting mijnplein is voortgekomen uit de Stichting Katholiek Onderwijs Salland, opgericht op
31-12-1996. Deze naam werd door de komst van de protestants-christelijke scholen op 28-062004 gewijzigd in Stichting Christelijk Onderwijs Salland. Op 1 januari 2012 werd de huidige naam
‘mijnplein’ ingevoerd.
Het Strategisch Beleidsplan zegt over ons het volgende:
Missie: ons naambordje
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Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een open christelijke / katholieke sociaal
bewogen identiteit, willen we waarde(n)volle verbindingen leggen tussen onze scholen en partners,
om samen te werken aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen. Juist als bijzonder onderwijs
ontlenen wij ons bestaansrecht aan de wezenlijke bijdrage die we kunnen leveren aan opvoeding
en onderwijs. In een tijd die gekenmerkt wordt door individualisering, zakelijkheid en ontzuiling is
de roep naar inspiratie en zingeving luider dan ooit.
We willen mede het antwoord zijn op het dilemma dat in ons tijdsgewricht voelbaar is:
voortschrijdende individualiteit en tegelijkertijd een heftig zoeken naar een “wij-gevoel”. Het
gedeeltelijk loslaten van kerkelijke en maatschappelijke contexten, maar tegelijkertijd een
verlangen naar morele duiding en gemeenschappelijke waarden. In ons werk en in onze organisatie
zoeken wij de balans tussen individu en gemeenschap.
Wij voegen waarde toe aan het onderwijs. mijnplein kan niet gemist worden!
Visie: onze ankers
• We handelen vanuit een maatschappelijke opdracht
• We handelen vanuit een professionele, pedagogische opdracht
• We handelen vanuit een ideële, levensbeschouwelijke opdracht
In dit strategische beleidsplan worden (met deze drie ankers) de strategische opties voor de
komende jaren geformuleerd. Het zou in onze visie merkwaardig zijn als we met dit strategische
beleidsplan een andere weg zouden inslaan. Onze broncode, ons DNA profiel, is daarmee stevig
verankerd en geeft houvast bij de zaken die ons te doen staan en de beslissingen die we nemen.
Bij onze bedrijfsfilosofie hoort dat wij sterk sturen op de cultuur in de organisatie. We werken meer
vanuit morele principes dan vanuit beleidsdocumenten en regels. Leidende principes waaruit we
bewust of onbewust leven en handelen. Alles wat we tegenkomen leggen we langs die meetlat. Dat
maakt onze organisatie bijzonder en eigenzinnig. Dat was zo als SCOS en dat blijft zo als mijnplein.
Leidende principes: onze huisstijl
mijnplein is een waarde georiënteerde organisatie. We werken en sturen vanuit waarde(n)volle
principes.
We kiezen zoveel mogelijk voor eenvoud.
Eenvoudige oplossingen gaan boven ingewikkelde. Vaak wordt in oplossingen en documenten de
complexiteit gezocht. Veel woorden verdoezelen dan de kern waar het om gaat. Bij keuzes,
afspraken, interne en externe communicatie laten we ons leiden door eenvoud.
We zijn samen verantwoordelijk.
Eigenaarschap is een kernbegrip in onze organisatie. Gebruik je eigen gezonde verstand en
verschuil je niet achter regels (of het ontbreken van die regels). Geef leiding (aan kinderen,
collega’s) zoals je zelf aangestuurd zou willen worden.
Collectieve solidariteit en schoolbelang gaan samen.
We houden deze paradox in stand. Er zal telkens een goed evenwicht gezocht worden tussen
schoolbelang en het belang van de gehele organisatie. Die twee staan soms op gespannen voet
met elkaar. Door het erkennen van verschillende belangen kan gezocht worden naar een goede
afweging.
We werken met ziel en zakelijkheid.
We werken vanuit professionaliteit met een menselijke maat. We werken vanuit aandacht,
betrokkenheid en compassie én met een sluitende jaarrekening. Een weg daarbij is het benoemen
en onderscheiden van
inhoud en relatie.
Steun om te groeien, ruimte om te vliegen.
Leiding aan mensen geven dient gericht te zijn op het stimuleren van persoonlijke groei. Dat leidt
vroeg of laat tot groei van je organisatie. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is het geven van
vertrouwen en ruimte. Bij mijnplein ligt de nadruk niet op controle en controlesystemen. Vrijheid
waar dat kan, nabijheid waar het nodig is.
Ouders als partners in opvoeding en onderwijs.
Wij zien ouders niet als klanten en consumenten, maar als waardevolle partners in opvoeding en
onderwijs aan hun kinderen. In een goede wederkerige relatie willen we de juiste aanpak en
benadering van de kinderen zoeken en afstemmen met hun ouders.
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1.1. Kenmerken team
Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over
lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling
van de werknemers, aan een juiste beroepshouding.
Ons personeel:
•
handelt overeenkomstig de missie en de visie van de school;
•
voelt zich collegiaal medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar;
•
heeft oog voor kinderen en probeert het verschil te maken voor de kinderen;
•
wil zich profileren als deskundig, gemotiveerd en betrokken;
•
heeft hoge verwachtingen van elkaar;
•
is ontwikkelingsgericht en veranderingsbereid;
•
wordt aangestuurd door een bevlogen en deskundige leiding;
•
is trots op onze organisatie.
Ons team bestaat uit 1 directeur, 1 Interne begeleider, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 9
leerkrachten, 1 onderwijsassistent.
De directeur is 26 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 9 jaar als directeur van KBS St. Jozef.
Er zijn een aantal leerkrachten met specialismen:
1 opleider in school
2 lees coördinatoren
1 ICT-er
Er werken 2 leerkrachten full time. De anderen parttime. Eén leerkracht maakt gebruik van de
Bapo.
Aantal teamleden per 1 augustus 2015:
Directie
Ouder dan 50 jaar
1
Tussen 40 en 50 jaar
Tussen 30 en 40 jaar
Tussen 20 en 30 jaar
Jonger dan 20 jaar
Totaal
1

OP
3
1
4
1

OOP

9

1

1

Het ziekteverzuim was in 2013: 8,46% en in 2014 12,6%
Binnen mijnplein was dat in 2013 4,42% en in 2014 4,57%
Landelijk in 2013 6,6% en in 2014 nnb
1.2. Kenmerken leerlingen
Verdeling over de groepen;
Per augustus 2015:
Groep 1
14
Groep 2
18
Groep 3
21
Groep 4
14
Groep 5
16
Groep 6
15
Groep 7
14
Groep 8
22
Jaar
Totaal
01-10-2012
142
01-10-2013
138
01-10-2014
131
01-10-2015*
134
*Onder voorbehoud

0
129
129
124
129

0,3
9
8
6
4

1,2
4
1
1
1

De leerling-populatie van onze school kent globaal de volgende kenmerken:
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•
•
•
•
•

voornamelijk autochtone, blanke kinderen
enige achterstand t.a.v. de woordenschat en leesonderwijs
bovengemiddelde rekenresultaten
omgeving biedt veel ruimte om te spelen
de computer speelt een grote rol bij het spelen

Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij specifiek gericht moeten zijn op:
•
Aandacht voor de multiculturele samenleving
•
Aandacht voor verschillende meningen, ideeën, andere rolpatronen
•
Gericht taal- en woordenschatonderwijs
•
Bieden van zorg op maat aan leerlingen die extra zorg nodig hebben
•
Stimuleren van veel beweging
1.3. Kenmerken ouders en omgeving
•
•
•
•
•
•
•
•

De meeste ouders hebben mbo of hbo gevolgd. Een kleiner deel universitair of lbo;
De meeste ouders nemen geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deel;
de ouders zijn zeer betrokken bij de school en zijn behulpzaam bij allerlei schoolactiviteiten
van huis uit zijn veel ouders katholiek hoewel de groep niet katholieke ouders steeds groter
wordt. De betrokkenheid bij de katholieke kerk is laag;
in de omgeving van de school zijn twee openbare scholen, een protestants-christelijke
school en aan de andere zijde van de nieuwbouwwijk (in een buurtdorp) nog een katholiek
school;
de school is de katholieke dorpsschool van vroeger. Veel ouders hebben hier zelf op school
gezeten;
De wijk rondom de school trekt steeds vaker weer jongere gezinnen aan, hoewel de
nieuwbouwwijk veel verder van school ligt komen kinderen uit het hele dorp naar school;
Een dalend geboorteaantal.

Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij specifiek gericht moeten zijn op:
▪ Een goede tussenschoolse opvang.
▪ Een goede aansluiting met de voor- en naschools opvang.
▪ Een duidelijke profilering.
▪ Verkeersveiligheid: de kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen komen en
terug.
1.4. Prognoses: interne en externe ontwikkelingen
Externe ontwikkelingen en interne ontwikkelingen (m.b.t. school, leerlingen en/of personeel)
Externe ontwikkelingen (m.b.t. school, leerlingen en/of personeel):
1. Afnemend leerlingenaantal door een lager aantal geboorten
2. Peuterwerk en BSO op afstand
3. Ontwikkelingen rond combinatiefunctionarissen
4. Gemeentelijke-, provinciale- en landelijke bezuinigingen
5. Veranderende rol van ouders
Interne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ontwikkelingen (m.b.t. school, leerlingen en/of personeel):
Een veranderend rol van de leerkracht: van leerkracht naar begeleider
Een groter aandeel voor aankomende professionals
Kennis van digitale middelen en mogelijkheden
Onderwijs aan kleine niveaugroepen, eigen leerlijnen: onderwijs op maat
Kinderen leren omgaan met 21e eeuwse vaardigheden
Toename van leerlingen met arrangementen
Het belang van een sterk pedagogisch klimaat in de school
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
kinderen.
9. Het belang van profilering van de school
10. Een goede taakverdeling binnen het team
1.5. Missie en Visie
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Ons motto ‘Leer mij het zelf te doen / Samen in ontwikkeling, vanuit eigen kracht en talenten’. wordt
op de volgende wijze zichtbaar:
• Kinderen komen tot leren als de basis goed is: zij voelen zich veilig en gewaardeerd en gaan graag
naar school. Er is een sterke sociale, emotionele en pedagogische basis waarin leerkrachten
handelen vanuit gezag.
• Kinderen zijn mede-eigenaar van het leerproces. Dat stimuleren we door aanleren van
vaardigheden, kindgesprekken, stellen van leer/ontwikkeldoelen. Er wordt mét het kind gesproken
en een beroep gedaan op zijn/haar zelfregulerende vaardigheden.
• Er is een open houding binnen school, we denken vanuit kansen en mogelijkheden. Kinderen leren
om problemen zelf op te lossen.
• Ieder kind heeft kwaliteiten. We stimuleren de ontwikkeling vooral vanuit zijn/haar kwaliteiten.
• We sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben. De leerkracht kent de leerlijnen, weet hoe de
ontwikkeling van het kind is en hoe daarbij aangesloten moet worden.
• Ouders, leerkrachten en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
• We geven gericht en efficiënte individuele instructie of in kleine instructiegroepen. Kinderen werken
daarnaast zelfstandig en gebruiken daarbij o.a. geschikte software op eigen niveau.
• Kinderen zijn digitaal vaardig: ze weten effectief, efficiënt en verantwoord om te gaan met ICT.
• Samenwerkend leren, helder communiceren en kritisch denken horen bij de grondhoudingen in
onze lerende organisatie
• Alle vakken worden vanuit ontdekking, nieuwsgierigheid en creativiteit benaderd.
Missie
• Op KBS St. Jozef ontwikkelen kinderen zich vanuit een stevige basis:
kinderen voelen zich veilig en gerespecteerd, we sluiten aan bij ieders kwaliteiten en de
basisvakken taal, lezen en rekenen zijn op orde.
• We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en maken hen medeeigenaar van hun eigen leerproces, waarbij wij hoge verwachtingen uitspreken.
• Wij dagen kinderen uit een onderzoekende en nieuwsgierige houding te ontwikkelen.
• Kinderen hebben zorg en respect voor elkaar, voor onze omgeving en voor andere ideeën en
opvattingen en sluiten aan bij de waarden vanuit onze Katholieke identiteit.
• Leren en ontwikkelen doen we door samen te vieren, samen te spelen, samen te leren.
1.6. Slogan en kernwaarden
Kort samengevat is onze slogan:

Leer mij het zelf te doen
Samen in ontwikkeling, vanuit eigen kracht en talenten

Onze kernwaarden zijn:
•
Een veilige en stevige basis
•
Mede-eigenaarschap en hoge verwachtingen
•
Nieuwsgierig en ontdekkend
•
Respect voor elkaar en voor de omgeving
•
Eigen leerlijnen
•
Samen vieren, leren en spelen
Wij zijn als school trots op:
De kwaliteit van ons onderwijs door Bouwen aan adaptief onderwijs BAS, Kanjertraining,
opbrengstgericht werken, opleidingsschool en leergroepen;
De goede sfeer op school door samenwerking, collegialiteit en betrokkenheid;
De samenwerking met en betrokkenheid van ouders;
De bibliotheek op school.
Wij zijn een prachtige dorpsschool die gebruikt maakt van de mogelijkheden die het dorp en haar
omgeving biedt.
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1.7. De gedroomde school
Wij hebben streefbeelden van waar wij als school naar toe willen.
Over vijf jaar……..
•
Kennen we nog steeds basisgroepen
•
Werken kinderen bij de basisvakken o.a. digitaal binnen individuele leerlijnen;
•
Maken we gebruik van de verschillende brede kwaliteiten van elkaar;
•
Is het kind mede eigenaar van zijn leer- en ontwikkelproces en kan dit bespreken met
leerkracht en ouders;
•
Is het onderwijsaanbod ambitieus en passend bij de vaardigheden die de 21 e eeuw vraagt;
•
Werken we vanuit een heldere pedagogische basis;
•
Geeft ons onderwijs goede resultaten, cognitief en sociaal emotioneel;
•
Is er een doorgaande lijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar afgestemd met alle partners;
•
Is er één IKC met een breed aanbod van mijnplein in Wijhe.
1.8. Identiteit
KBS St. Jozef is een basisschool met een katholieke identiteit.
Ons geloof proberen we inspiratiebron te laten zijn bij het werken met kinderen. De waarden en
normen die daaruit voorkomen zijn natuurlijk niet uniek voor onze school. Wel willen wij ons
‘katholiek zijn’ serieus proberen inhoud te geven door:
•
De sfeer binnen school (het zgn. pedagogisch klimaat) en de waarden en normen die we
kinderen proberen bij te brengen. We vinden het belangrijk dat kinderen eerbied en respect
krijgen voor anderen, voor eigendommen van anderen, voor het leven, de natuur, voor
nadere ideeën en meningen. Dat kinderen blijheid, levensmoed en creativiteit kunnen
opbrengen, dat ze stil leren staan bij de dingen.
•
Het houden van een dagopening in iedere groep aan het begin van de dag.
•
De catecheselessen die volgens de methode Trefwoord worden gegeven.
•
De viering rond kerkelijke feesten waar we op school aandacht aan besteden.
•
De voorbereiding op de Eerste Heilig Communie en het vormsel. De school ondersteunt de
voorbereiding. De parochiële werkgroepen en de pastores spelen in de voorbereiding de
grootste rol.
•
Wij steunen jaarlijks een goed doel, om kinderen bewust te maken van gezamenlijke
solidariteit en verantwoordelijkheid. Om kinderen de kracht van leren delen te laten voelen.
•
De houding en benadering van de leerkrachten.
•
Onze school staat ook open voor kinderen met een andere geloofsopvatting of niet
kerkelijke. In de praktijk blijkt dat ook deze kinderen zich snel thuis voelen in de sfeer die
op KBS St. Jozef heerst. Uiteraard zijn die kinderen niet verplicht mee te doen aan de
Eerste Heilige Communie en het Vormsel. We verwachten wel dat de ouders de grondslag
van de school respecteren en dat de kinderen de catecheselessen en vieringen, die onder
schooltijd plaatsvinden, volgen.
Wij hechten grote waarde aan het houden van vieringen op school om de sfeer te bevorderen. Het
is zinvol om op belangrijke momenten in een grotere groep samen dingen te beleven en te uiten.
Vieringen die wij houden op school zijn de Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval, Paasviering,
projectvieringen, de verjaardagen van de leerkrachten en leerlingen, het schoolreisje, de
afscheidsmusical voor groep 8 en het jaarlijkse schoolfeest met alle leerlingen en hun ouders.
Onze stichting heeft, zoals beschreven in artikel 3 van de statuten, haar wortels in de joodschristelijke westerse traditie. Onze inspiratie komt daar vandaan. Wij willen met elkaar werken aan
een hoopvolle toekomst voor onze kinderen en we doen dat door hun sociale, verstandelijke en
creatieve ontwikkeling te bevorderen. Onze scholen staan open voor alle kinderen, mits de ouders
de uitgangspunten, waarden en de (godsdienstige) identiteit onderschrijven of respecteren.
Onze scholen geven het onderwijs vorm en inhoud vanuit de eigen christelijke achtergrond en
uitgangspunten. Katholieke scholen geven daar een katholieke invulling aan, protestantse scholen
doen dat op een protestantse wijze maar in beide gevallen zo dat ouders en leerlingen zich erin
zullen herkennen.
Van al het personeel verwachten wij dat zij de uitgangspunten van de stichting onderschrijven en
deze loyaal zullen uitdragen. In schoolplan en schoolgids laat de school zien hoe zij de
levensbeschouwelijke identiteit uitwerkt.
Het college van bestuur heeft o.a. tot taak om erop toe te zien dat de statuten worden nageleefd
en dat de doelstelling en grondslag van de stichting worden bewaakt op onze scholen.
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Over identiteit zegt ons strategisch beleidsplan het volgende:
mijnplein heeft een ideële, levensbeschouwelijke opdracht.
We hebben als bijzonder onderwijs een bijzondere taak. De school wordt steeds meer een plaats
waar kinderen zich oriënteren op de maatschappij, op de wereld. Naast het opvoedingsprimaat van
de ouders, heeft de school een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een mens- en wereldbeeld.
Als bijzonder onderwijs hebben wij een bijzondere opdracht: de wereld beter achterlaten dan we
die aangetroffen hebben!
mijnplein heeft bijzondere scholen
We zijn een bijzondere stichting. Van huis uit zijn onze scholen katholiek of protestants christelijk.
mijnplein heeft bestaansrecht vanuit een christelijke levensovertuiging. Tegelijkertijd moeten we
constateren dat de beleving van de levensbeschouwelijke identiteit sterk verandert bij kinderen,
ouders en ook leerkrachten. Scholen mogen duidelijker dan nu, uitstralen wat de visie, missie en
identiteit van de school is. Niet alleen middels schoolgids en schoolplan, maar ook bij het
binnenkomen van de school dient dat duidelijk zichtbaar te zijn. Wat maakt jouw school bijzonder?
De school heeft een eigen verhaal dat gedragen wordt door het personeel. Daarbij hoort ook een
uitgesproken mening over de levensbeschouwelijke visie van de school. Als bijzonder onderwijs
hebben wij de expliciete ambitie om een betere wereld achter te laten. Vanuit levensbeschouwelijk
/ pedagogisch perspectief willen we
kinderen uitdagen om tot verdieping te komen. Leerkrachten moeten de competentie hebben om in
verwondering naast kinderen te kunnen staan. Creatief, scheppend, samen met de kinderen een
nieuwe wereld opbouwen. Aandacht en verbondenheid zijn kernbegrippen die herkenbaar moeten
zijn op alle scholen en in het handelen van mijnplein als geheel.
De volgende doelstellingen zijn daarbij geformuleerd:
•
hebben scholen zich uitgesproken over hoe de school bekend wil staan: katholiek,
christelijk, oecumenisch of algemeen bijzonder;
•
heeft de school de (levensbeschouwelijke) identiteit herkenbaar omschreven en
gevisualiseerd;
•
heeft iedere school een levensbeschouwelijk activiteitenplan waarin duidelijk wordt
gemaakt hoe de identiteit van de school vorm en inhoud krijgt;
•
hebben alle scholen een duidelijke en vastgelegde plaats gegeven aan vieringen binnen de
school, als uitingsvorm van gemeenschap zijn;
•
hebben alle scholen een duidelijke en vastgelegde plaats gegeven aan solidariteit en
meeleven met derdewereldlanden, bijvoorbeeld door acties en projecten;
•
hebben alle scholen een programma om kinderen in contact te brengen met andere
levensovertuigingen, groeperingen en minderheden.
•
is er een algemeen bijzondere school binnen mijnplein met een vernieuwend
onderwijsconcept.
Brede identiteit
Onze identiteit is uiteraard breder dan alleen de godsdienstige identiteit, maar kan er niet los van
gezien worden.
Ons onderwijs aan onze kinderen wordt gegeven vanuit christelijke waarden en normen.
Wij willen de kinderen mede opvoeden tot verantwoordelijke, kritische en mondige burgers die hun
plaats in de maatschappij kunnen innemen en daar een bijdrage aan willen leveren.
Uiteraard is er een nauwe samenhang met de domeinen Burgerschap en Integratie, kennismaken
met de pluriforme samenleving en geestelijke stromingen.

