Ruimte krijgen om boven jezelf uit te stijgen.
Schoolplan 2015 – 2019
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Met een goudvis naar zee
Toen ik klein was
ging ik naar zee.
Alleen mijn grote broer mocht mee
en de goudvis en mijn oma
want die had een zwemdiploma
En mijn vader zei: goeie vaart.
En mijn moeder zei: goeie vaart,
Harrie, stuur je wel met kerst een kaart.
Toen ik klein was
werd ik piloot.
Net als de buurman
en die was dood.
Maar z'n vliegpak hing nog in de kast.
Ik heb die pet wel duizend keer gepast.
En mijn vader zei: goeie vlucht
En mijn moeder zei: goeie vlucht,
schrijf wel je naam als afscheid in de lucht
En ik weet, nu dat ik groot ben
en natuurlijk geen piloot ben.
En ook geen zeeman ben geworden.
Dat je moet vliegen in je dromen
om later van de grond te komen.
Misschien had ik hier nooit gestaan
als ik toen niet met mijn goudvis
naar zee toe was gegaan
Toen ik klein was,
werd ik astronaut.
Ik had mijn Spoetnik zelf gebouwd.
En er zou in alle,
in alle kranten staan:
Harrie Jekkers als eerste op de maan.
En mijn vader zei: goeie reis.
En mijn moeder zei: goeie reis,
vergeet je niet die maansteen als bewijs
En ik weet, nu dat ik groot ben
geen zeeman of piloot ben.
En ook zelf nooit op de maan zal staan.
Dat je de ruimte moet krijgen
om boven jezelf uit te sti jgen.
Misschien had ik hier nooit gestaan
als ik toen niet met mijn Spoetnik
naar de maan toe was gegaan.
Als ik toen niet met mijn goudvis
naar zee toe was gegaan.
Harrie Jekkers
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Context en aanleiding van het schoolplan
Artikel 16 van de WPO geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal in de 4 jaar het schoolplan
vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan is daarom een wettelijk verplicht
document en dus een bekostigingsvoorwaarde.
Doel
Het schoolplan 2015-2019 is ons beleidsplan voor de komende vier jaar. Het geeft antwoord op twee
belangrijke vragen:
- Waar staan we nu als school?
- Waar willen we naar toe met onze school?
Daarmee is duidelijk dat ons schoolplan het beleidsdocument bi j uitstek is voor de sturing van onze
schoolontwikkeling op de middellange termijn.
Functie
De functie van het schoolplan is meerledig. Ten eerste is het plan een intern sturingsdocument. Het geeft het
onderwijs op de kbs de Toekomst richting en de medewerkers houvast. Kortom het is het kompas voor de
komende vier schooljaren.
Ten tweede is het plan een intern en een extern verantwoordingsdocument. In het plan verwoordt de school
haar doelen voor de komende jaren en legt daarbij verantwoording af voor haar beleidskeuzes.
Ten derde is het plan een ondernemingsplan, waarbij de school op grond van haar doelen, keuzes maakt uit
middelen. Tot slot is het schoolplan een kwaliteitsdocument. Het vormt het centrale document binnen de
cyclus voor kwaliteitszorg.
Het schoolplan is een richtinggevend document dat aangeeft waar de school (voor) staat, waar ze naar toe wil,
hoe ze dat wil bereiken en welke middelen daarvoor worden ingezet. De doelen en beleidsvoornemens zijn
algemeen geformuleerd. De vertaling in operationele doelen en concreet uitgewerkte acties vindt plaats in het
schooljaarplan dat per cursusjaar wordt opgesteld en verantwoord in het schooljaarverslag.
Totstandkoming en tijdpad
Dit schoolplan is tot stand gekomen in het schooljaar 2014-2015 in samenwerking met team, kinderen en
ouders van kbs de Toekomst.
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0.1 Schoolgegevens:

Kbs de Toekomst

Brinnummer 09XI

Administratienummer 40950
Directeur:

Irene Heijnen

Hoofdvestiging:

Werfstraat 12
0321 312483

Contact school:

Website: www.kbsdetoekomst.nl
E-mail: i.heijnen@kbsdetoekomst.nl

Bevoegd gezag:

Scholengroep voor Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe
Postbus 608, 8200 AP Lelystad

Contactpersoon:

Mevr. A. Verbeek
Tel. 0320-225040

Contact bevoegd gezag:

E-mail: secretariaat@skofv.nl
Website: www.skofv.nl

8251GP Dronten

De KBS de Toekomst is gebouwd in 1962 bij de start van de gemeente Dronten. De school ontleende zijn naam
aan de heilige Gregorius. De naam is bij de oprichting gekozen door de eerste pastoor van Dronten. In de jaren
’80 is het gebouw uitgebreid en rond 2008 gerenoveerd. In 2012 werd het 50 jarig bestaan gevierd en in2013
is het gebouw aangewezen als gemeentelijk monument.

De naam Sint Gregorius werd echter te onbekend in Dronten. Het was niet meer duidelijk over welke Sint
Gregorius we het eigenlijk hebben. Kinderen, ouders en teamleden wisten niet meer wie Gregorius was. De
naam had geen verbinding meer met de visie van de school. In het schooljaar 2014-2015 is daarom de nieuwe
naam – kbs de Toekomst -voor de school gekozen.
De school telde op 1 oktober 2014 85 kinderen. Het team bestaat momenteel uit 10 mensen.
Het schoolgebouw heeft 7 leslokalen, een speellokaal en een centrale hal voorzien van bibliotheek en podium.
Daarnaast zijn er verschillende ruimtes waarin er individueel en in kleine groepjes gewerkt wordt, te weten:
een lerarenkamer, directiekamer, IB ruimte, RT-ruimte. De school gebruikt 5 leslokalen.

De Kbs de Toekomst maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek
Onderwijs Flevoland en Veluwe.
De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV)
vormt het bevoegd gezag over 27 katholieke basisscholen in het primair
onderwijs in Flevoland en de Veluwe. De stichting wordt bestuurd door
een College van Bestuur (CvB). Voor meer informatie over het bestuur:
zie schoolplan deel 2.
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0.2 Schoolpopulatie
De school heeft inzicht in de leerlingenpopulatie. Men kent de kinderen en de achtergronden.
Op de volgende manieren kan een goed beeld gekregen worden van de leerlingen populatie:
- Duidelijke toelatingsprocedure
- Regelmatige contacten met ouders
- Via gegevens uit het kindvolgsysteem, goede registratie en documentatie en kinddossiers.
Kbs de Toekomst is gelegen in het centrum van Dronten. Deze wijk is de oudste wijk in Dronten. De school is er
sinds het ontstaan van de wijk gevestigd. Het voedingsgebied van de school betreft het Centrum en Dronten
Noord.

In deze wijken wonen relatief veel sociaal zwakke en allochtone gezinnen.
Allochtoon
Autochtoon
Totaal Gemiddeld inkomen per wijk
aantal %
aantal
%
aantal X 1000 euro
Dronten West
985
13
6.684
87
7.669
33,0
Dronten Centrum
395
22
1.370
78
1.765
22,6
Dronten Noord
1.355
20
5.256
80
6.611
24,1
Dronten Zuid
1.085
12
8.216
88
9.301
32,5
Gemiddelde heel Dronten 29,4
Bron: gemeente Dronten 2014

In de wijk staan vier basisscholen en één speciale basisschool:
- Gereformeerde basisschool De Schakel
- Openbare basisschool De Uiterton
- Protestant Christelijke basisschool Aan Boord
- Katholieke basisschool St Gregorius
- SBO De Driemaster
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De bevolkingsomvang van gemeente Dronten neemt af. In 2013 is de bevolking afgenomen met 265 personen.
Dat is een krimp van 0,65 %.
Gespecificeerd naar leeftijdsopbouw is de krimp groter. Voor de 0-4 jarigen is dat 3,41%, voor de 5 -9 jarigen
2,12 % en de 10-14 jarigen met 1,02%. De verwachting is dat de krimp zal doorzetten.
Op 1 oktober 2014 zaten er op de Kbs de Toekomst 85 kinderen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit.
leeftijd 4
aantal 12

5
7

6
9

7
6

8
12

9
11

10
12

11
13

12
3

De laatste jaren schommelt het leerlingaantal tussen de 80 en 90 kinderen. In de directe omgeving staan nog
drie kleine basisscholen. In de gemeentelijke planning staat dat “de planvorming en ontwikkeling van het PO in
Dronten-Centrum op stapel staat . Om de overheadkosten in bedwang te kunnen houden, vindt er overleg
plaats tussen de gemeente en de verschillende besturen. We zijn op zoek naar een manier van samenwerking
/ inwoning waarbij iedere school haar eigen identiteit kan bewaren. De komende jaren mo et hier concrete
invulling aan worden gegeven.

Het aantal gewichtenkinderen neemt langzaam iets af. Toch heeft nog 22% van onze kinderen een gewicht.
Deze kinderen vallen onder de doelgroep van het VVE-beleid.

4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
totaal

0,3
1

1,2
3

1

2
2

2
1
1
6

2
1
3
13

1,0
8
7
6
4
10
9
10
10
2
66

totaal
12
7
9
6
12
11
12
13
3
85

% gewichten
33
0
44
33
16
18
16
23
33

Bovenstaande tabel laat zien dat er in de ene leeftijdsgroep veel meer kinderen met een gewicht zitten dan in
andere groepen. Dat zal consequenties moeten hebben voor het handelen van de leerkrachten.
Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddelde gewicht van een groep een betrouwbare voorspeller is van de
taal- en rekenprestatie die je kunt verwachten van een groep. Het doet er dus toe om het gewicht van een
groep te weten zodat je het handelen kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
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Naast een gewicht kan een kind ook andere kenmerken hebben die van invloed zijn op het leren en dus ook op
het handelen van de leerkracht. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kenmerken als lichamelijke,
psychische, cognitieve en sociaal emotionele problematiek. Een kind met dyslexie vraagt om extra aandacht en
zorg. Dat geldt natuurlijk ook voor een kind met ADHD of werkhoudingproblemen. Hoe beter de leerkracht de
kindkenmerken kent, hoe beter hij zijn aanbod op de kinderen kan afstemmen. Een groep die bijvoorbeeld
laag scoort met betrekking tot zelfstandigheid vraagt een ander soort benadering en aanpak dan een groep die
in hoge mate zelfstandig is. Een groep waarvan bekend is dat het welbevinden van de kinderen gemiddeld laag
is, vraagt een meer specifieke pedagogische benadering dan een groep waarvan het welbevinden gemiddeld
hoog scoort. Het is dus van belang de groep/school goed in kaart te brengen.
0.2.1 Kengetallen leerlingpopulatie
Aantal groepen in 2014-2015

4

Schooljaar

2014-2015

Aantal kinderen per 1-10-2014

85

% gewichtenkinderen

22 %

Aantal rugzakkinderen per cluster
Aantal verwijzingen naar sbo

Cluster 3: 1
0

Aantal verwijzingen naar so
Gemiddeld opleidingsniveau ouders 1

0
hoog 16 %

gemiddeld 28 %

laag 56 %

X veel

☐ gemiddeld

☐ weinig

Culturele verschillen

2

Cluster 4: 1

0.3 Onderwijsbehoeften van onze leerlingpopulatie
Het onderwijs is er voor de kinderen, dus moet het aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het is daarom
belangrijk dat de school inzicht heeft in de kenmerken van de leerlingpopulatie.
De kenmerken van de leerlingpopulatie hebben invloed op de inrichting van het onderwijsproces, maar ook op
de inrichting van niet-onderwijsprocessen.
Opgroeiend in taalarme gezinnen of in gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is, hebben onze
kinderen behoefte aan een ‘taalbad’. De school moet een rijke leeromgeving bieden voor de taalontwikkeling.
Het mondelinge taalaanbod wordt gekenmerkt door eenvoud en eenduidigheid.
Didactische vaardigheden als het ophalen van voorkennis, het uitvragen van zojuist gegeven instructie, directe
instructie, preteaching en re-teaching moeten door de leerkracht goed beheerst worden.
Daarnaast zijn er leeractiviteiten nodig die structuur bieden en waarbij direct feedback gegeven wordt. Deze
feedback moet consequent en direct op het gewenste gedrag gericht zijn.
Lessen moeten aansluiten bij de belevingswereld van het kind en succeservaringen worden benadrukt. Er
wordt geleerd via modelling; de leraar denkt hardop en doet voor.

1

Gemiddeld opleidingsniveau ouders:
Hoog = 1 of beide ouders academisch of hbo geschoold
Gemiddeld = tussen hoog en laag in
Laag = maximaal 1 ouder met mbo, andere ouder lager geschoold dan mbo
2

Culturele verschillen
Veel = meer dan 75% van de kinderen heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond
Gemiddeld = tussen 25% en 75% van de kinderen heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond
Weinig = minder dan 25% van de kinderen heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond

7

0.4 Kwaliteit
Wanneer groep 8 de school verlaat, proberen we hun verdere ontwikkeling te blijven volgen. Op die manier
krijgen we informatie over juistheid van ons advies en de aansluiting bij het voortgezet onderwijs.
Voor nadere gegevens verwijzen we naar hoofdstuk 9.

0.4.1 Cito Leerlingvolgsysteem groep 8
Woordenschat
Spelling
M8
M8

Technisch lezen
M8

Begrijpend lezen
M8

Rekenen en
Wiskunde M8

Inspectie
norm

resultaat

Inspectie
norm

resultaat

Inspectie
norm

resultaat

Inspectie
norm

resultaat

Inspectie
norm

resultaat

91

n.v.t.

144

142

93

103

(55)
47

60,4

(110)
106

117

95,4

144

142

93

91,5

(55)
47

46,7

(110)
106

107

96,9

144

143,6

93

99,4

(55)
47

54,4

(110)
106

106,8

94

144

147

93

106,7

(55)
47

55,7

(110)
106

111,2

2011-2012
Aantal
kinderen

2012-2013
Aantal
91
kinderen
14
2013-2014
Aantal
91
kinderen
16
2014-2015
Aantal
91
kinderen
11
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0.4.2 Resultaten sociaal- emotionele ontwikkeling
Sinds schooljaar 2013-2014 worden twee keer per jaar de Kanjerlijsten ingevuld. De kinderen van groep 5 t/m
8 vullen ook zelf de lijsten in.
Uit de resultaten constateren we dat onze kinderen zich sociaal emotioneel goed ontwikkelen. Het is
belangrijk dit resultaat te consolideren. Belangrijk middel daarbij is het voortzetten van de Kanjertraining.

0.5 Personeelsgegevens
Gegevens personeel 2014 - 2015
Leerkrachten groep 1-2
Leerkrachten groep 3-4
Leerkrachten groep 5-6
Leerkrachten groep 7-8
Leerkracht Plusgroep
Directeur / Interne begeleiding
Administratie
Totaal
Verhouding man - vrouw

Aantal personen
2
2
1
2
1
1
1
10
1/10

0.5.1 Overzicht individuele scholing
Schooljaar Opleiding/cursus
2012-2013
BHV

Aantal
3

2013-2014

Master SEN
Transactionele analyse voor schoolleiders

1
1

2014-2015

Kanjertraining
I-coach
Hoogbegaafdheid
Leescoördinator

1
2
2
2

0.5.2 Overzicht Teamscholing / begeleiding 2011- 2015
Schooljaar
Onderwerp / thema
2012-2013

Scholenbezoek en heroriëntatie op de visie
Effectief rekenonderwijs

2013-2014

Kanjertraining
Leerlijn Technisch Lezen -> Leesbeleidsplan
Ouderbetrokkenheid
Voeren van oudergesprekken
WSNS-bijeenkomsten over Gedrag
Implementeren nieuwe methoden Wereldoriëntatie

2014-2015

Leerlijn Woordenschat
Schoolplanontwikkeling
Weekplanning als werkdocument
Actief leren in een betekenisvolle context
Certificering Piramide door de onderbouwcollega’s.
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0.5.3 Beschikbare expertise binnen het team eind schooljaar ‘14-‘15
Bevoegd voor gymonderwijs
5
1ste graad bevoegdheid Bewegingsonderwijs
1
Master Special Educational Needs
2
Master Orthopedagogie
1
Certificering Piramide
3
IB - diploma
1
SO - diploma
1
Kanjertrainers
9
NSA-schoolleider
1
Leerkrachtcoach
1
I-coach
2
BHV
3

0.6 Kwaliteit volgens de Onderwijsinspectie
Scholen die onder het basistoezicht van de Onderwijsinspectie vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde. Onze
school staat onder basistoezicht de Onderwijsinspectie. Het laatste Inspectierapport is van 11 september
2014.
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Hoofdstuk 1: Visie en beleid
1.1.

Visie

De doelstellingen van de school worden allereerst bepaald door:
- de wet op het Primair Onderwijs en het toezichtkader van de Onderwijsinspectie.
- de kerndoelen
Kerndoelen zijn een aantal door het Nederlands ministerie van Onderwijs vastgestelde streefdoelen
voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en
minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen
opdoen. De kerndoelen zijn opgedeeld in twee soorten. Leergebiedspecifieke doelen gaan over s pecifieke
vakken, zoals rekenen/wiskunde en taal/communicatie. Leergebiedoverstijgende doelen hebben
betrekking op meer algemene vaardigheden, zoals sociaal gedrag, leerhouding, mens en natuur, mens en
maatschappij en kunst en cultuur. http://www.slo.nl/primair/kerndoelen
De doelen voor het onderwijs zijn vastgelegd in wetgeving maar hoe deze doelen behaald gaan worden, is aan
de school zelf te bepalen. Bij die keuze is de visie van de school leidend.
1.2 Visie van kbs de Toekomst
Als baby zijn we geboren en aan ons leven begonnen. We krijgen kansen om te groeien. Iedere nieuwe dag
biedt mogelijkheden om te groeien en nieuwe stappen te zetten. Het zou geweldig zijn als we, in ons leven,
kunnen worden wie we in aanleg zijn.
“It takes a village to raise a child” luidt een oud Afrikaans gezegde. Een kind opvoeden tot een goede en
gelukkige volwassene is een heel zware taak voor één persoon.
Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vrienden, clubs, buren etc. werken allemaal mee aan de ontwikkeling
van een kind. De school heeft hierin, van oudsher, ook een belangrijke functie; voor kinderen maar ook voor
ouders. Ouders verwachten van een school bijvoorbeeld niet alleen goed onderwijs, maar ook een bijdrage in
de opvoeding van waarden en normen.
Bij de keuze voor een school is het daarom belangrijk te weten of de visie van een school overeenkomt met de
opvoedingsidealen van de ouders.
Leren is de kerntaak van een school. Maar een goed pedagogisch concept geeft ook antwoorden op
belangrijke vragen zoals: “Wat beweegt ons? Wat willen we realiseren?”
We leven in een tijd waarin prestaties belangrijker worden geacht dan relaties, en leerstof belang rijker dan
kinderen. Alles moet gemonitord, vastgelegd en getoetst worden; meetbaar gemaakt worden. Kinderen
moeten goed voorbereid aan onze complexe maatschappij deel kunnen nemen. Het goed kunnen lezen,
spellen, rekenen zijn hiervoor voorwaarden. Maar een kind is nog zoveel meer dan een vat waarin men kennis
kan gieten. Wij geloven dat veel niet meetbaar is, dat wezenlijke zaken niet zomaar te wegen zijn. Een kind,
een mens leert met zijn hoofd, zijn hart en zijn handen.

"Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig:
alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."
Uit de kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry
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1. 3 Identiteit
De Toekomst is een Katholieke basisschool. Dat betekent dat onderwijs en opvoeding op onze school zijn
gebaseerd op het Evangelie, waarin we kunnen lezen hoe Jezus met de medemens omging: meelevend,
invoelend, belangstellend en positief stimulerend. Vanuit het Evangelie leren we aandacht te hebben voor
onze naasten en solidair te zijn met de kansarmen. Jezus sloot niemand uit, voor iedereen was plaats. De
katholieke levensovertuiging is voelbaar en herkenbaar in de gemeenschapsvorming, het leren, het dienen en
het vieren. Geloven is meer dan woorden; geloven is doen.
Onze schoolbevolking bestaat tegenwoordig nog slechts een paar procent uit katholieke kinderen. De overige
kinderen komen uit de Islamitische godsdienst of zijn anders- of niet kerkelijk. Wij vinden deze
verscheidenheid een verrijking voor de school, maar vinden het ook belangrijk de katholieke identiteit levend
te houden.