2. Het onderwijs op onze school
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2.1 Onderwijsdoelen en uitgangspunten
Doelen en uitgangspunten van het onderwijs
De doelstellingen en uitgangspunten van ons onderwijs zijn vastgelegd in de volgende
documenten:
I.
de statuten van de stichting mijnplein
II.
het strategisch beleid van mijnplein
III.
de ondersteuningsplannen van de verschillende samenwerkingsverbanden waarbinnen
mijnplein participeert
IV.
het beleid, zoals dat is opgenomen in de bundel bestuursbesluiten
V.
de schoolplannen en ondersteuningsprofielen van de scholen
VI.
de wet op het primair onderwijs
Voor doelstelling I en II verwijzen wij u naar de hoofdstuk 1 en hoofdstuk 1.8. De
ondersteuningsplannen zijn te vinden op de diverse websites van de samenwerkingsverbanden.
Daar waar noodzakelijk wordt in dit schoolplan verwezen naar onderdelen uit de bundel
bestuursbesluiten.
De wet op het primair onderwijs stelt de volgende doelen en uitgangspunten voor elke school in
het primair onderwijs:
I.
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.
II.
het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke
ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
III.
gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
IV.
is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
V.
is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
VI.
ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht
op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling.
Verder schrijft de wet voor:
het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel
vast
de scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de
kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het
leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de
leerling meten op de terreinen zoals genoemd bij II.
de toetsen, bedoeld in het zesde lid, voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze
minister aangewezen onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit,
betrouwbaarheid en deugdelijke normering. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen voorschriften omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de daaraan
verbonden toetsen worden vastgesteld.
de scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen
die extra ondersteuning behoeven en omtrent leerlingen die onderwijs volgen
het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:
o
de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de
school kunnen doorlopen;
o
de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien
verstande dat de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren
onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs
ontvangen, en aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken
van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn
verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5
dagen onderwijs, en
o
de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking
van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het
voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis
verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende
onderwijs kunnen genieten.
het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de
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-

beheersing van de Nederlandse taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie
kan worden voorzien.
het bevoegd gezag rapporteert met inachtneming van het leerling- en
onderwijsvolgsysteem over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders.

Samengevat vallen de volgende zaken op:
•
Een ononderbroken ontwikkeling
•
Brede vorming en kennis
•
Een pluriforme samenleving waarin actief burgerschap wordt verwacht
•
Aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
•
Een leerlingvolgsysteem met valide toetsen
•
8 jaar en 7520 uur
•
Evenwichtige verdeling van de activiteiten
•
Onderwijs aan zieke kinderen
•
Bestrijding van achterstand bv. via VVE
Scholen van mijnplein richten het onderwijs zodanig in dat aan deze wettelijke doelen wordt
voldaan. Daarbij houden zij rekening met een leerstofaanbod dat voldoet aan de kerndoelen en de
referentieniveaus.
(zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vakken-en-kerndoelenbasisonderwijs)
(zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-dereferentieniveaus-nederlandse-taal-en-rekenen.html)
Ons onderwijs heeft de volgende kenmerken:
•
motiveren voor de leertaak: daar waar relevant aansluiten bij de leef- en belevingswereld
van de leerlingen
•
dialogisch onderwijzen: leerlingen laten meedenken en meedoen (interactie)
•
zorgen voor afwisselende werkvormen (variatie)
•
stimuleren van eigen initiatief en creativiteit: leerlingen (geleid) zelf zaken laten ontdekken
•
begeleiding van de zelfstandigheid en de motivatie: zelf kiezen, zelf sturen gekoppeld aan
taakbewustheid (kinderen laten werken naar vermogen)
•
een plezierig pedagogisch klimaat waarin kernwoorden als regels, acceptatie, respect,
discipline, stimuleren en uitdagen van belang zijn.
We streven ernaar om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten zijn:
•
de leertijd wordt effectief besteed
•
het leren van de leerlingen staat centraal
•
de leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken
•
leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht
•
er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof)
•
leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren
en onderwijzen
•
de vooruitgang van de leerlingen wordt systematisch geëvalueerd (CITO-LVS)
•
de communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen
onderling verloopt geordend
•
het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend.

KBS St. Jozef
Binnen bovenstaande gemeenschappelijk mijnplein uitgangspunt heeft KBS St. Jozef het volgende
onderwijskundige concept:
•
Wij zijn een BAS-school (Bouwen aan een Adaptieve School) en werken met BAS
protocollen.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Wij organiseren ons onderwijs vanuit basisgroepen: de basisgroep begint en eindigt de dag
gezamenlijk.
Daarnaast werken we groepsdoorbrekend: kleine groepen (op alle niveaus) ontvangen
gerichte instructie van de leerkracht.
grote groepen werken zelfstandig (onder begeleiding)
De methoden worden aangepast aan wat nodig is voor het kind.
We stimuleren de samenwerking tussen kinderen.
We stimuleren het eigenaarschap van leerlingen
We zorgen voor uitdagende leerstof zodat kinderen zich op eigen niveau en vanuit eigen
talenten breed kunnen ontwikkelen
Kinderen werken volgens een eigen leerlijn.

Evaluatie
De afspraken worden één keer per 4 jaar geëvalueerd en bijgesteld.
Jaarlijks tijdens een evaluatievergadering en middels vragenlijsten.
Verbeterpunten:
•
Coöperatieve werkvormen uitbouwen.
•
Werken met dag/weektaken en keuzetaken (leren leren, leren plannen).
•
Het eigenaarschap van leerlingen vergroten door o.a. het voeren van kindgesprekken.
•
Het huiswerkbeleid bespreken met leerlingen en ouders.
2.2 Leerstofaanbod en toetsinstrumenten
Op elke school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes
worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof
maken we gebruik van methode-onafhankelijke en methode gebonden toetsen. Ten aanzien van
leerstofaanbod hebben we de volgende afspraken opgesteld:
•
de methodes die wij gebruiken (zie onderstaand overzicht) voldoen aan de kerndoelen.
•
het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante
verschillen.
•
het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
•
de school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.
•
het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT en in aandacht voor
intercultureel onderwijs.
Op elke school wordt gewerkt aan kennis, vaardigheden en houding.
Het onderwijs school omvat (waar mogelijk in samenhang):
a. zintuiglijke en lichamelijke oefening; Nederlandse taal; rekenen en wiskunde; Engelse taal;
b. de kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur, waaronder biologie,
maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting, geestelijke stromingen.
c. expressie activiteiten (waarbij aandacht wordt besteed aan: de bevordering van het taalgebruik,
tekenen, muziek, handvaardigheid, spel en beweging).
d. bevordering van sociale redzaamheid. waaronder gedrag in het verkeer;
e. bevordering van gezond gedrag.
Daarbij ligt de nadruk (ook in tijd) op de instrumentele vaardigheden: taal, lezen en rekenen.
Voor bovenstaande onderwijsactiviteiten geldt dat deze gegeven worden volgens vaste
methodieken en methoden die voldoen aan de kerndoelen, zoals die landelijk door het ministerie
zijn vastgesteld. Deze kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het
gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
evaluatie:
Jaarlijks, volgens vergaderrooster.
Middels vragenlijsten.

Verbeterpunten:
•
Verbetering van aanbod automatiseren rekenen, vernieuwing van de rekenmethode en
gebruiken van materialen bij de instructie.
•
Verbetering van het aanbod taal
•
Aanbod voor muziek
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Voor opbrengsten en kengetallen in- door- en uitstroom: zie bijlage 2
Methoden
vakgebied

gebruikte methode

jaar
aanscha
f

1.

zintuiglijke oefening

n.v.t.

2.

lichamelijke oefening

3.

spel en beweging

4.

Schrijven

5.

Nederlandse taal

Onderdeel van diverse
methoden
Planmatig
bewegingsonderwijs
Planmatig
bewegingsonderwijs
Schrijfdans
Schrijven in de
basisschool
Taal in Beeld

2010

2018

6.

aanvankelijk lezen

2015

2023

7.

technisch lezen

2014

2018

AVI DMT

8.

begrijpend / studerend
lezen
rekenen en wiskunde

Veilig leren lezen Kim
versie
Belangstellend
lezen/bibliotheek op
school
Nieuwsbegrip

Meth.toetsen +
Cito
woordenschat
AVI DMT

2011

2016

Pluspunt 2/ Wereld in
getallen vanaf 2015-16
Hello you
Hier en daar 2
Speurtocht
Naut
Trefwoord/Speurtocht

2004

2015

2007
2006
2005
2010
2006

2015
2016

Meth.toetsen +
Cito BL
Meth.toetsen +
Cito R&W
Meth.toetsen
Meth.toetsen
Meth.toetsen
Meth.toetsen
Meth.toetsen

Moet je doen
Moet je doen
Moet je doen
Moet je doen
Protocollen
BAS/kanjertraining
Wijzer op de
weg/Jeugdverkeerskrante
n/Op voeten en fietsen
Onderdeel van diverse
methoden/ projecten
Trefwoord, Kanjertraining

2005
2005
2005
2005
2014

2017
2015
2017
2017
2018

SamSam, onderdeel van
diverse andere methoden
Trefwoord
Zo leren Kinderen Lezen
en Spellen/STaal

abonnement

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Engelse taal
aardrijkskunde
geschiedenis
Natuurkunde/techniek
maatschappelijke
verhoudingen
tekenen
muziek
handvaardigheid
drama
sociale redzaamheid.

20. verkeer

21. gezond gedrag
22. sociaal / emotionele
vorming
23. multicultureel onderwijs
24. catechese
25. spelling

gepland
jaar
vervanging

Toetsinstrument

2003
2003
2016

2018

abonnement

Verkeersexamen in groep
7

Canvas

abonnement
2007/
2017
2015

Meth.toetsen +
Cito Spelling

Wij volgen in algemene zin de lijn van bovenstaande methoden.
Waar op deelaspecten afgeweken wordt van deze methoden of indien niet alle opgenomen leerstof
wordt behandeld, staat dit per jaargroep aangegeven in de groepsmap. Doorgaande lijnen en
afspraken worden ook opgenomen in de BAS map.
Naast deze methoden worden er ook andere methoden/methodieken in school gebruikt ten
behoeve van het adaptief onderwijs.
2.3 Leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een
belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te
voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken.
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In principe trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.
Onze afspraken zijn:
a.
Leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)
b.
Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
c.
Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland
d.
Leraren hanteren heldere roosters
e.
Leraren plannen extra tijd voor leesonderwijs/woordenschatonderwijs (gelet op de behoeften
van onze populatie)
f.
Leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften
Op onze school is de beschikbare leertijd als volgt over de groepen verdeeld:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
totaal
groep 1
5,5
3,25
3,75
5,5
3,25
groep 2-4
5,5
5,5
3,75
5,5
3,25
groep 5-8
5,5
5,5
3,75
5,5
5,5
Minimaal aantal uren onderbouw ( groep 1 t/m 4 ):
3520; op KBS St. Jozef, 2014-15:
3576
Minimaal aantal uren bovenbouw ( groep 5 t/m 8 ):
4000; op KBS St. Jozef, 2014-15:
4018
Verplicht aantal uren over 8 schooljaren:
7520; op KBS St. Jozef, 2014-15:
7594
We hebben er bewust voor gekozen de kinderen van groep 1 vrij te geven op dinsdag- en
vrijdagmiddag. Gezien hun jonge leeftijd kunnen zij zich zo op een prettige wijze het schoolritme
eigen maken. Vanaf groep 2 gaan kinderen ook op dinsdagmiddag naar school. Deze middag wordt
gebruikt voor voorbereidende taal- en rekenactiviteiten om een geleidelijke overgang van groep 2
naar 3 te realiseren.
Beleid ten aanzien van doubleren, versnellen en oktober, november, december leerlingen in de
kleuterbouw is geformuleerd in het zorgplan.
evaluatie:
•
De afspraken (doelen) worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team.
•
Leertijd is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.
•
Middels vragenlijsten
•
Jaarlijks op gezette momenten
Verbeterpunten:
Zie uitwerking beleidsvoornemens
2.4 ICT
ICT wordt als hulpmiddel gebruikt in alle groepen.
Wij werken met deKlas.nu. In alle groepen is een digitaal schoolbord of touchscreen. Er zijn 10
vaste computers op het leerplein voor gebruik door kinderen, daarnaast worden laptops gebruikt.
Van groep 1 tot en met groep 8 wordt de computer ingezet.
In groep 1/2 wordt de computer gebruikt ter ondersteuning van de taal- lees- en
rekenvaardigheden op eigen niveau. Het touchscreen wordt gebruikt voor interactieve lessen.
In de midden- en bovenbouw worden computers en laptops gebruikt voor verwerking van lesstof,
voor verdieping en verbreding en voor het maken van werkstukken en het zoeken van informatie.
Op termijn zullen we ook gaan werken met digitale portfolio’s.
Er zijn afspraken met leerlingen gemaakt over gebruik van digitale middelen. Deze afspraken staan
vastgelegd in een sociaal mediabeleid en een internetprotocol.
Leerkrachten gebruiken computers voor administratie, inspiratiesessies, oriëntatie en educatief
gebruik, e-learning, papierloos vergaderen.
Evaluatie:
•
Via vragenlijsten
verbeterpunten:
•
Een coachende rol van de ICT-er;
•
Vergroten van vaardigheden van leerkrachten (technische storingen verhelpen, voldoende
kennis van de laptops en van de programma’s);
•
Uitbouwen van leerkrachtgedrag bij het interactief lesgeven aan kleine instructiegroepen;
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•

Aanschaffen van voldoende laptops/tablets (per kind vanaf groep 3 een laptop/tablet)

2.5 Pedagogisch klimaat
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen,
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben
voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich
gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid,
kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden
tot goede burgers. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen
zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie.
Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt,
dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we
duidelijke regels en afspraken:
a.
De leraren zorgen voor een ordelijke klas
b.
De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
c.
De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om
d.
De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
e.
De leraren bieden de leerlingen structuur
f.
De leraren zorgen voor veiligheid
g.
De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken
h.
De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken
Evaluatie:
•
De beoordeling van de afspraken (doelen) komt aan de orde bij de jaarlijkse
klassenbezoeken en de daaraan gekoppelde functioneringsgesprekken. In het POP geeft de
leraar haar/zijn verbeterdoelen aan.
•
Jaarlijks op gezette momenten
•
Middels de vragenlijsten
Verbeterpunten:
•
Een plezierige en opgeruimde leeromgeving.
•
Duidelijk herkenbare Kanjerschool, zowel in handelen als zichtbaar in de klassen.
2.6 Didactisch handelen
visie en afspraken:
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven
onderwijs op maat, en daarom differentiëren we bij de instructie (directe instructie) en de
verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de
zelfstandigheid van de leerlingen, laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. Onze afspraken
(zie kwaliteitskaart) zijn:
a.
Lessen zijn goed opgebouwd
b.
De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
c.
De leraren geven directe instructie
d.
De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
e.
De leerlingen werken zelfstandig samen
f.
De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
g.
De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
h.
De leraren zorgen voor stofdifferentiatie
i.
De leraren zorgen voor tempodifferentiatie
Evaluatie:
•
De beoordeling van de afspraken (doelen) komt aan de orde bij de jaarlijkse
klassenbezoeken en de daaraan gekoppelde functioneringsgesprekken. In het POP geeft de
leraar haar/zijn verbeterdoelen aan.
•
Jaarlijks op gezette momenten
Verbeterpunten:
•
Toepassen van coöperatieve werkvormen
•
Materialen gebruiken bij de uitleg
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•
•
•

Vergroten van het eigenaarschap van leerlingen door hen doelen te laten vastleggen.
Leerlingen ontvangen feedback van leerkrachten in kindgesprekken.
Leerlingen worden uitgedaagd om verantwoorde keuzes te maken.

2.7 Zorg en begeleiding
Elke school van mijnplein participeert binnen een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze
school neemt deel binnen SWV PO 2305.
Het Samenwerkingsverband kent een ondersteuningsplan, waarin de basiszorg voor alle scholen is
vastgelegd en waarin de ondersteuningsstructuur, waar onze school gebruik van kan maken, wordt
toegelicht. Het ondersteuningsplan treft u aan de op de website van het samenwerkingsverband,
waar ook andere relevante documenten te vinden zijn.
Het SWV PO 2305 kent 7 deelregio’s. Onze school bevindt zich in de deelregio Salland, een
deelregio welke wordt aangestuurd vanuit het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland
(EPOS). Voor de deelregio is een deelregioplan opgesteld, waarin de uitwerking van het
ondersteuningsplan is opgenomen. U treft dit deelregioplan aan op de website van EPOS
http://www.epos-salland.nl
Elke school kent een eigen ondersteuningsprofiel. In het Ondersteuningsprofiel is opgenomen op
welke wijze:
de school de basiszorg, zoals afgesproken in het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband, vorm geeft en welke specifieke vormen van zorg de school nog
extra kan bieden naast de basiszorg.
Het Ondersteuningsprofiel treft u aan op de website van onze school.

2.8 Sociaal-emotionele ontwikkeling (waaronder sociale veiligheid en actief burgerschap)
Algemeen
Van het onderwijs mag verwacht worden dat het inspeelt op maatschappelijke veranderingen. De
school dient bewust aandacht te hebben voor maatregelen die de sociale integratie bevorderen en
discriminatie voorkomen.
Omdat onze samenleving steeds individualistischer en pluriformer is ingesteld, wordt het des te
belangrijker om bewust aandacht te schenken aan het samenleven met anderen, rekening houden
met anderen en het accepteren en waarderen van verschillen tussen mensen (en uiteraard dus ook
tussen kinderen).
Onze school besteedt veel aandacht aan dit thema.
Als belangrijkste basis geldt het begrip “betrokkenheid” (mede geïnspireerd door onze
godsdienstige identiteit).
Als school zijn wij betrokken bij elkaar, leerkrachten en kinderen en ouders en op de wereld om
ons heen.
Daarnaast zien wij het woord “openheid” als basis voor onze omgang met elkaar.
Sociale veiligheid
Onze school wil een veilige plek zijn, waar leerlingen omgaan met diversiteit. Wij willen een veilige
sfeer creëren. Het bevordert openheid en respect in de school.
Wij vragen regelmatig aan leerlingen en personeel naar hun welbevinden en gevoel van veiligheid.
Wij geven hier vorm aan door:
enquêtes
hanteren van schoolregels / afspraken
afspraken t.a.v. preventie
beleid ter voorkoming van pesten
Klachtencommissie / Vertrouwenspersoon
Schoolgids
Leerlingenraad
Voor het beleid t.a.v. preventie, signaleren en actie verwijzen wij naar:
bundel bestuursbesluiten (document “de veilige school”)
pestprotocol in Zorgplan/BASmap
mediabeleid en internetprotocol
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Actief burgerschap en sociale integratie
Een belangrijke doelstelling van onze school is dat we kinderen willen inleiden in de maatschappij.
Burgerschapsvorming is het helpen vormen van wie je bent (identiteit), mogelijkheden aanreiken
om te kunnen deelnemen aan de samenleving (participatie) en kennis verwerven van en leren
omgaan met de principes van democratie.
Wij onderkennen daarbij de volgende invalshoeken:
a.
identiteitsvorming aan de hand van levenbeschouwing
d.m.v. begrippen als eerbied, verwachting, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, christelijke
waarden en normen.
b.
de school als samenleving
d.m.v. aandacht voor en waarderen van verschillen tussen kinderen en leerkrachten,
aandacht en begrip voor verschillen tussen cultuur en levensbeschouwing, omgaan met
conflicten en straffen, gelijke behandeling en solidariteit.
Het hanteren van regels en afspraken (meedoen aan gesprekken in de groep, nakomen van
afspraken die in de groep gemaakt zijn, spelen er werken in gemengde groepen).
c.
de school als pedagogisch normatief instituut
d.m.v. het bewust ontwikkelen van een normbesef bij kinderen, bespreekbaar maken en
bediscussiëren van opvattingen en uitingen.
d.
de school midden in de samenleving
d.m.v. contacten met maatschappelijke en culturele organisaties, kerken, musea, acties voor
goede doelen
e.
kennis van politieke en maatschappelijke praktijken (monarchie, dictatuur, democratie,
gemeentebestuur en landsbestuur).
d.m.v. aandacht voor actuele gebeurtenissen, 5 mei, verkiezingen
f.
Europees en wereldburgerschap
d.m.v. uitwisseling met andere scholen, culturele en derdewereld projecten,
ontwikkelingswerk.
Op
-

onze school geven wij vorm aan het bovenstaande middels:
schoolvieringen
projecten
catechese-, aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuur/techniek methode
intercultureel onderwijs
excursies
leerlingenraad
aandacht voor duurzaamheid: o.a. zonnepanelen

2.9 Opleidingsschool
mijnplein en de Katholieke PABO Zwolle vormen sinds 2009 een samenwerkingsverband Opleiden
in de School. Dit samenwerkingsverband is gebaseerd op de subsidieregeling Opleidingscholen.
Deze regeling is te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0025839/geldigheidsdatum_04-012011
Het partnerschap met Katholieke Pabo Zwolle kenmerkt zich door:
•
studenten worden opgeleid op de Pabo en de opleidingsschool/academische
opleidingsschool. Opleiding en school delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
een goede opleiding en voor goed onderwijs op de betrokken scholen. Het uitgangspunt is
de integraliteit van schoolontwikkeling en opleiden.
•
de opleidingsscholen bieden een werk- en leercontext aan waar een sterk accent ligt op
opleiden en onderzoek.
•
dit partnerschap biedt kansen om vorm te geven aan integraal personeelsbeleid en de
schoolontwikkeling.
•
er kan gewerkt worden aan gezamenlijke kennisontwikkeling; directe verbinding met
actuele kennis door samenwerking met studenten.
Bij mijnplein kennen we binnen dit samenwerkingsverband drie soorten scholen:
I.
werkplekopleidingscholen
II.
opleidingsscholen
III.
aspirant academische opleidingsscholen
Onze school is een opleidingsschool.
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In de Opleidingengids mijnplein is deze samenwerking uitgebreid beschreven. Daarnaast treft u
daar de informatie aan over de samenwerking met een tweetal andere partners te weten
Windesheim en ROC Landstede.
De Opleidingengids kunt u opvragen bij de directeur of de stagecoördinator van onze school.
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3. Ondersteunende processen
3.1 Bestuurlijke organisatie
In een organisatie met de omvang van mijnplein is het voor de hand liggend dat over belangrijke
thema’s centrale afspraken worden gemaakt en op stichtingsniveau beleid wordt afgesproken.
Zeker: ons uitgangspunt blijft dat de school een grote beleidsruimte heeft, maar centrale regie op
een aantal thema’s kan niet ontbreken. Wij streven ernaar om steeds de juiste balans te vinden
tussen centraal en decentraal. Het bestuur stuurt daarbij op hoofdlijnen en geeft de kaders aan
waarbinnen de scholen het eigen beleid kunnen vormgeven.
Het stichtingsbeleid wordt vastgelegd in de bestuursbundel, waarin alle beleidsdocumenten zijn
opgenomen. Deze bundel kent de volgende onderdelen:
I.
algemeen: statuten, bestuursreglement
II.
personeel
III.
financiën
IV.
beheerszaken
V.
onderwijs
VI.
medezeggenschap
De procedure voor het opnemen van beleidsdocumenten in de bestuursbundel is achtereenvolgens:
a. een voorgenomen besluit genomen door het college van bestuur, soms naar aanleiding van
een advies van een beleidsgroep
b. bespreking hiervan in de directeurenraad. De directeurenraad heeft een adviserende rol.
Het advies is in veel gevallen voorbereid in een van de beleidsgroepen, die binnen de
directeurenraad zijn gevormd
c. bespreking van het voorgenomen besluit in de GMR. Afhankelijk van de status zal hier op
basis van het GMR-reglement sprake zijn van advies- of instemmingsrecht
d. het voorgenomen besluit wordt nogmaals voorgelegd in de directeurenraad en wordt in zijn
geheel van een positief of negatief advies naar het college van bestuur voorzien
e. eindbesluit door het college van bestuur en opname in de bestuursbundel
Voor een aantal onderdelen, welke statutair zijn vastgelegd, geldt dat ook de raad van toezicht
hierover advies of instemming moet geven. In dat geval wordt deze stap, voorafgaand aan het
eindbesluit van het college van bestuur opgenomen in de procedure.
Het college van bestuur onderschrijft en volgt de Code Goed Bestuur, zoals die voor de sector
Primair Onderwijs is opgesteld. Op basis van de principes uit de code is de organisatie ingericht,
waarbij centraal staat dat de scheiding tussen bestuur en toezicht is geregeld.
Voor de volledige tekst van de Code Goed Bestuur verwijzen wij naar
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur.pdf
De koers tot 2018 is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan. Onze uitgangspunten en te behalen
doelen zijn hierin vastgelegd. Jaarlijks wordt de voortgang van het beleidsplan in kaart gebracht.
Het college van bestuur overlegt met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over het
gevoerde en voorgenomen beleid. Dit overleg wordt gedaan op basis van het GMR-statuut en het
GMR-reglement. Op schoolniveau voert de directeur het overleg met de Medezeggenschapsraad.
Ook dit overleg wordt gedaan op basis van het MR-reglement.
Daarnaast overlegt de directeur over praktische zaken met de Ouderraad van de school. De wijze
waarop dit overleg is ingericht is aan het overleg tussen de directeur en de Ouderraad.
Over de wijze van verantwoording verwijzen wij naar hoofdstuk 4.
3.2 Financieel beleid
Het uitgangspunt voor de besteding van de financiële middelen is dat die ten goede komen aan het
onderwijs op de scholen. Er moet o.i. een herkenbare relatie zijn tussen de onderwijskundige
doelen van de stichting en de school en de financiële middelen.
De stichtingsbegroting kent twee onderdelen:
a. het collectieve deel met daarin op genomen de bestuurlijke kosten en de kosten, die voor
de gehele stichting zijn
b. de schoolbegroting
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De schoolbegroting en de meerjaren schoolbegroting worden jaarlijks door de directeur opgesteld
en besproken met de MR. Met de instemming van de MR stelt het college van bestuur de begroting
vervolgens vast. De begroting is taakstellend en vormt de richtlijn voor het financieel beleid van de
school.
De personele kosten vormen de grootste deel van de begroting en zij liggen vaak voor langere tijd
vast. Uiteraard heeft de directeur de ruimte om binnen afgesproken marges eigen beleid te voeren.
De bewaking van de begroting wordt gedaan door Onderwijsbureau Meppel. De directeur heeft kan
altijd een actueel overzicht van de situatie bij ObM inzien. Ook het bestuur kan de voortgang van
de school op financieel gebied volgen.
Na afloop van het kalenderjaar wordt de jaarrekening op stichtingsniveau opgesteld. De financiële
situatie van de school vormt hier een onderdeel van. Zowel de directeur als het college van bestuur
geven een toelichting op de jaarcijfers. De externe accountant voert voor de jaarrekening de
voorgeschreven controle uit.
3.3. Huisvesting
Tot 1 januari 2015 waren de gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwbouw en de uitbreiding van
schoolgebouwen in het primair onderwijs en voor het buitenonderhoud en de aanpassing ervan. Op
1 januari 2015 werd de wet gewijzigd en werd de verantwoordelijkheid en het budget voor
buitenonderhoud en aanpassing overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. De
gemeente blijft wel verantwoordelijk voor nieuwbouw.
Deze nieuwe situatie betekent dat op bestuursniveau er een actueel zicht moet zijn m.b.t. de staat
van het gebouw. Het college van bestuur zal dit oppakken in samenwerking met Onderwijsbureau
Meppel.
Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor het (klein) onderhoud van het gebouw.
3.4 Personeelsbeleid
Medewerkers bij mijnplein hebben een bestuursaanstelling: zij zijn in dienst van de stichting en
werken vervolgens:
•
op een van de scholen of
•
bij het bestuurskantoor of
•
bij het Expertisecentrum Passend Onderwijs (EPOS)
Ook kan het voorkomen dat medewerkers op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaam
zijn bij een andere (onderwijs-)werkgever.
mijnplein participeert ook bestuurlijk binnen de stichting Vierslagleren. Vanuit deze stichting wordt
personeel gedetacheerd naar onze scholen.
De kaders van het personeelsbeleid worden vastgesteld door het college van bestuur. mijnplein
heeft twee medewerkers, die zich specifiek met personeelsbeleid bezig houden: de
beleidsmedewerker Personeel & Organisatie en de coördinator vervangingspool/invalleerkrachten.
De uitvoering van het personeelsbeleid is ondergebracht bij Onderwijsbureau Meppel.
mijnplein volgt voor haar medewerkers de CAO Primair Onderwijs.
Personeelsbeleid is, naast financiën, gebouwen en communicatie, een van de middelen om goed
onderwijs te bereiken. Binnen het personeelsbeleid zijn er daarom verschillende beleidsterreinen,
die een bijdrage moeten geven aan die doelstelling:
•
beleid voor de deskundigheidsbevordering van het personeel en het opbouwen van het
personeels- en bekwaamheidsdossier
•
beleid gericht op veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers: ARBO, BHV
•
beleid gericht op (het voorkomen van) ziekteverzuim, de inzet van vervangers en de
begeleiding van nieuw personeel en mobiliteit
•
beleid gericht op een goede werkverdeling: het taakbeleid, deeltijdarbeid
Samen vormen al deze beleidsonderdelen het Integraal Personeelsbeleid (IPB) en draagt het bij
aan het afstemmen van de stichtings- en schooldoelstellingen op de kennis, interesses en
vaardigheden van onze medewerkers.
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Alle functies, die er bij mijnplein zijn, zijn beschreven in het document Functiehuis. Voor elke
functie zijn de inschaling, de functieomschrijving en de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden beschreven.
Binnen de stichtingskaders heeft de directeur de beleidsvrijheid om eigen keuzes te maken welke
zijn gerelateerd aan de schooldoelstellingen. Op die manier is het personeelsbeleid ondersteunend
aan deze doelen.
Jaarlijks voert het college van bestuur met de directeur een gesprek over de personele inzet (de
formatie) voor het komende schooljaar. In dat gesprek wordt de personele ruimte bepaald
waarover de directeur kan beschikken en wordt tevens gekeken naar aspecten als mobiliteit, de
functies in de school, (ziekte-)verzuim en vervangingen.
3.5 Interne communicatie
Goede communicatie is een belangrijke voorwaarde om de processen in de school en binnen de
stichting goed te laten verlopen. We kunnen bij de communicatie een onderscheid maken tussen:
•
de formele communicatie: Medezeggenschapsraad, (team-)vergaderingen, Ouderraad,
werkgroepen, directeurenraad e.d.
•
het informele overleg: gesprekken tussendoor, een onverwacht oudergesprek e.d.
In alle communicatie zijn we ons er bewust van dat onze communicatie professioneel en correct
van toon en inhoud moet zijn. Medewerkers van mijnplein zijn immers de deskundige
professionals, die het werk in het belang van leerlingen en ouders verrichten.
Op stichtingsniveau kent de interne communicatie- en vergaderstructuur de volgende onderdelen:
•
raad van toezicht
•
college van bestuur
•
directeurenraad, waaronder ook de beleids- en werkgroepen vallen
•
gemeenschappelijke medezeggenschapraad
Daarnaast participeert mijnplein in verschillende samenwerkingsverbanden of werkt samen met
diverse samenwerkingspartners:
•
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
•
samenwerking met het Voortgezet Onderwijs
•
samenwerking met de gemeenten in LEA en OOGO
•
samenwerking met kinderopvangorganisaties
•
samenwerking met de Katholieke PABO Zwolle en bestuurlijke partners
Deze opsomming is niet volledig: daar waar nodig kunnen nieuwe overlegsituaties gestart worden.
Wel zijn wij kritisch of het overleg ook een bijdrage levert aan onze organisatie. De communicatie
met deze partners moet uiteraard weer intern haar plek en gevolgen hebben.
Op schoolniveau bestaat de interne communicatie uit:
•
team-, bouw-, zorg-, en commissievergaderingen
•
overleg met de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad
•
directieoverleg of directeur/IB-overleg
Bij de communicatie vinden we de volgende criteria van belang:
•
we spreken met de betrokkenen en niet over hen
•
we stellen ons professioneel, betrokken en respectvol op
•
de communicatie is tijdig en zorgvuldig
•
we bereiden de communicatie goed voor en verwachten van elkaar een actieve deelname
•
we accepteren feedback en onderbouwde kritiek en geven dat ook met respect aan elkaar.
Het is dan gericht op het waargenomen gedrag en nooit op de persoon.
Communicatie kunnen we ook onderscheiden in mondelinge en schriftelijke communicatie. Op
stichtingsniveau kennen we de volgende vormen van schriftelijke interne communicatie:
•
agenda’s en notulen van vergaderingen en bijeenkomsten
•
directiememo: de interne nieuwsbrief t.b.v. directeuren en tevens een onderdeel van de
communicatie t.b.v. de directeurenraad
•
de nieuwsbrief voor onze medewerkers
•
het monitorverslag en het verslag van het 3-jaarlijkse teamgesprek
•
beleidsdocumenten
•
rapportages voor de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
•
jaarplan en jaarverslag (stichting en school)
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Ook dit overzicht is niet uitputtend. Veel schriftelijke communicatie gaat immers ook ‘even
tussendoor’ via de mail.
mijnplein zal intern gebruik gaan maken van Office 365. Via dit online medium kan informatie
vlotter tussen personen en groepen worden gedeeld. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd.
3.6 Communicatie met ouders
Een organisatie, die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs en de opvoeding van
kinderen, hoort goed en open met ouders te communiceren. Ouders zien wij als partners en vanuit
dat uitgangspunt hoort de communicatie, daar waar het gaat over het individuele kind,
gelijkwaardig te zijn. De criteria voor goede communicatie, zoals die in 3.5 zijn beschreven gelde
hier onverkort.
Ook hier is het goed om onderscheid aan te brengen in de vormen van communicatie met ouders.
Dat zijn:
I.
de (formele) communicatie met ouders over het individuele kind.
Hier gaat het dan om rapportgesprekken, 10-minutengesprekken, intake- of
exitgesprekken, zorggesprekken e.d. Bij al deze gesprekken staat het belang van de
leerling voorop en gelden de algemene regels van privacy en vertrouwelijkheid. Van veel
van dergelijke gesprekken zal in de regel een (kort) verslag worden gemaakt wat ouders
tekenen voor gezien of akkoord.
II.
De formele communicatie met ouders over beleids- en organisatorische aangelegenheden
van de school.
Hier gaat het in de meeste gevallen om overleg met de Medezeggenschaps- en Ouderraad.
Dit overleg wordt dan gedaan op basis van het reglement wat hiervoor is vastgesteld.
Daarnaast kan er overleg zijn met:
•
de leiding en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de Tussenschoolse Opvang
•
ouderpanels
•
ouderavonden rond een thema
•
de informatieavond aan het begin van het schooljaar
Kenmerkend voor al deze vormen van overleg is dat nooit over een individueel kind gaat.
Bij de contacten met ouders is het goed om steeds aandacht te hebben voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

de school ziet er verzorgd uit
de school is een veilige school
leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om
de school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar
ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
ouders worden betrokken bij (extra) zorg
ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie

3.7 Externe contacten: netwerkvorming
mijnplein voert op een groot aantal plekken overleg met diverse partijen. Dat vindt niet alleen
plaats op stichtingsniveau, maar uiteraard is er op het niveau van de scholen overleg met
verschillende instanties en betrokkenen. In het onderstaande overzicht op stichtingsniveau zijn de
meest relevante contacten opgenomen.

1

2

Externe contacten
Gemeente Raalte, Olst-Wijhe,
Deventer en Dalfsen:
Op Overeenstemming
Gericht Overleg (OOGO)
Lokaal Educatieve Agenda
(LEA)
Landelijke overheid: Ministerie van
OCW en de Onderwijsinspectie

Status
Verplicht overleg

Opmerkingen
Zowel het OOGO als het LEA
wordt geïnitieerd door de
gemeente.

Verplicht overleg
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3

Bestuurlijk overleg
Samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs

Verplicht overleg

4

Gemeente Raalte en Olst-Wijhe:
Voor- en Vroegschoolse Educatie

Verplicht Overleg

5

Bestuursorganisaties in het primair
onderwijs: PO-raad, Verus

6

Sallandse Onderwijskamer: het
bestuurlijk overleg primair en
voortgezet onderwijs in Salland

mijnplein is bij deze
organisaties
aangesloten
Dit overleg vindt
plaats op basis van
het afgesloten
convenant.

7

Samenwerkingsverband Opleiden in
de School / Regeling Samenwerking
Lerarenopleidingen en scholen

Dit overleg is op basis
van de
subsidieregeling
Opleiden in de School

8

Overleg met andere bestuurlijk
partners in de regio.

9

Middelbaar Beroepsonderwijs

Dit overleg kent geen
reguliere basis maar
is op grond van
gemeenschappelijke
thema’s.
Dit is in Salland
Landstede.

In SWV PO 2305 participeert
mijnplein in het Dagelijks
Bestuur, in de andere
samenwerkingsverbanden in
het Algemeen Bestuur of de
Algemene Ledenvergadering.
Een gezamenlijk overleg met
beide gemeenten, stichting
De Mare en de partners in de
Kinderopvang.
Overleg gaat via de
Algemene Ledenvergadering
Partners zijn hier stichting
De Mare, EPOS, Carmel
College Salland, De
Capellenborg Wijhe en De
Ambelt.
De samenwerking is met de
Katholieke PABO Zwolle en
de diverse besturen, die ook
deelnemen in de andere
samenwerkingsverbanden
Opleiden in de School.
Een voorbeeld is hier het
Fredeshiemoverleg

Het raakvlak zijn hier de
MBO-studenten en de
deelname in de Raad van
Advies van Landstede.

In verband met een afnemend leerlingenaantal in Wijhe, zijn er op bestuurs- en directieniveau
gesprekken om te komen tot een kwalitatief goed en breed aanbod
Met het oog op mogelijke samenwerkingen in de toekomst wordt er in deze schoolplanperiode
gekeken waar de drie Wijhese mijnpleinscholen samen op kunnen trekken en elkaar kunnen
vinden. We zoeken de samenwerking op directieniveau, IB niveau, teamscholingen,
onderwijsconcepten, VVE en kleuteronderwijs etc. Dit breiden we eventueel uit naar teams en
oudergeledingen.
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4. Kwaliteitsbeleid
4.1 Uitgangspunten en inrichten
De wetstekst over het schoolplan beschrijft in artikel 12, lid 1: het schoolplan bevat een
beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school
wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het
beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs.
Daarmee geeft de wetgever aan dat in het schoolplan de kwaliteit van het onderwijs de centrale
plaats inneemt en dat de school (en uiteraard ook de stichting) permanent moet werken aan het
behouden en verbeteren van de kwaliteit.
Kwaliteit in het onderwijs is een breed begrip. Het gaat dan niet alleen om leeropbrengsten, maar
ook om de deskundigheid van personeel, de (sociale) veiligheid en het welbevinden, de
leerlingenzorg, het doelmatig besteden van middelen enz. Kortom: als we het hebben over een
onderdeel van de kwaliteit van het onderwijs dan moeten we dat goed definiëren welke aspecten
we bedoelen en hoe we die beoordelen.
Kwaliteitszorg gaat over de wijze, het systeem, waarmee we de kwaliteit in kaart brengen en
beoordelen. De effecten van deze metingen en beoordelingen hebben effect voor beleidsterreinen
als het onderwijscurriculem, personeelsbeleid, beleid rond leerlingenzorg, arbobeleid e.d.
Kwaliteitszorg is daarmee niet vrijblijvend: het verplicht ons ertoe om verbeteringen aan te
brengen.
De uitgangspunten voor de kwaliteitzorg bij mijnplein nemen wij over uit het toezichtskader van de
onderwijsinspectie. Dat is voor ons de minimale norm van kwaliteit. Uitgebreide informatie over dit
toezichtskader treft u aan op
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/brochuretoezichtkader-po-vo-2012.pdf
(op het moment van schrijven geldt het toezichtskader 2012. De inspectie werkt aan een nieuw
kader wat in de komende jaren zal worden ingevoerd)
Daarmee stellen we ook vast dat elke school van mijnplein minimaal moet voldoen aan het
basisarrangement van de inspectie.
Samengevat moet dit toezichtskader aan de volgende criteria voldoen:
•
de school heeft inzicht in de onderwijsbehoefte van haar leerlingen
•
er zijn doelen waaraan de kwaliteit getoetst kan worden
•
de kwaliteitszorg is systematisch en cyclisch
•
kwaliteit wordt geborgd o.a. in documenten
•
de school rapporteert en verantwoordt zich aan belanghebbenden: bestuur, inspectie,
ouders, e.d.
•
de kwaliteit wordt beoordeeld door leerlingen, ouders en personeel
De volledige kwaliteitszorg voor de scholen van mijnplein is opgenomen in de bestuursbundel 5 C
Kwaliteitszorg + monitorgesprek
In het volgende schema treft u een korte weergave aan van de verschillende onderdelen en de
frequentie hiervan binnen een schoolplanperiode

1
2
3
4
5

Instrument
Gesprekken met
leerkrachten –
gesprekscyclus
Klassenbezoeken
Schoolbezoek inspectie
Data leerlingvolgsysteem
Monitorgesprek college
van bestuur

1e jaar
X

2e jaar
X

3e jaar
X

4e jaar
X

X
Minimaal 1 x
per 4 jaar
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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6

7a
7b
8
9
10
11
12
13
14

Schooldiagnose
instrument kwaliteit
WMK – kaarten op basis
van schoolplanning
Ouderenquête
Ouderpeiling deelgebied
Leerlingtevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek
personeel
Teambezoeken door
college van bestuur
Scan strategisch doelen
beleidsplan
Risico-inventarisatie en
evaluatie
Monitor basiszorg SWV
PO
Audits Opleidingsschool

X

X

X

X

1x per vier
jaar
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

x

1 x per vier
jaar
1 x per 3 jaar
X
1 x per vier
jaar
Jaarlijks op
bestuursniveau
Jaarlijks, maar
nog in
ontwikkeling

4.2 Bepaling van de kwaliteit (diagnose)
Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs, moeten wij gegevens hebben
over onze school. Op basis van de gegevens kunnen wij een analyse maken van die onderdelen die
goed gaan of extra aandacht behoeven en actiepunten voor de komende jaren bepalen.
Om gegevens te krijgen maken we gebruik van de volgende middelen:
a. Gesprekken met leerkrachten
Binnen de gesprekscyclus worden doelstellingengesprekken (POP gesprekken) en
functioneringsgesprekken gehouden tussen medewerkers en een lid van de directie. Het doel
van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers te
verhogen. De directeur heeft dit type gesprek met de algemeen directeur.
b. Klassenbezoeken
De directie houdt tenminste jaarlijks klassenbezoeken. De bezoeken staan in het teken van een
vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen.
c. Schooltoezicht inspectie
Regelmatig bezoekt de inspectie de school. Van deze bezoeken wordt een rapport gemaakt dat
informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs.
d. Leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over
de vorderingen van de leerlingen van de school.
e. Schooldiagnose instrument kwaliteit
De mijnplein-scholen werken met ‘werken met kwaliteitskaarten’(WMK) van Cees Bos.
Volgens een meerjarenplanning worden de kaarten afgenomen. (bijlage)
f. Ouderenquête
Tenminste eenmaal per vier jaar wordt een uitgebreide ouderenquête gehouden. In deze
enquête wordt de mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school en de
tevredenheid over de school. Daarnaast vindt er één keer per twee jaar een kortere peiling
plaats t.a.v. deelgebieden.
g. Leerling vragenlijst
Ieder schooljaar zal (minimaal aan groep 8) een gestandaardiseerde vragenlijst worden
voorgelegd (mondeling of schriftelijk), gericht op de gehele schoolperiode.
h. Tevredenheid onderzoek personeel
Eens per vier jaar wordt een tevredenheidscan uitgevoerd worden onder het personeel.
De resultaten van f t/m h zullen bovenschools worden verzameld en ter beschikking komen van de
scholen en het bestuur.
De onderdelen e t/m h zullen worden gekoppeld aan de cyclus van de schoolplannen.
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In het algemeen zullen instrumenten, die de school gebruikt voor zelfevaluatie, aan de volgende
criteria moeten voldoen:
Dekking: is er voldoende dekking ?
Relevantie: zijn het onderdelen waar ook de inspectie naar kijkt ?
Betrouwbaarheid: zijn de resultaten voldoende representatief ?
Normering: waar leg je de lat, wanneer ben je tevreden ?
Om alle onderdelen die betrekking hebben op onze scholen te kunnen meten en analyseren, is het
handig om gebruik te maken van een ordeningskader. Hiervoor gebruiken wij het toetsingskader
van de inspectie.