Kinderen uit verschillende etnisch-culturele groepen leren op school met elkaar omgaan. Wij vinden het juist
van belang dat de culturele achtergrond van leerlingen niet wordt verloochend. We zien onszelf als een
Nederlandse school met Nederlandse normen en waarden. Maar er is ook veel aandacht voor diverse
levensovertuigingen, zonder één daarvan tot uitgangspunt van de visie te maken. De pluriformiteit (en
waarde) van geloofsbeleving en cultuur wordt erkend en benoemd. We willen andere godsdiensten en
levensbeschouwingen benaderen vanuit onze eigen identiteit. We leren de kinderen dat ook in een andere
godsdienst of levensbeschouwing elementen zitten die overeenkomen met de eigen levensbeschouwing of
godsdienst. Levensbeschouwing en religie worden als bindmiddel gezien.
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1.4 Ontwikkeling van kinderen
1.4.1 Vaardigheden
De kinderen in het onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe de
samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige
trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij. De school van nu bereidt kinderen hierop
voor.
Het is helaas niet mogelijk om in de toekomst te kunnen kijken en daarom is het ook niet eenvoudig vast te
stellen welke vaardigheden kinderen in de 21ste eeuw nodig zullen hebben. Samen met het team, kinderen en
ouders hebben we de volgende vaardigheden geformuleerd:
Vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid: zelfsturing , zelfredzaamheid , plannen , taakgerichtheid ,
zelfdiscipline, doorzettingsvermogen, je talenten zien en benutten, keuzes kunnen maken, concentreren,
lerende houding (blijvend leren) .
Creativiteit: het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de
gebaande paden te creëren en te optimaliseren. Effectief en efficiënt technieken kunnen toepassen voor
ideecreatie, out of the box denken, iets nieuws bedenken, toegepaste verbeeldingskracht, samenhang zien
tussen dingen die anderen onmogelijk zien, buiten gebaande paden, los durven laten van het bekende, expres
iets anders doen, vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, onderzoekende houding, anders durven zijn,
samenwerken, iemand anders ogen gebruiken.
Persoonlijkheid: geloven in jezelf, zelfvertrouwen, voor jezelf opkomen, reëel en positief zelfbeeld, je mening
durven geven, jezelf kunnen presenteren, kunnen genieten, zelfbeheersing, kunnen verwonderen, dankbaar
kunnen zijn, durven kiezen.
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ICT-vaardig: mediawijsheid, verantwoord omgaan met internet, filteren van informatie, omgaan met de
technische mogelijkheden. Analyseren en selecteren van gepaste media- en ict-bronnen. Begrijpen hoe in de
maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt. Snel kunnen ‘schakelen’.
Sociale en culturele vaardigheden: respect hebben voor elkaar, omgangsvormen, relaties opbouwen, samen
delen, in staat zijn om met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke
achtergrond effectief samen te leren, werken en te leven. Respect voor en kennis van algemene (en cultureel
specifieke) omgangsnormen. (H)erkennen, respecteren en benutten van diverse standpunten waardoor
samenwerking mogelijk is. Open mind, willen ontdekken. Van elkaar willen leren, flexibiliteit.
Samenwerken: gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen. Verschillende rollen en
talenten in de groep (h)erkennen (1+1=3), hulp kunnen vragen en ontvange n, gezamenlijke
verantwoordelijkheid en individuele aansprakelijkheid, positieve open houding, flexibel zijn, je kunnen
aanpassen. Lief zijn.
Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Op verschillende
manieren, doelgericht informatie met anderen uitwisselen, luisteren, de kern van een boodschap herkennen,
effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen, zichtbaar en vindbaar zijn, lef hebben, laten zien wie je
bent, relaties aangaan. De wijze waarop we communiceren is aan het veranderen.
Probleemoplossend vermogen: het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen
komen om deze op te lossen. Vraagstukken signaleren, onderzoeken , analyseren en definiëren, nieuwe
oplossingsstrategieën genereren en selecteren, creativiteit, out of the box denken, doorzettingsvermogen,
volharden, samenwerken, bundelen van krachten, pro activiteit, evaluatie en reflecti e.
Kritisch denken: het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouw de mening te
formuleren. analyseren, vergelijken, concluderen, interpreteren, evalueren, synthetiseren. Bewust worden van
eigen handelen, zelfreflectie, kritisch naar jezelf kijken, eigen visie, onderbouwde eigen mening kunnen
formuleren, onafhankelijkheid.
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1.4.2 Leerbehoeften van kinderen
De manier waarop kinderen leren, is de laatste decennia ook sterk veranderd. Lag de nadruk vroeger meer op
het ‘stampen’ van parate kennis, tegenwoordig is alle kennis direct toegankelijk en is parate kennis steeds
minder belangrijk.
Bij het nieuwe leren gaat het niet alleen om het leren van de kinderen, maar ook om het leren van de
leerkrachten, het leren van de school en het leren van en in netwerken. En dat alles, onder andere met behulp
van ict, ingebed in een lerende samenleving.
Het gebruik van nieuwe media is een integraal deel van het dagelijks leven geworden en heeft een
fundamentele verandering teweeg gebracht in sociale contacten, communicatiepatronen en de manier
waarop we informatie verwerven en verwerken. Jonge mensen zijn op een steeds jongere leeftijd
geïnformeerd en zij ontwikkelen opvattingen die gebaseerd zijn op hun interacties. Kinderen uit deze internetgeneratie zijn gewend om zelfstandig te leren. Met de diverse devices die zij gebruiken, houden zij actief
controle over hun eigen informatiestromen.
Het nieuwe leren is onmogelijk met ons huidige onderwijssysteem. Want dat levert hetzelfde soort burgers af
als de mensen die de wereld van dit moment hebben vormgegeven. Het gaat niet meer om een cognitieve
ontwikkeling, uitsluitend gericht op economisch voordeel en productiviteit. Tex Gunning, topman bij
Akzonobel, docent en schrijver over leiderschap, zegt hierover: ‘We leiden onze kin deren op om succesvol te
worden in de wereld van gisteren. Ik wil dat mijn kinderen opgeleid worden om gelukkig te worden in de
wereld van morgen.’ Om dat te bereiken, moet het onderwijs een andere koers uitzetten.
Tex Gunning signaleert vier misvattingen in het bestaande onderwijssysteem:
1. de focus ligt te veel op taal en rekenen
2. het onderwijs is teveel gericht op de scores, en dan vooral de Cito-score. Kinderen worden opgeleid voor de
Cito-toets en dus bepaalt de Cito-toets het onderwijs. En dat terwijl de belangrijkste dingen niet te vatten
zijn in toetsen.
3. het huidige onderwijssysteem zorgt ervoor dat kinderen zich gaan conformeren en in een stramien gaan
denken. Dat dooft originele en innovatieve ideeën.
4. het is een misvatting dat de kerntaak van het onderwijs kennisoverdracht is. Kennis is niet succesbepalend
voor de toekomst. In onze huidige maatschappij is kennis overal verkrijgbaar. Daarnaast veroudert het snel.
De focus moet liggen op het ontwikkelen van zelfvertrouwen om samen ingewikkelde problemen op te
lossen.
Wat moet het onderwijs wel doen?
Het onderwijs moet veel meer uitgaan van de mogelijkheden en interesses van de kinderen. Dan vinden ze het
leuk om te leren en te onderzoeken. Onderwijs moet de kinderen voorbereiden op het leven door ervoor te
zorgen dat kinderen zichzelf leren kennen en zelfvertrouwen krijgen. Ook toerusting voor een sociaal
evenwichtig leven draagt bij aan de voorbereiding op het le ven. Uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat kinderen
vreedzaam willen samenleven met anderen en de natuur. En dat ze in staat zijn om een waardevolle inbreng
te hebben in de wereld om hen heen.
Het is de taak van het onderwijs om kinderen in de gelegenheid te stellen om zichzelf volledig te ontwikkelen.
Daarbij hoort ook het bijbrengen van universele waarden, zodat zij hun geluk niet zoeken in alleen geld en/of
goederen. De kinderen moeten beseffen dat individueel geluk niet bestaat, maar dat geluk gevonden wordt als
anderen ook gelukkig zijn. Daarom moet er waardecreatie komen in het onderwijs.
Er zijn verschillende manieren om waardengedreven onderwijs vorm te geven, maar er zijn wel een paar
basiskenmerken. Tex Gunning noemt de volgende kenmerken:
- De school is een open ruimte en kinderen kunnen daar vrij rondlopen.
- Elk kind leert in zijn eigen tempo.
- De gebruikte materialen bieden mogelijkheden voor creativiteit
- Alle dingen gebeuren in overleg met de kinderen
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Waardencreatie
Het creëren van waarden kan binnen diverse onderwijsconcepten, zelfs in het reguliere onderwijs. Maar het
cruciale verschil zit hem in de vraag: welke waarden wil de school zijn leerlingen bijbrengen? Het gaat om
waarden die een bijdrage leveren aan persoonlijk leiderschap, die de kinderen leren om op hun interne
kompas te varen. Zodat kinderen keuzes maken in overeenstemming met hun innerlijk en ook de
verantwoordelijkheid van die keuzes op zich nemen.
Kinderen bezitten van nature de talenten, de creativiteit en het inlevingsvermogen die van belang zijn in het
leven, maar dat moet nog wel ontwikkeld worden. Het is de taak van de school om een klimaat te creëren
waarin dat tot ontwikkeling komt. Dan zorgt de waardecreatie ervoor dat jongeren hun talenten willen
inzetten om bij te dragen aan de maatschappij. En dat kunnen ze ook, omdat ze geleerd hebben om creatief te
denken.
De rol van de leerkracht
Daarbij is de rol van de leerkracht enorm belangrijk. Een voorwaarde voor waardengedreven onderwijs is een
goede interactie tussen de leerkracht en de leerlingen. Om dit te verbeteren, is het van belang dat de
leerkracht inzicht heeft in wat er gebeurt in interactie. Hij moet beseffen welke rol zijn eigen opvattingen en
waarden daarin hebben. En hij moet nadenken hoe hij door interactie een beroep kan doen op de waarden
van de leerlingen.
Samengevat: We moeten beseffen wat ons echt gelukkig maakt en daarnaar handelen. Dat moeten we
overdragen op de kinderen. Scholen staan voor de uitdaging om de switch te maken van leerfabriek naar
onderwijs vol zingeving.
Kinderen, ouders en team hebben de volgende leerbehoeften op de Toekomst geïnventariseerd:
- Zelf kiezen
- Clusteren van leerstof / werken met
- Samen
projecten
- Structuur
- Groepsdoorbroken
- Aantrekkelijke materialen
- Gebruik van verschillende ruimten
- Gaming
- Buiten / spelenderwijs
- Verschillende media
- In een betekenisvolle context
- Zelfontdekkend leren
- Met eigen creativiteit
- Afwisseling in activiteiten / fysiek- Prettig leerklimaat
mentaal
- Goede uitleg en begeleiding
- Leren door doen
- Humor

17

1.4.3 Talentontwikkeling
Talenten zijn mogelijkheden, die kinderen hebben om zich in een samenleving te kunnen ontwikkelen en zich
als individu te onderscheiden in muzikaliteit, artistieke, theatrale, sportieve of beeldende vermogens. Of deze
en andere talenten in en buiten het onderwijs ook altijd ‘gezien’ worden, op hun juiste waarde worden
geschat en tot ontplooiing kunnen komen, is helaas niet zo vanzelfsprekend. Het is in het belang van elk kind
en van de maatschappij om de aanwezige talenten aan te spreken en optimaal te benutten. Het zelfbeeld van
de kinderen wordt hierdoor versterkt en hun horizon verbreedt.

Talent is iets dat zich ontwikkelt in gedrag, vaardigheden, kennis en ervaring en bepaald wordt door wat je
kunt, wat je wilt en door welke kansen je krijgt en durft te nemen.
In literatuur en in beleidsstukken lijkt cognitief, intellectueel talent meer aandacht te krijgen dan andersoortig
talent, zoals bijvoorbeeld creatief of sociaal talent. Wellicht omdat deze vorm van talent op dit moment
economisch het meest relevant lijkt (vanuit het oogpunt van de kenniseconomie) en maatschappelijk de
hoogste status heeft.
Hoe uniek is talent?
Literatuuronderzoek wijst uit dat er vanuit drie opvattingen naar talentontwikkeling gekeken wordt:
- elke leerling heeft een talent
- er zijn toppers: de uitschieters naar boven toe zijn de talenten
- leerlingen hebben verborgen talenten: soms moeten eerst barrières of achterstanden worden
weggewerkt
Talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen. Talent blijkt echter alleen uit de prestaties die aan dit
vermogen gekoppeld zijn. En hoe werkt talentontwikkeling eigenlijk?
Onderstaand model, gebaseerd op Gagné, geeft factoren weer die een rol spelen bij talentontwikkeling:
- de discipline waarin iemand begaafd is
- de (positieve) factoren uit de omgeving
- de intra-persoonlijke factoren
- de geluksfactor
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De school heeft dus, als leer- en leefomgeving, een duidelijke rol in de ontwikkeling van de talenten van de
kinderen.
De Stichting LeerplanOntwikkeling onderscheidt op basis van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen
vier modellen voor talentontwikkeling. Dit zijn vier verschillende manieren waarop scholen vorm kunnen
geven aan talentontwikkeling.
Ontdek je talent!

Kies je talent!

Talentontwikkeling voor alle leerlingen. Leerlingen kunnen kennismaken met
verschillende interessegebieden. Talentontwikkeling staat los van het reguliere
lesprogramma, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit een zeer divers aanbod.
Talentontwikkeling voor alle leerlingen. Leerlingen kunnen hun talent binnen
een specifiek interessegebied ontwikkelen. De inhoud van de talentlessen is
gerelateerd aan de kerndoelen, eindtermen en/of de preambule.

Ga voor de top!

Talentontwikkeling is bestemd voor een groep (hoog)begaafde leerlingen. Deze
leerlingen worden in de volle breedte extra uitgedaagd worden om hun
talent(en) verder te ontwikkelen en te verdiepen.

Profileer je talent!

Talentontwikkeling is voor een speciale groep leerlingen die zich verder willen
verdiepen in een specifiek talent. Hierbij worden de leerlingen goed voorbereid
op (eventueel) vervolgonderwijs binnen dit interessegebied.

Kbs de Toekomst kiest voor de eerste aanpak. Een breed aanbod voor alle leerlingen.
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1.5 Pedagogische huisstijl: competentie - relatie– autonomie
Op de Toekomst zijn drie basisbehoeften van kinderen uitgangspunt van het onderwijs:
-

Relatie
Competentie
Autonomie

Relatie
Kinderen hebben het aangeboren verlangen om 'er bij te willen horen'. Hoe klein kinderen ook zijn, zelfs de
pasgeborenen, zij zoeken contact met hun opvoeders. Al heel jong reageren ze op de stemming van de
opvoeders, die ze aflezen van hun gezicht. Ze worden onrustig als de opvoeder onrustig is. Zelfs kinderen van
anderhalf jaar voelen niet alleen de stemming aan waarin hun opvoeder verkeert, maar proberen deze al 'ten
goede te wenden', als die stemming bijvoorbeeld boos of verdrietig is. Dat doen zij door zich sociaal wenselijk
te gedragen (stil zijn, lachen). Zij zoeken ook contact met leeftijdgenootjes en houden dat in stand. Als er
conflicten zijn, zijn die meestal maar van korte duur. Zij zoeken daarna weer snel contact en zijn dan alles weer
vergeten. Het spel gaat gewoon verder! En ze genieten daarvan. Die behoefte aan relatie krijgen kinderen uit
zichzelf. Ze leren van hun opvoeders en andere kinderen sociaal gedrag, en ze ontwikkelen gevoelens van
saamhorigheid.
Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk
We willen dat kinderen, leerkrachten en ouders zich op school veilig,
gerespecteerd, vertrouwd en gewaardeerd voelen. De relatie tussen kind,
leerkracht en ouders vormt hiervoor de basis. Daar werken we actief aan door:
 interesse te tonen voor de belevenissen van de kinderen
 aan te sluiten bij hun belevingswereld
 aandacht te geven tijdens uitleg, ook individueel
 spelletjes te doen met de groep om samenwerking te oefenen
 spelletjes te doen om vertrouwen in elkaar te oefenen

Competentie
Kinderen willen hun omgeving leren kennen om grip te krijgen op de situatie om hen heen. Oftewel: om
betekenis te geven aan hun wereld. Dat uit zich (en een heel leven lang!) in grote nieuwsgierigheid en veel
activiteit. In die interactie tussen hun omgeving en zichzelf vormen zij begrippen en ontwikkelen ze inzicht in
de samenhang van wat ze zien en meemaken.
Al gaande de ontwikkeling gaan kinderen steeds meer van de wereld om hen heen begrijpen. Het kind begrijpt
steeds meer wat er om hem heen gebeurt en handelt daar dan ook naar. Door deze behoefte aan 'begrip' zal
een kind steeds verder ingroeien in de wereld waarin het leeft en daaraan, op zijn eigen manier, een steentje
bij kunnen dragen.
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Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk
Kinderen moeten zelfvertrouwen ontwikkelen doordat ze
ervaren dat ze dingen kunnen. Daar houden we rekening
mee door hen passende leeractiviteiten aan te bieden.
Dat doen wij door:
 onderwerpen en activiteiten te kiezen die
kinderen inbrengen.
 onderwerpen en activiteiten te kiezen die zij
belangrijk vinden.
 opdrachten te geven die ze aankunnen
 complimenten te geven als een kind een goede
prestatie levert.
 complimenten te geven als een kind goed gedrag
vertoont.
Autonomie
Kinderen hebben een aangeboren verlangen naar en mogelijkheid tot autonomie. Autonomie is een moeilijk
begrip. Het betekent zoveel als in staat zijn - en bereid zijn - om als zelfstandig individu beslissingen te nemen,
daarnaar te handelen, en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen, in relatie tot de omgeving waarin de
persoon is. Een opvallend aspect van autonoom zijn, is de zelfsturing. In interactie met de opvoeders
ontwikkelt de behoefte aan autonomie zich tot een wezenlijke kracht om sturing te geven aan het
ontwikkelproces.
De behoefte aan relatie en de behoefte aan betekenisverlening komt pas echt tot ontplooiing als een kind
vanuit zichzelf de kansen kan grijpen die daartoe door anderen geboden worden. Dat is het uitgangspunt van
autonomie. We zeggen ook wel: kinderen zijn de eigenaars van hun eigen ontwikkel- en leerprocessen.
Kinderen laten zich geen relaties en betekenissen 'aanpraten'. Ze leren pas echt wat in relaties en
betekenissen als ze daar zelf actief aan deel kunnen nemen. Kinderen kunnen overdonderd worden door
goedbedoelende volwassenen, die hen bij de hand nemen en dingen voor ze doen.
Ontwikkeling vindt pas plaats als het initiatief om de volgende stap te zetten bij het kind zelf ligt. Deze
behoefte aan autonomie, met daarin de behoefte aan zelfsturing, is van groot belang voor de motivatie om te
leren. Pedagogisch is het een kostbaar aangrijpingspunt om gevoelens van verantwoordelijkheid te
ontwikkelen. Als je als kind mag leren je eigen keuzes te maken, daarbij rekeni ng houdend met anderen, dan is
dat een belangrijke bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Om tot ontwikkeling te komen heeft een kind opvoeders nodig, met wie het een veilige relatie heeft.
Veiligheid wordt bereikt als de opvoeder aanvoelt en begrijpt (sensitiviteit) wat een kind op een bepaald
moment nodig heeft en daar dan ook in voorziet (responsiviteit).
Daarnaast heeft een kind een rijke omgeving nodig waarin het naar hartenlust kan experimenteren en zijn
ervaringen kan delen met belangrijke anderen, zoals de leerkracht en kinderen uit de groep.
Het is verder van belang dat kinderen een bepaalde mate van continuïteit ervaren in de mogelijkheid om
relaties aan te gaan, de omgeving te ontdekken en initiatieven te ontplooien. Dit betekent ook dat hun
(verschillende) opvoeders het met elkaar eens zijn over belangrijke zaken in de opvoeding en educatie.
Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk
Op basis van de ervaringen van waardering en het opbouwen van
zelfvertrouwen, zal elk kind de eigen sterkte en zwaktes ontdekken en zo
eigen keuzes leren maken. Het kind wordt in feite zijn of haar eigen
leermeester. Dit kunnen wij bevorderen door:
 samen met de kinderen regels te bedenken;
 de kinderen de cyclus van werk plannen, uitvoeren, control eren aan
te leren;
 gebruik te maken van zelf instruerend en zelfcorrigerend materiaal
Het mensbeeld, dat wij nastreven, is dat van een persoon die aangesproken wordt op alle talenten en ook alle
talenten zal moeten benutten (in de vorm van competenties) om in de snel veranderende samenleving te
kunnen functioneren. Alle ontwikkelingsdomeinen zijn belangrijk: sociaal, ruimtelijk, cognitief, motorisch etc.
Een zelfstandige, ondernemende, ontdekkende houding wordt gestimuleerd, omdat vernieuwing en
creativiteit belangrijke waarden zijn in de nieuwe economie.
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1.6 Didactisch concept: Ontdekkend en Onderzoekend leren
Het nieuwe leren leent zich niet meer voor klassikaal onderwijs, maar vraagt naast andere vaardigheden ook
een andere didactiek. Het traditionele didactische concept ging uit van klassikaal onderwijs, waarbij de rol van
de leerkracht leidend was. Vandaag de dag hebben kinderen andere leerbehoeften en gebruiken ze liever
actieve leervormen.
Ontdekkend en onderzoekend leren is een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om zich heen op een
actieve manier te onderzoeken en ontdekken. Er wordt hierbij uitgegaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid
van kinderen. Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet te trede n en
antwoorden te vinden op hun vragen.
Binnen O&O-leren zijn kinderen, buiten de klassieke leermomenten om, actief bezig met hun leerproces. Ze
leren ervaren wat voor hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze benutten.
O&O-leren vergroot de kwaliteit van leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en de zin van het leren
ontdekken.
Aan de basis van de kernvakken liggen de leerlijnen zoals vastgelegd door het SLO. Bij deze vakken maken we
gebruik van het Activerende Directe Instructie model. Dit Activerende Directie Instructie-model staat voor een
leerkracht gestuurde aanpak. De aanpak bestaat uit zeven fasen:
1. terugblik – ophalen van voorkennis
2. oriëntatie – lesdoel benoemen
3. uitleg
4. begeleide inoefening
5. zelfstandige verwerking / verlengde instructie
6. evaluatie
7. terug- en vooruitblik - feedback
De wereldoriënterende vakken worden nu nog volgens verschillende methoden gegeven. In het kader van het
nieuwe leren willen we voor deze vakken gaan werken met leerarrangementen. Een leerarrangement bevat
een open opdracht waarbij naar een oplossing gezocht wordt d.m.v. analyseren, evalueren en creëren. Om tot
een einduitkomst te komen worden alle negen 21ste eeuwse vaardigheden ingezet. Ieder neemt op zijn eigen
niveau deel. Het proces is hierbij belangrijker is dan het eindproduct.
De taxonomie van Bloom kan als uitgangspunt dienen bij de ontwikkeling van lessen. Door vragen en
opdrachten in de les op te nemen die zowel een beroep doen op het ‘lagere orde denken’ als het ‘hogere orde
denken’, wordt tijdens de les op het gehele cognitieve domein een beroep gedaan. De taxonomie biedt een
gedegen structuur waarmee een onderwerp kan worden benaderd.
Voor meer informatie: http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/bloom.pdf
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1.7 Zorg en begeleiding - passend onderwijs
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 de plicht om een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor
elke kind te bieden, aansluitend bij zijn talenten en beperkingen. Passend onderwijs betreft het geheel van
maatregelen dat betrekking heeft op de onderwijsondersteuning van alle leerlingen, zittende en nieuwe
kinderen van de school.
De school heeft in het nieuwe stelsel een zorgplicht. Dit betekent dat wanneer ouders hun kind op een
bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft dit kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te
bieden, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de school. Als de school het kind zelf geen passend
onderwijs kan bieden, heeft het schoolbestuur de taak binnen het samenwerkingsverband het kind een zo
goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Daarbij wordt rekening gehouden met afspraken die
binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt over specifieke zorg-of ondersteuningsprofielen van
afzonderlijke scholen. Bij de vervulling van de zorgplicht moet zowel rekening worden gehouden me t de
onderwijsbehoefte van het kind, met de voorkeuren van ouders, maar ook met de mogelijkheden die een
school heeft het kind passend onderwijs te bieden.
De invoering van passend onderwijs zal het nodige van de leerkracht en van de schoolorganisatie vrag en.
Door in te zetten op versterking van het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht, onder andere
door middel van handelingsgericht werken, kunnen leerkrachten beter tegemoet komen aan de
onderwijsbehoeften van elk kind. Omdat verwijzing naar het speciaal onderwijs zal afnemen zal voor veel
leerkrachten de groep leerlingen gevarieerder en complexer worden. Het is voor alle kinderen en zeker voor
kwetsbare leerlingen van cruciaal belang dat ze in de school de juiste zorg, aandacht en begeleiding krijgen van
competente leerkrachten, zodat ze optimaal kunnen leren en zich ontwikkelen.
In het Ondersteuningprofiel van de school geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend
onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften, en waar wij momenteel
handelingsverlegen zijn in het realiseren van een passend aanbod. We geven aan wat onze visie en ambities
aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te realiseren. Het Ondersteuningsprofiel is
te vinden op de website van de school.
1.8 Ouderbetrokkenheid
Wat een kind op school doet en leert, begint thuis. Voor de ontwikkeling van kinderen is goed partnerschap
tussen de school en de ouders belangrijk. Zo kunnen ze samen zorgen voor een veilige sfeer en stimulerende
leeromgeving voor het kind, zowel thuis als op school.
School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. De verantwoordelijkheid voor de
leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen, ligt zowel bij de school als bij de ouders. Ouders
hebben een belangrijke invloed op de houding van het kind ten opzichte van leren. Niet alleen in de
voorschoolse periode maar gedurende de hele schooltijd.
De school mag ouders aanspreken op hun betrokkenheid. Andersom mogen ouders verwachten dat de school
ouders actief betrekt bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Ouders nemen een speciale plek in op onze school. Samen met de ouders willen we werken aan de
ontwikkeling van onze kinderen. De school heeft een grote groep betrokken ouders. Er is een zeer betrokken
oudercommissie en medezeggenschapsraad die de leerkrachten ondersteunen op diverse gebieden. Zij
organiseren feesten en denken mee over de toekomst van de school en de wijk. De school vindt het belangrijk
dat ouders betrokken zijn, omdat zij essentieel zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Er is sprake van
ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de
schoolontwikkeling van hun kind(eren). Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en heeft een positief effect
op de onderwijsresultaten van het kind en op zijn succes in het leven.
Op de Toekomst wordt planmatig gewerkt aan Ouderbetrokkenheid. Door dit planmatig werken kreeg de
school op 13 juni 2014 het ISOP-label toegekend. Het ISOP label (Innovatie, School, Ouders, Partnerschap) is
een label waarmee scholen blijk geven dat zij op innovatieve wijze werk maken van partnerschap met ouders.
Scholen met een ISOP label verrichten ontwikkelingswerk op het gebied van partnerschap, oudernetwerken,
nieuwe communicatievormen met ouders en ouderbeleid. Dit doen zij omdat ze zich bewust zijn van het feit
dat kinderen beter presteren en zich beter voelen als hun ouders betrokken zijn. De ISOP -scholen doen er dus
alles aan om alle ouders betrokken te houden en willen de opgedane kennis hierover graag delen met andere
scholen. Dit ontwikkelingswerk verrichten de ISOP-scholen in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum
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Ouders, school en buurt van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Actief Ouderschap waardoor
praktische, planmatige en gestructureerde invulling van dit thema wordt gecombineerd met een gedegen
onderbouwing vanuit wetenschappelijk onderzoek.
Elk jaar worden, in samenwerking met ouders, weer drie nieuwe speerpunten gekozen.
Het ouderbeleidsplan is op de website geplaatst.

Kbs De Toekomst biedt onderwijs van nu. Dat betekent:
- het onderwijsaanbod sluit aan op wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling.
- het onderwijs is gericht op leerbehoeften van kinderen en de 21st century skills.
- elke leerkracht is vakman/vakvrouw en kan aansluiten bij leerbehoefte van kinderen.
- kinderen leren in een uitdagende leeromgeving.
- kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen en kunnen boven zichzelf uitstijgen
- er is een sterke en positieve verhouding met ouders.

1.9 Alles samenvattend is de visie van de school als volgt geformuleerd:
Onze school ziet het kind als een unieke persoonlijkheid, dat zijn eigen identiteit en talenten mag ontwikkelen.
Als school zijn we met alle betrokkenen, kinderen, ouders en teamleden, een gemeenschap. We leren aan en
van elkaar. Wij zijn een school waar ieder kind wordt uitgedaagd tot leren.
We leggen het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind, met bijzondere aandacht voor sociaalemotionele vaardigheden en vaardigheden die nodig zijn de toekomstige maatschappij..
Wij willen een samenleving voorleven waarin rechtvaardig, respectvol en verantwoord wordt omgegaan met
verschillen en veranderingen en waarin de boodschap uit het Evangelie ons een leidraad biedt.
Ons motto is Samen groeien.
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1.10 Beleidsvorming
Alle scholen van de SKO hanteren het INK-model. D e kern van het INK-managementmodel wordt gevormd
door het werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model.

Het model omvat elf gebieden die samen bepalend zijn voor het succes van de onderwijsorganisatie. De
gebieden staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden. Het model bestaat uit twee delen:
‘Organisatie' en ‘Resultaat’. Het deel ‘Organisatie' omvat de interne, beheersbare gebieden: Visie en beleid,
Leiderschap, Personeel, Cultuur en klimaat, Middelen en Processen (primaire en secundaire). Het deel
‘Resultaat' omvat de gebieden: Waardering door medewerkers, Waardering door ‘klanten’ (leerlingen en
ouders) en Waardering door de maatschappij en een overkoepelende outputfactor: Resultaten en
opbrengsten.
Voor de uitwerking van de INK-gebieden gebruiken we de
het model van de PDCA.
Per managementgebied beantwoorden we de volgende
vragen:
- Waarom is dit thema belangrijk? (Plannen)
- Hoe willen we dat bereiken? (Doen)
- Wat weten we? Welke beweging willen we
stimuleren en waar zie je dat aan? (Check)
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1.10.1 De 4-jaarlijkse cyclus

normering

Voordat een nieuwe schoolplanperiode start, worden per INK-domein de
prestatie-indicatoren met hun doelstellingen bepaald. De school legt hiermee
haar ambities vast voor de komende vier jaar. Met het vastleggen van deze
prestatie-indicatoren bepaalt de school haar richting.

Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met
behulp van diverse instrumenten meten en evalueren hoe we er als
organisatie voor staan. We maken hiervoor gebruik van de jaarverslagen,
evaluaties van de jaarplannen en tevredenheidsonderzoeken.
evaluatie

Op basis van deze evaluatie wordt het schoolplan opgesteld. We beschrijven
waar we staan, waar we naartoe willen in de komende vier jaren en in grote
lijnen hoe we dat willen realiseren. In deze plannen staan dus streefdoelen
op middellange termijn voor alle INK-domeinen.
bezinning

Op basis van de evaluatiegegevens en de streefdoelen uit het schoolplan
worden concrete actieplannen opgesteld. Voor elke (set) doelstelling(en)
wordt een concreet plan van aanpak gemaakt om de doelstellingen te
realiseren.
planning

Concrete uitwerkingen van actieplannen worden vastgelegd in
borgingsdocumenten. Dit zijn de documenten waarin afspraken, taken,
verantwoordelijkheden en werkwijze met betrekking tot uitvoering, evaluatie
en registratie worden vastgelegd. De uitvoering van processen verloopt vanaf
het moment van vaststelling conform de richtlijnen in deze documenten.
uitvoering

1.10.2 De jaarlijkse cyclus

evaluatie

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van activiteiten en opbrengsten van
het afgelopen schooljaar. Actieplannen en borgingsdocumenten worden
geëvalueerd en resultaten en opbrengsten worden in kaart gebracht. De
evaluatiegegevens worden verwerkt in een jaarverslag.

bezinning

Op basis van de jaarlijkse evaluaties wordt de schoolgids opgesteld. We
beschrijven hierin waar we staan, waar we het komende jaar naartoe
willen en in grote lijnen hoe we dat willen realiseren. In de schoolgids
staan dus de doelen op korte termijn.

Op basis van de evaluatiegegevens en de schoolgids worden - waar nodig
- de actieplannen bijgesteld.
planning

Wanneer de evaluaties daar aanleiding toe geven worden de borgingsdocumenten bijgesteld.
uitvoering
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1.11 Omgevings- en toekomstgerichtheid
De school staat midden in de samenleving die continu in beweging is. De ontwikkelingen komen ook de school
binnen. Opdracht is die ontwikkelingen te (her-)kennen en te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk.
Onderstaande zaken geven kort aan waar het om gaat:
Rijksoverheid
Rekening houden met verscherpt inspectietoezicht conform de Wet op het Onderwijstoezicht
Nederland in kennis top 5
Zorgplicht – passend onderwijs
Nederland technologieland
Bezuinigingen
Lokale overheid
Huisvesting
Gemeentelijk onderwijsbeleid en Transitie Jeugdzorg
Profilering en innovatie
Demografische ontwikkelingen – daling leerlingenaantallen
Samenwerkingsverband
Versterken van de eigen zorgstructuur.
Kennis delen
Passend onderwijs
Ouders
Nastreven van hoge onderwijsopbrengsten.
Opvoedingsondersteuning
Openheid en inspraak
Nieuwe leren
Veiligheid en geborgenheid
Maatschappij
Normen en waarden
Basisvaardigheden / kennis
Inspraak - democratie
Duurzaamheid
Actief burgerschap en sociale integratie
Voor onze school zijn de volgende twee punten van cruciaal belang.
1.11.1 Plan Dronten Centrum
De Toekomst staat in het oudste deel van Dronten en is ruim 53 jaar oud. De laatste jaren schommelt het
leerlingaantal tussen de 80 en 90 kinderen. In de directe omgeving staan nog drie kleine basisscholen. Om de
overheadkosten in bedwang te kunnen houden, vindt er overleg plaats tussen de gemeente en de
verschillende besturen. We zijn op zoek naar een manier van samenwerking / inwoning waarbij iedere school
haar eigen identiteit kan bewaren. De komende jaren moet hier concrete invulling aan worden gegeven.
1.11.2 Integraal KindCentrum
In de schooljaren 2012 – 2014 is de school, in samenwerking met KinderWorld, een Integraal Kindcentrum
geweest. De kinderopvang en de peutergroep huisde in het gebouw en er werd nauw samengewerkt op VVEgebied. Door gebrek aan voldoende kinderen was deze opzet helaas financieel niet haalbaar voor KinderWorld.
Momenteel wordt pedagogisch en onderwijskundig gebied nauw samengewerkt met Kinderopvang Dronten.
In de ontwikkeling van Integrale KindCentra spelen gemeentelijke en landelijke beleidsontwikkelingen een
belangrijke rol. Ontwikkelingen die ingeweven moeten worden in de schoolontwikkeling waar dat kan. Denk
daarbij aan de ‘Transitie van de Jeugdzorg’ op gemeentelijk niveau de invoering van de Wet Passend
Onderwijs, de Wet Oké. In het manifest van de PO-Raad (In tien jaar naar de top, 2010) heeft de PO-Raad zich
een aantal ambities gesteld. Eén van die ambities is het ontwikkelen van alle talent: “Om elk talent de kans te
geven zich te ontwikkelen, kunnen alle kinderen vanaf 2½ jaar minstens vier dagdelen per week deelnemen aan
een voorschools programma dat hen stimuleert om te leren. De voorschool is een basisvoorziening en is vrij
toegankelijk; alle kindvoorzieningen worden hierin opgenomen. Er is een naadloze aansluiting tussen de
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voorschool en de basisschool. Deze voorschool voor alle kinderen leert hen samen te spelen en samen te leven
en te leren: geen segregatie door deze programma’s alleen open te stellen voor kinderen met potentiële
leerachterstanden.”
Bovenstaande omstandigheden zijn de uitgangspunten die de scenario’s voor de komende jaren gaan bepalen.
Er moet serieus rekening mee worden gehouden dat: het Peuterspeelzaalwerk verdwijnt e n opgaat in
onderwijs of opvang. Het onderwijs zal uitgroeien tot een maatschappelijke ondernemer voor de integrale
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar (IKC) en daarmee de belangrijkste LEA -partner van de gemeente
worden.

1.12 Doelen Visie en beleid
Naar aanleiding van het bovenstaande en het zelfevaluatierapport van 14 september 2014 is de algemene
doelstelling voor Visie en beleid als volgt geformuleerd:

-

Ons onderwijsaanbod sluit aan op wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling.
De kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen en kunnen boven zichzelf uitstijgen.

Vaardigheden voor de 21ste eeuw.
Doel
Voor de wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek)
zijn minimaal 8 leerarrangementen per jaar samengesteld. In deze leerarrangementen
wordt gewerkt aan de 21ste eeuwse vaardigheden.
Indicator
Alle leerarrangementen bevatten de 21ste eeuwse vaardigheden en een code waarin de
mate van deze vaardigheden wordt weergegeven.

Leerbehoeften van kinderen
Doel
Het leren vindt plaats in een zinvolle en betekenisvolle context die aansluit bij de beleving
van het kind.
De leeromgeving daagt uit tot ontdekken en leren.
Indicator
- Er is veel interactie tussen de kinderen
- Materiaal ligt klaar en is goed toegankelijk
- Op de thematafel is te zien waar in de groep aan gewerkt wordt.
- In de groep zijn mogelijkheden om samen dingen te doen, te experimenteren en
onderzoeken en ruimte voor het zoeken naar eigen oplossingen en creativiteit;
- Verschillende leervormen en leerstijlen zijn zichtbaar
- De ruimte is sfeervol en overzichtelijk.
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Ontdekkend en onderzoekend leren
Doel
De kinderen werken aan de hand van leervragen aan de wereldoriënterende vakken.
Het ontdekkend en onderzoekend leren sluit aan bij de interesse, talenten en intelligenties
van het kind.
Indicator
- De kinderen doorlopen de cirkel van de leervraag: leervraag formuleren ->
onderzoek ontwerpen -> onderzoek uitvoeren -> presenteren -> evalueren.
- De kinderen zijn actief bezig met hun leerproces.
- Een grote variatie in onderwijsleersituaties, zodat kinderen kunnen ontdekken
welke vorm van leren het beste bij hen past: handelen - onderzoeken, ontwerpen,
maken, organiseren zorgen -luisteren, kijken, verbeelden, beschouwen, spelen met
de werkelijkheid, vieren.
- Een grote variatie aan contexten waarin onderwijs plaatsvindt: niet alleen in het
klaslokaal, maar ook op het schoolterrein, in tuinen en natuurgebieden, musea,
boerderijen, theaters, bedrijven enzovoort. Deze contexten doen een beroep op
verschillende vermogens van de kinderen.
- Ingaan op de leef- en belevingswereld van deze kinderen: verhelderen, expressie,
nader onderzoeken, communiceren. Dat levert al veel en boeiende leerstof op.
Analyse van de leef- en belevingswereld van de kinderen is dan noodzakelijk.
- Situaties creëren van zelfverantwoordelijk leren, zoals bij leerarrangementen,
waarin kinderen zelf kunnen experimenteren met verschillende werkstijlen.
- Het benutten van meer ingangen bij instructie en oefenen: kijken, luisteren, doen
met dingen.
Ouderbetrokkenheid
Doel
Ouders en leerkrachten ervaren een wederzijdse betrokkenheid bij de ontwikkeling van het
kind.
Indicator
- Jaarlijks werken het team en ouders drie nieuwe acties ter bevordering van de
ouderbetrokkenheid uit.
- In de ouder- en teamtevredenheidsonderzoek geeft 85% aan tevreden te zijn over
de ouderbetrokkenheid.
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Hoofdstuk 2: Leiderschap en management
De termen management en leiderschap worden vaak door elkaar gebruikt, maar de verschillen zijn groot. In
een gezonde organisatie zijn beiden onontbeerlijk.
Management is een verzameling duidelijke werkzaamheden: planning, budgettering, stafwerkzaamheden,
problemen oplossen. In bedrijven van welk formaat en complexiteit dan ook, is dit een hele moeilijke taak.
Management is dus cruciaal, maar het is geen leiderschap.’
Mensen denken vaak bij de term leiderschap aan persoonlijke eigenschappen zoals charisma. Aangezien maar
weinig mensen een groot charisma hebben, leidt dit automatisch tot de conclusie dat maar weinig mensen
leiderschap kunnen tonen. Nee, leiders nemen een organisatie mee in de toekomst, vinden nieuwe
mogelijkheden. Leiderschap gaat over visie, empoweren, maar vooral over verandering. Leiderschap gaat over
gedrag.
In essentie richt leiderschap zich op ontwikkeling. Ontwikkeling van mensen, visie, bedrijf, markt enzovoorts.
Waarbij management zich veel meer richt op beheersing. Manage ment staat voor het coördineren van alle
dagelijkse processen, voor het daadwerkelijke implementeren van veranderings- processen.
Leiderschap is de houding en het gedrag van al die mensen binnen de school die een richtinggevende
verantwoordelijkheid hebben voor anderen binnen die organisatie. Daartoe behoort dus de topman van een
organisatie, maar ook alle andere managers, groepsleiders enzovoort. Met elkaar zijn zij het die de
inspirerende en drijvende kracht zijn achter het continue verbeteren dat uiteindelijk moet leiden tot een
excellente organisatie.
Onderwijs is teamsport. Samen werken op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen is het uitgangspunt. Er is
niet slechts een dominante waarheid maar er zijn meerdere gelijkwaardige. Diversiteit is een vo ordeel. Daarin
heb je verschillende verantwoordelijkheden en verschillende kwaliteiten, maar niemand kan het alleen. Je
hebt een coach nodig, een aanvoerder, een scheidsrechter, accommodatie, kortom een team bestaat uit
verschillende spelers met verschillende rollen die niet zonder elkaar kunnen.
Professionalisering is hierbij onontbeerlijk. Het lerend vermogen van de leerkrachten en de directie, kortom
het team, moet vanzelfsprekend zijn. Het is niet erg iets niet te weten, maar het is wel erg als je erin berust.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de Toekomst.
2.1 Schoolleidersregister
Alle schoolleider binnen de SKO moeten zijn geregistreerd bij het Schoolleidersregister. De Stichting
Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken,
verder te professionaliseren en om schoolleiders daarbij op verschillende manieren te faciliteren. Altijd samen
met de beroepsgroep, op basis van bestaande kennis en goede voorbeelden uit de praktijk.
Schoolleidersregister PO heeft als taak het bewaken, stimuleren en borgen van de kwaliteit van schoolleiders.
Schoolleidersregister wil de beroepsgroep versterken en verdere professionalisering stimuleren.
De beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs rust op een stevig wetenschappelijk
fundament en er is consensus over bereikt met het werkveld in de volle breedte. De beroeps-standaard voor
schoolleiders in het po is gebaseerd op de bestaande beroepsprofielen. Deze zijn bekeken in het perspectief
van actuele ontwikkelingen en recente vakliteratuur. De literatuurstudie heeft zich gericht op kenmerken van
effectieve schoolleiders en effectieve leiderschapsstrategieën.
De beroepsstandaard bestaat uit een competentieprofiel, bekwaamheidseisen en eisen aan verdere
professionalisering. De standaard is gebaseerd op kenmerken van effectief leiderschap.

31

2.1.1 Basiscompetenties schoolleider
In de beroepsstandaard zijn vijf aspecten van effectief leiderschap vertaald in vijf basiscompetenties.
Visiegestuurd werken
De schoolleider geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs en
draagt deze visie uit teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren.
In relatie staan tot de omgeving
De schoolleider anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving en beïnvloedt deze doelbewust vanuit
ondernemerschap, teneinde onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren.
Onder omgeving verstaan we bestuur, weten regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere
relevante organisaties.
Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid
De schoolleider geeft in dialoog met medewerkers vorm aan organisatiekenmerken vanuit kennis van hun
onderlinge samenhang en met het oog op het optimaliseren van de leerlingenresultaten in een brede context.
Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten.
Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus
De schoolleider hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van same nwerking, leren
van leraren en onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde de school - en onderwijsontwikkeling
te bevorderen. Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek bevorderen zijn transformatief,
moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.
Hogere orde denken
De schoolleider analyseert zaken diepgaand op basis van adequate informatieverzameling en vanuit
alternatieve denkmodellen, en brengt ze in verband met alle factoren in de bredere organisatie die een rol
spelen bij het leren van leerlingen
2.1.2 Competenties en persoonlijkheid
De begrippen competentie en persoonlijkheidskenmerk worden vaak door elkaar gebruikt.
Persoonlijkheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld extraversie , emotionele stabiliteit, inschikkelijkheid,
vriendelijkheid, openheid, gewetensvolheid worden vaak als competenties benoemd. Er is onderscheid
tussen persoonlijkheidskenmerken en competenties.
Uitgangspunt is dat de persoonlijkheid van leiders van invloed is op diens competenties en daarmee de stijl
van leidinggeven bepaalt. Het is daarom belangrijk dat de leider in staat is om de eigen persoonskenmerken te
verbinden aan de competenties, om zo de eigen professionele identiteit te ontwikkelen. Wie ben ik, vanuit
welke waarden leef ik en wat betekent dat voor mijn leiding geven.
Persoonlijkheidskenmerken zijn nogal vaststaand en zijn daarom moeilijk aan/ af te leren of te veranderen.
Professionalisering van de schoolleider zou niet gericht moeten zijn op de ontwikkeling van de persoonlijkheid
maar op het leggen van verbindingen tussen de eigen persoonlijkheidskenmerken en de competenties, met
andere woorden op de ontwikkeling van de individuele professionaliteit.
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2.2 Leiderschap op kbs de Toekomst
Om succesvol te kunnen zijn op de Toekomst zijn een aantal persoonlijkheidskenmerken van belang:
passie
Werken in het onderwijs, op de Toekomst, vraagt om passie. Inzet met een grote betrokkenheid, met hart en
ziel.
hard werken en wat je doet, goed doen
Het onderwijs vraagt veel eigen initiatief, voorbereidingstijd en organisatietalent van de leerkrachten.
Leerkracht zijn op de Toekomst is zeker geen ‘ van 9 tot 5 baan’. Je moet minimaal voldoen aan de
kerncompetenties van de SBL. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men zich blijft na- en bijscholen
om bekwaamheid te onderhouden.
focussen
Richt je op datgene waar je mee bezig bent. Laat je niet afleiden en doe geen twintig dingen tegelijk.
Je moet goed kijken naar wat nu echt belangrijk is en of dat urgent is. Me nsen houden zich meestal bezig met
de zaken die urgent zijn, maar te weinig met de zaken die echt belangrijk zijn.
doorzettingsvermogen
Wij willen in elk uniek kind talenten ontdekken en kinderen nooit opgeven. Vanuit ons geloof en onze
uitgangspunten willen wij ieder kind een veilige plek geven. Dat betekent vertrouwen blijven houden in de
mogelijkheden van het kind en van jezelf. Steeds blijven zoeken naar de juiste aanpak.
Doorzettingsvermogen wil zeggen dat je krachtig vasthoudt aan een bepaald idee of actie. Je stopt pas als je je
doel hebt bereikt. Tenzij dit redelijkerwijs niet haalbaar is.
innovatief zijn
Een snel veranderende samenleving stelt steeds nieuwe eisen aan de kennis en vaardigheden van kinderen en
leerkrachten. Nieuwe ideeën hebben, durven experimenteren, grenzen kunnen verleggen. Scholing is hierbij
een vanzelfsprekendheid.
dienstbaarheid
Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt. Met
andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang.
identiteit
Weet wie je bent, wat je kunt en wat je niet kunt en wat écht belangrijk is en doe dingen die daar bij passen.
integriteit
Wees eerlijk in alles wat je doet.
openheid
Openheid is het vermogen om anderen te laten voelen dat ze zich vrij mogen uiten, zodat de school kan
profiteren van hun bijdragen, suggesties en bezorgdheden. Open mensen zijn nieuwsgierig naar en staan open
voor nieuwe opvattingen, mensen, en ervaringen.
A. Nagel en H. Heyda (Essenties van leiderschap 2006) hebben het niet over competenties leidinggevende
maar over essenties. Zij onderscheiden zeven essenties van leiderschap. De zeven essenties in ons model
hebben geen rangorde of volgordelijkheid. Ze zijn alle zeven in zekere mate nodig om een effectief leider te
kunnen zijn. Afhankelijk van de situatie waarin de leider zich bevindt, zal hij de ene essentie meer nodig
hebben en moeten inzetten dan de andere. Deze leiderschapsessenties hoeven niet allemaal in dezelfde
persoon aanwezig te zijn. Juist in deze turbulente tijden van recessie, bezuinigingen, globalisering en
informatiecomplexiteit is het belangrijk een goed leiderschapsproces in te richten, waarin diverse mensen hun
leidinggevende kwaliteiten kunnen samenvoegen. Hier komt weer het belang van samen, als team ergens voor
staan en gaan naar voren. Leiderschap is een zoektocht, waarbij pasklare antwoorden niet zomaar voorhanden
zijn.
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Een leider heeft visie nodig. Zonder visie overkomen de dingen’ ons. Visie geeft ons kracht en richting en
geeft betekenis aan wat we met elkaar willen bereiken. Het biedt een gevoel van focus en saamhorigheid
wanneer een visie gemeenschappelijk wordt opgesteld.
Inspiratie is nodig om anderen in beweging te krijgen. Dit begint bij jezelf: “Wat beweegt mij? Waar krijg ik het
warm van?” Pas dan kun je een inspirator zijn voor anderen. Dit vraagt wel lef en passie.
Een leider met lef kan moeilijke beslissingen of impopulaire maatregelen nemen. Hij/zij laat ook lef zien door
zich kwetsbaar op te stellen, open te staan voor andere perspectieven en door ‘in het diepe te springen’.
Door sensitief te zijn kun je je handelen effectief afstemmen op je omgeving, omdat je gevoelig bent voor de
mensen waarmee je in direct contact staat en voor de context van je bedrijf en de samenleving. Pas wanneer
je op anderen afgestemd bent, kun je draagvlak creëren en je visie gezamenlijk met anderen vormen.
Integriteit gaat over betrouwbaar zijn en anderen respect en ruimte bieden. Integere leiders roepen een
gevoel op van vertrouwen en veiligheid. Zij leven in overeenstemming met hun persoonlijke waarden en in
verbinding met wat algemeen aanvaardbaar is. Voorbeeldgedrag is hierin belangrijk.
Vernieuwing is een noodzaak van alle tijden. Vernieuwing betekent constant nadenken over wat er anders en
daardoor beter kan. Het gaat om het op creatieve wijze bedenken en uitwerken van nieuwe invalshoeken, het
ter discussie stellen van eigen denkbeelden, resulterend in innovatieve acties en producten.
Uiteindelijk kunnen we alleen maar groeien door te blijven leren. Een krachtige leider is in staat tot persoonlijk
leiderschap: hij neemt de volledige verantwoordelijk voor de voortgang van zijn persoonlijke ontwikkeling en
staat te allen tijde open voor feedback.

2.3 De komende schoolplanperiode
2.3.1 Kwaliteit
Kwaliteit binnen de school moet blijken uit het welbevinden en de leerresultaten van de kinderen. Belangrijk
daarbij is de wijze waarop leerkrachten samenwerken, een team, vormen. Kwaliteit mag geen toeval zijn.
Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school noodzakelijk. De schoolleider werkt daarom
doelgericht en planmatig aan onderwijsverbetering. In samenspraak met het team worden
ontwikkelactiviteiten omgezet in actieplannen en deze worden jaarlijks geëvalueerd.
2.3.2 School van de 21ste eeuw
De school van 2020 vraagt andere kennis en vaardigheden dan de school van nu. Goed onderwijs staat of valt
nog steeds met de juiste man of vrouw voor de klas. Deze leerkrachten moeten de mogelijkheden krijgen zich
deze kennis en vaardigheden eigen te maken. Naast competente leerkrachten moet ook de omgeving goed
zijn. De schoolleider moet zorgen voor optimale randvoorwaarden; een gezond en veilig lokaal, actuele
leerinhouden en een uitdagende leeromgeving.
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2.3.3 Ondernemerschap
Veel maatregelen die de overheid neemt met betrekking tot scholen leiden tot meer autonomie, vooral bij
zaken die niet direct met de inhoud van het onderwijs te maken hebben zoals financiën, inkoop en functiemix.
Dat vraagt een andere rol van de schoolleider; het vraagt om ondernemerschap, in een omgeving die daar
traditioneel niet op ingesteld is. Ondanks dat al deze ontwikkelingen vragen om ondernemerschap van de
schoolleider, is ondernemen in het onderwijs niet hetzelfde als in het bedrijfsleven. De schoolleider heeft in de
toekomst vele functies; hij vervult de klassieke rol van beheerder en steeds vaker ook de rol van HR manager.
En die van onderwijskundig leider die let op de resultaten én van de ondernemer met een strategische visie
die ervoor moet zorgen dat de school op zijn minst concurrerend kan blijven functioneren.
2.3.4 Kansen en bedreigingen
De schoolleider moet beleid ontwikkelen vanuit een visie waar de school in de toekomst naar toe wil. Van
bedreigingen moeten kansen zien te worden gemaakt. Zo heeft de kbs de Toekomst bijvoorbeeld te maken
met een terugloop van het aantal kinderen. Dat vormt een bedreiging voor de voortgang van de school en
vraagt dus om actie. Een factor, die bijvoorbeeld bij krimp van het aantal kinderen meespeelt, is de profilering
ten opzichte van andere scholen in de buurt.
2.3.5 Opbrengst gericht werken
Het doel- en opbrengstgericht werken is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Ook op
directieniveau heeft dat consequenties. We zullen ons meer moeten toeleggen op resultaat gericht
management, RGM. Dat is management dat voorwaarden schept om de teamleden, als
onderwijsprofessionals, de gewenste resultaten te laten behalen. De visie achter RGM gaat ervan uit dat:
- mensen gemotiveerd zijn en blijven als ze doelen bereiken,
- doen waar ze goed in zijn,
- een zinvolle bijdrage kunnen leveren,
- zich kunnen ontwikkelen.
2.3.6 Afleggen van verantwoording
De trend naar het afleggen van meer verantwoording hangt hier mee samen. Vooral op de werkvloer leidt dit
tot extra werkdruk. Kwaliteitszorg is een belangrijk aandachtspunt voor de inspectie. Zelfevalu atie en
verantwoording kost veel tijd. Het gevaar van een papieren schijnkwaliteit dreigt als de eisen hoog zijn en de
tijd beperkt.
2.3.7 Actief burgerschap
Op weinig andere plaatsen dan op scholen kan nog stelselmatig overdracht van waarden en normen
plaatsvinden. Natuurlijk gebeurt dat ook in het gezin, maar dat is minder grootschalig. Bovendien was er
vroeger meer sociale controle dan nu. Daarom wordt burgerschapsvorming op scholen steeds belangrijker. De
school wordt meer en meer opgeroepen om bij te dragen aan de sociale cohesie in de samenleving. Op de
Toekomst is dat als multiculturele school een blijvend aandachtspunt.
2.3.8 Ouderbetrokkenheid
Ouders nemen een belangrijke plaats in op de school van de 21 ste eeuw. In de komende periode zal het besef
van de noodzaak van educatief partnerschap moeten groeien. Op de Toekomst ligt hiervoor nog een grote
uitdaging.
2.4 De school als ketenpartner
De directie van de school participeert in verschillende werkgroepen en commissies.
- Klankbordgroep WSNS – samenwerkingsverband Dronten – Lelystad
- Directieoverleg Samenwerkingsverband Dronten
- Vroegtijdige en Voorschoolse Educatie in de gemeente Dronten
- Werkgroep overgang basis – voortgezet onderwijs
- Directieoverleg in de gemeente Dronten
- Over leg Plan Centrum
- Lokaal SKO-Beraad Dronten
- Overleg CJG
35

Het is voor de school belangrijk een uitgebreid netwerk te hebben. De directie positioneert de school als een
krachtige en betrouwbare samenwerkingspartner.
Daarnaast is de persoonlijke ontwikkeling van een schoolleider van belang. Hierin heeft zij een
voorbeeldfunctie. Jaarlijks stelt zij een persoonlijk ontwikkelingsplan op en bespreekt doel, voortgang en
evaluatie met een lid van het College van Bestuur.
Tevens rapporteert de directeur vijf maal per jaar aan het College van Bestuur over de stand van zaken met
betrekking tot de doelstellingen in het schoolplan.
2.5 Overleg en communicatie
De directie maakt voor het begin van het schooljaar een planning voor
- groepsbezoeken / afname vaardigheidsmeter,
- het doelstellingengesprek,
- het functioneringsgesprek
- het beoordelingsgesprek
- de inhoudelijke teamvergaderingen
- de organisatorische vergaderingen
- de studiedagen
- de teamscholing
Wekelijks wordt de teaminfo naar het team gestuurd.