Aandachtsveld:

Instrumenten
die we hier voor gebruiken

Aanbod:
Inhoud:
 voldoet het aanbod aan de wettelijke eisen / kerndoelen en
zijn er afspraken vastgelegd hoe men met de methode
werkt. Voldoet het aanbod aan de doorgaande lijn.
Betrouwbaarheid:
 Is er een oordeel van buiten de school hier over of een
beschrijving door een externe instantie
Tijd:
Inhoud:
 voldoet het aan de wettelijke eisen.
Betrouwbaarheid:
 Is er een analyse van de verdeling van de tijd over de
vakken (en is er een samenhang met die keuze en de
kenmerken van de leerlingpopulatie).
Pedagogisch en didactisch handelen:
Inhoud:
 de evaluatie moet de kern-indicatoren dekken.
Betrouwbaarheid:
 Is er een oordeel van de leerlingen hier over en/of een
externe visitatie en is er een analyse van de school van die
gegevens.
Schoolklimaat:
Inhoud:
 hoe wordt de schoolveiligheid door leerlingen, ouders en
leerkrachten ervaren.
Betrouwbaarheid:
 Minimaal een beoordeling van ouders en leerlingen.
Zorg en begeleiding:
Inhoud:
 Uitspraken over signalering, diagnose en het begeleiden
van zorgleerlingen (handelingsplannen).
Betrouwbaarheid:
 Minimaal beoordeling door ouders of door een externe
instantie.
Opbrengsten:
Inhoud:
 genormeerde toetsuitslagen

c. toezicht inspectie
f. schooldiagnose

c. toezicht inspectie
f. schooldiagnose

c. toezicht inspectie
e. visitatie
f. schooldiagnose
h. leerlingvragenlijst

f. schooldiagnose
g. oudervragenlijst
h. leerlingvragenlijst
i. tevredenheidsonderzoek
personeel

c. toezicht inspectie
e. visitatie
f. schooldiagnose
g. oudervragenlijst

c. toezicht inspectie
d. leerlingvolgsysteem
f. schooldiagnose

Betrouwbaarheid:
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Eigen evaluatie: welke norm hanteert de school (hoe hoog
wordt de lat gelegd). Wat vindt de school van de uitslagen
?

Aanvullend willen wij daaraan nog twee aspecten toevoegen:
Leiderschap:
De manier waarop de leiding van de schoolorganisatie de koers
bepaalt, deze vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en in
steeds wisselende omstandigheden vernieuwt om de
overeengekomen strategie en doelstellingen te realiseren.
Waardering
door de maatschappij:
Hoe beoordeelt de maatschappij, de inspectie, externe
betrokkenen, het bestuur de inspanningen van de
schoolorganisatie.
door medewerkers:
Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers de
inspanningen van de organisatie om een aantrekkelijke
werkgever te zijn.
door deelnemers:
Hoe waarderen ouders en kinderen de inspanningen van de
schoolorganisatie om aan hun eisen en wensen te voldoen

ontwikkel assessment
directeuren
gekoppeld aan persoonlijke
coaching

c. toezicht inspectie
f. schooldiagnose
SCOS jaarverslag
i. tevredenheidsonderzoek
personeel

g. oudervragenlijst
h. leerlingvragenlijst

4.3 Beleidscyclus
Het kwaliteitsbeleid binnen onze organisatie kent een cyclisch proces, waarbij wij gebruik maken
van de kwaliteitscyclus via de zgn. PDCA cirkel.
P: PLAN
•
Kwaliteitsbepaling: visie ontwikkelen en doelen stellen: wanneer zijn we tevreden ?
Beslis wat je belooft.
•
Kwaliteitsplanning: opschrijven hoe je het gaat doen.
Formulering van het gewenste resultaat en hoe (en wanneer) getoetst gaat worden of het
gewenste resultaat is bereikt.
D: DO
Kwaliteitsbeheersing: afspraken uitvoeren.
Doe wat je hebt opgeschreven.
C: CHECK
Kwaliteitsbewaking: kijk of het gelukt is.
Organiseren van feedback en daarop reflecteren.
A: ACT (of: ADAPT)
kwaliteitsrapportage: leg verantwoording af.
Bijstelling: kan en moet het beter.
Borgen en bijstellen waarna de school aan de volgende
verbetering kan beginnen en de cirkel opnieuw doorlopen
wordt.
De instrumenten (zoals hier boven beschreven) zijn het beginpunt. Op basis van de gegevens uit
de inventarisatie wordt een plan gemaakt voor de komende periode, wordt het plan zoals
beschreven uitgevoerd, wordt een evaluatie gehouden en worden zo nodig nieuwe afspraken
gemaakt.
Na het doorlopen van de stappen binnen deze cirkel is het van belang dat veranderingen en
verbeteringen geborgd worden. Zonder borging lopen we de kans na een aantal jaren weer van
voren af aan te moeten beginnen.
De evaluatie-instrumenten worden cyclisch in een periode van 3 of 4 jaar afgenomen. De stappen
die de school vervolgens zet, worden opgenomen in de meerjarenplanning van de school als
onderdeel van het schoolplan (zie hoofdstuk 5).
De volgende instrumenten worden in de komende jaren ingezet:
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Instrument
/ Jaar van afname
personeelsvragenlijst
oudervragenlijst
leerlingvragenlijst
vragenlijst naar sociale veiligheid
Vragenlijsten WMK

2015-16

2016-17

2017-18

x
x
x

x
x

x
x

2018-19
x
x
x
x
x

4.4 Keuze in kwaliteitskaarten
Binnen onze stichting is gekozen om te werken met de kwaliteitskaarten van C.Bos.
De school maakt uit de hoeveelheid kaarten (mede op basis van de quickscan en de enquêtes) een
keuze voor de komende vier jaar.
Naast de eigen keuze die de school kan maken, worden in ieder geval door alle scholen de kaarten
“pedagogisch klimaat”, “didactisch handelen” en “beroepshouding” behandeld.
Voor onze school staat de planning bij onderdeel 5.7.
4.5 Verantwoording en rapportage
Van het gehele proces zoals dat hier boven is beschreven (resultaten, verandering, evaluatie),
dient ook verantwoording afgelegd te worden aan de belanghebbenden. Deze verantwoording dient
transparant te zijn. Bovendien zullen alle onderdelen een cyclisch verband dienen te hebben.
Binnen de gezamenlijke afspraken die in dit schoolplan gemaakt worden, kunnen de scholen zelf
keuzes maken. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de kwaliteitszorg
Verantwoordelijk zijn, betekent ook: verantwoording afleggen.
Op Stichtingsniveau wordt er jaarlijks door het bestuur verantwoording afgelegd aan de Raad van
Toezicht, aan de deelnemende scholen, en aan gemeentelijke instanties en relaties.
Dit gebeurt d.m.v. een jaarverslag, waarin de relevante kengetallen op de verschillende
beleidsterreinen zijn opgenomen.
Op schoolniveau wordt door de scholen jaarlijks verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het
onderwijs. De school is verantwoording schuldig aan de leerlingen en hun ouders; het bestuur; de
collega-scholen; en de inspectie van het onderwijs als vertegenwoordiger van de maatschappij.
De leerlingen en ouders worden geïnformeerd over het onderwijs en de gerealiseerde kwaliteit via
de schoolgids en/of de nieuwsbrief.
Daarnaast worden de ouders en leerlingen uiteraard uitgebreid geïnformeerd over de uitkomsten
van de tevredenheidsmetingen die onder deze groepen worden gehouden. In deze rapportage
wordt tevens opgenomen wat er met de uitkomsten in de komende jaren gedaan wordt.
De inspectie wordt geïnformeerd via het beleidsplan kwaliteitszorg en de stukken waarnaar in dit
document wordt verwezen.
Verticaal toezicht
▪
de jaarrekening (verantwoording naar het bestuur);
▪
jaarlijks monitorgesprek (en verslag) met het bestuur;
▪
tweejaarlijks bezoek van het bestuur aan de school;
▪
het jaarverslag (verantwoording naar ouders en bestuur);
▪
rapportage inspectie (verantwoording aan de overheid)
Horizontaal toezicht
Bij meervoudig publieke verantwoording legt de school verantwoording af aan al haar
belanghebbenden.
• de ouders via de Medezeggenschapsraad
• de ouders via de schoolgids (o.a. rapportage van schoolresultaten aan ouders).
• de collega mijnpleinscholen (via overzichten van quickscan en vragenlijsten en via de collegiale
visitatie die komende jaren gaat plaats vinden).
In het algemeen zijn belanghebbende organisaties of personen diegenen die beïnvloed worden door
de school of die invloed uitoefenen op de school. Bij meervoudig publieke verantwoording onderhoudt
de school een dialoog met haar belanghebbenden en legt de school verantwoording af over haar
functioneren en over de effecten ervan aan de onderscheiden belanghebbenden.
Klachtenregeling
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mijnplein beschouwt een goede klachtenregeling als wezenlijk onderdeel van kwaliteitsbeleid. Op
alle scholen zijn contactpersonen aangesteld en in de schoolgids van onze scholen is informatie
opgenomen over de klachtenregeling.
Op bestuursniveau zijn er drie vertrouwenspersonen.
Als organisatie dragen wij er zorg voor dat de ervaringen met klachtafhandeling (zowel in het
informele als formele traject) worden benut als materiaal voor de school als lerende organisatie.
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5. Evaluatie
In het kader van een zgn. “nul-meting” voor dit schoolplan hebben wij de volgende
evaluatiegegevens gebruikt.
5.1 Zelfevaluatie
Voorjaar 2014 is er een oudervragenlijst (dikgedrukt en *) afgenomen.
Winter 2015 is een leerlingenvragenlijst (alleen dikgedrukt) afgenomen.
Voorjaar 2015 heeft het team kwaliteitskaarten ingevuld (onderstreept)
Het betrof de volgende kwaliteitskaarten:
1. Kwaliteitszorg
2. Aanbod
3. Tijd
4. Pedagogisch Handelen
5. Didactisch Handelen
6. Afstemming
7. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
8. Schoolklimaat
9. Zorg en begeleiding
10. Opbrengsten*
11. Integraal Personeelsbeleid*
12. Contacten met ouders
13. Interne communicatie
14. Externe contacten
15. Inzet van middelen
16. Schooladministratie en schoolprocedures
17. De schoolleiding
18. Beroepshouding
19. Levensbeschouwelijke identiteit
20. (actief) burgerschap en (sociale) integratie
21. ICT
22. Taalbeleid
23. Rekenen en wiskunde
24. Automatiseren RW
25. Handelingsgericht werken in de groep
5.2 Analyse inspectierapport
Op 17 november 2014 heeft KBS St. Jozef meegedaan aan een pré-pilot van de Onderwijsinspectie
om het nieuwe waarderingskader te toetsen.
Er zijn bezoeken afgelegd in alle klassen en door de inspecteurs is een mondelinge terugkoppeling
gegeven.
De inspectie concludeert dat het onderwijs op KBS St. Jozef (ruim) voldoende op orde is.
In het hieronder staande schema worden ook de verbeterpunten van de inspectie weergegeven die
aandacht krijgen in deze schoolplanperiode.
5.3 Analyses en conclusies
Voorafgaand aan de vaststelling van dit schoolplan zijn bovengenoemde kwaliteitskaarten, zie 5.1,
als vragenlijsten WMK afgenomen en ingevuld door
•
directie en teamleden=T
•
leerlingen=L
•
ouders=O
Naast de vragenlijsten zijn ook de verbeterpunten die door de inspectie (=I) zijn aangegeven, in
onderstaand schema vermeld.
Ook de evaluaties van team/directie =T, en ouders =O zijn als verbeterpunten hieronder terug te
vinden.
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Op grond van de analyses van de kwaliteitskaarten en van besprekingen worden de volgende
conclusies getrokken:
1. Kwaliteitszorg:
•
Verbeterplannen bespreken en terugkoppelen naar leerlingen en ouders L+O
•
Instellen van een ouderpanel om hen te informeren, meningen te peilen en te
informeren naar verwachtingen O
2. Aanbod
•
Vernieuwen methode Schatkist T
•
Verbeteren van woordenschatonderwijs L
•
Van begrijpend lezen T
•
Rekenonderwijs L+T
•
Taalonderwijs L+T
•
Engels, breed door de school L+T
•
Techniekonderwijs O+T
•
Leren leren, alle groepen O+T
•
Leren plannen, alle groepen L+O
3. Tijd

•
•

Huiswerkbeleid (in relatie tot VO) opnieuw vaststellen L+O
Opnieuw aandacht voor continurooster O

4. Didactisch Handelen:
•
Coöperatieve werkvormen toepassen L
•
Materialen gebruiken bij de uitleg L+I
•
5. Afstemming
•
Aandacht voor extra werk, zelfstandig werken en keuzeopdrachten L
6. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
•
Samenwerken en groepswerk stimuleren L
•
Mede-eigenaarschap van leerlingen stimuleren door kindgesprekken, ouder- en
kindgesprekken, portfolio’s T
•
Uitbouwen van het werken met mindmappen T
•
Rijke leeromgeving I+T
7. Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten):
•
Beleid rond versnellen en vertragen van leerlingen onder de aandacht brengen O
•
Rapportbesprekingen en oudergesprekken evalueren en bijstellen O
•
Terugkoppelen naar ouders als er extra hulp gegeven is aan de leerling O
•
Bijstellen van het beleid en aanbod voor plusleerlingen I+T
8. Opbrengsten
•
Zorglijn: taak leerkracht en effect benoemen I+T
•
Ambitieuze en hoge streefdoelen stellen I+T
•
9. Integraal personeelsbeleid
•
Starten met beoordelingsgesprekken T
10. Contacten met ouders:
•
Ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag van ouders vergroten T
•
Zorg voor behoud van goed onderwijs in Wijhe bij een krimpend leerlingenaantal
O+T
11. Levensbeschouwelijke identiteit
•
Aandacht aan Bijbelverhalen en bijbehorende normen en waarden T
12. ICT
•

Visie op ICT ontwikkelen in relatie tot organisatieverandering T+O
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•

Aanschaffen van laptops/tablets T+O

13. Automatiseren Rekenen en wiskunde
•
Efficiënt gebruik maken van de onderwijstijd voor rekenen T
•
Korte instructiemomenten T
•
Instructie afstemmen op verschillen in ontwikkeling T
•
Onderwijstijd afstemmen op de verschillen tussen leerlingen T

5.4 Het evaluatieplan
In de schoolplanperiode worden alle beleidsterreinen –zoals aan bod gekomen in dit schoolplanmet een zekere regelmaat geëvalueerd. Welk beleidsterrein wanneer geëvalueerd wordt, staat
aangegeven in onderstaand schema. De opbrengsten evalueren we jaarlijks (evaluatiedag) en de
beleidsterreinen die gerelateerd kunnen worden aan onderwijs en leren en schoolcondities
evalueren we met een lagere frequentie. In onze jaarplannen nemen we steeds op welke
beleidsterrein wanneer in het jaar geëvalueerd wordt. Over de uitkomsten van de evaluaties wordt
gerapporteerd aan het bevoegd gezag, de GMR en de ouders.

Kaart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2015-16
Kwaliteitszorg
Aanbod
Tijd
Pedagogisch Handelen
Didactisch Handelen
Afstemming
Actieve rol leerlingen
Schoolklimaat
Zorg en begeleiding
Opbrengsten OGW
Integraal Personeelsbeleid
Contacten met ouders
Interne communicatie
Externe contacten
Inzet van middelen
Schooladministratie
De schoolleiding
Beroepshouding
Levensbeschouwing
Kwaliteitszorg actief
burgerschap
Aanbod actief burgerschap
ICT
Taalleesonderwijs
Rekenen en wiskunde
Wetenschap en techniek
Automatiseren RW
OGW RW
HGW groep
HGW school
Klassenmanagement

2016-17

2017-18

x
x
x
x
x

x

2018-19
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
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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6.Beleidsvoornemens
Welke stappen gaan we zetten?
Komt aan
bod in
Onderwerp

1

Algemeen

Doelstelling

Visie ontwikkeling

Basisschool KBS St. Jozef
ontwikkelt een moderne visie
op onderwijs en identiteit.
• De visie is eigentijds en
gebaseerd op actuele
onderwijs- en
maatschappelijke
ontwikkelingen.
• De visie sluit aan bij de
onderwijsbehoefte van de
kinderen.
• De levensbeschouwelijke
visie is gebaseerd op de
katholieke grondslag van de
school.
• De visie heeft draagvlak
van het team en de oudergeleding van de MR.
Het beleid over burgerschap
actualiseren en bijstellen.
Leerlingenraad

Burgerschap

2

20152016

Leerlingtevredenheid

Wmk vragenlijst

Schoolverzuim

Dagelijks door leerkrachten
via Dotcom

Onderwijskwaliteit en
opbrengsten
Opbrengsten –
onderwijskwaliteit
(referentieniveaus taal en
rekenen)

Zorgplan

Lesroosters
Methoden aanbod

Komt
aan
bod in
20162017

Komt
aan bod
in
20172018
x

x
5 x per jaar
x
x

x

Analyses maken a.d.h.v.
opbrengsten, afspraken
maken en uitvoeren.
Op kindniveau en
groepsniveau
OPP: SMART en ambitieus

4 x per jaar

Groepsplannen SMART
formuleren
Actualiseren beleid
zittenblijven en versnellen,
herfstleerlingen (in
samenwerking met mijnplein
scholen Wijhe)
Gesprekkencyclus: Beleid
vaststellen rond gesprekken
met kind en ouders
Beleid rond Intakegesprekken
en uitgeleide gesprekken
vaststellen en uitvoeren
Vaststellen op grond van
populatie en leerling- en
groepsbehoeften
Jaarlijks worden een aantal
methoden vernieuwd of
bijgesteld. Methode is niet
leidend. Dat is het kind!
Implementatie en borging van
nieuwe methoden

4 x per jaar
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Komt
aan bod
in
20182019

x
x

x

4 x per jaar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Uitvoeren van schoolbrede
projecten

Onderwijstijd en
rendement

Pedagogisch klimaat /
sociale veiligheid

Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Afstemming
Actieve en zelfstandige
rol van de kinderen

Schoolprofilering
Hoogbegaafdheid
Talentontwikkeling

Onderwijsconcept

Cultuur educatie
Zorg en begeleiding
Passend Onderwijs
Continurooster
ICT beleid

3

ICT Leerlingvaardigheden
ICT Leerkrachtvaardigheden
Ouders en
marktpositie
Positie ouders in de
school
Educatief partnerschap
van ouders

BAS document en wmk
Huiswerkbeleid aanpassen en
vastleggen
BAS documenten PDCA
Sociale veiligheid jaarlijks
voor alle groepen
Vervolg Kanjertraining,
uitbouwen van de regels
Vervolg Kanjertraining voor
licenties
BAS documenten PDCA en
wmk
BAS documenten PDCA en
wmk
BAS documenten PDCA en
wmk
BAS documenten PDCA en
wmk
Uitwerken van medeeigenaarschap van leerlingen;
kindgesprekken
Ontwikkelen van
beleid/bijstellen/uitvoeren van
bestaand beleid
Ontwikkelen van beleid

X
Lezen
Lentekrieb
els/
Gezond
gedrag
Verkeer

X
Lezen
Erfgoed
Verkeer

X
Lezen
Lentekrie
bels/
Gezond
gedrag
Verkeer

X
Lezen
Erfgoed
Verkeer

xx

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

xx

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

School toeleiden naar ander
organisatiemodel:
Klassendoorbrekend werken,
instructiegroepen en
zelfstandig werken;
21e eeuws vaardigheden
uitwerken en invoeren in
onderwijsconcept;
Bijstellen en aanpassen,
uitvoeren van het beleidsplan
Bijstellen en aanpassen,
uitvoeren van het zorgplan
Behoefte peilen i.s.m. MR

x

x

x

x

x

x

Bijstellen en aanpassen,
uitvoeren van het beleidsplan
Omslag maken naar digitaal
werken binnen eigen
leerlijnen/uitbreiden devices
Uitbreiden (mediawijs) en
aanvullen in het beleidsplan
Aanvullen in het beleidsplan
Scholing volgen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

Opnieuw bespreken en
bijstellen van de
samenwerkingsovereenkomst
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x

x

Implementatie en borging
leergroep uitwerking van
techniek en uitbouw daarvan
Portfolio’s opstarten

Ouderpanelbijeenkomsten en
thema-avonden organiseren

x

x

x

x

x

x

x

x
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4

Oudertevredenheid

wmk

Markpositie

Jaarlijks via aanmelding

x

PR beleid bijstellen

x

Schoolgids publiceren op
website
Ontwikkelen/actualiseren van
een folder met
schoolinformatie
Website actualiseren
Nieuw toezichtskader
bespreken tijdens
teambijeenkomsten
Overleg, studiemiddag, korte
lijnen met Bieënkorf
(psz/vve), afspraken;
Deelname directie in
werkgroep directeuren Brede
School.
Bijstellen beleid.
Deelname van directie in
BaoVo Carmel/Capellenborg.
Bijstellen beleid;
Volgen van leerlingen door
structurele gesprekken met
teamleiders
Deelname directie in overleg
mijnplein/KPZ;
Bijstellen beleid

x

Samenleving en
Partners
Samenwerking en positie
in de wijk / dorp

Relatie met inspectie
Relatie met
Vroegschoolse
voorzieningen/ VVE

Relatie met VO en
doorstroom leerlingen

5

Opleidingsschool /
Academische school/
WPO-school/stagebeleid
Kwaliteitszorg; een
cyclisch zorgsysteem
(PDCA)
In- en externe
verantwoording

Systeem van
kwaliteitszorg
WMK-kaarten

6

x

Nieuwsbrieven voor ouders en
externe partners
via jaarverslag aan ouders en
externe partners;
monitorgesprek Bestuur
mijnplein
Bestuur heeft gesprek met
team
Audits bij mijnplein (Opleiden
in de school)
Schema planning welke
kaarten in welk jaar, zie 5.8

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

10 x per jaar
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Organisatieverandering met
nieuwe verwachtingen naar
personeel bespreken en
uitvoeren/Personele inzet bij
krimp
Vierslagleren: Master Leren
en innoveren
Specialismen IB, OIS, ICT,
Lees coördinator: taken
bijstellen en uitbouwen
Combinatiefunctionaris sport

x

x

x

x

x

x

x

x

Scholing wordt tijdens FG
besproken , daarnaast
teamscholing
Functioneringsgesprekken

x

x

x

x

x

x

x

x

Medewerkers
IPB en
schoolontwikkeling

Invoering functie mix
Scholing

Gesprekscyclus /
bekwaamheidsdossiers

x

Beoordelingsgesprekken
Intervisie op teamniveau

x

x

x

x

Klassenbezoeken

x

x

x

x

Uitwisseling, leren van elkaar

x

x

x

x
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SVIB
Schoolklimaat
Begeleiding nieuw
personeel
Ziekteverzuim

Mobiliteit

7

Financiën en
faciliteiten
(Meerjaren) begroting
Huisvesting (uiterlijk,
inrichting, uitstraling )

Schoolterrein

Sponsorbeleid

Veiligheidsbeleid

Specifieke begeleiding
leerkrachten
RI&E

x

Koppelen aan een begeleider,
afspraken bespreken,
gesprekken met begeleider
Indien van toepassing:
Gesprekken met betrokken
leerkracht, contact met
bedrijfsarts en opstellen re
integratieplan.
Mobiliteitsvraag voorleggen
aan alle teamleden;
gesprekken voeren met
teamleden over mobiliteit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bijstellen en uitvoeren

x

x

x

x

Schilderwerk buitenzijde

x

x

Leerplein vormgeven t.b.v.
zelfstandig werken
Afspraken rond schoonmaak
bijstellen
onderhouden

x

x

Vervangen van
speeltoestellen
Het sponsorbeleid van de
school is overeenkomstig met
de wettelijke regelgeving.
ARBO / RI&E

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

zorgdragen voor uitvoering
van plan van aanpak RI&E
Scholing van BHVers

x

x

x

x

x

x

x

x

Brandoefening school en TSO

x

x

x

x
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Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016
Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen:
1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering
van de onderwijsorganisatie, individuele leerlijnen en mede-eigenaarschap van leerlingen
2. Beleidsterrein: didactisch handelen: begrijpend lezen
3. Beleidsterrein: pedagogisch handelen: pedagogische takt
Schooljaar 2015-2016

Veranderingsonderwerp:
Verandering van onderwijsorganisatie; doorbreken van
leerstofjaarklassensysteem, individuele leerlijnen en medeeigenaarschap van leerlingen

1.

Wat hoopt de school aan het
eind van het jaar bereikt te
hebben?

De afspraken rond zelfstandig werken zijn opnieuw afgestemd, de
leerkrachten hebben geoefend met kennisoverdracht op andere
manieren, zij hebben ervaring opgedaan met het uitvoeren van
groepsdoorbrekende activiteiten. Het leerstofjaarklassensysteem is
doorbroken in alle groepen, de pilot wordt gestart in de groepen
4/5 en 6/7. Het team heeft ervaring opgedaan met de flexibele
inzet van personeel . De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 werken
aan de hand van leerlijnen op eigen ontwikkelingsniveau a.d.h.v.
Snappet (in 1e instantie rekenen, uitbreiden naar spelling,
begrijpend lezen) en leerkrachten sluiten in hun instructie aan op
de onderwijsbehoeften van leerlingen. Kinderen zijn mede-eigenaar
van hun leerproces. De opbrengsten blijven op peil.

2.

Welke rol speelt de directie
daarbij?

De directie vormt een unit van leerkrachten die kartrekker zijn in
dit proces. Samen met ondersteuning van Innovatie Impuls SlimFit
worden stappen bepaald en uitgezet naar het team.
Leerkrachten die de master Leren en Innoveren doen worden
hierbij ingezet. De ondersteuning vanuit de KPZ geeft mede input
aan de veranderingen.
Vanuit de training Pedagogische Takt wordt door alle leerkrachten
gewerkt aan de basis voor de organisatieverandering.
Directie zorgt ervoor dat ouders meegenomen worden in dit proces.
Directie zorgt ervoor dat de schoolvisie steeds leidend is.

3.

Wat wordt van het team
verwacht?

Team is vanuit de visieontwikkeling en een mindset bijeenkomst
SlimFit meegenomen in de omslag. Het team denkt opbouwend
mee, is creatief en stimulerend naar elkaar, voert uit en stelt bij en
kan daarbij gebruik maken van de ondersteuning van de unit en de
externe ondersteuning van SlimFit.
Het team maakt gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten: samen
leren, veel uitwisseling van ervaringen en bijstellen van werkwijze.

4.

Welke externe ondersteuning
wordt eventueel ingezet?

SlimFit
Pedagogische Takt
Vierslagleren KPZ

5.

Hoe evalueert de school dit
proces?

Tijdens teamvergaderingen, groepsbesprekingen, studiemiddag en
evaluatievergadering einde schooljaar, evaluatie met externe
begeleiding.

6.

Hoe wordt de bereikte
verandering geborgd?

Deze verandering is de start van ander onderwijs. De afspraken
worden vastgelegd in BAS documenten. Ook in de komende jaren
wordt hieraan een vervolg gegeven. Tijdens teamvergaderingen
worden nieuwe afspraken gemaakt.

7.

Hoe wordt verantwoording
afgelegd naar buiten (ouders,
bestuur, inspectie)?

Via nieuwsbrieven en informatieavonden worden ouders op de
hoogte gehouden. Inspectie wordt geïnformeerd via schoolplan,
schoolgids. Het proces wordt ook besproken in de MR, met de
inspectie en tijdens de monitorgesprekken van mijnplein.

8.

middelen

Kosten van de trainer
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Schooljaar 2015-2016

Veranderingsonderwerp:
Begrijpend lezen en woordenschatonderwijs

1.

Wat hoopt de school aan het
eind van het jaar bereikt te
hebben?

Naar aanleiding van trendanalyses van de afgelopen schooljaren
blijkt dat woordenschatonderwijs, begrijpend lezen en spelling
aandachtspunten zijn in de schoolontwikkeling.
Aan het eind van het schooljaar hebben er in alle groepen
interventies plaatsgevonden m.b.t. woordenschat, spelling en
begrijpend lezen. Het is in alle groepen zichtbaar dat wij
woordenschat belangrijk vinden.
Aan het eind van het schooljaar is een doorgaande lijn uitgezet
betreffende de bovengenoemde vakken die haalbaar is binnen de
gewijzigde organisatie.

2.

Welke rol speelt de directie
daarbij?

De directie analyseert de trendanalyse, trekt hieruit conclusies en
bespreekt deze met het team, maakt afspraken door ze regelmatig
aan de orde te stellen in team- en bouwvergaderingen.
De directie ondersteunt het vierslagleren en geeft ruimte aan het
onderzoek en aan de ontwikkeling in de groepen.
Directie zorgt ervoor dat de schoolvisie steeds leidend is.

3.

Wat wordt van het team
verwacht?

De leerkrachten van het vierslagleren informeren de directeur,
zetten samen met haar stappen uit en neemt het team mee in het
onderzoek. Teamleden voeren de afspraken uit. In de
bouwvergadering worden afspraken geëvalueerd en bijgesteld.
Enkele teamleden volgen de PLG bijeenkomsten en voeren de
daarbij horende opdrachten in het team uit.

4.

Welke externe ondersteuning
wordt eventueel ingezet?

Vanuit vierslagleren door de KPZ aan de leerkrachten die de
master volgen.
Vanuit de PLG aan de leerkrachten die de bijeenkomsten volgen.

5.

Hoe evalueert de school dit
proces?

Tijdens teamvergaderingen, groepsbesprekingen,
evaluatievergadering einde schooljaar, evaluatie met externe
begeleiding.

6.

Hoe wordt de bereikte
verandering geborgd?

Afspraken worden vastgelegd in BAS documenten. Via cyclisch
proces wordt dit besproken in teamvergaderingen. Veranderingen
en aanpassingen worden geagendeerd, besproken in
vergaderingen en vastgelegd.

7.

Hoe wordt verantwoording
afgelegd naar buiten (ouders,
bestuur, inspectie)?

Via nieuwsbrieven en informatieavonden worden ouders op de
hoogte gehouden. Inspectie wordt geïnformeerd via schoolplan,
schoolgids. Het proces wordt besproken in de MR, met de inspectie
en tijdens de monitorgesprekken van mijnplein.

8.

middelen

Aanschaf materialen woordenschat, begrijpend lezen en spelling.
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Schooljaar 2015-2016

1.

Wat hoopt de school aan het
eind van het jaar bereikt te
hebben?

Veranderingsonderwerp: Pedagogisch handelen

Leerkrachten
•
•
•
•

•
•

2.

Welke rol speelt de directie
daarbij?

De directie faciliteert de teamtraining en geeft ruimte binnen het
taakbeleid/professionalisering. De directie voert gesprekken met de
teamleden over de ervaringen en motiveert en inspireert om de
theorie / de oefeningen toe te passen in de praktijk.
De directie zorgt voor verbinding met de visie en
organisatieverandering.

3.

Wat wordt van het team
verwacht?

De overtuigen dat de ontwikkeling van de leerling centraal staat.
Affiniteit hebben met de uitgangspunten. Aanwezig zijn bij de
trainingen en zich committeren met groepsafspraken over huiswerk
en portfolio gebruik.

4.

Welke externe
ondersteuning wordt
eventueel ingezet?
Hoe evalueert de school dit
proces?

Begeleiding vanuit Nivoz: verzorgen van de training,
klassenbezoeken en coaching van leerkrachten.

6.

Hoe wordt de bereikte
verandering geborgd?

Door teamvergaderingen PDCA, door dit mee te nemen in de
organisatieverandering als handelswijze en vast te leggen in beleid.

7.

Hoe wordt verantwoording
afgelegd naar buiten
(ouders, bestuur,
inspectie)?

Via jaarverslag en nieuwsbrieven naar ouders, via monitorgesprek
naar bestuur, via schoolgids, jaarverslag en schoolplan naar
inspectie.

8.

middelen

Via ‘regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en
scholen’.

5.

Andere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hebben geleerd zichzelf los te maken van alles dat ´moet´
en van allerlei hindernissen die zij in hun werk met
leerlingen ervaren;
hebben geleerd om in contact en gesprek met de leerlingen
helder te zien wat zij van hen vragen, hoe hiermee om te
gaan en wat men hen kan bieden;
hebben geleerd te vertrouwen op de motivatie en
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en scheppen
daarmee ruimte;
hebben geleerd de leerlingen te zien als medestanders,
jonge mensen die zich graag willen ontwikkelen en die je
kunnen helpen bij jouw onderwijswerk en voor jou een bron
van energie kunnen zijn omdat ze laten zien wat ze in hun
mars hebben;
hebben geleerd binnen de school de ontkoppelingen te
signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden
relaties;
hebben geleerd hun handelen te legitimeren m.b.v. theorie
en ervaringscontructies.

Tijdens de evaluatievergadering in mei 2016.

ontwikkelingen die in dit schooljaar aandacht krijgen:
Alle BAS- en beleidsdocumenten doorlopen , bijstellen; PDCA
Implementatie van de methode voor aanvankelijk lezen en pennenstreken in groep 3
Implementatie van de methode Wereld in Getallen
Implementatie van de methode Schatkist 3
Aanbod Spelling/werkwoordspelling bijstellen
Aanbod voor de zwakke lezers bijstellen (voortgezet technisch lezen)
Aanbod voor (meer) begaafde leerlingen bijstellen
Aanbod voor methode Engels: keuze voor een nieuwe methode/uitbreiden naar
middenbouw (onderbouw?)
ICT beleidsplan bijstellen
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•
•
•
•

WMK: dit schooljaar worden de volgende kwaliteitskaarten afgenomen: Tijd, didactisch
handelen, afstemming, opbrengsten OGW, contacten met ouders, beroepshouding,
kwaliteitszorg actief burgerschap, ICT.
Bibliotheek op school: PDCA cyclus toepassen; afspraken rond het toepassen van
leesvormen vastleggen, uitvoeren
Technieklessen implementeren volgens opzet leergroep 2014-15
Opleider in school
begeleiding leergroep studenten KPZ.
Onderwerp: Cultuur (w.o. muziek), leerlijn groepen 5 t/m 8
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Bijlage 2: Kengetallen: in- door- en uitstroom
Teldatum

Aantal

1-10-2006
1-10-2007
1-10-2008
1-10-2009
1-10-2010
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014

146
145
156
146
143
141
142
138
131

Instroom
Groep 1
15
19
15
17
14
18
16
12
18

Instroom
Groep 2-8
1
2
7
2
2

Uitstroom
Groep 1-7
2
1
1
1
4

5
1
4

3

Uitstroom
Groep 8
26
15
15
27
18
17
21
19
18

Totaal

Gr. 7

Overzicht verlengde kleuterperiode
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

3
5
5
5
2
2
4
1
2

Overzicht van zittenblijvers
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Gr. 1
0
1

Gr. 2
2
1

Gr. 3
1
1
4
1

1

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

2
2
1
1

1

1

Gr. 8

1
1
1

2
3
1
4

1
1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

1
2
1

1

2

Overzicht van versnellers
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Gr. 1
1

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

2
1
1
1

Overzicht onderzoeken door externe deskundigen
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

EPOS
2
5
3
2

Jeugdzorg
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2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

4
1
3
3
5
2

x
x
x
x

x
x

Overzicht externe verwijzingen
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

SBO
1

Elders

1
1

2

Overzicht doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs
Schooltype
VMBO (VMBO-praktijk)
VMBO BBL
MAVO KBL
MAVO GTL-TL
TL-HAVO
HAVO-VWO
TOTAAL

11/12

12/13
1
1

13/14

14/15

5
2
7

7
7
5

5
6
5

2
3
2

3
17

21

3
19

10
18

1
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Bijlage 3: Opbrengsten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na
m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang,
dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot
passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze afspraken (zie kwaliteitskaart) zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond
van hun kenmerken)
De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op
grond van hun kenmerken)
Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar
De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Groep

Toets

NormM

Norm E

Gr 1

Taal voor
kleuters
Rekenen
voor
kleuters
Taal voor
kleut
Rekenen
voor kleut
DMT

51-97

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Gr 5

Gr 6

58-97

M
2012/13
51,0

E
2012/13
60,4

M
2013/14
53.7

E
2013/14
58.4

M
2014/15

E
2014/15
68.9

66-106

70-106

70,5

76,3

71.8

75.3

66-108

69-108

73,7

73,3

64.6

64.8

62.1

70.7

81-137

88-137

90,9

91,2

84.2

88.2

82.1

88.8

21

33

39,6

44.5

22.7

37,5

-4*

7,1

10.7

80.2

Begrijpend
lezen
Rekenen

29*

38*

35,2

47,9

41.4

49.9

36.8

48,4

Spelling

107-124

113-135

112,6

114,4

112.7

119

108.6

117,3

40,6

53,0

48.9

58.2

44.3

50,8
69,2

WoordenSchat
DMT

5,2

48

56

60,1

65,3

63.1

70.3

62.0

Begrijpend
lezen
Rekenen

6*

12*

20,2

25,7

20.7

28,9

16.6

61

62,8

68,5

57.3

70.3

56.6

66,7

Spelling

119-141

121-151

124,3

128,7

126.3

128.9

124.6

127,9

62,1

69,1

60.6

67.4

63.3

66,5

60,8

65,5

70.8

77.1

80.0

85,5

WoordenSchat
DMT

50

66

71

Begrijpend
lezen
Rekenen

25
71

78

79,0

82,4

84.1

92.4

77.4

85,5

Spelling

126-152

131-160

127,6

128,6

130.8

133.3

133.0

134,8

62,1

66,0

76.7

80.6

70.0

77,2

73.6

79.7

76.4

WoordenSchat
DMT

78

28,4

83

29.7
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Gr 7

Gr 8

Begrijpend
lezen
Rekenen

32
84

89

92,5

101,6

89.1

96.0

92.2

101.7

Spelling

134-159

138-162

135,6

141,7

131.5

136.7

136.5

141,6

80,9

92,1

73.6

77.3

84.8

WoordenSchat
DMT

85

40,8

31.1

40.3

90

89.1

Begrijpend
lezen
Rekenen

45

43,0

50.3

98

102

101,3

105,8

103.7

Spelling
n. ww
Spelling
ww
WoordenSchat
DMT

139-165

140-169

141,1

142,6

142.5

Begrijpend
lezen
Rekenen

55

Spelling
n. ww
Spelling
ww
WoordenSchat

143-197

B toets
47,2
B toets
104,2
103,8

109-115

108

97-169

97,2
89,1

88,9

43.9

En

111.1

100.9

Tree

143.6

137.8

toets

101
93.6

95.4

86.6

93

93.4

110

B toets
57.4
B toets
110.7
B toets
142.7
B toets
107.2

58.2

Cito

115.8

April

143.0

2015

112.0
95.4

CITO-entreetoets (percentielscores)
Jaar
2013
2014
2015

Taal
45
61
52

Rekenen
63
65
56

Informatie
54
65
66

Totaal
50
65
57

Informatie
67
75
-

Wereldoriëntatie
64
68
77

CITO-eindtoets (percentielscores)
Jaar
2013
2014
2015

Taal
67
72
73

Rekenen
63
70
79

Totaal
66
72
78

CITO-eindtoets (standaardscores)
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015

Schoolgroep
2
2
2
2
2

Eindscore
533,5
535,5
532,4
534,7
537,0

Aantal leerlingen
18
17
21
19
18
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Bijlage 4: ICT

aa
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Uitgangspunten:
Doel van het beleidsplan:
Met dit beleidsplan willen we inzicht geven in de manier waarop wij de komende 4 jaren gestalte
willen geven aan de ontwikkelingen op het gebied van ICT en op welke manier wij ICT in ons
dagelijkse onderwijspraktijk willen innoveren als hulpmiddel. Daarnaast wordt de computer ook
gebruikt voor administratieve onderdelen.
Het ICT beleidsplan geeft aan welke doelen we op kortere en welke we op langere termijn willen
realiseren.
Dit beleidsplan is opgesteld door Michèle Huter, werkzaam als ICT-coördinator en groepsleerkracht
op de KBS St. Jozef te Wijhe.

Visie op ICT onderwijs:
Onze samenleving is hard op weg een dynamische kennissamenleving te worden. Informatie- en
Communicatie Technologie (afgekort als ICT) wordt steeds belangrijker en moet dat dus ook in het
onderwijs worden. ICT geïntegreerd invoeren in de school is meer dan alleen een aantal computers
installeren in de klaslokalen. Kinderen zullen zelfstandig moeten kunnen werken met de moderne
technologieën. Tevens willen we de kinderen laten zien dat de computer niet iets is wat op zichzelf
staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij leven. Kinderen moeten kunnen
omgaan met een aantal facetten van de computer: standaardprogramma´s zoals Windows, Word, en
enkele communicatiemogelijkheden zoals (veilig)internet en e-mail.
Een aantal argumenten voor het gebruik van ICT zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal: voorbereiden op de (digitale) samenleving.
Pedagogisch / didactisch: als medium/middel bij het onderwijzen en leren. ICT sluit goed aan bij
de huidige ontwikkelingen in het onderwijs, zoals aandacht voor adaptief onderwijs,
zorgverbreding, zelfstandig werken.
Aansluiting bij de kerndoelen.
ICT is motiverend, zelf-lerend, op een eigen niveau.
ICT als middel verhoogt de effectiviteit en doelmatigheid van het onderwijs.
ICT is arbeidsmarktrelevant: voorbereiden op het voortgezet onderwijs en later een
beroepspraktijk.
Kennisverwerving: via internet doen de leerkrachten en leerlingen kennis en ideeën op.

KBS St. Jozef wil een eigentijdse basisschool zijn, die de kinderen begeleidt bij hun persoonlijke
ontplooiing en zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Het ICT krijgt
een duidelijke plaats in het onderwijs, het leert de kinderen en leerkrachten omgaan met nieuwe
vormen van communicatie en informatieverwerking. ICT moet echter niet gezien worden als een doel
op zich, maar als een middel om het onderwijs effectiever, doelmatiger en kwalitatief beter te maken.
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Voortraject
De voorgaande schooljaren is middels een:
- interview onder teamleden en directie
- afname vier in balans tool
- afname WMK-PO kaart
in kaart gebracht wat de visie en wensen van het team zijn in het kader van ICT.
Schoolvisie
In de schoolgids staat de algemene visie:
Ons motto ‘Leer mij het zelf te doen / Samen in ontwikkeling, vanuit eigen kracht en talenten’. wordt
op de volgende wijze zichtbaar:
• Kinderen zijn mede-eigenaar van het leerproces. Dat stimuleren we door aanleren van
vaardigheden, kindgesprekken, stellen van leer/ontwikkeldoelen. Er wordt mét het kind
gesproken en een beroep gedaan op zijn/haar zelfregulerende vaardigheden.
• Er is een open houding binnen school, we denken vanuit kansen en mogelijkheden. Kinderen
leren om problemen zelf op te lossen.
• Ieder kind heeft kwaliteiten. We stimuleren de ontwikkeling vooral vanuit zijn/haar kwaliteiten.
• We sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben. De leerkracht kent de leerlijnen, weet hoe de
ontwikkeling van het kind is en hoe daarbij aangesloten moet worden.
• Ouders, leerkrachten en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
kind.
• We geven gericht en efficiënte individuele instructie of in kleine instructiegroepen. Kinderen
werken daarnaast zelfstandig en gebruiken daarbij o.a. geschikte software op eigen niveau.
• Kinderen zijn digitaal vaardig: ze weten effectief, efficiënt en verantwoord om te gaan met ICT.
• Samenwerkend leren, helder communiceren en kritisch denken horen bij de grondhoudingen in
onze lerende organisatie
• Er is een sterke sociale, emotionele en pedagogische basis op school waarin iedereen zich veilig
en gerespecteerd voelt en waarin men gelijkwaardig is aan elkaar. Kinderen groeien op tot
sociaal en cultureel vaardige mensen.
• Alle vakken worden vanuit ontdekking, nieuwsgierigheid en creativiteit benaderd.