2.6 Doelen Leiderschap
Doel

In de toekomst ligt de uitdaging van groei naar een voorschool van 2-4 jarigen.

Indicator

Ter voorbereiding wordt contact gelegd met de verschillende kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen.
Met de SKO zal worden gesproken over de mogelijkheid om binnen vier jaar een
peuterspeelzaalgroep in school te starten.

36

Leiderschap
Management van
onderwijsprocessen

Visie en
beleid

Waardering
door
personeel
Resultaat en
opbrengsten

Personeel
Waardering
door ouders
en kinderen
Cultuur en klimaat
Management
ondersteunende
processen

Waardering
door de
maatschappij

Middelen en
voorzieningen

Blz.
38
38
39
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
46
47
47
48
48
50
50
50
50

Paragraaf
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.10
3.11
3.12
3.13

Onderwerp
Integraal personeelsbeleid
Medewerkers
Competentieontwikkeling
Bekwaamheidsdossier en Lerarenregister
Deskundigheidsbevordering
- SKO-Academie – Akke en Demi
Functies
- Functiebeschrijving
- Taakbelasting
- Urenverdeling
Functiemix
- Criteria bij functiewaardering LB
Aanstellingsbeleid
Gesprekscyclus
- Gesprekken binnen de cyclus
- POP
- Het doelstellingsgesprek
- Het functioneringsgesprek
- Het beoordelingsgesprek
- Onderscheid functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
Ziekte en verzuim
Arbeidsomstandigheden
Stagebeleid
Doelen Personeel

37

Hoofdstuk 3: Personeel
3.1 Integraal personeelsbeleid
Integraal personeelsbeleid betekent kort geformuleerd: afstemming tussen de organisatiedoelen en de doelen
en ontwikkeling van individuele medewerkers. Bij integraal personeelsbeleid gaat het erom dat er samenhang
is tussen de verschillende beleidsterreinen en binnen personeelsbeleid tussen de diverse
personeelsinstrumenten. De visie en missie van de school worden vertaald in personeelsbeleid. De effecten
van integraal personeelsbeleid kunnen zijn:
- Organisatieveranderingen kunnen beter gestuurd worden
- Medewerkers zijn zich meer bewust van hun verantwoordelijkheden en inbreng
- Medewerkers zijn bewuster bezig met hun eigen loopbaan
- Het rendement van de investering in opleiden wordt groter omdat het gericht wordt ingezet als
instrument voor competentieontwikkeling en daarmee organisatieontwikkeling.
3.2 Medewerkers
Voor goed onderwijs is de kwaliteit van leraren doorslaggevend. Het is dus van groot maatschappelijk belang
om er voor te zorgen dat er goede leraren op school zijn. Daarom is zelfs in de grondwet onder andere
geregeld dat de overheid moet toezien op ‘de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die onderwijs geven'.
Middels de wet is geregeld dat leraren en onderwijs-ondersteuners moeten voldoen aan bekwaamheidseisen.
De medewerkers van de Toekomst zijn in dienst van de SKO. De SKO maakt personeelsbeleid op de gebieden
van : - formatie
- arbeidsvoorwaarden
- loopbaan
- arbeidsomstandigheden
- levensfasegericht personeelsbeleid
De scholen conformeren zich aan dit beleid. Dit beleid is voor ieder personeelslid toegankelijk via de map op
school of via de website van de SKO.
Elk jaar stelt de directie het formatieplan op. Hierin worden alle functies en werktijdfactoren voor het volgend
schooljaar vastgelegd. Dit formatieplan is gebaseerd op de gegevens van de teldatum 1 oktober van het jaar
daarvoor. Het formatieplan moet worden goedgekeurd door de M.R.
Op de Toekomst werken betrokken en enthousiaste mensen. Wij werken vanuit een gedeelde visie. Het
onderwijs vraagt veel eigen initiatief, voorbereidingstijd en organisatietalent van de leerkrachten. Leerkracht
zijn op de Toekomst is zeker geen ‘ van 9 tot 5 baan’.
Elke leerkracht is vakman/vakvrouw en kan aansluiten bij leerbehoefte van kinderen.

Wij vinden dat de school meer is dan alleen een school. De school is immers
geen geïsoleerd eiland maar is onderdeel van een groter geheel; een
afspiegeling van de maatschappij.
Personeel is het kapitaal van de organisatie en deze willen we graag binnen de
school houden. We willen oog hebben voor de mensen die in de school werken
de medewerkers ondersteunen in de dagelijkse praktijk. De school investeert in
haar medewerkers door gezamenlijk te investeren in het sociaal kapitaal.
De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing en
studiedagen. Ieder jaar volgt het team, naast individuele scholing , gezamenlijke scholingen.
We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. Voor en na
schooltijd en in de middagpauze wordt er gezamenlijk thee
of koffie gedronken en kan er informeel met elkaar gesproken worden over zaken die op dat
moment van belang zijn. Gedurende het schooljaar worden o.a. de volgende teamactiviteiten
georganiseerd: gezellig samenzijn na Sinterkaas, Kerst, de afsluiting van het schooljaar, een teamuitje enz.
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3.3 Competentieontwikkeling
Vraag je aan iemand ‘Waarom werk je eigenlijk?’. Tien tegen een, dat je als antwoord krijgt: ‘Om geld te
verdienen en daardoor te voorzien in het eigen levensonderhoud en dat van de gezinsleden’ of ‘Omdat ik het
werk zo leuk vind.’ Vraag je aan een directeur waarom hij/zij mensen in dienst heeft, dan zal het accent meer
liggen op het belang dat werknemers hebben voor de organisatie.
Er is echter nog een functie van werken: mensen werken ook om zich te ontplooien. Dat betekent in poldertaal
gewoon het ontwikkelen van competenties en talenten.
Mensen die worden ingezet op hun competenties functioneren het beste en Dronten meer energie uit hun
werk dan ze er in stoppen. Werken aan en met je competenties heeft een aantal positieve gevolgen:
- het levert de persoon meer energie, dan het hem/haar kost;
- ze verschaffen je identiteit;
- je onderscheidt je ermee van anderen en je wordt er aan herkend;
- je bent er anderen en de omgeving mee van dienst;
- je wordt er op gewaardeerd.
Een competentie is een specifieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die een essentiële bijdrage
levert aan het slagen van een strategie. Een competentie is gebaseerd op zichtbaar gedrag, heeft altijd en
onderscheidend vermogen, waardoor effectief van minder effectief kan worden onderscheiden.
Het SKO heeft competentieontwikkeling tot uitgangspunt gekozen.
Competentiemanagement beoogt:
- het stimuleren van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar, door meer perspectief in de loopbaan
te brengen;
- het scheppen van een arbeidsklimaat waarin permanente ontwikkeling normaal is en personeel als gevolg
daarvan beter in staat is te voldoen aan de snel veranderende eisen die aan het werk worden gesteld;
- samenhangende inzet van personele middelen ten behoeve van de schoolontwikkeling;
- verbeteren van de mogelijkheden tot een leeftijdsbewust loopbaanbeleid.
In onze snel veranderende maatschappij is permanente professionele en persoonlijke ontwikkeling van het
personeel van levensbelang voor elke organisatie.
Door middel van competentiemanagement kunnen impulsen tot permanente personele ontwikkeling
structureel verankerd worden en school en medewerker daarover regelmatig indringend over met elkaar in
gesprek gaan. Permanente personele ontwikkeling is een belang van beide.
De kwaliteit van het onderwijs hangt in grote mate af van de kwaliteit van de leerkrachten. Hierbij speelt de
kennis, houding en het gedrag een belangrijke rol. De leerkrachten zijn degenen die de verandering vormgeven
in het dagelijks handelen. Aan de verdere ontwikkeling van dit vakmanschap, met name hoe dit zelf door hen
wordt ingevuld, zal veel aandacht worden geschonken.
Het vak van leerkracht is complex. De inzet van de leerkracht richt zich op de leerling en zijn/haar
eigenaarschap voor het leren. Het vraagt van de leerkracht een goede afstemming van de onderwijspraktijk op
de ontwikkelingsvragen van de leerling. De leerkracht moet kennis hebben van leerlijnen en leerstofinhouden,
en past dit toe vanuit een onderzoekende houding.
Alle betrokkenen bij het onderwijs – leraren, directeuren en bestuur – zijn zich bewust van de hoge eisen die
de samenleving aan hen stelt om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs te bieden. De school is zich
aan het ontwikkelen tot een professionele organisaties, waarin een team van goed opgeleide leraren en
directie het onderwijs ‘maken’.
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De overtuiging en de betrokkenheid van leerkrachten behoren tot de belangrijkste factoren die van invloed
zijn op de leerresultaten. (John Hattie 2012) Het verschil tussen leerkrachten met een grote en met een kleine
invloed wordt vooral bepaald door de houding en verwachtingen van leerkrachten bij hun besluiten over hoe
ze lesgeven en op welk niveau. Het wordt ook bepaald door hun inzicht op de voortgang en op de effecten van
hun manier van lesgeven. We hebben dus bevlogen en gepassioneerde leerkrachten nodig op de Toekomst
Wat betreft de kwaliteit van de leraar maakt de Inspectie van het Onderwijs onderscheid tussen algemeen
didactische vaardigheden en differentiatievaardigheden. In het Onderwijsverslag van 2013 is aangegeven dat
86% van de leraren in het primair onderwijs de basisvaardigheden beheerst: deze leraren leggen duidelijk uit,
zorgen voor een taakgerichte sfeer in de klas en betrekken leerlingen actief bij de les.
Slechts 37% van de leraren beschikt over alle complexe vaardigheden. Omdat differentiatievaardigheden
essentieel zijn voor onderwijs dat recht doet aan elk kind, is het beheersen van deze vaardigheden door alle
leraren een basisvoorwaarde. De Inspectie geeft in het Onderwijsverslag aan dat er een directe relatie is
tussen het beheersen van differentiatievaardigheden en de onderwijskwaliteit: leerlingen van leraren die
beschikken over differentiatievaardigheden behalen betere onderwijsresultaten.
Op de Toekomst vinden we dat het afstemmen van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van
bijvoorbeeld de meer begaafde leerlingen kan verbeteren.

3.4 Bekwaamheidsdossier en Lerarenregister
Het is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs dat alle leraren ten minste de algemeen didactische en
differentiatie vaardigheden beheersen. Daarnaast is het voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs van
belang dat leraren gedurende hun gehele leraarsloopbaan hun bekwaamheid onderhouden. Dan gaat het
zowel om het toepassen van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten in de eigen lespraktijk als om het actief
bijdragen aan de schoolontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele leraar om zijn
beroepsbekwaamheid blijvend te onderhouden. De leraar houdt zijn ontwikkeling bij in zijn
Bekwaamheidsdossier en zorgt ervoor dat dit up-to-date blijft.
In het bekwaamheidsdossier dienen de volgende zaken beschreven zijn:
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Inleiding
Persoonlijke gegevens : * Opleidingen en kwalificaties
* Relevante werkervaring
* Diploma’s en certificaten
Persoonsbeschrijving
De visie op het onderwijs
Beschrijving functioneren binnen het huidige werkterrein
Ambities
Competenties en resultaten
Professionele ontwikkeling: (POP, evaluatie POP)
Overzicht gevoerde gesprekken
Verslagen uit de gesprekscyclus
Overzicht taakbeleid
Literatuurlijst
Bewijzen van ontwikkeling
Portfolio (facultatief)

Het lerarenregister is het sluitstuk van het proces van de
professionele ontwikkeling van de leraar. Leerkrachten
nemen zo verantwoordelijkheid voor het eigen
vakmanschap. De leraar maakt zijn beroepskwaliteit
zichtbaar in het register; de werkgever hanteert het register
als instrument in de gesprekscyclus.

3.5 Deskundigheidsbevordering
De Toekomst wil een lerende organisatie zijn. Net als bij de kinderen, willen we van, met en aan elkaar leren;
ieder vanuit zijn eigen talent en kwaliteit. Daarom krijgt ieder teamlid de ruimte zich te ontwikkelen en zijn
kwaliteiten optimaal in te zetten. Scholing en/of coaching worden dan ook door de school gefaciliteerd.
Jaarlijks wordt hiervoor een scholingsplan opgesteld.
De Toekomst voert een actief beleid op het gebied van deskundigheidsbevordering zowel op
team- als op individueel niveau. Door structurele professionele ontwikkeling is de Toekomst
beter in staat om haar onderwijsdoelen te realiseren. Deskundigheidsbevordering geldt voor
zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel, mits het budget het toelaat en de
scholing in overeenstemming is met de ontwikkeling van de school.
Voor de Toekomst gaan schoolbelangen boven individuele belangen. In het kader van permanente
professionele ontwikkeling ligt op De Toekomst het accent op het consolideren en borgen van
reeds op gang gebrachte ontwikkelingen m.b.t. het primaire proces, het op peil houden en
verder ontwikkelen van reeds aanwezige competenties en de verdere verdieping en uitbreiding
van kennis en vaardigheden op het gebied van de sociaal-emotionele- en gedragsproblematiek.
3.5.1. SKO-Academie – Akke en Demi
Het SKO beleid is erop gericht om talenten en experts die werkzaam zijn binnen de stichting ruimte te geven
om deze expertise te delen met anderen. Wanneer de stichting erin slaagt om talentvolle werknemers
optimaal de ruimte te geven dan profileert de stichting zich als een aantrekkelijke werkgever. Door
uitwisseling van expertise tussen de scholen wordt er niet alleen een verbinding tussen de scholen gelegd,
maar wordt ook de kennis gedeeld en verspreid.

41

Het expertiseteam is onderdeel van de SKO Academie, domein 5. Het
expertiseteam is een bundeling van bestaande en toekomstige
initiatieven (SVIB, begeleiding startende leerkrachten, opleiden in de
school, leerkracht-coaches, bovenschools IB-er, collegiale
ondersteuning enz.). Binnen de Akke en Demi is expliciet ruimte voor
leren van en met elkaar; men informeert elkaar over de
experimenten en benut elkaars expertise.
Meer en meer wordt Akke en Demi benut om van en met elkaar te leren, elkaars expertise te benutten en
elkaar te informeren. Jaarlijks wordt er door de SKO-Academie een uitgebreid professionaliseringsaanbod
verzorgd.
3.6 Functies
Een basisschool als de onze kent een relatief vlakke organisatie: er zijn maar weinig hiërarchische lagen, dus
niveaus in functie. De school kent de functie directeur en leerkracht in functie LA en LB. De directeur en
leerkrachten zijn het onderwijzend personeel (OP) van de organisatie. Bij de uitvoering van hun functie
worden zij ondersteund door het zgn. onderwijs ondersteunende personeel (OOP). Op onze school ee n
administratief medewerkster.
3.6.1 Functiebeschrijving
Naast de taken die binnen de zorgstructuur voor leerkrachten en directeur staan beschreven, heeft de
werkgever (SKO) voor elke (combinatie)functie functiebeschrijvingen opgesteld. Hierin staan de context
waarbinnen gewerkt wordt, de verwachte werkzaamheden, de geboden speelruimte, de verwachte kennis en
vaardigheden en de te onderhouden contacten beschreven. Alle medewerkers van de school zijn op de hoogte
van hun functiebeschrijving zoals de SKO deze heeft geformuleerd. In de functiebeschrijving wordt er
ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden die elke medewerker heeft. Iedere medewerker heeft een
personeelsmap met personeelsinformatie uitgereikt gekregen.
3.6.2 Taakbelasting
De school vindt het belangrijk dat teamtaken evenredig over het
team verdeeld worden. Daarnaast vinden wij dat de teamtaken
zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de belangstelling en de
competenties die medewerkers bezitten, of die deze willen
ontwikkelen. De verdeling van de teamtaken gebeurt door
inschrijving op de takenlijst voor het nieuwe schooljaar.
3.6.3 Urenverdeling
Elk personeelslid (OP) is aangesteld met een werktijdsfactor (wtf) kleiner of gelijk aan 1,0000. Deze factor
drukt uit hoeveel tijd door het personeelslid aan de functie dient te worden besteed. Deze uren zijn verdeeld
over verschillende taken:
- Lesgevende taken
- Lesgebonden taken; 40% van de lesuren
- Professionalisering
- Basisbudget – duurzame inzetbaarheid
- Teamtaken
- Overige taken
Op de H-schijf onder Team vind je een tool waarin iedereen, aan de hand van zijn werktijdfactor, de verdeling
van zijn uren uitrekenen.
Voor OP-ers geldt een normjaartaak (njt). Een njt passend bij een wtf 1,0000 is 1659 uur. De OP -er dient dan
1659 uur te besteden aan de uitvoering van zijn/haar functie. Een parttimer dient een aantal uren naar rato te
besteden.

42

3.7 Functiemix
Op 1 juli 2008 is het ‘Convenant leerkracht’ landelijk vastgesteld, met als doel de aantrekkelijkheid van het
beroep van leerkracht te versterken en betere beloningsafspraken te maken. Belangrijk onderdeel van het
convenant is de functiemix. De functiemix betekent dat er vanaf augustus 2010 een start gemaakt kan worden
met de invoering van “hogere” leraarsfuncties. Het doel hiervan is meer loopbaanmogelijkheden te creëren
voor leerkrachten binnen het onderwijs.
De ‘functiemix’ is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de salarisschalen. Dit betekent dus dat
er vanaf 2010 in het primair onderwijs (meer) LB functies ingezet moeten gaan worden en eventueel LC
functies, naast de LA-functies/ schalen.
3.7.1 Criteria bij functiewaardering LB
Om de LB-functie op te waarderen en meer onderscheidend te maken ten opzichte van de LA -functie dient aan
de volgende voorwaarden te worden voldaan:
- een opleidingsniveau HBO+ door: relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters; in
aansluiting op de Kwaliteitsagenda primair onderwijs onder andere op de deelgebieden rekenen en
taal, zorg en achterstand;
- (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van
onderwijskundig beleid;
- het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en hiervoor concepten
aanleveren.
Uitgangspunt blijft hierbij dat de werkzaamheden van de leraar in LB onderscheidend zijn qua niveau en
complexiteit ten opzichte van de werkzaamheden van de leraar in LA.
Voor nadere uitwering zie de website van de SKO.
3.8 Aanstellingsbeleid
Bij het aanstellen van nieuwe medewerkers worden er tenminste 3 brieven geselecteerd. De geselecteerde
kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De sollicitatiecommissie wordt samengesteld op initiatief
van de directie en bevat naast de directie ook een MR-lid vanuit de oudergeleding en een MR-lid vanuit de
personeelsgeleding. In geval van een duobaan wordt ook de desbetreffende leerkracht uitgenodigd. De
directeur, als voorzitter van de sollicitatiecommissie, maakt een taakverdeling en spreekt de procedure door.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vast format. De procedure wordt door de voorzitter van de
commissie verspreid onder de leden van de commissie.
De taken en verantwoordelijkheden van de sollicitatiecommissie zijn:
- het selecteren van de sollicitatiebrieven;
- het voeren van de sollicitatiegesprekken;
- het eventueel aanpassen van de procedure (hierbij valt de denken aan het voeren van tweede
gesprekken in combinatie met het afleggen van een teambezoek).
- referenties navragen.
Binnen een team van één school werken geen partners en familieleden in de 1e en de 2de graad. De interne
procedure gaat vooraf aan de externe procedure. Een vacature wordt voor de duur van tien werkdagen intern
aangeboden. De procedure wordt dan eerst voortgezet met de interne kandidaten. Daarna wordt de
procedure extern gevolgd. In overleg kunnen beide procedures gelijktijdig worden gestart.
In het sollicitatiegesprek komt, in ieder geval, ter sprake, de:
- motivering van de sollicitatie;
- vooropleidingen en de ervaring;
- affiniteit met de visie van de school
- pedagogische en didactische visie;
- godsdienstige overtuiging;
- toekomstplannen;
- buitenschoolse activiteiten;
- persoonlijke eigenschappen;
- relatie met kinderen, ouders, teamleden, bestuursleden en directieleden.
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3.9 Gesprekscyclus
Als iedere medewerker zijn unieke capaciteiten ten volle benut, is de kracht voelbaar in de hele school! Het
zoeken en realiseren van de goede match tussen school en medewerker vraagt om permanent “onderhoud”
en om leidinggevenden die medewerkers in professioneel opzicht goed kennen en serieus nemen. Het
eigenaarschap van persoonlijke ontwikkeling ligt bij elke medewerker zelf.
Een goed gesprek is geen vraag en antwoordspel, een turflijstje of een verplicht nummer, maar in een
professionele en lerende organisatie ontmoeten de medewerker en de leidinggevende elkaar een aantal
malen per jaar voor een goed gesprek. Nadenken en praten over persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke
effectiviteit horen bij een goed personeelsbeleid.
Goed personeelsbeleid met een heldere gesprekkencyclus resulteert in een beoordeling met passende
waardering en heeft als doel medewerkers optimaal te laten werken. Dit betekent dat de school haar doelen
bereikt en de medewerker gemotiveerd werkt aan zijn professionele ontwikkeling.
Een goed lopende gesprekkencyclus is een instrument (en geen doel op zich) voor de leidinggevende èn de
medewerkers om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Het gesprek dient ertoe dat:
- de groei van iedere medewerker in beeld is en dat er afstemming plaatsvindt tussen deze groei, de
ontwikkeling, de doelstellingen en de ambitie van de organisatie;
- enerzijds resultaten worden besproken en anderzijds de ontwikkeling gestimuleerd kan worden;
- er afspraken gemaakt kunnen worden met betrekking tot het functioneren;
- duidelijk wordt of een medewerker voldoet aan de bekwaamheidseisen uit de Wet BIO en of deze
onderhouden worden (bekwaamheidsdossier)
Medewerkers zijn professionals en zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun eigen professionele ontwikkeling.
De gesprekkencyclus (inclusief het beoordelingsgesprek) is vooral bedoeld om de medewerkers te
ondersteunen in die groei en niet onnodig te controleren. De erkenning van verschillen tussen medewerkers
en het geven van ruimte voor eigen keuzes in ontwikkeling e n loopbaan maken deel uit van die professionele
verantwoordelijkheid. Hiervoor is een professionele cultuur van belang, waarbij de leidinggevenden voldoende
ruimte geven aan de medewerkers, maar tegelijkertijd sturen waar dat nodig is. Op die manier ontstaat een
organisatie waarin men open is naar elkaar en leert van elkaar. De leidinggevende dient er voor te zorgen dat
de medewerker reflecteert op zijn eigen gedrag. Effectieve vragen stellen is hierbij van belang.
Op deze manier wordt gewerkt aan een cultuur van jezelf ontwikkelen en is de structuur van de
gesprekkencyclus een logisch gevolg.
3.9.1 Gesprekken binnen de cyclus
De gesprekkencyclus bestaat uit gesprekken die samen een cyclisch geheel vormen. Informele en formele
gesprekken wisselen elkaar af. De informele gesprekken hebben meestal een hogere frequentie dan de
formele gesprekken.
Informele gesprekken binnen de cyclus
De informele gesprekken zijn gericht op de voortgang van de ontwikkeling. In deze korte, informele
gesprekken wordt een koppeling gemaakt tussen de organisatiedoelen en de activiteiten van de medewerker.
Met andere woorden: centraal staat wat iemand doet ten behoeve van de eigen ontwikkeling, maar altijd in
relatie tot de schoolontwikkeling.
Voor de organisatie en haar ontwikkeling is het belangrijk dat de leidinggevende en de individuele
medewerker elkaar regelmatig ontmoeten. Dus naast alle dagelijkse reguliere overleggen en vergaderingen, de
tijd nemen om naar elkaar te spreken over de voortgang van het werk, welke zaken goed gaan, welke minder
en waar eventueel hulp nodig is. Deze gesprekken hebben een informeel karakter, hoeven niet perse
geagendeerd te worden, zijn kort en vinden met regelmaat plaats. Deze gesprekken zijn ‘natuurlijk’ en
behoeven daarom geen format. In samenspraak wordt bekeken wat vastgelegd moet worden. Centraal staat
de vraag: “Hoe gaat het met je?”. Deze gesprekken hebben geen rechtspositionele consequenties.
Formele gesprekken binnen de cyclus
De formele gesprekken zijn gericht op beoordeling van de activiteiten van de medewerkers. Hierbij is het
vooral van belang wat iemand daadwerkelijk bijdraagt aan de organisatie, welke competenties de medewerker
heeft in relatie tot het competentieprofiel voor de functie. Natuurlijk is het belangrijk of iemand competent is,
maar nog belangrijker is of iemand de eigen competenties ook inzet ten behoeve van de schoolorganisatie. Als
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formele en informele gesprekken goed op elkaar aansluiten zal de medewerker in het formele gesprek niet
verrast worden met nieuwe beoordelingen over zijn functioneren.
De gesprekkencyclus beslaat maximaal drie schooljaren en begint dan weer opnieuw. Jaarlijks worden formele
gesprekken gevoerd waarvan vastlegging plaatsvindt.
Van tijdelijke naar vaste benoeming
Voor medewerkers met een tijdelijke aanstelling geldt een andere cyclus. Bij de start worden afspraken
gemaakt over klassenbezoek en beoordeling. De afspraken worden vastgelegd en door beiden ondertekend.
Afhankelijk van de lengte van de aanstelling kan een functioneringsgesprek worden gevoerd en vlak voor
afloop van de tijdelijke aanstelling vindt de beoordeling plaats. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de
tijdelijke benoeming wordt omgezet in een vaste benoeming.
Eigenaarschap en relatie tot organisatieontwikkeling
Om ook echt de kwaliteit van de organisatie te verhogen, dient de gesprekkencyclus te worden gekoppeld aan
de concreet geformuleerde doelstellingen in het schoolplan. Om te komen tot een goede verbinding tussen de
eigen ontwikkeling van de medewerker en de organisatiedoelen is de volgende vraag cruciaal : “Wat wordt
jouw bijdrage aan de schoolontwikkeling?”
De medewerker wordt gevraagd antwoord te geven op deze vraag en aan te geven hoe hij zijn competenties
inzet voor de school en waarin ondersteuning bij de ontwikkeling van competenties nodig is. De genoemde
items kunnen vertaald worden in afspraken tussen medewerker en leidinggevende. Belangrijk is dat de
medewerker zelf verantwoordelijk is voor de eigen ontwikkeling.
Bij de formele gesprekken zijn de afspraken tussen leidinggevende en medewerker als volgt beschreven:
- sturen op basis van meetbare resultaten;
- gaan over het gedrag dat de medewerker laat zien!
- competenties zijn daarbij hulpmiddelen en voorwaarden om deze resultaten te behalen;
- worden kort en bondig vastgelegd;
- geven de termijn aan wanneer het resultaat bereikt moet zijn;
- geven de wijze van evalueren aan;
- geven duidelijkheid over ieders inspanningen –
- zijn niet vrijblijvend!
De leidinggevende houdt voor ogen dat we als mens gelijkwaardig zijn maar als professional per definitie
verschillend. Dit houdt in dat iedere medewerker zijn eigen kwaliteiten en tekortkomingen heeft. Afspraken
met medewerkers kunnen dus wezenlijk van elkaar verschillen.
Tenslotte
De gesprekkencyclus draagt bij aan het versterken van het primaire proces met daarin gemotiveerde
medewerkers. Voorwaarden hiervoor zijn:
- Commitment met de SKO-visie en de strategische doelen;
- SKO-breed toepassing van de gesprekkencyclus opdat dezelfde normen en criteria worden gehanteerd
binnen de organisatie;
- Oprecht en wezenlijk contact tussen leidinggevende en medewerkers.
- Als er sprake is van een verstoorde communicatie/relatie dan dient dit eerst opgepakt en opgelost te
worden.
- Transparantie en gespreksvaardigheid.
- Een goede gespreksagenda waarin duidelijk is: doel van het gesprek, verwachtingen over ieders
bijdrage en de opbrengsten die van het gesprek verwacht worden.
- Prioriteren en doen. Allerlei organisatorische belemmeringen kunnen worden genoemd om een
formele gesprekkencyclus tegen te gaan; het is een kwestie van prioriteren en doen. Eventueel kan dit
betekenen dat de schoolleider niet zelf alle gesprekken uitvoert en een lid van het management
inschakelt.
- Invulling kunnen geven aan kerntaak van de schoolleider: het onderwijskundig management. Een
manager stuurt daarbij dagelijks op kwaliteit en spreekt hiervoor zijn medewerkers aan op hun gedrag.
Daarbij zorgt de cyclus voor een formele evaluatie van de kwaliteit van de medewerkers en daarmee
de kwaliteit van de school.
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Schematisch ziet de cyclus van formele gesprekken van maximaal 3 jaar er als volgt uit.
Schoolplan
Doelstellingen op schoolniveau
doorvertalen naar functionaris