Werkpunten
Uitkomsten uit de diverse onderzoeken/enquêtes binnen het team hebben geleid tot de volgende
actiepunten op ICT-gebied:
• Een coachende rol van de ICT-er;
• Vergroten van vaardigheden van leerkrachten (technische storingen verhelpen, voldoende
kennis van de laptops en van de programma’s);
• Uitbouwen van leerkrachtgedrag bij het interactief lesgeven aan kleine instructiegroepen;
• Aanschaffen van voldoende laptops/tablets
• Zelfstandig werken ‘op maat’ met software op de tablet/computer

Naast deze punten werd er aangegeven dat de teamleden het belangrijk vinden om in te kunnen
loggen vanuit huis op hun schoolmail en op het netwerk van de Klas.nu3. Dit om flexibel te zijn in
voorbereidingstijd en administratieve handelingen.
Mediawijsheid en Social Media
Vanuit diverse hoeken uit het onderwijs wordt er gestimuleerd om aandacht te schenken aan
“mediawijsheid” binnen het basisonderwijs. Wij willen als school hier graag in meegaan en daarbij
een passend aanbod aanbieden aan de leerlingen.
Binnen de stichting wordt onderzocht op welke manier we vorm kunnen geven aan het gebruik van
Social Media als Twitter en Facebook, om ons als school te profileren en de ouders te voorzien van
snelle informatie. Er is inmiddels een Facebook account van de school.
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Huidige situatie binnen de school
Op dit moment (februari 2014) zijn we in het bezit van:
- een touchscreen
- 4 digiborden breedbeeld en 1 verrijdbaar digibord incl. 5 beamers
- Elke leerkracht heeft een vaste pc – gekoppeld aan het digibord – in het lokaal, samen met
de leerling- en administratieve pc’s: 25
- 15 mini-laptops HP met touchscreen
- 2 laptops
- 1 Ipad (directie
- Een server
Er is behoefte aan flexibeler werkplekken om de centrale ruimte voor andere doeleinden te kunnen
gebruiken en leerlingen ook in de klas met ICT te kunnen laten werken.
Er moet nagedacht worden over de indeling van de computerruimte tot een flexibele (stil)werkplek.
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Doelen op korte termijn: (2015-2016)
In kaart brengen van een ICT leerlijn op het gebied van spelling
Aanschaffen en implementeren van de lkr. en ll.-software van een nieuwe rekenmethode
WIG en de Kim-serie van VLL (groep 3)

Besluit nemen welke digitale software we gaan inzetten om lln. op eigen niveau verder te
laten oefenen op het gebied van spelling, rekenen, taal en woordenschat. Hierbij wordt
bekeken hoe we draadloos kunnen werken m.b.v. tablets of mini-laptops op flexibele
werkplekken.
Leerlingen:
Er vanuit gaande dat leerlingen al veel vaardigheden en kennis bezitten op het gebied van
computervaardigheden, of deze snel kunnen verwerven, komen we tot de volgende leerlijn.

•
•
•
•
•
•

De groepen 1 en 2 werken met Pluspunt, Bas gaat digitaal en Bas rekent mee
In groep 5 t/m 8 maken de kinderen een werkstuk m.b.v. Word (kinderen leren van en met
elkaar).
In groep 7/8 houden de kinderen een spreekbeurt m.b.v. Powerpoint.
Daarnaast krijgen de leerlingen van de groepen 6/7/8 onderwijs over “Mediawijsheid”
(projectvorm).
Alle groepen gebruiken de software van de rekenmethode Pluspunt structureel.
Groep 3 t/m 8 gebruikt Ambrasoft voor het oefenen van spelling en rekenen.

Leerkrachten:

•
•
•
•

•

Leerkrachten gebruiken de aanwezige digibordsoftware van de diverse methodes als
ondersteuning bij de lessen, en de gescande leerkrachtgebonden lessen van Pluspunt.
De leerkrachten van de groepen 7/8 voeren het project van Mediawijsheid uit.
De teamleden checken (op werkdagen) dagelijks hun schoolmail om up-to-date te blijven en
om berichten van ouders op tijd te lezen.
De leerkrachten gebruiken met name e-mail om regelmatig te communiceren met de ouders
van hun groep d.m.v. bijv. een groepsnieuwsbrief met daarin nieuws uit jouw groep (waar is
de klas mee bezig?, welke spullen moeten de kinderen de komende week meenemen?,
eventueel foto’s toevoegen enz.).
De leerkrachten houden hun eigen groepspagina van de website up-to-date
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Doelen op lange termijn:
Hieronder staan de lange termijn doelen m.b.t. ICT op de Jozefschool. Globaal is aangegeven welke
onderdelen er aan bod zullen komen. Middels overleg door de ICT-coördinator met het team en de
directie zullen de diverse punten een verdere uitwerking krijgen.

Doelen (2015-2020)
De software moet duidelijk registreren wat de leerlingen op de computer doen.
Leerlingen oefenen met de lesstof op de computer of laptop. Wenselijk is dat
het niveau wordt aangepast naar het presteren van de leerling, en dat er
voldoende uitdaging/doorgroeimogeijkheden zijn voor leerlingen die meer
aankunnen.
De software biedt ondersteuning aan de leerkracht in de vorm van overzichten
en rapportages.
Wenselijk is dat de leerlingen ook thuis kunnen oefenen met de op school
gebruikte software.
Onderzocht wordt hoe we ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen
kunnen oefenen op een (in de toekomst hun eigen) device.
Bij het kiezen van een nieuwe methode wordt de bijbehorende software altijd door de werkgroep en door de
ICT-coördinator bekeken. Uitgangspunt hierbij is dat het een toegevoegde waarde moet hebben voor ons
lesprogramma en dat de leerlingsoftware moet registreren wat de leerlingen doen en wat voor vorderingen zij
maken.
De leerlingen gebruiken de software van Ambrasoft en Pluspunt wekelijks waarvoor deze bedoeld is:
inoefening en eventueel remediering. De registratie zit in het programma zelf en kan door de leerkrachten zelf
worden bekeken. De gegevens uit deze methode software kunnen worden gebruikt bij het opstellen en/of
evalueren van de groepsplannen. Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijkheden om software meer adaptief
in te zetten binnen de diverse groepsplannen.
Wat zijn de mogelijkheden van ICT m.b.t HGW?: wanneer laten we een leerling typen op de pc i.p.v. schrijven
in zijn schrift? Voorstel: bij een slechte schrijfmotoriek en/of dyslexie mag een leerling talige opdrachten typen
( bijv. taallesjes, opstellen) .

Doelen (2015-2020)
Ik vind het belangrijk dat er een draadloze verbinding binnen school beschikbaar
is om flexibel werken binnen de school.
Inmiddels is een draadloos netwerk geïnstalleerd. Een doel voor de ICT-coördinator is, om ervoor te zorgen dat
de verbinding in stand blijft als er meer devices tegelijk gebruikt worden.
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Inventarisatie hardware/software
Hardware:
Werkstations:
40 - werkstations , waarvan 15 mini-laptops
(elk lokaal heeft een werkstation, welke aangesloten is op het digibord/touchscreen. Daarnaast zijn
de directiekamer, de IB-kamer, oude koffiekamer en de Bieb op school voorzien van een werkstation)
2 – laptops, waarvan één aan het touchscreen gekoppeld is.
1 iPad
Printers:
Canon kopieerapparaat in de kopieerruimte. Deze kan afdrukken op formaat A4 en A3, heeft de
mogelijkheid in zowel zwart/wit als in kleur te printen en heeft de mogelijkheid om te nieten.
(hoofdprinter)
Canon kopieermachine in de koffiekamer. Deze kan afdrukken op formaat A4 in zwart/wit.
Digitale schoolborden:
4 - HD digitale schoolborden 101 inch breedbeeld voorzien van Epson beamers
1 – Hitachi Starscreen 55 inch touchscreen
Een digitaal schoolbord/touchscreens zijn voorzien van hoogteverstellers.
Server en netwerk:
Heutink Intel Server Windows 7 in de kluis.
Alle computers zijn bekabeld door erkend bedrijf.
Switch 24 en 48 poorts
Internet:
XS4ALL glasvezel abonnement 50 MB upload en 50 MB download snelheid.
Software:

De KBS St. Jozef maakt gebruik van de diensten van Heutink genaamd “Deklas.nu”.
Deklas.nu 3 is geconfigureerd binnen de gehele school, dit is een netwerkoplossing van Heutink ICT,
speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs.
Administratieve, leerkracht en leerling software: zie bijlage 1
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Beheer:
Intern (ICT-Coördinator)
De ICT-coördinator draagt zorg voor:
Gebruiksbeheer: toekennen gebruikers en bevoegdheden
Softwarebeheer: installeren en aanvragen nieuwe software
Back-up controle: controleren of de online en NAS functioneren
Printbeheer: instellen en oplossen van problemen
Hardwarebeheer: onderhouden en oplossen van storingen
Beleidsplan: ICT-coördinator draagt zorg voor de aansturing hiervan. Te denken valt aan planning,
vergaderingen, evaluatie en borging hiervan.
Wanneer de ICT-Coördinator advies nodig heeft of er wordt geen oplossing gevonden dan zal
Heutink ICT worden benaderd.
Zaken welke financiële middelen behoeven zullen altijd eerst met de directie worden overlegd.
Extern (Heutink ICT)
Heutink kan door beheer op afstand problemen oplossen. Toch kan in een enkel geval hulp op locatie
nodig zijn. Een specialist van Heutink ICT kan dan het probleem proberen op te lossen.
De Klas.nu beschikt over een online servicedesk. Verbeteringen en nieuwe functionaliteiten worden
automatisch door updates beschikbaar gesteld.

Begroting:
Software licenties moeten jaarlijks worden voldaan en de computers zijn aan slijtage onderhevig.
Daarom is het belangrijk om de juiste afwegingen te maken m.b.t. de aanschaf hiervan.
ACTIEPUNT
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Bijlage 1:

Leerkrachten software:
Veilig leren lezen leerkracht assistent
Office pakket
Gynzy
HD-bord software
Eduscope
KANVAS Kanjertraining
Leerling software:
Pluspunt oefensoftware
Taal Actief spelling
Zwijsen woordenschat
Zwijsen VLL
Maatwerk rekenen
Tekstverwerken
Office pakket
Speurtocht
Digitale Atlas
Bas telt mee
Bas gaat digitaal
Muiswerk proeflicentie t/m voorjaar 2016
Ambrasoft
Administratieve software/programma’s:
Dotcomschool
LOVS Cito
Klas.nu3
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Bijlage 5: Jaarverslagen / evaluaties
De jaarverslagen worden jaarlijks gepubliceerd op de website. De jaarverslagen van de laatste
twee jaren zijn daar terug te lezen.
Het jaarverslag 2014-2015 wordt eind augustus 2015 gepubliceerd.

Bijlage 6: Zorgplan
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Zorgplan
2015 - 2019
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Voorwoord
In dit plan zijn alle taken, verantwoordelijkheden, procedures en protocollen opgenomen die
betrekking hebben op de zorgstructuur van onze school. Diverse bijlagen zijn op verzoek op te
vragen op school (zie laatste pagina). Jaarlijks zal middels een jaarverslag zorg geëvalueerd
worden.
Vanuit de visie handelingsgericht werken wordt er gekeken naar de onderwijsbehoeften van een
leerling op cognitief en sociaal-emotioneel.
HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten
toepassen.
1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en
uitdaging.
2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school
en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het
onderwijs passend maken.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het
kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een
negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is
belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het
probleem op te lossen.
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt
bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders
duidelijk aan.
6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en
sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De
doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI
geformuleerd.
7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie
wat doet en wanneer.
De zeven uitgangspunten bieden een kader. We streven ernaar alle uitgangspunten tot hun recht
te laten komen binnen een cyclisch proces. Het werken volgens de zeven uitgangspunten kan een
omslag in denken beteken, zoals:
Van wat het kind heeft (probleem) naar wat een kind nodig heeft van de leerkracht
Van probleem gericht naar oplossingsgericht denken
Van een school die ouders informeert naar een school die tevens ervaringsdeskundigheid
van ouders benut in haar onderwijs.
In dit document is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven hoe de zorg op onze school wordt
gerealiseerd. Hierbij zijn de uitgangspunten van ons samenwerkingsverband 23-05 leidend.

1. Visie

De leerlingenzorg staat centraal bij ons op school. Wij willen er naar streven dat elk kind zich naar
vermogen en veelzijdig kan ontwikkelen.
De leerlingenzorg bevindt zich ten alle tijden eerst in de klas. Daarbij is de leerkracht het centrale
figuur bij zorg en begeleiding. De intern begeleider coördineert de zorg en coacht op de werkvloer.
Er zijn transparante lijnen tussen ouders, leerkracht en leerling. De begeleiding stemmen we af op
de leerlingen. Wat heeft dit kind, in deze groep nodig. We leren vaardigheden zodat de kinderen
met grote verschillen in begaafdheid, tempo en aandacht zich competent voelen.
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2. Zorgstructuur
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband EPOS
Binnen dit verband is er een gezamenlijke zorgstructuur. Wij bieden leerlingen op onze school zorg
volgens onderstaande structuur.
2.1 De
➢
➢
➢
➢

zorgstructuur
Algemene zorg
Extra zorg
Externe zorg – lichte ondersteuning
Externe zorg – zware ondersteuning

Algemene zorg
De groepsleerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan zijn of haar groep. Kern daarvan is de
pedagogische relatie tussen leraar en leerling. Kenmerkend daarvoor is dat de leraar de leerlingen
het houvast en de uitdaging biedt waaraan ze behoefte hebben, zodat zij zichzelf ontwikkelen en hun
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden bevorderd. De leraar stemt het onderwijs af op de
drie basisbehoeften :
1. de behoefte aan relatie; leraren bevorderen dat de leerlingen zich veilig en aanvaard voelen.
2. de behoefte aan competentie; leraren versterken het zelfvertrouwen van de leerlingen.
3. de behoefte aan autonomie; leraren bevorderen bij de leerlingen de zelfstandigheid en het nemen
van verantwoordelijkheid.
Daarbij houdt de leerkracht rekening met verschillen en anticipeert op eventuele problemen die in
de klas aan het licht komen. Dit kan leerproblematiek betreffen, maar ook gedragsproblematiek.
De leerkracht functioneert in een professionele schoolorganisatie. De interne zorgstructuur is een
aanvulling op hetgeen de leraar in de groep doet.
Kenmerken van algemene zorg zijn:
Heldere onderwijsdoelen
Een positief en veilig pedagogisch en werkklimaat
Een pedagogisch-didactische benadering gericht op de drie basisbehoeften
Structurele signaleringsmomenten
Optimale taakgerichte leertijd
Vakbekwaamheid en deskundigheid van de leraar wordt op peil gehouden
Er wordt gewerkt vanuit de HGW principes. Elke groep heeft een groepsplan

Extra zorg
Na het signaleren (door toetsing dan wel door eigen waarneming ) probeert de groepsleerkracht bij
leerlingen die opvallen, meer informatie te verkrijgen door bijv. een foutenanalyse of een
observatie. Betreft het een sociaal-emotioneel probleem, dan probeert de leerkracht informatie te
verkrijgen door een kindgesprek en een oudergesprek.
Onder eigen waarneming verstaan we de informatie, die de leerkracht verkrijgt door schriftelijk
c.q. mondeling werk en observatie van een leerling.
Voor de extra zorg kan de leerkracht advies vragen aan de intern begeleider en zij kan tevens
advies vragen van de orthopedagoog.
Waar dat mogelijk is worden groepjes leerlingen geclusterd en wordt de benodigde hulp, door de
leerkracht, aan de groepen kinderen geboden. Dit groepsplan wordt opgesteld door de leerkracht
en bijgesteld, eventueel met hulp van de intern begeleider.
Kenmerken voor extra zorg zijn:
extra pedagogische maatregelen
extra didactische maatregelen
ouders worden geïnformeerd
eventueel kortdurende specifieke individuele of groepsbegeleiding in de vorm van een
groepsplan door de eigen leerkracht
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Externe zorg – lichte ondersteuning
Speciale zorg na diagnostisch onderzoek. Na onderzoek ( intern / extern ) worden
onderwijsbehoeften ingezet een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de leerkracht, evt. samen
met de intern begeleider en/of de orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Onderzoeken
worden aangevraagd middels het groeidocument arrangeren, bij samenwerkingsverband EPOS.
Aan ouders wordt toestemming gevraagd voor onderzoek(en), aangepaste leerroute. Tevens
vinden er zeer regelmatig voortgangsgesprekken plaats waarbij ouders, leerkracht, intern
begeleider en eventueel de orthopedagoog van het samenwerkingsverband aanwezig zijn.
Kenmerken van externe zorg zijn:
specifieke didactische of pedagogische aanpak op basis van een handelingsplan
- eventueel begeleiding door een specifiek deskundige
- gerichte aandacht voor competentie- en autonomiebehoeften
- regelmatige evaluatie en bijstelling van het plan van aanpak
- ondersteuning van het leerproces middels hulpmaterialen
- eventueel individueel geformuleerde passende leerroute voor de leerling
- ouders voortdurend informeren (en vooraf toestemming vragen in geval van externe hulp en/of
aangepaste leerroute)
Externe zorg - zware ondersteuning
Aanmelding Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT)/verwijzing SBO en arrangementen.
De school ziet onvoldoende mogelijkheden om de leerling goed en verantwoord verder te
begeleiden. De school toont dit aan middels de verslaglegging in het (digitale) leerling-dossier en
het groeidocument.
Bij de CAT wordt een arrangement aangevraagd voor zware ondersteuning. Dit kan ondersteuning
zijn in de vorm van begeleiding door een ambulant begeleider op school. Binnen EPOS wordt
ondersteuning/begeleiding van ambulant begeleiders ingezet voor cluster 3 en 4.
Daarnaast kan het ondersteuning zijn in de vorm van verwijzing naar een school voor speciaal
onderwijs. In dat geval wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd voor het SBO of SO.

Kenmerken van externe zorg
Komt de CAT tot de beslissing dat plaatsing in het SBO wenselijk is, dan wordt dat geadviseerd aan
de ouders. Er wordt een toelaatbaarheidverklaring afgegeven, die wettelijk noodzakelijk is om
toegelaten te kunnen worden tot de Horizon.
Bij het advies wordt een perspectiefschets besproken. Deze schets moet gezien worden als een
prognose met betrekking tot:
- plaatsingsindicatie op De Horizon of op een school voor S.O. (met name de zgn. clusterscholen).
- indicatie omtrent mogelijk terugplaatsingsperspectief
- nadere omschrijving van problematiek i.c. hulpvraag/aanbod
- indien van toepassing: perspectief voortgezet onderwijs
Aan de hand van deze prognose worden mogelijk afspraken gemaakt m.b.t. terugplaatsing naar
het Bao.
Voor een algemene beschrijving van de zorgstructuur zie het deelplan Sallandse deelregio.
Binnen het SWV 23/05 PO zijn afspraken gemaakt, welke ondersteuning alle basisscholen in ieder
geval moeten bieden. Dit is het basisprofiel van de school.
Daarnaast kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften. De school kan hier eigen keuzes maken.
De mogelijkheden van de school om leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften onderwijs te
bieden, worden beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. (SOP)
Passend onderwijs betekent niet dat alle kinderen naar de basisschool kunnen. Samen met ouders
zal steeds bekeken worden of een leerling binnen het basisonderwijs de beste onderwijsplek heeft.
Het schoolondersteuningsprofiel geeft naast een idee van de mogelijkheden van de school ook de
grenzen van de school aan. Het schoolondersteuningsprofiel van onze school is als bijlage
toegevoegd.
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2.2 Wat is er gebeurd met de Rugzak/ LGF?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakken (leerlinggebonden financiering) meer. De extra
ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school
georganiseerd. Zie hiervoor de zorgstructuur. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan
uw kind geregeld kan worden. De school kan van het samenwerkingsverband (beperkte) middelen
krijgen om ondersteuning te organiseren.
Ook kan door de school ondersteuning gevraagd worden van het samenwerkingsverband. Scholen
in Salland kunnen ondersteuning vragen aan een team van deskundigen. De school bespreekt met
ouders en deskundigen hoe deze ondersteuning er uit kan zien.
Ook al is de ‘rugzak’ verdwenen, extra ondersteuning blijft mogelijk binnen de scholen in Salland.
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3. De taakomschrijving van alle betrokkenen t.a.v. de leerlingenzorg binnen de
school
De betrokkenen t.a.v. de leerlingenzorg binnen de school zijn:
1. de groepsleerkracht
2. de onderwijsassistent
3. de intern begeleider ( IB-er )
4. de directie
5. de orthopedagoog (WSNS)
3.1 De groepsleerkracht:
•
onderwijst en signaleert ontwikkelings- achterstanden/ voorsprongen op pedagogisch en
didactisch niveau
•
onderhoudt regelmatig contact met ouders van alle leerlingen in de groep
•
formuleert voor een leerlingbespreking de hulpvraag en overlegt met de IB-er
•
stelt groepsplannen op en overlegt over zorg-leerlingen met de IB-er
•
voert groepsplannen uit
•
houdt rekening met de verschillende instructiebehoeften van leerlingen en stemt het
onderwijs af op de 3 basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie)
•
blijft op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van zorg en past deze indien
nodig toe
•
voert de toetsgegevens in het kader van het LVS in en registreert de resultaten
•
analyseert samen met de intern begeleider de toetsgegevens
•
bereidt de groepsbesprekingen voor d.m.v. het invullen van het groepsbesprekingsformulier
•
informeert de intern begeleider over de ontwikkelingen van kinderen tijdens
groepsbesprekingen
•
zorgt dat de toetsen tijdig worden afgenomen
3.2 De onderwijsassistent:
•
wordt bij zorgleerlingen ingezet voor het uitvoeren van het handelingsplan
•
begeleidt het zelfstandig werken in diverse groepen. De leerkracht geeft effectieve instructie
aan kleine groepen.
3.3 Taken van de intern begeleider
Coördinerende taken: de intern begeleider zorgt voor:
•
het opstellen van procedures en richtlijnen met betrekking op de leerlingzorg
•
interne en externe hulpverlening en onderzoek op de gebieden die nodig zijn voor de
betreffende leerlingen
•
bewaken van procedures en afspraken
•
voorbereiden en voorzitten van leerlingbespreking, groepsbespreking, zorgoverleg team
•
regelmatig overleg met de directeur
•
het opstellen van de toetskalender
•
verzamelt alle gegevens
•
onderhouden van contacten met externe partners
•
bijwonen en onderhouden van contacten met andere intern begeleiders van EPOS
•
het coördineren en verwijzen van leerlingen voor interne zorg (logopedie, fysiotherapie etc.)
•
dossierbeheer