Doelstellingsgesprek
Invulling POP op basis van VHM
en bv 360 feedback

Beoordelingsgesprek /
Evaluatiegesprek
Zijn en in welke mate de
resultaten behaald?

Functioneringsgesprek (/
Voortgangsgesprek)
Tweerichtingsverkeer, hoe
verloopt het functioneren?

Tussen deze formele gesprekken door, vinden meerdere malen per jaar korte, informele gesprekken plaats en
jaarlijks een vorm van klassenbezoek, bij voorkeur gekoppeld aan het formele gesprek.
Deze cyclus wordt binnen maximaal drie schooljaren afgerond, waarbij er minimaal elk jaar een formeel
gesprek wordt gevoerd. De cyclus wordt gestart met een doelstellingengesprek en afgesloten met een
beoordelingsgesprek.
3.9.2 POP
De ontwikkeling van leraren is essentieel, wil een school kunnen inspelen op de veranderende e isen die de
samenleving stelt. Met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt de ontwikkeling op een
planmatige manier ingezet. De voordelen van planmatigheid zijn:
 dat iemand bewust de tijd neemt om op schrift over het eigen functioneren, toekomst en ontwikkeling
na te denken. In de waan van de hectische werk- en leefomgeving gebeurt het vaak dat
leervoornemens naar de achtergrond verdwijnen. Leervoornemens expliciet maken geeft een sterke
steun in de rug.
 Door het op schrift te zetten en daar met elkaar over te praten zijn zowel werknemer, leidinggevende
als organisatie beter op de hoogte van wensen, belangen/ontwikkelingsrichting/mogelijkheden van
zowel individu als organisatie. Er ontstaat een gemeenschappelijk taalgebruik, waardoor een b etere
afstemming mogelijk is.
 Er kan op basis van uitgesproken leervoornemens, die wel of niet geslaagd zijn geëvalueerd worden
over het waarom daarvan. Daarmee kan meer inzicht verkregen worden in persoonlijke processen en
(on)mogelijkheden van de organisatie
 De omstandigheden en faciliteiten binnen de organisatie kunnen effectief worden aangewend om
leren/ontwikkelen mogelijk te maken.
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) neemt een centrale plaats in bij het doelstellingsgesprek. Een POP
heeft tot doel de eigen wensen van een medewerker ten aanzien van ambities en deskundigheidsbevordering
in relatie tot het schoolontwikkelingsplan om te zetten in scholings-/ontwikkelingsdoelen van de medewerker.
In het POP staan de afspraken over je eigen ontwikkelingsdoelstellingen. Het gaat daarbij om doelstellingen
met concrete resultaten (Wat moet er gebeuren?) en/of gedragingen (Hoe moet het gebeuren?) waar je zelf
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volledig achter staat. Deze afspraken dienen wel realistisch, haalbaar en vol doende uitdagend voor je te zijn.
Ook wordt de streefdatum vermeld waarop het afgerond dient te zijn. Als je ondersteuning, (hulp)middelen
en/of een coach nodig hebt, worden daarover eveneens afspraken gemaakt. Als je alles hebt vastgelegd in het
persoonlijk ontwikkelingsplan ben je zelf verantwoordelijk, dat dit werkdocument wordt uitgevoerd.
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt elk jaar opgesteld of geactualiseerd en komt regelmatig aan de
orde in een gesprek over het functioneren. Een POP heeft tot doel de eigen wensen van een medewerker ten
aanzien van ambities en deskundigheidsbevordering in relatie tot het schoolontwikkelingsplan om te zetten in
scholings-/ontwikkelingsdoelen van de medewerker. Deze worden concreet, herkenbaar en inspirerend
geformuleerd in een gestructureerd plan. Het opgestelde POP wordt uiterlijk drie weken na het
doelstellingsgesprek aan de directie gestuurd.
3.9.3 Het doelstellingsgesprek
In het doelstellingsgesprek worden gezamenlijk concrete individuele resultaatafspraken gemaakt. Bij het
doelstellingsgesprek staan de volgende vragen centraal:
- Welke kant wil je op en wat is je ambitie?
- Wat levert dit op voor je collega’s en de organisatie?
- Hoe ga je met die ambitie aan de slag?
- Welke concrete resultaatafspraken maken we?
- Wanneer worden de afspraken geëvalueerd?
De resultaatgebieden waar afspraken over worden gemaakt gaan over de medewerker als groepsleerkracht,
als teamlid, in externe contacten en als zichzelf ontwikkelend professional.
De Vaardigheidsmeter levert input aan dit gesprek. Tevens zou de medewerker een zelfreflectietest kunnen
doen, een 360-graden-feedback, of het POP maken/ actualiseren om meer duidelijkheid te krijgen en
antwoord te kunnen geven op deze vragen).
Uit een competentie/vaardigheidsmeting wordt zichtbaar in welke mate de medewerker de betreffende
competenties/vaardigheden in zijn/haar werk laat zien. Op basis van deze resultaten kan bepaald worden
welke competenties/vaardigheden ontwikkeling verdienen om gestelde doelen te kunn en behalen.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling medewerkers te beoordelen op basis van de resultaten van de
vaardigheidsmeter of andere competentiemeting. Het gaat hier om ontwikkelingsinstrumenten en geen
beoordelingsinstrumenten. Wel kan uiteindelijk beoordeeld worden op de mate van ontwikkeling van de
competentie/vaardigheid. Hiervoor is het dan belangrijk gezamenlijk concrete gedragsdoelstellingen te
formuleren en afspraken te maken over “wat zie ik je dan anders doen?”.
Het doelstellingsgesprek is een formeel gesprek waarvan verslaglegging in het personeelsdossier komt. De
verslaglegging kan kort en bondig: welke afspraken zijn gemaakt, hoe en wanneer worden deze afspraken
geëvalueerd? Het (getypte) verslag kan door de leidinggevende of door de medewerker gemaakt worden en
moet door beiden worden ondertekend. Aan een doelstellingengesprek zijn geen directe rechtspositionele
consequenties verbonden.
3.9.4 Het functioneringsgesprek
In het functioneringsgesprek wordt door zowel leidinggevende als medewerker aangegeven hoe de
ontwikkeling en het functioneren van de medewerker verloopt. Bij het functioneringsgesprek staan de
volgende aspecten centraal:
- Welbevinden in het werk.
- Wat is de voortgang ten aanzien van de gestelde resultaatafspraken/ doelen?
- Feedback van de leidinggevende over functioneren van de medewerker.
- Hoe functioneert de leidinggevende in relatie tot de medewerker?
- Welke betekenis heeft dit voor de organisatie, c.q. schoolontwikkeling? Welke vervolgafspraken
maken we?
- Betekenen de vervolgafspraken iets voor het (her)formuleren van je doelen?
- Aansluitende ondersteuning: benodigde ondersteuning (bijv. coaching, intervisie, opleiding) die ertoe
leidt dat de medewerkers beter gaat functioneren.
Het functioneringsgesprek is een formeel gesprek waarvan verslaglegging in het personeelsdossier komt. De
verslaglegging kan kort en bondig: welke afspraken zijn gemaakt, hoe en wanneer worden deze afspraken
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geëvalueerd? Het (getypte) verslag kan door de leidinggevende of door de medewerker gemaakt worden en
moet door beiden worden ondertekend. Aan een functioneringsgesprek zijn geen directe rechtspositionele
consequenties verbonden.
3.9.5 Het beoordelingsgesprek
Iedere medewerker heeft het recht om beoordeeld te worden. “Doe ik het goed?” is een v raag waarop een
ieder het antwoord nodig heeft. De zaken die beoordeeld worden zijn vooraf bekend bij de medewerker. De
leidinggevende beoordeelt alleen die zaken die waarneembaar zijn geweest. Het gaat om zichtbaar gedrag en
niet om hoe iemand is. Uitgangspunt is daarbij de bij de functie behorende competenties en
resultaatafspraken uit het doelstellingsgesprek (eventueel tussentijds bijgesteld in het functioneringsgesprek).
Bij de beoordeling staan de volgende vragen centraal:
- Voldoet een medewerker aan de bij zijn functie behorende competenties?
- Zijn en in welke mate de resultaten uit het doelstellingsgesprek behaald?
- Hoe functioneer je naar het oordeel van de leidinggevende?
- Hoewel het gesprek een ‘oordelend’ karakter heeft, heeft de medewerker ook de gelegenheid
zijn/haar visie op de geleverde prestatie te geven.
- Wat betekent dit functioneren voor het vervolg?
- Positief: ga zo door of neem een volgende stap (herformuleren doelstellingen).
- Negatief: we laten de doelstellingen en afspraken staan en doen he t nog een keer of we
herformuleren de doelstellingen.
Een beoordeling heeft tot doel dat de leidinggevende zich uitspreekt over de wijze waarop de medewerker
zijn/haar functie heeft vervuld. Een beoordeling gaat dus over het arbeidsverleden (in principe d rie
schooljaren) en mag alleen plaatsvinden als er minstens één doelstellingsgesprek en één
functioneringsgesprek aan vooraf is gegaan, tenzij dit door zwaarwegende omstandigheden niet mogelijk was.
Verslaglegging gebeurt door de leidinggevende en het verslag wordt ondertekend door zowel de
leidinggevende als de medewerker. De beoordeling wordt bewaard in het personeelsdossier. Aan een
beoordeling kunnen rechtspositionele consequenties verbonden zijn.
Frequentie en redenen voor een beoordeling
Een beoordeling vindt minimaal eens in de 3 jaar plaats en om tenminste één van de volgende redenen:
- de medewerker komt in aanmerking voor een vaste benoeming;
- de medewerker komt in aanmerking voor een hogere functie of salarisschaal;
- het functioneren van de medewerker geeft aanleiding;
- de medewerker vraagt om een (extra) beoordeling.
3.9.6 Onderscheid functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
Een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek verschillen van elkaar in doel, vorm, werkwijze, gevolgen,
tijdsfasering en dergelijke. Hieronder een overzicht:
Doel
functioneringsgesprek
- analyseren van / bijsturen van de voortgang van
de afspraken en pop
- gericht op het verbeteren van het functioneren
van individu en organisatie
- gericht op ontwikkeling
Wat komt aan bod?
functioneringsgesprek
- afspraken gemaakt tijdens het vorige gesprek
- inhoud van het werk
- samenwerking en communicatie
- werkomstandigheden en werksfeer binnen de
school

beoordelingsgesprek
- evalueren van het aandeel van de medewerker
in het bereiken van de POP
- gericht op het uitspreken van een
waardeoordeel

beoordelingsgesprek
- aandeel van de medewerker in realiseren van de
afspraken
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-

functioneren van de direct leidinggevende in
relatie met het personeelslid
persoonlijk ontwikkelingsplan
doelen voor de komende periode,
toekomstperspectieven
afspraken

Vorm
functioneringsgesprek
- een gesprek met inbreng van beide partners

beoordelingsgesprek
- een eenzijdige waardering door de
leidinggevende

Resultaat
functioneringsgesprek
- actiepunten / popformulering ter bijsturing

beoordelingsgesprek
- waardering van de medewerker

Relatieniveau
functioneringsgesprek
- vanuit ieders eigen functie een gezamenlijke
betrokkenheid en verantwoordelijkheid
gelijkwaardig

beoordelingsgesprek
- leidinggevende boven, medewerker onder een
gezagsrelatie voortkomend uit de functie van
beiden

Rol leidinggevende
functioneringsgesprek
- procesmatige analyse
- bestuurlijke interventie
Rol medewerker
functioneringsgesprek
- inhoudelijke analyse
Tijdsperspectief
functioneringsgesprek
- heden en toekomst
Frequentie
functioneringsgesprek
- minimaal eens per jaar

Bezwaarprocedure
functioneringsgesprek
- niet van toepassing

Rechtspositionele consequenties
functioneringsgesprek
- geen

beoordelingsgesprek
- evalueert en waardeert aandeel medewerker

beoordelingsgesprek
- vraagt toelichting

beoordelingsgesprek
- verleden
beoordelingsgesprek
- eens per drie jaar
- in ieder geval als er formele beslissingen
genomen moeten worden

beoordelingsgesprek
- mogelijk indien beoordeelde niet akkoord is met
de beoordeling

beoordelingsgesprek
- kan leiden tot arbeidsrechtelijke consequenties
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3.10 Ziekte en verzuim
Bij ziekte belt de medewerker zelf naar de directeur / school. Die tracht binnen een dag de vervanging voor het
verzuim geregeld te krijgen.
Bij eventuele ziekte en/of re-integratie dienen medewerkers goed begeleid te worden. Onder goede
begeleiding verstaan we contacten met Arbodiensten en een goede samenwerking met de Arbodienst. Door
goed beleid te voeren willen wij onder de norm van 4% blijven.
3.11 Arbeidsomstandigheden:
Alle medewerkers beschikken over ARBO verantwoord meubilair.
Op school wordt tweejaarlijks een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie )uitgevoerd. De MR wordt op de
hoogte gesteld van de resultaten. Vanuit de RI&E volgen actiepunten. De school beschikt over een
ontruimingsplan en er wordt jaarlijks een ontruimingsoefening georganiseerd.
3.12 Stagebeleid
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten, onderwijsassistenten en vanuit de verschillende
functiegroepen onderwijsondersteunend personeel (OOP) vindt de Toekomst het belangrijk
haar bijdrage te leveren. Daartoe biedt de Toekomst gelegenheid om ervaring op te doen.
Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire wil begeleiden.
Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de
opleidingsschool.
3.13 Doelen Personeel
Professionalisering
Doel
Nascholing wordt ingezet op een brede deskundigheid op school.
Indicator

Op de Toekomst werken leerkrachten met verschillende specialisaties zoals de Master
Sen, (leerkracht)coach, I-coach, lees- en rekencoördinator

Gesprekscyclus
Doel

Implementeren nieuwe gesprekscyclus, met name het beoordelingsgesprek

Indicator

Jaarlijks vindt een doelstellingsgesprek plaats. Een beoordeling vindt minimaal eens
in de 3 jaar plaats. De andere twee jaar wordt een functioneringsgesprek gevoerd.
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Hoofdstuk 4: Cultuur en Klimaat
4.1 Cultuur en klimaat
Wij maken een onderscheid tussen de cultuur van de school en het klimaat in de school. Klimaat staat voor
goede sfeer, aandacht voor elkaar, etc.
Je kunt wel zeggen dat op onze school een goed klimaat heerst. Iedere medewerker is medeverantwoordelijk
voor het werkklimaat. Maar een sterk op een goed
klimaat georiënteerde school kan soms ook een
belemmering zijn voor professionele groei. Elkaar
aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheid
bijvoorbeeld is in zo’n klimaat moeilijk.
Bij cultuur denken we aan het geheel van min of
meer onbewuste vanzelfsprekendheden,
ongeschreven regels en procedures, onbenoemde
gewoonten die richting en vorm geven aan gedrag.
Culturen worden zichtbaar in symbolen, rituelen,
normen en waarden en in gemeenschappelijke
opvattingen over wat hoort en wat niet. Ze worden
pas gemist als ze er niet meer zijn.
4.2 Sfeer
Het schoolklimaat wordt geëvalueerd middels tevredenheidpeilingen onder ouders, kinderen en
medewerkers. Deze gegevens worden geanalyseerd en besproken met het team, de kinderen en het bestuur.
In een ouderavond is het onderzoek met de ouders besproken. De uitkomsten leiden tot verbeterpunten.
De sfeer op de Toekomst wordt door de ouders als voldoende gewaardeerd.
Voor kinderen, teamleden en ouders zijn gedragsregels afgesproken. Deze zijn te vinden in de schoolgids en
teamgids.
Op SKO-niveau is een Gedragscode voor alle personeelsleden vastgesteld. De Gedragscode staat in de
teamgids en is te vinden op de website van de school.
4.3 Schoolcultuur
Op de Kbs de Toekomst heerst een professionele cultuur. Op onze school zijn teamleden sterk gemotiveerd. Zij
voelen zich uitgedaagd om zich te ontwikkelen en resultaten te boeken. Men is duidelijk trots op het team en
de school.
Iedereen kent zijn verantwoordelijkheden én wordt daar op aangesproken. De teamleden voelen zich in sterke
mate zelfverantwoordelijk zowel voor de resultaten van de kinderen als voor hun eigen (individuele)
ontwikkeling. Om te komen tot een professionele cultuur zijn twee pijlers essentieel:
- er is in het team energie en gerichtheid op het bereiken van de beoogde prestaties
er is in het team een klimaat waarin men wat voor elkaar over heeft en wil samenwerken.
Bij een professionele cultuur hoort ook professioneel gedrag. We hebben met het team de volgende afspraken
gemaakt:
- teach as you preach
- je praat met iemand, niet over iemand
- elkaar aanspreken op gedrag
- denken in oplossingen ( Ja, en i.p.v. Ja, maar)
- effuh checkuh (i.p.v. hardnekkige beeldvorming in stand houden)
- kunnen omgaan met reflectie, kernkwaliteiten
- feedback geven en krijgen
- fouten maken mag, maar je moet wel leren van je fouten
- het is niet erg iets niet te weten, maar het is wel erg als je daarin berust.
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4.4 Leeromgeving
Hoe schep je een leeromgeving waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? In organisaties
waar mensen van elkaar kunnen leren, waarin experimenteren mag en waarin kennis wordt gedeeld, is sprake
van een gunstig leerklimaat. Het vergt wel de nodige inspanning en creativiteit om een gunstig leerklimaat te
bereiken. Onder een positief onderwijsleerklimaat verstaan we een klimaat dat motiverend is en positieve
energie genereert, voor zowel de medewerkers als kinderen. Dit maakt het werken en leren prettiger en het
levert meer op in de zin van betere schoolprestaties.
Een positief leerklimaat maakt dat je je verbonden voelt met de school. Het gaat om het gevoel dat je erbij
hoort, dat je gekend en erkend wordt en dat je trots kunt zijn op het feit dat je op deze school werkt of leert.
Verbondenheid met de school als geheel, maar ook verbondenheid met elkaar, collega's, kinderen en ouders.
Verbondenheid ontstaat vanuit een gevoel van gemeenschappelijkheid: je werkt met elkaar naar een
gemeenschappelijk doel, je deelt de interesse in een bepaald vak of beroep en je voelt je verbonden met
elkaar omdat je bepaalde waarden deelt. Te denken valt dan aan waarden zoals respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid. Daardoor wordt tevens voldaan aan de psychologische basisbehoeften van de mens om
gemotiveerd te werken en te leren.
Naast verbondenheid, vormt structuur in feite het fundament van een positief leerklimaat. Structuur zorgt
ervoor dat je weet waar je aan toe bent. Dankzij een aantal vaste afspraken en regels wordt de omgang met
elkaar een stuk makkelijker. Wanneer kinderen voldoende structuur krijgen, kunnen zij zich optimaal
ontwikkelen. Dankzij dezelfde structuur kunnen medewerkers hun aandacht vooral besteden aan de inhoud
van hun werk.
We willen op kbs de Toekomst ons onderwijs gestalte geven door te zorgen voor een veilig schoolklimaat en
een ononderbroken ontwikkeling en opbrengstgerichtheid. Daarbij spelen we in op de sociaal -emotionele- en
zorgbehoefte. We gaan ervan uit dat kinderen de drive hebben om te leren. We werken met onze leerlingen
toe naar een toenemende mate van zelfstandigheid. Binnen dit kader hebben we als team de Kanjertraining
gevolgd, hebben we een gedragsprotocol opgesteld en hebben we afspraken gemaakt met betrekking tot het
klassenmanagement. We bespreken teambreed tweemaal per jaar de opbrengsten.
We willen een rijke, uitdagende leeromgeving scheppen waarin het onderwijsaanbod sluit aan op wat
kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling en gericht is op de leerbehoeften van kinderen en de 21st century
skills. Kinderen mogen hun talenten ontwikkelen en kunnen boven zichzelf uitstijgen
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4.5 Verwachtingen over leerprestaties van kinderen
De school heeft hoge verwachtingen van haar leerlingen en wil hen stimuleren hun talenten maximaal te
gebruiken. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij/ zij zich hierop richt. Ook van ouders wordt verwacht
dat zij hierbij helpen.
Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsraad eisen dat leerkrachten hoge verwachtingen van hun leerlingen
formuleren omdat ze alleen zo kinderen zouden kunnen motiveren het beste resultaat te behalen. Leerlingen
waarvan de leerkracht hoge verwachtingen heeft, voelen zich uitgedaagd en gaan zich naar die verwachting
gedragen. Hoge verwachtingen leiden zo tot betere prestaties.
Toch plaatsen we als school een kanttekening bij deze hoge verwachtingen. De verwachtingen die in het
onderwijs worden gevraagd gaan veelal om cognitieve prestaties: lezen, schrijven en rekenen. Wanneer we de
ontwikkeling van een kind beperken tot deze schoolse vaardigheden zijn we op de verkeerde weg. Wij zi en het
kind als een totale persoonlijkheid die zich via ontdekkend leren en verbeelding zo breed mogelijk moet
kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk bepalen alleen intrinsieke verwachtingen, verwachtingen van het kind zelf
uit, het uiteindelijke schoolsucces. Intrinsieke verwachtingen ontwikkelen zich in een stimulerende,
kindvolgende omgeving, waarbij je mag worden wie je bent ( maar nog niet kunt zijn), op jouw manier en in
jouw tijd. Verwachtingen van buitenaf kunnen verlammend werken.

4.6 Externe contacten
Een basisschool staat midden in een netwerk van allerlei invloeden en relaties. Zo zijn de gemeente, de
landelijke overheid, de ouders/verzorgers, het schoolteam, de buurt, allerlei instellingen en instanties rondom
de school erg belangrijk voor het functioneren van de school als organisatie.
De school onderhoudt contact met:
- Gemeente Dronten:
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- Samenwerkingsverband 24-03
- Onderwijsloket Lelystad - Dronten
- Inspectie Onderwijs afdeling Utrecht
- IJsselgroep - onderzoek en begeleiding
- Vroegtijdige en Voorschoolse Educatie in de gemeente Dronten
- Werkgroep overgang basis – voortgezet onderwijs in de gemeente Dronten
- Kinderdagopvang Dronten
- GGD
- Schoolmaatschappelijk werk
- Interventiemedewerker / Huisartsenondersteuner
- Lokaal SKO-Beraad Dronten
- Het vervolgonderwijs in de regio
- Katholieke Pabo Zwolle
- Ambulante begeleiding van: De Twijn – cluster 3 – te Zwolle
Eduvier te Lelystad
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4.7 Cultuur voor de medewerkers
In ons team mag je ‘jezelf’ zijn. Individuele kwaliteiten worden erkend en benut. Ieder is als mens gelijk, maar
individuele kwaliteiten kunnen sterk verschillen. Het is binnen het team gewoon dat medewerkers worden
aangesproken op wat ze wel en niet kunnen. Teamleden die verstand hebben van een bepaald onderwerp of
er affiniteit mee hebben, zetten de lijnen uit. Binnen de school worden taken en bevoegdheden verdeeld op
basis van deskundigheid, affiniteit en ontwikkelingsmogelijkheden van het team. Collega’s erkennen de
deskundigheid van de ander.
In een professionele cultuur gaat het om erkende ongelijkheid onder professionals. Mensen bespreken met
elkaar openlijk wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Niet iedereen hoeft over alles mee te praten. Het
instellen van actieteams is een manier om interesse en bekwaamheid van mensen in te zetten bij
beleidsvorming. Mensen die ergens verstand van hebben worden bij elkaar gebracht en nemen ook
beslissingen. Draagvlak voor beslissingen wordt nagestreefd. Iedereen wordt goed geïnformeerd maar hoeft
niet overal over mee te praten. Een professionele cultuur biedt kansen aan een professional om beter te
worden maar stelt ook eisen aan de professional. Een professional wordt gekenmerkt door het tonen v an
initiatief en het meedenken.
Het werken met actieteams wordt bemoeilijkt doordat we een kleine school zijn en dus een klein team
hebben. De hoeveelheid schoolontwikkelpunten is even groot als bij een grote school maar moet door een
beperkt aantal mensen worden uitgevoerd.
Verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect zijn sleutelwoorden binnen de Kbs de Toekomst, niet alleen
in de klas, maar ook binnen de school als geheel. Van alle medewerkers wordt gevraagd dat zij deskundig zijn,
professioneel betrokken, veranderingsgezind, het vermogen hebben om in te kunnen spelen op een
veranderende omgeving en vooral ook een gezond gevoel te hebben voor wat haalbaar is.
In elke organisatie is respectvol en efficiënt communiceren één van de voornaamste factoren die het
welbevinden van de medewerkers bepalen. Het is belangrijk goed te communiceren; effectieve communicatie
kan veel problemen voorkomen. Het lijkt zo gemakkelijk, maar het valt in de praktijk niet altijd mee! Daarom is
er blijvende aandacht voor het geven en ontvangen van feedback. We hebben afgesproken dat er niet over
maar met elkaar wordt gesproken en dat we bij problemen op de juiste persoon afstappen.
4.7.1 Feedback geven
Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is onmisbaar als je
met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat
het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. Je
stuurt elkaar bij door commentaar te geven. Wie feedback geeft, kan
ook feedback terug verwachten. Dat is soms onprettig, maar je leert
er van als iedereen zich aan de regels houdt.
Feedback geven is ook welgemeende en gerichte complimenten
uitdelen. Mensen leren vaak veel meer van duidelijk commentaar op
werk dat ze goed hebben gedaan, dan van kritiek op fouten. Feedback
speelt een heel belangrijke rol bij motivatie.
Als je een taak uitvoert heb je feedback nodig om te beoordelen hoe
je het hebt gedaan. Om zelf gemotiveerd te blijven, moet je soms om feedback vragen.
Formule voor het geven van feedback:
- Beschrijf veranderbaar gedrag
Je geeft altijd feedback op iets wat iemand gedaan heeft en niet op hoe hij is. Beschrijf alleen gedrag dat
iemand kan veranderen.
- Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien of gehoord
Feedback waarin de woorden ‘altijd’ of ‘overal’ of ‘nooit’ in voorkomen, slaat de plank mis. Dan loopt de
feedback uit op een welles-nietes-ruzie. Een extra regel is dat je het zélf gezien of gehoord moet hebben. Met
feedback die je baseert op geklets, of eerlijke vertrouwelijke informatie, van anderen maak je meer kapot dan
je lief is.
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- Gebruik een ‘ik-boodschap’
Een jij-boodschap zegt: jij doet iets fout. Een ik-boodschap zegt: ik zou het graag anders zien. Kunnen we het
daar over hebben? Een ik-boodschap nodigt je gesprekspartner uit om begrip op te brengen voor jouw kant
van de zaak. Een feedbackzin begint met ‘ik’.
- Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft
Laat je gevoel spreken. Dat gaat al veel makkelijker als je een ik-boodschap geeft. Het gaat er immers niet om
wat die ander nu precies heeft gedaan of nagelaten, maar jij hebt problemen met de gevolgen ervan. Kortom,
jij hebt iets nodig van de ander en dat moet je kunnen benoemen. Want die ander moet dat weten
om empathie te kunnen voelen voor jou en je feedback.
Je kunt dus prima zeggen welke gedachten het gedrag van de ander bij jou oproept. Zo kan je collega zich in
jouw gevoelens inleven
- Laat je gesprekspartner reageren
Geef de ander de gelegenheid te reageren. Houd gewoon even je mond, hoe moeilijk dat ook kan zijn in je
opwinding. Vraag of de ander je heeft begrepen en of hij zich het voorval hetzelfde herinnert als jij.
Is dat niet het geval, licht je boodschap dan toe met aanvullende voorbeelden. Durf om een reactie te vragen:
"Begrijp je wat ik bedoel?"
- Vraag om het gewenste gedrag
Je wilt graag dat de ander zijn gedrag verandert. Help hem daarbij door duidelijk te zeggen hoe je het dan wilt.
- Verken oorzaken en oplossingen
Als je gesprekspartner het met je eens is dat zijn gedrag moet veranderen, of dat hij zijn werk moet herzien,
kun je gaan praten over oorzaken en oplossingen. Neem de tijd om te analyseren. Vul niet in wat je dénkt dat
de ander bedoelt. Maak duidelijk dat je de ander graag wil helpen waar nodig. In deze fase komt het erop
aan actief te luisteren. Wat je gesprekspartner zegt biedt immers aanknopingspunten om tot een oplossing te
komen. Als je op deze manier feedback geeft, moet het lukken de ander ervan te overtuigen dat hij zijn gedrag
moet veranderen.
In een professionele cultuur heerst ook een klimaat waarin men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor
de school, men elkaar waardeert, iets voor elkaar overheeft, zich opgenomen voelt in collegiale relaties.
Teamcohesie wordt als essentieel ervaren.
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4.8 Cultuur voor de kinderen
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen op school. We hechten aan hun
meningen en ideeën. Maandelijks wordt er een groepsvergadering gehouden in groep 5 t/m 8.
Elke twee jaar is er een tevredenheidsondezoek voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8.
Wat voor de leerkrachten geldt, geldt ook voor de kinderen. Op de Kbs de Toekomst mag je ‘jezelf’ zijn
De Kbs de Toekomst gaat er vanuit dat mensen verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk,
integendeel. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren.
4.8.1 Zelfstandig werken en samenwerken
In hoofdstuk 1 bespraken we de principes van
- Competentie
- Relatie
- Autonomie
Vanuit deze principes nemen het zelfstandig werken en het samenwerken een eigen plaats in. Zelfstandig
werken houdt in dat kinderen, alleen of samen, gedurende enige tijd zonder hulp van de leerkracht, werken.
Wij zien zelfstandig werken als een doel van ons onderwijs, maar daarnaast zeker ook als een middel om beter
uit te kunnen gaan van verschillen tussen kinderen.
Als systeem wordt het zelfstandig werken dan ook geïntegreerd in het dag– en weekprogramma van de
verschillende groepen. Bij zelfstandig werken verandert de rol van de leerkracht van leider naar begeleider
zonder de noodzaak tot instructie geheel uit het oog te verliezen.
Bij zelfstandig werken kunnen de kinderen individueel of samen met een activ iteit bezig zijn. Deze activiteit
hoeft niet voor alle kinderen dezelfde te zijn. Zelfstandig werken en samenwerken horen bij elkaar. Zelfstandig
werken wil immers niet zeggen dat een kind in zijn eentje alles moet oplossen, maar dat het zo min mogelijk
een beroep doet op de groepsleerkracht. Juist als kinderen goed kunnen samenwerken, kunnen ze beter
zelfstandig werken. Twee weten er meer dan één. Samen kunnen kinderen de problemen oplossen waar ze
tegenaan lopen.

De school is geen voorbereiding op het latere leven, het IS het leven! Het is dan ook een taak van de school
om kinderen te laten ervaren dat we leven in een maatschappij waarin we elkaar nodig hebben . Door samen
te werken kunnen we tot resultaten komen die kwalitatief beter zijn dan eenmanswerk. Dit kan bereikt
worden door de verschillende kwaliteiten en talenten van elkaar te benutten.
4.9 Cultuur voor ouders
Kbs de Toekomst wil transparant zijn. De vergader- en communicatielijnen zijn helder. In het jaarverslag wordt
gerapporteerd over opbrengsten en schoolontwikkeling.
Ouders worden structureel betrokken bij activiteiten van de school. Dat gebeurt via de MR, ouderraad, pleinen luizenouders, maar ook ouders die hand‐ en spandiensten verrichten en gevraagd worden allerlei
festiviteiten te (helpen) organiseren. Er wordt eenmaal per vier jaar en oudertevredenheidsonderzoek
gehouden. De ervaringen en opvattingen van ouders worden meegewogen in het schoolbeleid.
De website, de wekelijkse nieuwsbrief, schoolgids en het rapport vormen belangrijke informatiebronnen naar
ouders toe. Tevens worden ouders zo nodig via de mail extra geïnformeerd.
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Driemaal per jaar is er een schriftelijke rapportage naar de ouders. Aan de hand van de rapporten worden tienminutengesprekken ingepland. Daarnaast kan iedere ouder altijd een afspraak maken met leerkracht of
directie.
Voordat ouders besluiten hun kind bij ons op school in te schrijven, vindt er een gesprek met de directie
plaats. Hierin wordt informatie verstrekt over de visie en de doelstellingen van de school. Tevens wordt verteld
wat de school verwacht van de ouders bij de begeleiding van hun kind.
In de onderbouw wordt gewerkt met een registratiesysteem, waarbij alle aspecten van de ontwikkeling in
kaart worden gebracht. De leerkracht houdt de voortgang in de gaten door te observeren. De kinderen werken
in diverse hoeken, waardoor er ook ontwikkelingsgericht gewerkt kan worden. Daarnaast wordt er gewerkt
met de methode Piramide.
Nieuwsbrief
Elke vrijdag wordt de Nieuwsbrief verzonden via de mail. Ouders die het weekjournaal in papieren versie
willen ontvangen, kunnen dat bij de leerkracht aangeven. Eventuele kopij dient uiterlijk donderdag te worden
ingeleverd op school of per e-mail.
Kinderen, ouders en belangstellenden kunnen de website van de school bezoeken. Hierop worden ook
regelmatig foto’s van en over de kinderen geplaatst. www.kbsdetoekomst.nl
Kennismakingsgesprek kleuters
Drie weken nadat hun kind op school begonnen is, is er een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de
leerkracht. Dit kan op school worden gevoerd of tijdens een huisbezoek.
Rapport
Voor elk kind wordt drie maal per jaar een rapport ingevuld. Dit wordt met het kind besproken. In dat verslag
tekent en schrijft het kind zelf ook.
In het verslag wordt aangegeven hoe kinderen functioneren op school zowel wat betreft onderwijs als
opvoeding. Deze verslagen worden besproken met de ouders in de zgn. 10-minuten gesprekken.
De rapporten verschijnen in november, februari en juni.
Inloopavonden
In het na- en voorjaar zijn er de zogenaamde Inloopavonden. Op deze avonden kunnen ouders tussen 18.00
en 19.00 uur – samen met het kind – vrij binnenlopen en het werk van het kind bekijken, eventueel kort
contact hebben met de leerkracht en contact onderhouden met andere ouders.
Groepsavond
Op deze avond aan het begin van het schooljaar wordt per klas informatie gegeven. De leerkracht vertelt u
over de gang van zaken in de klas van uw kind: de gebruikte methoden, de materialen, welke doelen zijn er dit
jaar gesteld, hoe kunt u uw kind begeleiding bieden etc. Kortom, de praktijk van elke dag.
Informatieavond voor ouders van oudste kleuters
Voor de ouders van kinderen die naar groep 3 gaan. Deze vindt plaats in het voorjaar.
Huisbezoek
Eenmaal per twee jaar bezoekt de leerkracht het kind thuis.
Omgekeerde oudergesprekken
Wanneer het kind in een nieuwe groep komt, worden de ouders uitgenodigd voor een zogenaamd omgekeerd
oudergesprek. Van tevoren vullen de ouders een vragenlijst in. De ouders vertellen de leerkracht over de
bijzonderheden, talenten en interesses van hun kind.
Schoolkalender
Elk jaar komt een nieuwe schoolkalender uit. Hierin vindt u achtergrond- en actuele informatie van de school.
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Jaarverslag
Voor de eerste algemene ouderavond ontvangen de ouders het jaarverslag van het voorgaande schooljaar.
Ouderavond
De oudervereniging organiseert een maal per jaar, aan het begin van het schooljaar, een algehele ouderavond.
Tijdens deze avond brengen de oudervereniging en de medezeggenschapsraad een jaarverslag uit en komen
algemene schoolzaken aan de orde o.a. de financiële verantwoording, evenals de begroting van het komende
jaar.
VVE
Op school besteden we veel tijd en energie in de onderbouw aan VVE. Voorafgaand aan ieder Piramideproject
krijgen de ouders informatie over dat project dat in de komende periode wordt b ehandeld. Deze informatie, in
samenwerking met de onderbouwjuffen, verstrekt door Jacqueline Scherpenisse, ouderconsulent van de
gemeente Dronten. Ouders kijken dan ook een uurtje mee in de klas.
Koffie uurtje in de Ouderkamer
Tijdens deze koffiemomenten geeft de directie of een teamlid informatie over schoolontwikkelingen. Indien
van toepassing geven de ouders advies of komen met verbeterpunten. De koffie uren worden eens per 6
weken georganiseerd.
Facebook
Als u ons wilt volgen kunt u zich als vriend aanmelden bij ons Facebook adres.
Twitter
Ook daar kunt u zich voor aanmelden.
Schoolplan en jaarlijks activiteitenplan.
Elke vier aar wordt een schoolplan opgesteld, waarin de visie, werkwijze en koers voor de komende vier jaar
wordt beschreven. Vanuit dit schoolplan wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld. Deze activiteiten
worden jaarlijks in het jaarverslag geëvalueerd
Schoolgids
In de schoolgids staat wat de opzet van ons onderwijs is, hoe wij zorg voor kinderen hebben ingericht, wat van
ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten, wat wij willen met onze school en
wat wij doen op school. Ook staan wij stil bij de achterliggende visie betreffende onze school.
Informatieboekje onderbouw
Wanneer een kleuter op school komt, ontvangen de ouders naast de schoolgids en schoolkalender het
informatieboekje Onderbouw. Hierin staan alle schoolse zaken met betrekking tot het eerste kleuterjaar in
vermeld.
De Nieuwsbrief, de schoolgids, schoolkalender, het jaarverslag en het schoolplan zijn te downloaden via de
website.

4.10 Schoolorganisatie
Bestuur
De Kbs de Toekomst is een school van de Scholengroep Katholiek Onderwijs voor Flevoland en de Veluwe.
Onder deze stichting ressorteren 27 scholen.
Directie
De directie is verantwoordelijk voor alle werkvelden op school. De directie is vier dagen op school aanwezig.
Formatie technisch is het niet mogelijk een aparte ib-er aan te stellen. De directeur vervult daarom naast
directietaken ook de ib-taken.
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Team
Het team bestaat uit leerkrachten, een plusgroepleerkracht/orthopedagoog en een administratief
medewerkster. De leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in hun eigen groep. De
plusgroepleerkracht draagt een gedeelde verantwoordelijkheid over de haar toevertrouwde kinderen wat
betreft de ontwikkeling van die kennis en vaardigheden waarvoor zij zijn aange steld.
Ouders
Voordat ouders hun kind op school aanmelden, hebben ze de schoolgids toegestuurd gekregen en een
uitgebreid kennismakingsgesprek met de directie gevoerd.
Elk schooljaar ontvangen de ouders het boekje Snap je kind. Hierin wordt voor elk le erjaar uitgelegd wat en
hoe er dat jaar aan leerstof aan het kind wordt aangeboden.
Vanuit de gedachte ‘opvoeden doe je samen’, vinden wij de betrokkenheid van ouders bij de school van groot
belang. Wij verwachten van ouders dat, wanneer er een beroep op ze wordt gedaan, ze zich daadwerkelijk
inzetten op school. Ouderbetrokkenheid is een speerpunt op de Toekomst. Zie het Ouderbeleidsplan op onze
website.
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4.11 Kinderraad

Uit het Tevredenheidsonderzoek van januari 2014 kwam het onderdeel Interactie school en leerlingen
gemiddeld laag uit.
- Op onze school kunnen kinderen zeggen of ze iets wel of niet leuk vinden.
- Als ik iets niet leuk vind, wordt er naar mij geluisterd.
- Als ik vind dat de meester of juf iets niet goed doet kan ik dat tegen de meester of juf zeggen.
Daarnaast willen we meer aandacht gaan geven aan het principe Leren door doen. Daarom is in september
2014 de Kinderraad opgericht. Een Kinderraad kan voor beiden punten een positieve impuls zijn. Als aanvulling
op de ideeën die het team lanceert hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken.
In een Kinderraad
- worden kinderen gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo om
te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen, en te uiten wat er
in hen omgaat
- draait het om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren
naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
- leren kinderen door mee te doen dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
- Doen kinderen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren
onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken,
verantwoordelijkheid te dragen, etc.
De kinderraad is - zo gezien - een leerwerkplek voor participatie en burgerschap. Elk schooljaar, in september,
wordt een nieuwe Kinderraad gekozen. Vanaf groep 5 kunnen kinderen zitting hebben in de Kinderraad. Van
elk leerjaar wordt een jongen en een meisje gekozen door de kinderen van die groep. De kinderraad vergadert
gedurende het schooljaar eenmaal per maand, maximaal een uur, tijdens schooltijd.
Voorafgaand aan de vergadering wordt door de leden in de eigen groep een kring georganiseerd waarin
vragen, ideeën, problemen e.d. worden geïnventariseerd die de Kinderraad kan bespreken. De leden van de
Kinderraad koppelen terug naar de eigen groep. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit wordt in
de Nieuwsbrief geplaatst.
4.12 Oudervereniging
Binnen de school is de oudervereniging actief. De leden worden gekozen door en uit de ouders.
Adresgegevens van de oudervereniging zijn te vinden op de jaarkalender.
De organisatie en werkwijze van de oudervereniging zijn vastgelegd in statuten. De oudervereniging vergadert
maandelijks en organiseert een maal per jaar een algemene oudervergadering. Iemand van het team is
vertegenwoordigd in de maandelijkse vergadering.
Omdat de school een werk/leefgemeenschap is van bestuur, team, kinderen en ouders samen, stelt de
ouderraad zich ten doel het bevorderen van een goed leef- en werkklimaat. De oudervereniging tracht de
bovenstaande doelstelling te bereiken door:
* Het opzetten en ondersteunen van schoolactiviteiten
Dit betreft de activiteiten die grotendeels gefinancierd worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voorbeelden
hiervan zijn: Sinterklaasfeest, Kerst, disco en het slotfeest. De oudervereniging speelt hierin vooral een
organiserende rol en kan daarbij niet zonder de medewerking van de overige ouders. Er worden door het
gehele jaar veel ouders betrokken bij de diverse activiteiten.
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* Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders
Wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school als werk- en leefgemeenschap zullen zij zich
verantwoordelijk voelen en uitgedaagd voelen mee te denken en werken.
* Het bevorderen van informatie aan en communicatie met ouders
Dit betreft de uitwisseling van informatie, en de communicatie tussen, ouders, team, mr, en oudervereniging.
* Het ondersteunen van het team
Dit betreft de praktische ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens sporttoernooien en avondvierdaagse.
* Adviseren
De oudervereniging beschikt in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad niet over wettelijk vastgelegde
bevoegdheden of inspraakmogelijkheden. Zij heeft een adviserende en signalerende bevoegdheid en mag
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan medezeggenschapsraad en directie die met name de geleding
ouders aangaan. Uiteraard moet de oudervereniging hiertoe door de genoemde geledingen voldoende
geïnformeerd worden.
Financiën
Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden.
De oudervereniging neemt de kosten van een aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening.
Daarom vraagt de oudervereniging jaarlijks aan de ouders om een vrijwillige bijdrage.
Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering van de oudervereniging vastgesteld over welk bedrag we
spreken en aan welke activiteiten dit in principe wordt besteed. De penningmeester doet hiertoe een voorstel
dat gebaseerd is op een begroting. De oudervereniging beheert de gelden. Alle gelden zijn bedoeld voor
activiteiten die de school niet uit de reguliere middelen kan bekostigen.
4.13 Medezeggenschapsraad
Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden
dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen
doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij
het College van Bestuur van de SKO. Maar omdat het beleid leraren,
kinderen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het bestuur
overleggen met de medezeggenschapsraad.
Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van
de medezeggenschapsraad genomen worden. Ouders en personeel
kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het
beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag
meepraten en meebeslissen in de raad. De samenstelling van de medezeggenschapsraad bestaat uit ouders
en personeelsleden. De verdeling tussen personeel en ouders is fifty-fifty.
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolb estuur moet
ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Maar de medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een
standpunt kenbaar maken aan het bestuur.
Adresgegevens van de medezeggenschapsraad zijn te vinden op de jaarkalender.
De medezeggenschap is conform de wet op de medezeggenschap ingericht. Daartoe zijn statuten opgesteld.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen
worden geplaatst op de website.
Voor de hele SKO is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR houdt zich bezig met
schooloverstijgende zaken.
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Hoofdstuk 5: Middelen en voorzieningen
5.1 Huisvesting
Goed onderwijs staat of valt vooral met de man of vrouw voor de klas. Maar naast competente leerkrachten
moet ook de omgeving goed zijn. De school moet zorgen voor optimale randvoorwaarden; een gezond en
veilig lokaal, actuele leerinhouden en een uitdagende leeromgeving.
Onze school is gebouwd in 1962 en uitgebreid in de jaren ’80. Het schoolgebouw is ruim van opzet. Er zijn
zeven leslokalen van gemiddeld 56m². Vijf lokalen worden gebruikt voor het basisonderwijs en beschikken
over digitale schoolborden. In elk lokaal staan computers en we gebruiken diverse multimedia-programma’s.
Eén lokaal wordt gebruikt door de Speelotheek van Dronten.
Er is ook een apart speellokaal. In dit speellokaal zijn gymmaterialen voor de kinderen van de onderbouw. Ook
de andere groepen kunnen van dit speellokaal gebruik maken voor bijvoorbeeld dramalessen of dansen.
Multifunctionele ruimtes
In de school zijn verschillende ruimtes waarin
individueel en in kleine groepjes gewerkt kan
worden. Dit is prettig, omdat dit actief adaptief
onderwijs (met optimaal differentiëren en
individuele aandacht) mogelijk maakt.

Centrale hal en bibliotheek
Er is een centrale hal, voorzien van een podium. Die centrale ruimte gebruiken we voor vieringen en
gemeenschappelijke bijeenkomsten. Er is toneelverlichting, een audio- installatie, een beamer en
projectiescherm aanwezig. Hier komt de wereld de school binnen en treedt de school de wereld tegemoet.
In de centrale hal is ook de bibliotheek. Op deze manier zijn alle boeken toegankelijk voor alle kinderen en
wordt het belang van boeken ook onder de aandacht gebracht van ouders die de sch ool bezoeken.
Ouderkamer
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is er een ouderkamer op school ingericht. Het doel van de
ouderkamer is een ontmoetingsplaats voor ouders te creëren van waaruit ouderbetrokkenheid kan worden
opgezet. In een ouderkamer kunnen ouders elkaar ontmoeten om te praten over allerlei zaken die betrekking
hebben op de ontwikkeling van hun kind(eren) op school. Een ouderkamer is een goede mogelijkheid om
contact te leggen met andere ouders, vertrouwen te winnen en ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie uit
te bouwen
Ruimte voor het personeel
We hebben ook een aparte lerarenkamer, directiekamer en een ruimte voor de IB-er. Dit maakt dat onze
leerkrachten ook ruimte voor zichzelf ervaren – letterlijk en figuurlijk.
Buitenruimte
Niet alleen het schoolgebouw is van belang. Zeker zo essentieel is de inrichting van de buitenruimten. De
buitenruimte heeft een duidelijke functie in het onderwijs; er moeten mogelijkheden zijn voor ontdekking en
exploratie. De buitenruimte is als het ware een verlengstuk van binnen, waarbij het speciale van buiten is d at
kinderen er andere uitdagingen vinden, meer vrijheid ervaren of andere kinderen ontmoeten om mee te
spelen en te sporten.
Wij vinden natuurbeleving van belang. Zo’n visie kiest voor een buitenspeelruimte waar kinderen in aanraking
komen met veel natuurlijke materialen (planten, beestjes, takken, aarde, bomen, water). Er moet dus
aandacht zijn voor een gevarieerde beplanting, mogelijkheden voor zaaien en oogsten etc.
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De speelruimtes buiten zijn zo ingericht dat zowel jonge als oudere kinderen zich ruim k unnen ontwikkelen op
motorisch terrein: klimmen, klauteren, zwaaien, springen, hinkelen, duikelen enz.
Er is een schoolpleinwerkgroep die het schoolplein uitdagender en vrolijker wil maken. De gemetselde
schooltuintjes, het nieuwe klimrek en schommels, de verschillende geschilderde spelen zijn daar een
voorbeeld van.