Begeleidende taken; de intern begeleider zorgt voor:
•
collegiale consultatie; hulp en advies geven aan collega’s m.b.t. zorgleerlingen, didactische
vragen e.d. waar daar behoefte aan is.
•
Hulp bij het maken van een groepsplan, indien gewenst
•
Het maken van het ontwikkelperspectief samen met de leerkracht
•
Ondersteuning bij het zoeken van remediërend materiaal
•
Observaties in de klas
•
Coachen van de leerkracht
•
Het onderhouden van contact met ouders

Innoverende taken; de intern begeleider zorgt voor:
•
Kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen
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•
•
•
•
•
3.4 De
•
•
•
•

Analyseren van de zorgverbreding, uitwerken van didactische leerlijnen naar aanleiding van
toetsresultaten en gegevens afkomstig uit besprekingen
Het evalueren van de zorgstructuur
Neemt initiatieven in veranderingen
Vernieuwing van toetsen
Kennis van recente zorgontwikkeling
orthopedagoog van EPOS
het verrichten van observaties in de groep, indien nodig
het afnemen van intelligentietesten, indien nodig
het voeren van ondersteunende gesprekken met de ouders
werkt bij collegiale consultatie aan:
advisering over de didactische aanpak
advisering over de programma’s en leermiddelen
advisering over de relatie met medeleerlingen
advisering over de pedagogische aanpak
advisering over de technische hulpmiddelen
voortgangsoverleg met ouders/ verzorgers

3.5 De directie
•
•
•
•
•
•
•
•

schept voorwaarden waarin een gedegen visie op integrale leerlingenzorg gestalte kan
krijgen
onderhoudt contacten met de IB-er om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond
de zorg
adviseert en biedt, waar mogelijk, hulp bij eventuele knelpunten
draagt zorg voor de planning van gerichte professionalisering van leerkrachten
volgt de uitvoering van het zorgplan door de diverse leerkrachten, zowel op het didactisch
als op het pedagogisch vlak
Overleg directie en IB-er over lopende zaken, begeleiding van leerlingen en school
organisatorische zaken. Dit vindt regelmatig plaats
Overleg directie en IB-er over de resultaten van CITO op groeps- en schoolniveau
Is eindverantwoordelijk voor de zorg binnen de school.

4.Overlegvormen binnen de school
4.1 Intern
Overleg directie en intern begeleider
Directeur en intern begeleider hebben wekelijkse afstemming over de zorg. Dit betreft de zorg m.b.t.
de leerlingen als schoolorganisatorische zaken rondom zorg.
Daarnaast is er vier keer per jaar een overleg met de resultaten van CITO op groep- en schoolniveau.
Groepsbesprekingen
Deelnemers: de groepsleerkracht en intern begeleider
Doel: de opbrengsten van de groep bespreken naar aanleiding van de CITO toetsen, observaties en
methode gebonden toetsen. Daarnaast wordt ook het sociogram afgenomen door de leerkracht en
de kanjervragenlijst.
Inhoud: De leerkracht bereidt zich voor middels het groepsbesprekingformulier. Het groepsplan
wordt opnieuw bekeken en bijgesteld. (tussendoor stellen de leerkracht de groepsplannen ook bij)
Mocht de leerkracht of intern begeleider vragen hebben over een leerling in het specifiek dan kan
daar een vervolgafspraak voor worden gemaakt. Zie leerlingbespreking.
Frequentie: twee keer per jaar naar aanleiding van een CITO afname. Twee keer per jaar op het
gebied van sociaal emotioneel.

Leerlingbesprekingen
Deelnemers: de groepsleerkracht en intern begeleider
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Doel: het uitgebreid bespreken van een leerlingen met een (complexere) problematiek op
pedagogisch, didactisch en/ of sociaal emotioneel gebied. Met als doel het vaststellen van de
onderwijsbehoeften van de leerling.
Inhoud: Dit gesprek vindt plaats naar aanleiding van de groepsbespreking.
Frequentie: minimaal 4 keer per jaar (indien nodig vaker).
Teambesprekingen – zorg
Deelnemers: team, directie en intern begeleider
Doel: Inzicht in de resultaten na een CITO toetsmoment. Er wordt een analyse gemaakt voor de
volgende periode.
Inhoud: Door middel van een datamuur zijn alle leerkracht op de hoogte van de resultaten. Ze
kunnen elkaar bevragen en ondersteunen bij het analyseren van de toetsgegevens.
Frequentie: twee keer per jaar.
4.2 overlegmomenten met externe hulpverleners
Consultatie met de orthopedagoog
Deelnemers: Orthopedagoog van EPOS, leerkracht, ouders en intern begeleider
Doel: Het bespreken van problemen van leerlingen (altijd met toestemming van ouders) met een
deskundige om zo tot een optimaal mogelijke begeleiding van de betrokken leerlingen en
leerkracht te komen.
Inhoud: Er worden didactische, pedagogische, sociaal emotionele problemen of problematiek in de
thuissituatie besproken.
Frequentie: minimaal 4 keer per jaar.
Schoolondersteuningsteam
Deelnemers: Afhankelijk van de inhoud worden er hulpverleners bij gevraagd. De directeur en de
intern begeleider zijn te allen tijde aanwezig bij een SOT.
Doel: Met diverse deskundigen afstemmen waar de ondersteuningsbehoeften liggen.
Frequentie: op aanvraag
Commissie arrangeren en toebedelen (CAT)
De CAT komt maandelijks bij elkaar. De CAT is een afhankelijk team die beoordelingen en
uitsluitsel geven over arrangementen die zijn aangevraagd. Zie hiervoor ook het verslag van EPOS
– deelregio Salland.
Overleg GGD en Schoolmaatschappelijk werk
Deelnemers: medewerker van smw (De Kern), GZ verpleegkundige van de GGD en intern
begeleider.
Doel: Problemen rondom gedrag, voeding, thuissituatie worden besproken. Zowel anoniem als met
toestemming van ouders.
Inhoud: Er wordt advies gevraagd.
Frequentie: twee keer per jaar.
4.3 Externe hulpverleners binnen de school
Logopedie
Wij onderhouden goede contacten met verschillende logopedisten die in onze regio werkzaam zijn.
GGD
De jeugdarts roept de leerlingen periodiek op voor landelijke onderzoeken. Op deze manier wordt
de groei en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden. Deze onderzoeken
vinden plaats bij de kleuters in groep 2 en in groep 7.
Daarnaast is er elke 2 maanden een vrijblijvend inloopmoment bij een GZ verpleegkundige op
school. Zie hiervoor de nieuwsbrief.
Fysiotherapie
Sinds een aantal jaar is in Wijhe een kinderfysiotherapeut werkzaam. Wij onderhouden goede
contacten en zij is regelmatig binnen onze school te zien voor observatie en/ of advies.
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5.Dossiervorming
De verslaglegging wordt op de volgende manieren opgeslagen:
Dotcom; Digitaal leerlingdossier
Leerlingvolgsysteem (LVS)
Pravoo
Dotcom, LVS en Pravoo zijn digitale instrumenten. Tevens maken wij gebruik van een dossierkast.
Daar zitten alle inhouden die niet digitaal aangeleverd kunnen worden.
Onder verslaglegging kan het volgende worden verstaan. Niet alle documenten zijn voor alle
leerlingen van toepassing:
Verslagen van oudergesprekken
verslagen van logopedie, fysiotherapie etc.
onderzoeksverslagen
observaties
gegevens dyslexie
evaluaties
groeidocument (voor het aanvragen van arrangementen)
Indien ouders dat willen kunnen zij het dossier inzien. De school draagt in alle gevallen van
plaatsing op een andere school de relevante gegevens vanuit het dossier over aan de volgende
school. De ouders zijn verplicht om de school in te lichten over alle informatie van uw kind.
6. Het volgen van het leerproces
Groep 1 en 2
Bij de kleuters maken wij gebruik van Pravoo. Hiermee volgen we de leerlingen twee jaar. Er wordt
gekeken naar de sociaal emotionele, zintuiglijke ontwikkeling, de werkhouding, motivatie etc.
Daarnaast nemen we de CITO toets af. Eind groep 1, midden groep 2 en eind groep 2. Hierbij
wordt er gekeken naar de reken- en taalontwikkeling.
Groep 3 tot en met 8
De lessen die gegeven worden sluiten af met een methode gebonden toets. De leerkracht
analyseert de toets en constateert waar nog extra aandacht voor nodig is.
We maken gebruik van de CITO toetsen voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat,
spelling, technisch lezen. De gegevens worden in het LVS gezet. Zo kunnen wij de leerlingen
tijdens hun schoolloopbaan volgen op het gebied van de CITO toetsen.
Het CITO LOVS kent landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen. Na elke afname
worden de gegevens van het LOVS geanalyseerd door de leerkracht.
Alle resultaten worden weergegeven in een groepsoverzicht en groepsplan, deze worden besproken
tijdens de groepsbespreking. De leerkracht gebruikt de gegevens voor het volgen van de
ontwikkeling van de leerlingen en voor het afstemmen van hun didactisch- en pedagogisch
handelen.
Directie en IB-er maken gebruik van CITO trendanalyse op school en groepsniveau. Door deze
werkwijze kan goed op de ontwikkelpunten worden afgestemd.
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7. De gedroomde school
Wij hebben streefdoelen waar wij als school naar toe willen op het gebied van zorg
Over vijf jaar……………..
•
zijn de kinderen mede eigenaar van hun leerproces
•
worden de toetsen geëvalueerd en stellen kinderen hun eigen doelen
•
zijn de leerkrachten in staat om zelf een groeidocument in te vullen
•
is er een passend aanbod voor de kinderen die meer aankunnen
•
werken de kinderen met eigen leerlijnen
•
blijven we hoge en constante opbrengsten houden

8.
•
•
•
•
•

Ontwikkelpunten
de toetsing van sociaal emotionele ontwikkeling is geïntegreerd (kanjerlijst)
we stellen streefdoelen voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en spelling op
het beleid versnellen en vertragen moet meer bekendheid bij ouders krijgen
bijstellen van het beleid en aanbod van plusleerlingen
opnieuw de gesprekscycles onder de loep nemen

Wij hebben dit schooljaar besloten om van Viseon af te stappen. Dit jaar zijn wij gestart met de
kanjertraining en hebben als school licentie A behaald. De kanjertraining heeft ook een
kanjervolgsysteem. In het schooljaar 2014/2015 hebben wij er een start mee gemaakt. In het
schooljaar 2015/2016 willen wij het geïntrigeerd hebben.
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9. Beleid ten aanzien van een verlengd schooljaar of een versnelde doorstroming

Verlengd schooljaar
Soms zijn er kinderen die goede vorderingen maken, maar wel heel erg op hun tenen moeten
lopen; vaak zijn ze ook nog erg jong en speels. Voor die kinderen kan het wenselijk zijn om ze een
verlengd schooljaar te bieden. Samen met de ouders bekijken we dan wat het beste is voor hun
kind. Doorgaan, waarbij er misschien jaren hard geknokt moet worden, of een verlengd schooljaar
inlassen om het kind zijn eigen ontwikkelingsniveau te laten volgen.
Welke voorwaarden hanteren wij om een kind te laten doubleren?

1)

Groep 1
Wij geven de voorkeur aan om een kind niet in groep 1 te laten zitten. In groep 1 moeten kinderen
nog de ruimte hebben om te spelen en een kans krijgen om te groeien. Vooral in groep 2 heeft een
kind nog mogelijkheden genoeg om zich te ontwikkelen. Door het werken met heterogene groepen
in de kleuterbouw kan een kind, dat in groep 1 minder presteert en toch overgaat naar groep 2,
werkjes op aangepast niveau krijgen.
Als er ( met uitzondering ) toch wordt besloten om een kind in groep 1 te laten doubleren, dan
gebeurt dat op basis van de volgende aspecten:
•
observatie van de leerkracht
•
grote achterstand op taalgebied ( een kind dat niets of weinig zegt )
•
sociaal emotionele ontwikkeling; erg jong gedrag ( peuterachtig gedrag )
•
de uitslag van de Cito Kleutertoetsen ( als onderbouwing van bevindingen )
Groep 2 T/M 5
Als we kinderen laten zitten, geven we er in principe de voorkeur aan om dat te doen in de groepen
2 t/m 5 om de volgende redenen:
➢ in de onderbouw ( vanaf groep 2 ) wordt veelal de basis gelegd voor rekenen, spelling,
taal en lezen. De basis is erg belangrijk voor een goede doorstroming naar de hogere
groepen
➢ m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling: jonge kinderen zijn nog minder gehecht aan
klasgenootjes en kunnen de stap naar een nieuwe groep beter maken dan oudere
kinderen.
➢ Als de basisstof niet goed wordt opgepakt bij een kind, dan kan daar in een vroeg
stadium nog goed aan gewerkt worden.

Groep 2
In groep 2 wordt veel meer gekeken naar de cognitieve ontwikkeling op het gebied van rekenen en
lezen.
Wij vinden het belangrijk, dat kinderen de einddoelen (kerndoelen SLO van groep 2 ) op het gebied
van rekenen en lezen voldoende beheersen om de stap te maken naar groep 3. Als een kind de
basisvaardigheden niet voldoende beheerst, zal het moeite krijgen om de start te maken met
beginnend lezen en rekenen.
Naast de cognitieve ontwikkeling wordt er ook specifiek gekeken naar de sociaal emotionele
ontwikkeling door middel van observaties en sociogram.
In groep 3 wordt er veel verwacht qua werkhouding en inzet, dus een voldoende werkhouding en
concentratie speelt mee bij het besluit tot overgang naar groep 3. Ook wordt er in groep 3 veel
meer taakgericht gewerkt en hebben de kinderen minder tijd om lekker te spelen. Kinderen die nog
erg jong en speels zijn zullen dit erg missen in de nieuwe groep.
Doubleren in groep 2 kan op basis van de volgende aspecten:
•
observatie van de leerkracht
•
de basisvaardigheden op het gebied van rekenen en lezen zijn niet op voldoende niveau
•
de sociaal emotionele ontwikkeling; onvoldoende werkhouding en concentratie en jong en
speels gedrag
•
IV- of V score bij de Cito Kleutertoetsen
Bij het doubleren in de groepen 3 t/m 8 wordt gelet op de volgende aspecten:
•
op cognitief gebied: een leerachterstand op tenminste 2 onderdelen van het
leerlingvolgsysteem.
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•

Een sociaal emotionele achterstand.

Versnelde doorstroming
Er zijn ook kinderen die in hun eigen groep op alle cognitieve vakken op een hoger niveau werken
dan de andere kinderen. Zolang verrijkingsstof deze kinderen nog voldoende uitdaagt en stimuleert
in hun ontwikkeling zullen we niet kiezen voor een versnelde doorstroming. Maar als verrijkingsstof
te makkelijk is voor een kind en hij/zij zich gaat vervelen, kan er gekozen worden voor een
versnelde doorstroming ( een schooljaar overslaan). De combinatie van de volgende aspecten is
daarbij bepalend:
- Constante I(+) scores bij het leerlingvolgsysteem voor begrijpend lezen, spelling en rekenen en
wiskunde.
- Op sociaal emotioneel gebied: d.m.v. schriftelijke observaties van de leerkracht: concentratie,
werkverzorging, werktempo, belangstelling, zelfstandig werken en gedrag  deze punten moeten
allemaal door de leerkracht als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ zijn beoordeeld.
Wij kiezen niet voor een versnelde doorstroming op 1 vakgebied, omdat gezien de methodes die
wij hanteren op school genoeg verrijkingsstof aangeboden kan worden. Daarnaast wordt de
versnellingswenselijkheidslijst ingevuld (bijlage)
1)

Van deze procedure kan slechts worden afgeweken na voorafgaand overleg met de IB-er en na
toestemming door de directie
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10. Beleid ten aanzien van oktober, november, december leerlingen
De entree van leerlingen in groep 3 vindt één maal per jaar plaats, na het einde van de
zomervakantie.
Omdat wij het belangrijk vinden dat de ontwikkeling van de kleuter maatstaf moet zijn voor de
beslissing wel of geen overgang naar groep 3, hebben wij gekozen voor een duidelijk beleid t.a.v.
oktober, november en december leerlingen.
Dit betekent dat:
•
Kinderen die 4 jaar worden in oktober, november of december worden geplaatst in groep
1.
•
Kinderen die jarig zijn vanaf januari worden geplaatst in de instroomgroep.
De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwgezet gevolgd door:
1. Obervatiesysteem
2. Leerlingvolgsysteem CITO
3. Pravoo
4. Risico- screening uit het Protocol dyslexie
Op grond van deze gegevens geeft de leerkracht een advies over het vervolgtraject.
Tijdens de observaties in groep 1 let de leerkracht op de volgende aandachtspunten:
•
Welk niveau en ontwikkeling laat het kind zien
•
Wat is de beste aansluiting
•
Met welke kinderen speelt het
•
Past de spelontwikkeling bij het niveau van jongere of juist oudere kinderen
•
Kan het kind cognitief het niveau van de groep volgen
Het kan zijn dat een kind een wat minder vlotte ontwikkeling heeft en daardoor nog een jaartje in
groep 1 blijft. De leerkracht zal met ouders in gesprek gaan.
Tevens kan een kind zich voorspoedig ontwikkelen en daardoor vanaf het nieuwe schooljaar de
activiteiten met groep 2 mee doen. (We praten (nog) niet over versnelde doorgang.)
Ook in groep 2 wordt het kind gevolgd middels het leerlingvolgsysteem. A.d.h.v. deze bevindingen
en observaties bespreekt de leerkracht met de ouders de vervolgstappen. Ook hier kan besloten
worden het kind te laten vertragen of door te laten stromen naar groep 3.
Voor een overgang naar groep 3 is het volgende van belang:
•
de cognitieve ontwikkeling (in ieder geval een I/II score)
•
de sociaal emotionele ontwikkeling
•
werkhouding (tempo, concentratie)
De beslissing voor het al dan niet doorgaan wordt genomen door de groepsleerkracht, IB-er én
door de directeur.
➢ Het traject in groep 2
In november wordt een eerste indicatie gegeven door de leerkracht. In januari vinden de Cito
kleutertoetsen plaats en met die gegevens erbij wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn:
1. Het kind heeft een goede kans om met groep 2 mee te kunnen naar groep 3
2. Het kind heeft een goede kans als sommige cognitieve zaken even extra aandacht
behoeven. Er wordt tijdelijk een hulpplan opgesteld om extra te oefenen ( hierbij gaan we
er wel vanuit dat het kind dit in betrekkelijk korte tijd kan oppakken ).
3. Het kind laat zien dat het nog niet zover is, blijft wel in groep 2, maar zal verschillende
dingen met groep 1 meedoen en gaat na de zomervakantie verder in groep 2.
De beslissing over al dan niet versneld doorgaan naar groep 3 wordt uiterlijk een maand voor
het eind van het schooljaar genomen door leerkracht en IB-er. De leerkracht informeert de
ouders.