Praktische ruimtes
Buiten bevinden zich een buitenspel/materiaalhok en een overdekte fietsenstalling met een buitenberging.
Binnen beschikken we over een keuken, een kopieersteeg, twee magazijnen, vier toiletgroepen, een kelder,
een schoonmaakhok en een washok.
5.1.1 Plannen Nieuwbouw
De Toekomst staat in het oudste deel van Dronten en is ruim 53 jaar oud. De laatste jaren schommelt het
leerlingaantal tussen de 80 en 90 kinderen. In de directe omgeving staan nog drie kleine basisscholen en een
sbo-school.
Leerlingprognose
2014
2020
2021
Aan Boord
136
134
132
6
6
6
De Schakel
127
127
126
5
5
5
De Toekomst
72 *
71
70
4
4
4
De Uiterton
72
71
70
4
4
4
* is in werkelijkheid 85

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

131
6

129
6

129
6

128
6

127
6

127
5

126
5

125
5

124
5

124
5

124
5

124
5

124
5

123
5

69
4

68
4

67
4

67
4

67
4

66
4

66
4

69
4

68
4

67
4

67
4

67
4

66
4

66
4

De huisvestingssituatie qua ouderdom gebouwen en leegstand vraagt om een visie en lijn die de
schoolbesturen voldoende basis moet kunnen geven voor het verlenen van minimaal de activiteit onderwijs en
die voor de gemeente zijn beslag moet krijgen in het accommodatiebeleid en de reservering van de
noodzakelijke financiële middelen.
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Beschikbare capaciteit

Lokalen

De schakel – geref.
De Driemaster -sbo
Aan Boord - pc
De Toekomst - rk
De Uiterton - openbaar

8
9
8
7
10

Bezetting
2014
6
7
6
4
4

Potentiële
capaciteit 2014
2
2
2
3
6

Bezetting
2025
5
?
6
4
4

Potentiële
capaciteit 2025
3
7
2
3
6

Om de overheadkosten in bedwang te kunnen houden, vindt er overleg plaats tussen de gemeente en de
verschillende besturen. We zijn op zoek naar een manier van samenwerking / inwoning waarbij iedere school
haar eigen identiteit kan bewaren. De komende jaren zal er concrete invulling aan de plannen moeten worden
gegeven.
5.2 Financiën
5.2.1 Bekostiging primair onderwijs/lumpsum
In het primair onderwijs is de lumpsumfinanciering van toepassing. Dit houdt in dat scholen een totaalbedrag
ontvangen voor al hun onkosten. Besturen en scholen hebben daarmee ruimte gekregen om eigen
beleidskeuzes te maken en de onderwijskwaliteit te verbeteren. De hoogte van het budget dat een school
krijgt, hangt onder andere af van het aantal kinderen, hun leeftijd en de opleiding van hun ouders.
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld met daarin de jaarrekening. Zo leggen bestuur en scholen
verantwoording af over hun financieel beleid aan bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht, de overheid,
de medezeggenschapsraad, het personeel en de ouders. Voor het financieel beleid van de Scholengroep
Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe verwijzen wij naar het financieel beleidsplan.
5.2.2 Schoolbudget
Op basis van een allocatiemodel krijgen de scholen middelen toegekend.
Dit is terug te vinden in het financieel beleidsplan.
Er vindt een afdracht plaats aan de bovenschoolse organisatie voor
algemene (personele) zaken, zoals: ARBO-zorg en begeleidingstrajecten,
werving- en selectie directies, vervangingspool, coaching directies,
administratiekantoor en contributies.
Jaarlijks wordt met behulp van een begrotingsmodel, de begroting
samengesteld. Deze wordt opgesteld op basis van het schoolplan en
heeft een relatie met de doelstellingen van de school.
Uitgangspunt is dat de begroting sluitend is, dan wel gemiddeld over drie
jaar een exploitatiesaldo > nul.
Gedurende het jaar moet binnen de vastgestelde begroting worden
gewerkt. Bij afwijkingen zal de schooldirectie verantwoording afleggen.
De oudervereniging organiseert elk jaar een aantal festiviteiten zoals Sinterklaas, kerst- en voorleesontbijt.
Ook hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt in de jaarkalender
vermeld. De hoogte van de vrijwillige bijdrage kan tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond met
instemmingsrecht van de MR worden aangepast. De penningmeester doet hiertoe een voorstel dat gebaseerd
is op een begroting.
Zorgmiddelen
Vroeger ontving de school voor kinderen met een indicatie de zogenaamde rugzakgelden. Met de invoering
van Passend Onderwijs zijn de ‘rugzakjes’ verdwenen. In de toekomst zullen de zorgmiddelen via het
samenwerkingsverband naar de besturen gaan. De school krijgt naar het aantal kinderen van de
1 oktobertelling een evenredig bedrag hiervan. Dit bedrag is echter onvoldoende om de juiste zorg, met name
in de plusgroep, op school te kunnen bieden.
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Budget achterstandsbestrijding
Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een leerling. Heeft een
leerling het gewicht 0,3 of 1,2, dan krijgt de school extra geld. Dit geld is onderdeel van het totaalbedrag dat
de school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs (de lumpsum).
Opleiding ouders

Gewicht

maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk (1 of beide ouders)

1,2

maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (beide
ouders of ouder die voor het kind zorgt)

0,3

Er zijn plannen om de gewichtenregeling makkelijker te maken . Het opleidingsniveau van de ouders blijft
bepalend voor het gewicht dat scholen toekennen aan een leerling. De uitvoering van de regeling verandert.
Scholen maken namelijk te veel fouten. Daarom wil de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) onder meer:
- een standaard ouderverklaring invoeren;
- scholen extra gaan ondersteunen bij de uitvoering van de gewichtenregeling;
- strenger controleren of leerlingen het juiste gewicht krijgen toegekend;
- de regeling vereenvoudigen.
Het gaat om maatregelen die de overheid in 2014 en 2015 wil invoeren of uitvoeren.

5.2.3 Sponsoring
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die
zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Met dat geld kunnen allerlei activiteiten
worden gedaan. Onze school staat hier positief tegenover. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige
manier met sponsoring willen omgaan, moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen.
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van
de school.
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in
strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt.
• Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal.
Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring dat de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, leerlingen en
ouders en een aantal andere organisaties waaronder de consumentenbond hebben ondertekend.
De voorwaarden waaraan alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt voldoen, behoeven de
goedkeuring van het bestuur en de instemming van onze medezeggenschapsraad. De activiteiten, als zodanig,
worden door de directie vastgesteld na overleg met het leerkrachtenteam en onze oudervereniging.
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de
wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, bespreken dit met de directeur. De directeur kan indien zij
niet tot overeenstemming komt met de ouders, hen verwijzen naar het bevoegd gezag.
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5.3. Materieel beleid
5.3.1 Meerjarenplan onderhoud van het gebouw
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor hun gebouwen en terreinen. Zij ontvangen vergoedingen van het
ministerie voor schilderwerk en onderhoud.
Het Onderwijsbureau te Meppel biedt ondersteuning bij het gehele beheer van het schoolgebouw. Zij
adviseren, lichten voor en ondersteunen bij de uitvoering. Ook bij uitbreiding en nieuwbouw, overleg met de
gemeente en het coördineren van het preventief en technisch onderhoud worden zij ingeschakeld.
Iedere SKO- school heeft een actuele meerjaren onderhoudsplanning. Er vinden reguliere schouwingen plaats
waarna het onderhoudsplan voor het komende jaar wordt vastgesteld. De school bouwt een
onderhoudsvoorziening op voor het reguliere onderhoud door jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie
aan deze voorziening toe te voegen. Zie ook: Rode (onderhouds)map
5.3.2 Meerjarenplan vervanging methodes/ICT
Onze school heeft de beschikking over actuele methodes. Bij aanschaf van deze methodes worden zij
geactiveerd en in acht jaar afgeschreven. Acht jaar is de gemiddelde periode die een methode meegaat.
Vaak worden methodes ook in fases ingevoerd en aangeschaft.
De investeringsbegroting voor het Onderwijsleerpakket maakt onderdeel uit van de begroting. Wanneer een
methode eerder vervangen moet worden dan acht jaar zal de aanvraag voor vervanging met redenen
onderbouwd moeten worden.
De school werkt aan een meerjaren ICT-beleidsplan. Op basis van dit beleid investeren zij in hard- en software.
De hardware en software wordt in vier jaar afgeschreven. De digiborden hebben een afschrijvingstermijn van
tien jaar. Ook deze investeringsbegroting is onderdeel van de schoolbegroting.
5.4 Doelen Middelen en voorzieningen
Doel
Indicator
Doel
Indicator
Doel
Indicator

Om de plusgroep te kunnen blijven bekostigen, zal gezocht moeten worden naar extra
financiële middelen.
De school kan, financieel, het huidige zorgniveau, waaronder de plusgroep, in stand
houden.
De school heeft een meerjaren ICT-beleidsplan.
De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid. Op basis van dit beleid investeren zij in hard- en
software.
De scholen in Dronten Centrum hebben een concreet plan betreffende nieuwbouw en
locatiekeuze(s) in- en rond het centrum van Dronten.
De scholen werken, met behoud van de profileringsmogelijkheden, nauw samen en zorgen
onderling voor de afstemming en het gebruik van deze onderwijsvoorzieningen waaronder
afspraken rond niet onderwijsruimtes (lokalen) maar ook rond de fluctuaties in
leerlingenaantallen tussen de verschillende scholen/locaties.
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Hoofdstuk 6: Management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen
6.0 Leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor
is voor het leren van onze kinderen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze
voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle kinderen
in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.
Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland:
- De lessen beginnen stipt om 8.30 uur - 10.30 uur en 13.00 uur
- Minimaal 50% van de onderwijstijd wordt ingezet voor de instrumentale vaardigheden taal en rekenen
- Leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement
- Leerkrachten bereiden een dag van tevoren de lessen volgens het d.i.-model voor.
- Leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften
- Leerkrachten hebben een logboek waarin de planning van een week is opgenomen
- De uitvoering van groeps-/handelingsplannen staan in het logboek ingeroosterd.
- Leerkrachten hanteren heldere roosters, deze zijn aanwezig in het logboek
- Het dagrooster is zichtbaar voor de kinderen door middel van zogenaamde dagritmekaarten. In de
bovenbouw is het dagrooster ook van het bord af te lezen.
6.1.
Visie op ontwikkeling en onderwijs
Wij gaan er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Verschillend in leeftijd en levenservaring, in ras en
cultuur, in levensbeschouwelijke achtergrond, in capaciteiten en talenten, als man of vrouw enz. Dit wordt niet
gezien als hinderlijk, integendeel. Dit veronderstelt adaptief onderwijs, dat wil zeggen onderwijs toegesneden
op de mogelijkheden van het kind. Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’. Op school vindt onderwijs
altijd plaats in een sociale context. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen, k unnen ze veel van elkaar
leren. Leren van en met elkaar vraagt om respect voor elkaar en om de vaardigheid om te kunnen
samenwerken. We kiezen ervoor om kinderen op verschillende manieren met elkaar en met de leerstof in
contact te laten komen. We scheppen heel bewust situaties waarbij het kind niet alleen feitelijke kennis, maar
ook sociale kennis kan opdoen.
6.1.1 Talentontwikkeling
De afgelopen jaren wordt in onderwijsland geleidelijk
aan genuanceerder tegen het begrip IQ aangekeken. Die
omslag in de IQ – benadering wordt onder meer
veroorzaakt door het begrip Meervoudige Intelligentie.
Howard Gardner heeft aan de hand van
hersenonderzoek aangetoond dat ieder mens over
minimaal acht intelligenties beschikt.
MI rekent af met het idee dat de ene mens meer of
minder intelligent is dan de andere. Er wordt uitgegaan
van acht intelligenties die zich grotendeels zelfstandig
ontwikkelen. Ieder mens, iedere leerling heeft een uniek
intelligentieprofiel dat bestaat uit sterker en minder
sterk ontwikkelde intelligenties. Leerlingen zijn dus knap
op verschillende manieren.

6.1.2 Ontdekkend en Onderzoekend leren
Het nieuwe gevleugelde woord in het onderwijs is: ‘21st century skills’. Onderwijs moet leerlingen de kennis
en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om in de 21ste eeuw mee te doen en zich te ontplooien tot
autonome deelnemers aan een toekomstige samenleving. In de uitleg van wat die ‘skills’ inhouden, zien
we onder andere probleemoplossend vermogen, samenwerken en kritisch denken prominent naar voren
komen. Zie hiervoor ook nog eens hoofdstuk 1.
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Gelukkig is er in het onderwijs al heel wat gaande op dit gebied. Samen problemen oplossen in het kader van
projecten is al vrij gebruikelijk in het onderwijs. Er is ook al ondersteunend leermateriaal beschikbaar in de
vorm van leskisten voor bijvoorbeeld techniek of natuuronderwijs. Voorzichtig hebben we ook al wat pogingen
gewaagd tot probleemgericht onderwijs in zaakvakken als geschiedenis en aardrijkskunde.
De eerste stappen naar een brede inzet van onderzoekend leren zijn gezet.
Bij onderzoekend leren zijn leerlingen bezig met projecten waarin ze op een systematische manier data
verzamelen. De onderzoeksprojecten van de leerlingen zijn doelgericht, waardoor ze kennis opbouwen en
oplossingen zoeken voor echte vragen. Het onderzoek kan gericht zijn op het maken van een ontwerp, het
nemen van een beslissing of het oplossen van een probleem. Het leerproces wordt vormgegeven op een
manier die vergelijkbaar is met die van een onderzoekscyclus.
Bij onderzoekend leren vindt het leren dus plaats op een manier die geïnspireerd is op een wetenschappelijke
cyclus.

Al deze stappen kunnen deel uitmaken van een onderzoeksproces, maar dat hoeft niet. Ook is de volgorde van
de stappen niet zo vast als het in deze cyclus oogt. Fasen worden zelden echt definitief afgesloten. Vaak gaat
het meer om een tijdelijke afronding. Zo is het verstandig om tussendoor te kijken of de onderzoeksvragen nog
wel goed geformuleerd zijn, en of de data daar wel antwoord op geven. Of le erlingen komen er bij het
schrijven van de conclusies achter dat er nog weer meer data moet worden verzameld.
Het goed begeleiden van dit proces is een uitdaging maar essentieel voor het welslagen van onderzoekend
leren bij leerlingen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld als leraar voor dat leerlingen niet eenvoudig teksten
overschrijven tijdens literatuuronderzoek, maar ook komen tot een synthese van de informatie?
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen écht iets willen weten en dat ze de nieuwsgierigheid en het geduld bewaren
om hier ook echt onderzoek naar te doen? Wat doe je als leraar als leerlingen niet zelf willen ontdekken maar
van jou het antwoord willen krijgen?
Ontdekkend en Onderzoekend leren is een leerproces voor kinderen én leerkrachten. In de bijlage is een
routekaart Lesopbouw Onderzoekend Leren Wetenschap in het basisonderwijs opgenomen.
Binnen O&O-leren wordt thematisch gewerkt. Deze werkwijze leert kinderen verbanden te zien, waardoor het
leren meer betekenis krijgt. In plaats van het leren van losstaande feiten, kunnen kinderen het geleerde in een
grotere context plaatsen. O&O-leren stelt kinderen in staat zelf verbindingen te maken tussen eerder
opgedane kennis en ervaringen en nieuwe informatie of vaardigheden. Het leert kinderen zelfstandig t e
denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert kinderen plannen, uitvoeren en
reflecteren.
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Er zijn verschillende typen onderzoeken waaraan kinderen kunnen werken:
Type onderzoek
Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek

Experimenteel
onderzoek

Ontwerponderzoek

Simulatieonderzoek

Wat is het?
Leerlingen zoeken naar
antwoorden op een vraag
in teksten in boeken,
tijdschriften, kranten, het
internet etc.
Leerlingen zoeken
naar een antwoord
door het bevragen
van iets of iemand
in de werkelijkheid.

Leerlingen zoeken naar
een antwoord op een
vraag door het maken van
een vergelijking, door iets
uit te proberen.
Leerlingen ontwerpen iets
(bijv. een apparaat) om te
gebruiken.
Onderzoek doen door
data te verzamelen en te
experimenteren in een
virtuele werkelijkheid.

In welke context gebeurt dit?
Vaak gebruikt bij de
wereldoriënterende vakken
zoals geschiedenis en
aardrijkskunde, maar ook bij de
talen.
Bijvoorbeeld door
interviews of observaties.
Vaak gebruikt binnen
thematisch werken op de
basisschool, wanneer er
bijvoorbeeld naar beroepen
wordt gekeken.
Vaak gebruikt bij ‘science’vakken.

Vaak gebruikt bij techniek.

Vaak gebruikt in onderzoekend
leren met behulp van de
computer.