➢

-

-

Belangrijke aandachtspunten m.b.t. de vervolgstappen

Het welbevinden en de ontwikkeling van de kleuter staat steeds voorop. Belangrijk hierbij is
dat de ouder en leerkracht met elkaar in gesprek blijven (om de 6 weken) over gesignaleerde
ontwikkelingen en te zetten stappen.
Een versnelde doorgang is geen garantie voor een vloeiende ontwikkeling in de volgende
groepen.
Voordeel van versnelde doorgang is dat kinderen eerder in aanraking komen met het
voorbereidend leesonderwijs. De competentiegevoelens worden hierdoor versterkt. Kinderen
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ervaren zelf niet heel sterk of zij versnellen dan wel vertragen, omdat de kleutergroepen
heterogeen zijn. Nadelen moeten ondervangen worden door goed te observeren en de juiste
conclusies te trekken. De deskundigheid van de leerkrachten wordt vergroot door kinderen te
bespreken tijdens leerlingbesprekingen.
De leerkracht geeft op grond van expertise, deskundigheid en observatie een beeld van een
kind. Vooral op grond van sociaal emotioneel gebied zal de conclusie afhankelijk zijn van de
mening van de leerkracht. De cognitieve gegevens zijn meetbaar in toetsgegevens.
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11. Beleid ten aanzien van kinderen waarbij sprake kan zijn van dyslexie
We vinden het als school belangrijk dat er in een vroeg stadium gekeken wordt naar de beginnende
leesontwikkeling bij kinderen. Rond januari groep 2 wordt de ‘risicoscreening voor kleuters’
afgenomen. Deze screening geeft al een beeld van de kinderen die vermoedelijk problemen krijgen
bij de start van het leesonderwijs. In groep 3 wordt voor de herfstvakantie de ‘Herfstsignalering’ uit
het ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’ afgenomen.
Voor kinderen die duidelijk uitvallen bij deze signalering, krijgen extra ondersteuning van de
leerkracht. A.d.h.v. toetsing worden de leesvorderingen bijgehouden en wordt een hulp beëindigd
of vervolgd.
Als er sprake is van een stagnerende of zeer langzaam vorderende leesontwikkeling dan gaan wij
er als leerkracht vanuit dat het kind vermoedelijk dyslexie heeft. Extra hulp, beschreven in het
groepsplan, moet in de hele basisschoolperiode gegeven worden.
We nemen als school geen dyslexieonderzoeken af. Mochten ouders dit wel willen dan dient er door
de ouders een onderzoek te worden aangevraagd via de gemeente, zij nemen contact op met uw
zorgverzekeraar. De school maakt een rapport met de benodigde gegevens en stuurt dit naar de
instelling die onderzoek naar dyslexie mag doen. Na screening volgt een onderzoek. Indien het
onderzoek uitwijst dat er sprake is van ernstige dyslexie, krijgt de leerling een dyslexieverklaring.
Een dyslexietherapie wordt in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. De
behandeling is intensief en vraagt naast veel oefenen en instructie op school ook veel oefenen in de
thuissituatie.
De school kan op allerlei wijze tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen die moeite
hebben met lezen of dyslexie. Mogelijkheden kunnen zijn: meer tijd voor een toets, vergrootte
letters, voorlezen van een tekst, gebruik van opzoekboekjes, afsprakenkaarten.
12. Compacten/ verrijken
De kinderen die met rekenen een langere tijd een I+ score behalen kunnen extra uitdaging krijgen
in de vorm van compacten/ verrijken. De kinderen doen met de basisstof van de groep mee (dit
wordt voor hen compacter gemaakt, zodat ze hieruit alleen de uitdagende opdrachten maken) en
krijgen verdieping door middel van verrijkende materialen. Wij maken gebruik van Kien. Kien zet
de kinderen aan tot creatief en oplossingsgericht denken en werken. De leerkracht bekijkt samen
met de intern begeleider of de leerling nog goed op zijn plek zit. Het is niet vanzelfsprekend dat
een leerling die eenmaal compact altijd mag compacten. Dat is afhankelijk van zijn leerresultaten
en werkhouding.
13. Eigen leerlijn
Wanneer een kind moeite heeft op een bepaald vakgebied (d.m.v. uitval op de methode gebonden
toetsen en CITO toetsen) wordt er in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheid om de leerling
met extra instructie volgende de minimumdoelen van de methode te laten werken. Deze doelen
worden in het groepsplan vastgesteld (zorgniveau 2). Mocht het na een periode geen effect hebben
dan kan een leerling worden besproken in de leerlingbespreking en het consultatiegesprek met de
orthopedagoog. Indien blijkt dat het groepshulpplan onvoldoende effect heeft (langdurige V scores)
vindt er een gesprek plaats met ouders. Er kan worden besloten dat er een onderzoek wordt
afgenomen door de orthopedagoog van EPOS. Door middel van het onderzoek proberen we te
achterhalen hoe groot de hiaten zijn. Naar aanleiding van het onderzoek volgt er een advies. Dit
wordt met ouders en school gecommuniceerd waarna er kan worden besloten om op een eigen
leerlijn te gaan werken. De achterstand dient dan zo veel te zijn dat deze niet meer in te halen is.
In principe 1 jaar of meer. Tevens wordt er bekeken of een jaar doubleren eventueel zin heeft om
de achterstand in te halen. Wanneer blijkt dat dit geen zin heeft, kan de school ervoor kiezen om
het kind op een eigen leerlijn verder te laten gaan. Dit wordt ook besproken met het team en
ouders. Het laten werken op eigen leerlijn heeft namelijk ook consequenties voor de volgende
groepen. Echter wanneer dit op meerdere vakgebieden (meer dan 2) zou zijn is dit niet reel voor
het kind en voor de school niet haalbaar om hiervoor juiste hulp te bieden.
Het einddoel groep is minimaal beheersingsniveau van de leerstof van groep 6. De school houdt
altijd het ontwikkelperspectief voor ogen: kan de leerling met deze hulp op de basisschool blijven.
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Bijlage 1
Jaarverslag zorg 2014-2015
Leerlingenzorg
Dit schooljaar hebben wij twee keer een groepsbespreking gehad naar aanleiding van de
citoscores. In februari en in juni. Daarnaast hebben wij twee keer een groepsbespreking gehad
m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit de groepsbesprekingen zijn
groepsplannen opgesteld en uitgevoerd in de klas.
In juni vindt de eindevaluatie plaats van het groepsplan en worden de onderwijsbehoeften van de
leerlingen overgedragen aan de volgende leerkracht.
Voorafgaand aan een groepsbespreking vult de leerkracht groepsbesprekingsformulier in. De groep
wordt in kaart gebracht en eventuele hulpvragen worden met de intern begeleider besproken. De
groepsplannen worden weer bijgesteld. Op dit moment hebben wij voor de vakken: rekenen, lezen,
spelling een groepsplan.
Regelmatig hebben er tussendoor gesprekken plaatsgevonden tussen leerkracht en intern
begeleider eventueel met ouders.
Er zijn 4 overlegmomenten geweest met Mirjam Faas van Epos. Leerlingen zijn hier besproken met
toestemming van ouders. Bij de meerderheid waren ouders aanwezig. Dit was voor alle partijen
een prettige samenwerking.
Er wordt zorg geboden in de klas op 3 niveaus.
Toetsing CITO
Vanaf volgend schooljaar gaan wij de vernieuwde toetsen invoeren voor groep 3 tot en met 8. Dit
schooljaar zijn de toetsen voor groep 3 besteld. We hebben gekeken naar de onderdelen en de
vraagstelling zodat de leerkrachten van groep 3 er volgend schooljaar mee kunnen starten.
Daarna worden ze per groep gefaseerd ingevoerd. Groep 4 krijgt de vernieuwde toetsen in
schooljaar 2016-2017 etc.
In januari zijn wij overstapt van A tot en E normering naar I tot en met V normering.
Het slijten van normen is een bekend fenomeen. Het blijkt dat de leerlingen vandaag de dag de
toetsen beter maken dan de leerlingen in de normeringsonderzoeken van jaren geleden. Daarom
past CITO zijn normering aan.
Het LOVS CITO is bedoeld om de leerlingen te volgen op de verschillende vakgebieden. Het geeft
een indicatie op welk leerniveau de leerlingen zitten en of er hulp/uitdaging geboden moet worden.
De leerkrachten hebben de toetsen via de toetskalender afgenomen.
Dit schooljaar is de eindtoets voor groep 8 in april afgenomen. De verwijzing naar het voortgezet
onderwijs is naar voren gehaald.
Tevens is de entreetoets gemaakt in groep 7. Er heeft een koppeling plaatsgevonden met de E7
toetsen.
Zelfevaluatie
Het onderdeel zelfevaluatie in het computerprogramma van LOVS wordt door de directie, IB’er en
team gebruikt om te bekijken hoe de resultaten in de verschillende groepen zijn. Ook wordt er
gekeken naar de groepen in vergelijking met voorgaande jaren, op de verschillende vakgebieden.
Uit de zelfevaluatie van dit schooljaar blijkt dat er een algemene dalende tendens te zien is op alle
vakgebieden. Er zijn een aantal groepen die een lichte daling laten zien of die vrijwel gelijk zijn
gebleven t.o.v. vorig jaar.
Gedeeltelijk is deze tendens te verklaren door de vernieuwde normering van CITO. Wij gaan met
elkaar kijken hoe we een stijgende lijn bij de kinderen gaan zien.
Uitdagende middelen voor beter presterende leerlingen
Er is gekeken naar het juiste materiaal bij ons op school. We hebben een inventarisatie gemaakt.
Voor groep 5/6 is er gekeken hoe we dit tijdens de weektaak in kunnen zetten. Daarbij wordt
gewerkt aan diverse intelligenties. Dit onderdeel wordt meegenomen naar volgend schooljaar. Er
wordt gekeken hoe we dit als een doorgaande lijn kunnen inzetten.
EPOS
Er zijn 3 netwerk overlegmomenten geweest voor intern begeleiders.
Er is 2 keer een werkoverleg geweest voor intern begeleiders en directie.
De onderwerpen die o.a. aan bod zijn gekomen:
passend onderwijs
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schoolondersteuningsprofiel
gedrag
groeidocument

Plusklas
Twee leerlingen uit de bovenbouw zijn afgelopen jaar naar de plusklas geweest. Zij hebben dit als
positief en voor herhaling vatbaar ervaren.
We gaan kijken hoe we hier op school een goed vervolg aan kunnen geven.
Inspectie
Het afgelopen schooljaar hebben we de inspectie op bezoek gehad. Zij hebben gekeken naar de
werkwijze binnen de school, maar ook de zorg.
Daar kwam naar voren dat wij een duidelijker aanbod moeten hebben voor de beter presterende
leerlingen en onze doelen voor de groep IV en V duidelijker specifiëren.
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Bijlage 2
Jaarplan zorg 2015-2016
Schooljaar 20152016

9. Wat hoopt de
school aan
het eind van
het jaar
bereikt te
hebben?

Ontwikkelpunt:
Wij stellen streefdoelen voor de vakken rekenen en lezen

Rond de herfstvakantie zijn de streefdoelen voor de vakken rekenen en
lezen vastgesteld. Aan het eind van het schooljaar worden de
resultaten van rekenen en lezen geanalyseerd.
Na de eerste toetsperiode van CITO LOVS worden de doelen in februari
gesteld aan de hand van de streefdoelen.

In augustus gaat het team met elkaar een datamuur maken met de
gegevens van lezen en rekenen. Die gegevens worden geanalyseerd.
Naar aanleiding van dat gesprek gaat de intern begeleider samen met
de directeur de streefdoelen vastleggen.
Schooljaar 20152016

Ontwikkelpunt:
Aanbod voor (meer) begaafde leerlingen bijstellen

9. Wat hoopt de
school aan
het eind van
het jaar
bereikt te
hebben?

Aan het eind van het jaar kunnen de (meer) begaafde leerlingen
werken aan hun eigen zone van naaste ontwikkeling. Er ligt een
doorgaande lijn van groep 4 tot en met 8. Waarbij het accent ligt op
leren leren en het proces.

10.

De intern begeleider en de coordinator van (meer) begaafde leerlingen
gaan een lijn uitzetten waarbij er een aanbod is voor de kinderen
gedurende het hele schooljaar.
De meervoudige intelligenties en de taxonomie van Bloom zijn een
uitgangspunt hierbij.

Andere
-

ontwikkelingen die in dit schooljaar aandacht krijgen:
Het beleid versnellen en zittenblijven onder de aandacht bij ouders brengen
Aanschaf nieuwe citotoetsen groep 4
Het werken met de kanjerlijst is volledig geïntrigeerd in het team
Invullen van het groeidocument
Voldoet de huidige gesprekcycles nog aan de verwachtingen
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Bijlage 3
Passend Onderwijs in Salland
Inleiding
Binnen de wet Passend Onderwijs zijn scholen, door de zorgplicht, verantwoordelijk om elk kind
een goede onderwijsplek te bieden. Bij voorkeur op de eigen school, eventueel met extra
ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal
(basis)onderwijs.
Er wordt hierbij gewerkt vanuit een kader, waarbinnen de leraar, IB-er, ouders/verzorgers, kind en
externe partners constructief samenwerken.
Alle scholen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe maken deel uit van het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs 23-05 Primair Onderwijs. Naast dit samenwerkingsverband zijn er nog 74
andere verbanden binnen het primair onderwijs in Nederland.
Binnen het grote SWV Passend Onderwijs 23-05 PO is afgesproken om het arrangeren en toedelen
van extra ondersteuning zoveel mogelijk in de 6 deelregio’s (4 in Zwolle, 1 in Kampen en 1 in
Salland) te laten plaatsvinden.
In dit deel wordt beschreven hoe dit binnen de Sallandse deelregio vorm en inhoud krijgt.
Doel en werkwijze Sallandse deelregio
De missie van de Sallandse deelregio, binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO
23-05, is gebaseerd op het motto: “Voor iedere leerling uit Salland is er onderwijs in Salland” en
luidt als volgt:
Binnen de Sallandse deelregio werken leerkrachten, ib-ers, directeuren, bestuurders en vele andere
professionals, in goed overleg met ouders/verzorgers aan één centrale opdracht:
“Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die
hij/zij nodig heeft om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.”
Elke school heeft op dit gebied haar eigen autonomie, maar zoekt om zich verder te versterken
samenwerking met andere partners binnen en buiten de Sallandse deelregio.
Een ander uitgangspunt binnen onze visie op onderwijs is dat we accepteren dat leerlingen
verschillen. De leerling staat centraal binnen ons onderwijs. De onderwijsbehoeften van de leerling
vormen het startpunt voor het handelen van leraar. Door handelingsgericht te werken worden
onderwijsbehoeften en het handelen van de leraar op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook
nadrukkelijk de stem van de leerling en de ouders/verzorgers gehoord.
De leraar is hierbij de belangrijkste schakel. Deze gaat uit van de mogelijkheden van de leerling.
Ondersteuning is vooral gericht op het dagelijks handelen van de leraar en het primaire proces.
Door zo te kijken en te werken worden ook de mogelijkheden en grenzen van Passend Onderwijs
duidelijk. De Sallandse deelregio kan hierop anticiperen door bijv. gerichte ondersteuning te bieden
of passende professionalisering aan te bieden.
Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere basisschool.
Met uitzondering van die leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben.
Voor deze leerlingen biedt het speciaal (basis) onderwijs een passende plek.
Uit het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school blijkt waar de mogelijkheden en grenzen
w.b. de ondersteuning binnen de school liggen. (bijlage)
Wanneer de vraag m.b.t. de onderwijsbehoefte van de leerling de mogelijkheden van de school
overstijgt kan er een beroep worden gedaan op het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland
(EPOS). Het EPOS organiseert via de “Commissie Arrangeren en Toedelen” (CAT) de toedeling van
‘zware’ ondersteuningsarrangementen. Bij ‘zware’ ondersteuning spreken we over arrangementen
die intensief en langdurend of structureel zijn. Bij deze arrangementen wordt er gewerkt vanuit een
“ontwikkelingsperspectief” waarin wordt verantwoord op welk niveau de leerling zal uitkomen. De
CAT werkt volgens de principes van handelingsgericht werken, waarbij het accent ligt op het
komen tot passende arrangementen. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de
handelingsverlegenheid van de school worden door de CAT besproken, gewogen en afgezet tegen
het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de betreffende school. Het EPOS organiseert vervolgens
begeleiding en ondersteuning, in de vorm van een arrangement binnen of voor de school. Hierbij
wordt beschikbare expertise (o.a. team Jonge Kind, collegiale consulenten en Ambulant
Begeleiders) ingezet.
Wanneer duidelijk wordt dat een leerling beter op zijn plek is binnen het speciaal (basis) onderwijs
verzoekt de CAT het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 23-05 een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs af te geven.
De toedeling van ‘lichte’ ondersteuningsarrangementen gaat rechtstreeks via het EPOS.
Bij ‘lichte’ ondersteuning gaan we uit van arrangementen die licht curatief en/of van korte duur
zijn.
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Binnen de Sallandse deelregio wordt gewerkt met transparante procedures en vanuit een heldere
communicatie. De lijnen zijn kort en er is zo weinig mogelijk bureaucratie.
Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de scholen hoe ouders/verzorgers betrokken
worden bij het vinden van de juiste ondersteuning van hun kind. Iedere school heeft een eigen
schoolondersteuningsteam (SOT). Bij de bespreking over hun kind worden ouders/verzorgers als
gesprekspartner betrokken. De mensen die deelnemen aan het SOT is afhankelijk van de
hulpvraag.
Het vaststellen van het gewenste arrangement en de uitvoering ervan vindt zo veel mogelijk op
schoolniveau plaats, in constructieve samenwerking met ouders/verzorgers, orthopedagoog en
betrokken ketenpartners: één kind, één plan.
Het “groeidocument arrangeren” is tijdens dit proces het centrale document. Bij de bespreking
binnen het schoolondersteuningsteam vormt dit groeidocument de gespreksleidraad.
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Inhoudelijke ambities
De Sallandse deelregio heeft en houdt haar eigen ondersteuningsstructuur en zal deze verder
uitbreiden. Binnen deze structuur is er zoveel mogelijk sprake van schoolondersteuningsteams
(SOT), waarbij ook de ketenpartners betrokken zijn, binnen de scholen. Wanneer de vraag m.b.t.
de onderwijsbehoefte van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgt kan er een beroep
worden gedaan op het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS). De Sallandse
deelregio organiseert via de “Commissie Arrangeren en Toedelen” (CAT) de toedeling van m.n.
‘extra’ ondersteuningsarrangementen. De CAT werkt volgens de principes van handelingsgericht
indiceren en werken, waarbij het accent ligt op het komen tot passende arrangementen. Hierbij
spelen de orthopedagogen van de scholen een belangrijke rol. Onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van de school, zichtbaar
gemaakt in het groeidocument arrangeren, worden door de CAT besproken, gewogen en afgezet
tegen het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de betreffende school. Het EPOS organiseert
zonodig vervolgens begeleiding en ondersteuning, in de vorm van ‘lichte’ en ‘zware’
arrangementen, binnen de scholen. Hierbij wordt beschikbare expertise (team Jonge Kind),
collegiale consulenten, Ambulant Begeleiders, onderwijs- en onderzoeksassistenten en
orthopedagogen) ingezet.
Het arrangeren en toedelen van ‘lichte’ ondersteuningsarrangementen’ gaat in de eerste plaats via
het EPOS. Arrangementen worden vervolgens formeel door de CAT vastgesteld.
Bij het vaststellen van de grenzen van basiszorg binnen de Sallandse deelregio gaan we uit van het
gegeven referentiekader waarbij we speciale aandacht hebben voor:
- Handelingsgericht en opbrengstgericht werken en het werken met
groepsplannen.
- Adaptief werken met differentiatie in 3 niveaus.
- De voorschoolse situatie.
- Een vroegtijdige signalering.
- Zicht op leer- en ontwikkelingslijnen.
- Aanbod voor hoogbegaafde leerlingen binnen de scholen.
- Samenwerking met de ketenpartners: één kind, één plan.
- Expertise op het gebied van rekenproblemen en dyscalculie.
- Afstemming met het Voortgezet Onderwijs o.a. op het gebied van taal,
lezen, spelling, sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenen.
- Fysieke toegankelijkheid voor en beschikbaarheid van middelen voor
leerlingen met een (meervoudige) beperking.
- Protocol voor medische handelingen.
Bij ‘lichte’ ondersteuning gaan we uit van arrangementen die licht curatief en/of tijdelijk
zijn. Op basis van het groeidocument arrangeren wordt er bij deze arrangementen gewerkt met
een “plan van aanpak” waarin SMART-geformuleerde doelen zijn vastgelegd.
Deze licht curatieve en/of tijdelijke ondersteuning kan bestaan uit:
- Consultatie door orthopedagogen, team JK, consulterende collega’s, AB-er
(handicapspecifieke expertise).
- Logopedische expertise.
- Crisisplaatsing binnen het Speciaal Basis Onderwijs (SBO).
- Reboundvoorziening.
- SVIB-traject.
- Psycho-educatie.
- Faalangstreductietraining.
- Speltherapie.
- Inzet ketenpartner(s).
Bij ‘zware’ ondersteuning spreken we over arrangementen die intensief en langdurend of
structureel zijn. Bij deze arrangementen wordt er gewerkt vanuit een “ontwikkelingsperspectief”
waarin wordt verantwoord welk niveau de leerling zal uitkomen. Het werken met doelen in
meetbare opbrengsten is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Te denken valt hierbij aan:
- Vormen van langdurende ambulante begeleiding bij een stagnerende of
vertraagde ontwikkeling.
- Inzet onderwijsassistent.
- Plaatsing (tijdelijk) in een tussenvoorziening binnen een cluster van
basisscholen.
- Plaatsing (tijdelijk) in een tussenvoorziening bij het EPOS.
- Plaatsing (tijdelijk) binnen het Speciaal Basis Onderwijs.
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- Plaatsing (tijdelijk) binnen het Speciaal Onderwijs.
Afstemming met externe partners
De visies van beide schoolbesturen en het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland m.b.t.
ontwikkeling en implementatie van passend onderwijs zijn verbonden met elkaar, zodat
ontwikkelingen en activiteiten aansluiten en in elkaar grijpen. Naast deze afstemming binnen het
primair onderwijs in Salland, is ook de afstemming met de partners in de voorschoolse periode, de
collega’s in het voortgezet onderwijs, collega’s in de keten van belang, gemeenten Raalte en OlstWijhe jeugdhulp.
Voor de clusters 1 (visuele beperkingen) en 2 (auditieve en communicatieve beperkingen) bestaat
er andere regel- en wetgeving passend onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband passend
onderwijs 23-05 PO geven zij op hun eigen wijze vorm en inhoud aan passend onderwijs. Met
betrokken organisaties, Bartimeus en Kentalis, is er overleg en ambulante begeleiders vanuit beide
clusters nemen deel aan activiteiten vanuit EPOS.
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Bijlagen op verzoek op te vragen op school
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zorgstructuur
Jaarplanning zorg
Groepsbespreking formulier
Leerlingbespreking formulier
Groeidocument EPOS
HGW 7 uitgangspunten
Schoolondersteuningsprofiel
Herfstleerlingen document
Format groepsplan
Versnellingswenselijkheidslijst
Protocol dyslexie groep 1 tot en met 4
Protocol dyslexie groep 5 tot en met 8
Pestprotocol
Screening oudste kleuters dyslexie
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