O&O-leren sluit aan op het meervoudige intelligentie (MI) concept. Ieder kind ontwikkelt zich in een aantal van
deze intelligenties sterker dan in andere. Het is van belang dat het kind de verschillende intelligenties zoveel
mogelijk ontwikkelt en zich bewust wordt van zijn of haar eigen unieke intelligentiepatroon: zowel de sterke
kanten, als de gebieden die nog verder ontwikkeld kunnen worden. Kinderen leren dat elke persoon uniek is
en dat de kracht ligt in de gezamenlijke diversiteit.
Tijdens O&O-leren bestuderen de kinderen een onderwerp door samen te werken en te leren van hun eigen
en elkaars intelligenties. Ze doen gezamenlijk onderzoek en presenteren hun bevindingen vanuit hun
verschillende intelligenties. Wanneer kinderen bezig zijn met het proces van ontdekken en onderzoe ken, het
creëren van producten en het presenteren van bevindingen, gebruiken ze een aantal van hun intelligenties op
een betekenisvolle manier en worden de verschillende intelligenties verder ontwikkeld.
6.2 Resultaat en opbrengst gericht werken
Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair
onderwijs. De taal- en rekenprestaties van Nederlandse basisschoolleerlingen moeten structureel omhoog. Het
is een van de belangrijke doelstellingen van de Kwaliteitsagenda PO. Een school die opbrengstgericht werkt,
zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te
stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.
Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs
door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen
afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend - dus niet alleen bij de toets - reflecteren op het
effect van hun lessen.
Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de
leerkrachten zich hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van de
resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse
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wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de gewenste opbrengsten
zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid.
Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst
mogelijke opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is bewustwording een vereiste. Die opbrengsten
hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders,
leerlingen en het vervolgonderwijs.
Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht werken. Dat
is van belang op alle niveaus binnen de school, dus niet alleen de leerkracht, maar ook het management team.
Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder andere dat hij de doelen op groepsniveau formuleert
en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.
Bij opbrengstgericht werken wordt op een systematische wijze en volgens een bepaalde cyclus gewerkt.
Daarbij stelt de leerkracht allereerst voor zichzelf doelen met betrekking tot de cognitieve resultaten en
sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen. Met die doelen in het achterhoofd wordt het
onderwijsproces vormgegeven. Daarna gaat de leerkracht naar de opbrengsten kijken en controleren of de
gestelde doelen behaald zijn. De leerkracht analyseert de nieuwe gegevens. Aan de hand van deze analyse
past hij het onderwijsproces of de doelen aan. Op deze manier is er dus steeds feedback over de kwaliteit van
het onderwijs.
6.2.1 Leerkrachtvaardigheden bij opbrengstgericht werken
Bij opbrengstgericht werken spelen de leerkrachtvaardigheden een grote rol. Het zijn tenslotte de
leerkrachten die de toename van de leerlingresultaten moeten realiseren. Er zijn basisvaardigheden, zoals
pedagogisch en didactisch handelen en doelmatig klassenmanagement. Maar er zijn ook andere competenties
die onmisbaar zijn bij opbrengstgericht werken. Voorbeelden daarvan zijn kwaliteitsgerichtheid,
resultaatgerichtheid en het vermogen om goede doelen te stellen. Goede scholen treffen maatregelen om
ervoor te zorgen dat de leerkrachten beschikken over de competenties voor opbrengstgericht werken. Hierbij
gaat het niet om het aanleren van kunstjes, maar om de houding en overtuiging van de leerkracht. De
leerkracht moet niet handelen door druk van buitenaf, maar vanuit een moreel besef.
De opvattingen van de Canadese socioloog Michael Fullan, die in meerdere landen succesvolle
onderwijsvernieuwingen heeft doorgevoerd, matchen goed met opbrengstgericht werken. Hij heeft
verschillende speerpunten:
- Zorg dat de basis op orde is.
Als de basale vakken (zoals lezen) niet goed beheerst worden, dan heeft dat een negatief eff ect op de
andere vakken. Hij pleit ervoor om de lat hoog te leggen bij de kernvakken en de zwakke leerlingen
hulp te geven om het gat te overbruggen.
- Focus op resultaat.
Leerkrachten moeten resultaatgericht zijn en evalueren wat goed is en wat beter kan. Op basis
daarvan kunnen zij hun onderwijs aanpassen. Dit vermogen om te veranderen en verbeteren moet
vergroot worden. De focus op resultaat zorgt voor een verhoging van de leeropbrengsten.
- Zorg voor een onderzoekend klimaat op school.
Het is nodig om als team te onderzoeken hoe het onderwijs verbetert kan worden. Onder andere door
reflectie wordt het team steeds professioneler. Daarbij is het belangrijk om de dingen die goed
werken, vast te houden. Van een aantal dingen is onomstreden dat ze wel of juist niet goed werken.
Een goed gebruik va deze kennis uit onderzoeken bespaart onnodig experimenteren.
- Het is van belang dat het leiderschap niet uitsluitend bij de schoolleiding ligt, maar gedeeld wordt met
de teamleden.
Een goede school heeft een open klimaat, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt. Samenwerking
is daarbij onmisbaar. Dit vraagt om een actieve houding in alle lagen van de school, zowel van
schoolleiding als van leerkrachten.
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6.3 Handelingsgericht werken
Niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze. Dat vraagt van de leerkracht
handelingsgerichte vaardigheden. Hoe ontdekt hij wat de onderwijsbehoeften van een kind zijn? Welke
ondersteuning heeft hij nodig om zijn onderwijs daarop af te stemmen?
Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod
afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan
te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken.
- De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons?
- Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?
- Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.
Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde
doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.
Bij HGW richt men zich niet alleen op de kindkenmerken, maar ook op de kenmerken van de onderwijsleer‐ en
de opvoedingssituatie. Het begrip afstemming staat hierbij centraal. Niet alleen afstemming op het kind, maar
ook door rekening te houden met wensen, mogelijkheden en verwachtingen van school en ouders.
Bij HGW wordt het leerkrachtgedrag dus centraal gezet in het zoeken naar afstemming, in het inspelen op de
(specifieke) onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep. Leerkrachten reflecteren op hun eigen
werkconcept en vergroten hun competenties op het gebied van handelingsgericht werken.
Directeuren reflecteren samen met de interne en externe begeleider op hun schoolbeleid in relatie
tot de missie en koers van hun school en reflecteren op hun onderwijskundig leiderschap om tot duurzame
verandering in het denken en werken op school te komen.
Intern en extern begeleiders doen dit ook op het gebied van handelingsgericht begeleiden en ondersteunen,
gericht op het verstevigen en vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leraren.
Bij HGW worden kinderen aangesproken op hun mogelijkheden en talenten, en richt men zich op
betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling.
Daarnaast richten we ons ook op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht of ouders: wat zijn
hun vragen en waaraan hebben zij behoefte: aan informatie, advies en/of begeleiding?
6.3.1 Uitgangspunten van Handelingsgericht werken
1. Onderwijsbehoeften van het kind staan centraal.
Bij passend onderwijs krijgt de ene leerling meer of minder leertijd en
mindere of intensievere instructie of hulp dan de andere. Essentieel in
het omgaan met verschillen is hoe er naar kinderen wordt gekeken en
hoe de problemen worden geformuleerd. Onderwijsbehoeften spelen
hierbij een belangrijke rol. Die formuleer je door aan te geven wat een
kind nodig heeft om een bepaald doel te bereiken.
De centrale vraag is: Welke vaardigheid moet het kind aanleren? Welke benadering en
instructie heeft het dan nodig? Deze vragen lokken uit anders naar kinderen te kijken.
Afstemmen van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van een leerling vraagt een omslag in het
denken. Niet zozeer te kijken naar wat er mis is met het kind (welk probleem het heeft) te kijken, maar wat
het nodig heeft.
Handelingsgericht werken betekent het waarderen van verschillen tussen kinderen. Het gaat er om wat dit
kind met deze ouders, in deze groep, bij deze leraar, op deze school voor de komende periode nodig heeft.
De onderwijsbehoeften richten zich op de leerdoelen betreffende vak- en vormingsgebieden en op de sociaalemotionele en werkhoudingsaspecten. Ze bieden aanknopingspunten voor de pedagogische en didactische
aanpak van de leraar, de omgang met groepsgenootjes en de inrichting van de onderwijsleeromgeving
(groeperingsvorm, klassenmanagement, indeling van het lokaal en dergelijke).
De ondersteuningsbehoeften van de leerkracht zijn daarbij eveneens belangrijk: Wat heeft deze leerkracht
nodig om het voor het kind gewenste onderwijs te kunnen bieden?
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2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.
Een kind ontwikkelt zich niet in isolement maar in wisselwerking met zij n omgeving. Het gaat dus niet alleen
om het kind maar om het kind in interactie met zijn omgeving.
Bij HGW wordt er gekeken naar deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht , op deze school en van deze
ouders . Er wordt gekeken naar wat goed gaat en wat problematisch is en wat daarvan door de school goed te
beïnvloeden is.
De wisselwerking tussen leerkracht en leerling, kinderen onderling, kind en ouders en tussen school en ouders
is een belangrijk thema . Door deze wisselwerking te analyseren en te onderzoeken kan de situatie rondom het
kind beter begrepen worden en goede oplossingen gevonden worden. Het begrip wisselwerking (wederzijdse
beïnvloeding) kan een leerkracht stimuleren tot reflectie: Welke e ffect heeft mijn aanpak op deze leerling en
hoe kan ik mijn aanpak beter afstemmen op wat de leerling nodig heeft?
2a. Ouderbetrokkenheid
Binnen handelingsgericht werken is de ouder een gelijkwaardige partner. Bij uitstek is de ouder
ervaringsdeskundige. Bij HGPD gesprekken zit de ouder erbij als ervaringsdeskundige en wordt er gezamenlijk
een plan gemaakt.
Met de invoering van de Wet op het Primair onderwijs is de positie van ouders aanzienlijk versterkt.
Ouders dienen beschouwd te worden als partners die bij alle fasen van het zorgtraject betrokken horen te
worden. Hierbij dient de school in overleg te treden met de ouders. Het is onvoldoende om de ouders alleen te
informeren. Voor een aantal aspecten moeten de ouders (schriftelijk) toestemming geven z oals bij het
bespreken van een kind met externe instanties, het opstellen van een handelingsplan, aanmelding bij een
externe instantie zoals de schoolbegeleidingsdienst of de permanente commissie leerlingenzorg.
3. De leerkracht doet er toe.
De leerkracht is de spil in passend onderwijs. Uit onderzoek (Marzano 2007) is gebleken dat de bijdrage die
school heeft in de ontwikkeling van kinderen voor twee derde door de leerkracht en voor een derde door de
school zelf wordt bepaald. De leerkracht biedt een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van
kinderen. Dit geldt zowel voor hun leren en werkhouding als voor hun sociaal -emotioneel functioneren. De
leerkracht kan afstemmen op de verschillen tussen kinderen en het welbevinden van kinderen op school
aanzienlijk doen toenemen. Een sterke leerkracht is effectief voor alle kinderen, ongeacht hun kenmerken.
De leerkracht:
- heeft de leerlijn van het vak helder voor ogen en weet wat leerlingen in een bepaalde periode moeten
leren. Hij kent de hobbels in een methode en speelt daar op in.
- hanteert zijn klassenmanagement om dit alles te bereiken
- weet wat leerlingen extra nodig hebben om de doelen te bereiken en realiseert dat in zijn klas
- communiceert met ouders en leerlingen
- evalueert opbrengst, reflecteert op zijn handelen en stelt het volgende groepsplan op.
Het is essentieel dat de uitgangspunten van handelingsgericht werken tussen de oren van de leerkracht zitten.
Zonder dat is werken met groepsplannen slechts een vorm zonder de essentie.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang.
Er wordt vooral gekeken naar de positieve kenmerken van de leerling, de school - en de thuissituatie. Wanneer
gaat het wel goed? Welke aanpak werkt wel? Wat zijn de specifieke interesses en vaardigheden van het kin d,
waar is de leerkracht sterk in, wat is positief in de thuissituatie? Ook is er oog voor de positieve aspecten van
het team. Wat goed gaat wordt versterkt en verbreed. Er wordt oplossingsgericht gewerkt.
Al deze positieve kenmerken en aspecten worden gewaardeerd, benoemd en opgeschreven in de formulieren
en leerling-rapporten. Ze worden benut bij de oplossingen en plannen voor de groep, subgroepjes of de
individuele leerling. Ze worden gezien als kansen.
5. Er wordt constructief samengewerkt.
Constructieve communicatie tussen school en ouders is effectief als het gaat om het verbeteren van het
welzijn, de werkhouding , het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en hun schoolprestaties.
Samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe begeleiders is dus noodzakelijk:
- samen analyseren zij de situatie
- praten ze over doelen en onderwijsbehoeften
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- zoeken en concretiseren ze oplossingen
Het is de verantwoordelijkheid van de school om hiertoe het initiatief te nemen en een klimaat te scheppen
waarin communicatie en ouderbetrokkenheid structureel vorm krijgen.
6. Het handelen is doelgericht.
Bij HGW wordt sterk doelgericht gewerkt: waar willen we naar toe en wat hebben we daarvoor nodig? Wat
willen we met onze school, ons team, deze groep, deze leerling of deze ouders bereiken? Hoe willen we ons als
team en als leerkrachten verder professionaliseren? Doelen zijn dus een belangrijk onderwerp van gesprek bij
HGW. Ze zijn de eerste stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften van de hele groep, en kele subgroepjes
of een individuele leerling. We hebben doelen voor de hele groep en minimumdoelen voor subgroepen en/of
individuele kinderen.
Er wordt gestreefd naar doelgerichte handelingsplannen en groepsplannen. De doelen worden SMARTI
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend) geformuleerd. De doelen worden
geëvalueerd. De handelingsgerichte diagnostiek is eveneens doelgericht.
We (laten) alleen onderzoeken om vragen van leerkrachten, ouders of kind te beantwoorden en beslissingen
te nemen die dan nodig zijn De diagnostiek is oplossingsgericht omdat het op de advisering gericht is en niet
alleen om inzicht in de problemen te krijgen.
7. De werkwijze is systematisch, transparant en cyclisch.
De werkwijze van HGW is systematisch en verloopt in stappen. Het is voor de betrokkenen duidelijk hoe de
school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.
De school is transparant: zij is open over het werk dat ze doet, heeft gedaan en van plan is om te doen, alsook
over de motieven hiervoor. Een handelingsgerichte leerkracht werkt planmatig. Hij/zij analyseert de situatie,
bereidt een en ander goed voor, voorspelt wat het effect van zijn/haar aanpak zal zijn, voert deze bewust uit
en evalueert of hij/zij bereikt heeft wat was beoogd. Dit alles gebeurt vanuit een onderzoekende houding.
6.4 De samenhang tussen Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken
Het lijkt soms alsof je als school een keuze moet maken voor HGW of OGW. In de praktijk kunnen beide
werkwijzen echter prima met elkaar worden gecombineerd.
Opbrengstgericht werken
Bij OGW werk je als leerkracht op basis van de
verzamelde leeropbrengsten planmatig en
resultaatgericht aan het verhogen van de
opbrengsten waarbij vooraf een ambitie
(leerstandaard) wordt vastgesteld. Deze manier van
werken levert informatie op over het effect van de
aanpak van de leerkracht. OGW legt het accent
meer op de leeropbrengsten op groeps- en
schoolniveau en het onderwijskundig handelen van
de leerkracht op basis van deze opbrengsten
(datafeedback). Hierbij passen het werken met een
datamuur of het maken van een trendanalyse.

Handelingsgericht werken
Bij HGW stem je als leerkracht het onderwijs
doelgericht af op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen en bepaal je hoe om te gaan met
verschillen tussen leerlingen. HGW maakt het
onderwijs ‘passend’ voor elke leerling. HGW betrekt
daarbij alle partijen: school, leerling,
ouders(ervaringsdeskundigen) en externe
adviseurs. Deze werkwijze zegt iets over hoe de
leerkracht omgaat met verschillen tussen leerlingen
en hoeft niet per se te leiden tot betere
leeropbrengsten.

Het belangrijkste verschil tussen OGW en HGW is de ingang die je als leerkracht kiest bij het analyseren van de
data.
- Bij HGW ga je uit van de individuele onderwijsbehoeften. Zijn deze in beeld gebracht, dan worden ze
geclusterd. Deze clustering is noodzakelijk om het onderwijs uitvoerbaar te houden. Geen enkele
leerkracht kan immers elke leerling individuele begeleiding bieden. Bij HGW is er dus een clustering
van individuele onderwijsbehoeften.
- Bij OGW kijk je eerst hoe de groep reageert op het geboden onderwijs en analyseer je op welke
elementen het onderwijsleerproces kan worden aangepast. Bij OGW wordt de groep in drie
instructiegroepen, basis-, intensieve- en verdiepte groep, verdeeld. Voor elke groep worden de doelen
in de weekplanning beschreven.
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6.4. 1 Verbinden van HGW met OGW
Of je als school nu kiest voor het accent op HGW of OGW, je kiest in beide gevallen e en middel om de
leeropbrengsten en leerkrachtvaardigheden te verhogen door grip te houden of te krijgen op de groep. Zowel
bij HGW als OGW werken leerkrachten aan de kerntaak van een school: leerlingen voorbereiden op een vorm
van vervolgonderwijs dat overeenkomt met hun mogelijkheden. Je kunt OGW zien als het kader waarbinnen
HGW een zinvolle plek krijgt voor een beperkte groep leerlingen.
Met de leerlingen die niet voldoende hebben aan de drie differentiatiegroepen (basis, intensief en verdiept) ga
je handelingsgericht te werk, je richt je specifiek op hun individuele onderwijsbehoeften. Dit mogen echter
nooit te veel leerlingen zijn (nooit meer dan 20%), anders moet je voor een onderwijskundige aanpassing
kiezen van de differentiatiegroepen.
Wij kiezen er als school voor deze koppeling te maken. Dat betekent dat we eerst kijken naar het onderwijs dat
wordt geboden aan de groep en daarna pas over individuele leerlingen te praten. Eerst OGW en dan HGW.
Wij kiezen er bewust voor om doelen (standaarden) te stellen en elke periode te kijken hoe de school als
geheel en de afzonderlijke groepen presteren ten opzichte van de landelijke normen. Landelijke standaarden
zijn de meetlat voor de school om te kijken hoe effectief het onderwijs is. Het is een misverstand om te denken
dat dit alleen geldt voor de basisvaardigheden. OGW kan worden toegepast op elk vakgebied, zelfs op het
gedrag van de leerling.
6.4.2 Reflectie op eigen handelen
Een andere overeenkomst tussen OGW en HGW is de reflectie op het gedrag van de leerkracht. Bij beide
aanpakken zoekt een leerkracht naar beïnvloedbare factoren om het leerproces te kunnen sturen. Bij OGW
bepaalt de score van de groep of school een eventuele aanpassing op het leerproces. Bij HGW zijn het de
kenmerken van de leerling die aan de basis van een aanpassing liggen.
Dit betekent in beide gevallen dat de leerkracht het belangrijkste ‘instrument’ is bij OGW en HGW, het gaat om
leerkrachtvaardigheden. Bij OGW kijkt de leerkracht zo objectief mogelijk naar de waargenomen
leeropbrengsten en analyseert wat dit betekent voor het onderwijs. Bij HGW kijkt de leerkracht naar de
leerling en stelt vast welke specifieke onderwijsbehoeften deze leerling heeft om zich te kunnen ontwikkelen.
In beide gevallen ben je als leerkracht benieuwd of de aanpassing ook effect heeft gehad. Bij de
kindbespreking gaat het dus niet alleen over de individuele leerlingen, maar vooral over jouw invloed als
leerkracht. Onderzoekers zoals Marzano en Lemov (Teach like a champion) hebben uitgebreid ge keken naar
effectief leerkrachtgedrag.
6.4.3 Vaardigheid van de leerling
Om OGW met HGW te verbinden heb je als leerkracht kennis nodig van de relatie tussen de methode, de
leerlijn en de vaardigheid van de leerling. Bij HGW is kennis van methodegebonden doelen belangrijk. Deze
gebruik je om je aanpak af te stemmen. Bij OGW is kennis van de leerlijn waarop de methode is gebaseerd en
de vaardigheden die worden aangeleerd essentieel. Deze kennis heb je nodig om te kunnen vaststellen of het
aanbod nog wel passend is bij de ontwikkeling van de groep.
6.4.4 Hoofd, hart, handen.
Of je als school vanuit HGW of OGW werkt, goed onderwijs is en blijft
mensenwerk. Alle teamleden werken met hun handen, hoofd en hart.
Handen zijn nodig om het onderwijs goed uit te kunnen voeren. Dit doet een
beroep op het organiseren van het onderwijs, de didactische kwaliteit, de
passende pedagogische benadering van de leerlingen en de leertijd die wordt
gecreëerd. Met het hoofd worden analyses gemaakt, verbanden gelegd (ook
tussen groepen onderling) en wordt de kwaliteit van het groepsplan
ontwikkeld. Met het hart wordt zingeving aan dit proces gegeven; het maakt
het handelen en analyseren nuttig.
De balans tussen deze drie elementen bepaalt de bril waarop een leerkracht
naar OGW en HGW kijkt. Een goede balans is nodig om OGW niet te zien als afrekencultuur en HGW niet te
bestempelen als een niet uitvoerbare verzameling van individuele handelingsplannen. Zowel OGW als HGW
leveren, mits met aandacht en betrokkenheid uitgevoerd, een waardevolle bijdrage aan een stevige basis voor
elke leerling.
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6.5 Pedagogische huisstijl
6.5.1 Pedagogisch klimaat
Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde tot leren. Motivatie en zelfvertrouwen gaan hand in hand en
hebben grote invloed op leeropbrengsten! Daarom volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar
leggen we ook de sociaal emotionele ontwikkeling vast in een kindvolgsysteem.
Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde tot leren. Alle teamleden van de school hebben het certificaat
Kanjertrainer behaald. Jaarlijks wordt met het hele team de nascholing gevolgd.
De Kanjertraining is geïntegreerd in het totale onderwijs op de school. Het belangrijkste doel van deze
Kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze
willen ontdekken, leren. Dit gaat spelenderwijs, alleen, met andere kinderen of met de leerkracht. Binnen een
goed pedagogisch klimaat krijgt het kind alle kans zich optimaal te ontwikkelen. Een goed pedagogisch
klimaat is van positieve invloed op het gedrag van het kind en is ook van invloed op het behalen van goede
leerresultaten.
De Kanjertraining heeft als doel dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, b eter
grip heeft op sociale situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten. Het werken in groepen heeft hierbij een
gezonde wisselwerking. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De
wijze waarop kinderen reageren heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen over de buitenwereld.
Op school gelden de volgende Kanjerafspraken:
We vertrouwen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand is zielig
We helpen elkaar
Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen
van gedrag. Zo kan men zich gedragen als:
Het aapje. Deze probeert contact te krijgen door met de
pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het
aapje neemt niets en niemand serieus.
De pestvogel. Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen
niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet.

Het konijn. Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en
heeft last van faalangst.

De tijger. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet
agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is
een tijger.
De Kanjerlessen zijn duidelijk, verhelderend en helpen de kinderen een keuze te maken in hun gedrag. Ze gaan
uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en probleemoplossend gericht.
In de training wordt het Kanjergevoel ontwikkeld:
Hier ben ik en het is goed dat ik er ben, er zijn mensen die van mij houden.
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6.5.2 Vertrouwensrelatie leerkracht-ouders-kind
Het uitgangspunt van een goede relatie is wederzijds vertrouwen. Dit betekent dat informatie op tijd
uitgewisseld moet worden. Daarnaast is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt tussen de ouders
en de leerkracht.
Vertrouwen tussen de ouders en leerkracht is een belangrijk kenmerk voor het opbouwen en in stand houden
van de relatie tussen de ouders en de leerkracht . Open communicatie, wederzijds respect, actief luisteren
naar elkaar en eerlijkheid zijn belangrijke elementen nodig voor het opbouwen van een goede
vertrouwensrelatie. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie kost tijd en is vaak een lang proces. Het wordt
gekenmerkt door het uitwisselen van ideeën, informatie, gevoelens en hulpmiddelen.
De relatie tussen de ouders en leerkracht is gebaseerd op de overtuiging dat leerkrachten met ouders willen
samenwerken en dat ouders gelijke en vitale partners in het schoolproces zijn. De visie op samenwerking
tussen ouders, kinderen en team is beschreven in het beleidsplan Ouderbetrokkenheid.
6.5. 3 Zelfvertrouwen versus faalangst
Sommige kinderen zijn van nature heel zelfverzekerd en stralen ook uit dat ze
de hele wereld aankunnen. Nergens bang voor, altijd in voor iets nieuws,
schrikken niet van een standje. Andere kinderen daarentegen kijken eerst de
kat uit de boom en nemen het zekere voor het onzekere. Als iets moeilijk lijkt,
beginnen ze er liever niet aan. Dat kan natuurlijk lastig zijn met bijvoorbeeld
de werkhouding op school. En voor je het weet pas je je erop aan: “Dat vraag
ik maar niet aan hem, dat durft hij toch niet”.
Een vaak gehoorde visie is dat het een faalangstig kind ontbreekt aan
zelfvertrouwen, en dat dit zelfvertrouwen opgebouwd kan worden door
succeservaringen. De leerstof en de aanbieding daarvan moeten zo georganiseerd worden, dat het kind
dergelijke succeservaringen opdoet. Daardoor zal het overtuigd raken van zijn capaciteiten en vervolgens
zelfverzekerd en volhardend een moeilijke taak te lijf gaan.
Onder het 'programmeren van succeservaringen' wordt verstaan dat leerkrachten de leeromgeving zo veilig
mogelijk maken voor de leerlingen. Door de leerstof in kleine stapjes aan te bieden, door gedifferentieerd te
werken, sociale vergelijkingen te vermijden, en het zelfvertrouwen geleidelijk op te bouwen via reeksen
successen probeert de leerkracht de leerlingen voor fouten en voor de harde werkelijkheid te behoeden. Dit
heeft het voordeel dat de leerlingen geen negatieve faalgeschiedenis opbouwen, maar het nadeel dat ze niet
voorbereid worden op de realistische situatie buiten de klas. (Boekaerts, 1995)
Wanneer is er eigenlijk sprake van 'effectief' zelfvertrouwen? Wanneer en
waarom krijgt een kind er vertrouwen in dat het binnen zijn bereik ligt om
moeilijke taken het hoofd te bieden? E. van Gerven wijst erop (in dit geval in het
kader van onderwijs aan hoogintelligente kinderen maar in principe van
toepassing op zelfvertrouwen in het algemeen) dat het niveau van de stof er toe
doet om werkzaam zelfvertrouwen te kweken. Het niveau omlaag brengen zoals
hierboven voorgesteld, kan namelijk een averechts effect hebben. Het kind
boekt gemakkelijk succes. Inspanning en resultaat zijn dan niet in verhouding,
zodat het zelfvertrouwen nergens op gebaseerd kan worden. Je kweekt m.a.w. een vals zelfvertrouwen aan.
Zelfvertrouwen ontwikkelt een kind door positieve ervaringen op te doen waarbij een inspanning een goed
resultaat oplevert. (Van Gerven, 2002)
Maar waarin heeft het kind dan vertrouwen, wanneer gesproken wordt over 'zelfvertrouwen'? Het gaat dan
vooral over vertrouwen hebben in de eigen capaciteiten. Een faalangstig kind moet ervan overtuigd worden
dat het binnen zijn verstandelijke bereik ligt om successen te behalen. Het schrijft zijn falen toe aan een gebrek
aan intelligentie. Onvoldoendes schrijft de faalangstige leerling dikwijls toe aan gebrek aan aanleg. Dit is
fnuikend voor het zelfvertrouwen en niet bevorderlijk voor de inzet voor een volgend proefwerk. ('Het helpt
immers toch niet, ik ben nu eenmaal slecht in rekenen'.)
Carol Dweck neemt een positie in die haaks lijkt te staan op bovenstaande visies. Zij stelt op basis van talloze
onderzoeken in de afgelopen tientallen jaren, dat zelfvertrouwen in de vorm van vertrouwen hebben in de
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eigen intelligentie niet cruciaal is voor het voorkomen of bestrijden van faalangst. Vertrouwen hebben in de
eigen intelligentie kan zelfs averechts werken.
Dweck toont in onderzoek aan dat zelfvertrouwen / doorzetterskwaliteiten ontstaan uit de manier waarop
iemand kijkt naar intelligentie. Er zijn twee compleet verschillende manieren waarop mensen met het begrip
intelligentie omgaan: vast of vormbaar
Sommige mensen geloven dat intelligentie een onveranderlijke eigenschap is. Ze hebben er een bepaalde
hoeveelheid van en dat is het dan. Als je gelooft dat talent iets is waarmee je al dan niet geboren wordt, dan
geef je sneller op wanneer je een moeilijke taak op je pad vindt of wanneer iets niet meteen lukt. Je denkt dan
dat een tegenslag een teken is dat je de grenzen van je aangeboren mogelijkheden bereikte. Deze wijze van
denken, ook wel een vaste mindset genoemd, maakt dat mensen inspanningen uit de weg gaan. Ze denken
namelijk dat een inspanning duidt op een gebrek aan natuurlijk talent.
Voor anderen is intelligentie geen vaste eigenschap, niet iets dat je hebt, maar wel iets dat je kunt ontwikkelen
door bij te leren. Wanneer je er van overtuigd bent dat inspanning noodzakelijk is om ergens beter in te
worden, dan zal je bij moeilijkheden harder gaan werken, meer tijd en energie stoppen in oef ening en meer
doorzetten. Dit wordt een groei-mindset genoemd. Onderzoek toonde aan dat een groei-mindset gunstig is.
Hij leidt tot betere prestaties op school, meer zelfvertrouwen, hogere ambities, en nog veel meer.

Lof of kritiek gericht op persoonskenmerken, op vermeende aangeboren vaardigheden of (gebrek aan)
talenten, kan tot een vaste mindset leiden. Wanneer een kind te horen krijgt hoe slim (of dom) het is, wat een
braaf (of stout) kind het is, hoe bijzonder (of vergeetachtig) het is, stimuleert dat de ontwikkeling van een
vaste mindset. Per domein kunnen mensen een verschillende mindset hanteren. Zo zou je een vaste mindset
kunnen hebben voor wiskundige vaardigheden ('ik ben niet goed in rekenen'), maar een groei -mindset voor
relaties ('aan vriendschappen dien je te werken').
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Uit het onderzoek bleek ook dat een leerkrachten met een vaste mindset leerlingen vaker troosten na slechte
prestaties, bijvoorbeeld met 'Niet iedereen heeft talent voor rekenen'. Deze troost, hoe goed bedoeld ook,
brengt een boodschap over die een vaste mindset bij leerlingen stimuleert.
Laten we dan ook bij slechte prestaties niet meer reageren met 'Maar jij bent dan weer goed in iets anders'.
Het is beter om te zeggen “Zullen we samen eens kijken hoe je dit anders kunt aanpakken?' of 'Hier kun je
duidelijk nog wat oefening gebruiken!' En laten we bij een perfect uitgevoerde oefening die geen inspanning
kostte niet meer reageren met 'Wat ben je slim!' of 'Proficiat' maar met 'Goed gedaan! Ik denk alleen dat je
hier nauwelijks wat mee leerde. Laten we zoeken naar iets moeilijker, zodat je wat kunt bijleren.”
In de visie van Dweck is het enige zelfvertrouwen dat echt helpt tegen faalangst, een vertrouwen in het eigen
vermogen om de eigen capaciteiten te vergroten door zich met volharding door moeilijke taken heen te slaan.
6.5. 4 Moeilijk en grensoverschrijdend gedrag
Op school gelden voor team, kinderen en ouders de volgende afspraken:
We vertrouwen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand is zielig
We helpen elkaar

Verder houden we ons aan de Gedragscode zoals die door de SKO is vastgesteld.
Ondanks deze afspraken komt probleemgedrag ook bij ons op school regelmatig voor. Probleemgedrag …….…
er zijn al vele definities voor bedacht. Eigenlijk komt het er op neer, dat een kind of een aantal kinderen niet
doen wat jij als leerkracht graag wilt. De verschijningsvormen van gedragsproblemen, zijn even divers als er
kinderen zijn. Iedere leerkracht kent zijn eigen voorbeelden. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk en
vergt een lange adem.
Een belangrijk onderdeel van voorkomen of oplossen van gedragsproblemen is reflectie op het
leerkrachtgedrag. Als leerkracht ben jij diegene die in staat is gedrag te veranderen, een andere rol aan te
nemen. Van kinderen van de basisschoolleeftijd kun je dit nog niet vragen.
Soms gaat probleemgedrag over in grensoverschrijdend gedrag . Dit is objectief vaak moeilijk vast te stellen.
Gedrag kan door elk persoon anders ervaren worden. Daarbij is het voor jonge kinderen moeilijk onder
woorden te brengen dat zij iets ervaren als grensoverschrijdend gedrag. Of grensoverschrijdend gedrag
regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen ontoelaatbaar.
Al school hebben we de verplichting de kinderen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenste
gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op reageert; hoe
kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet. Er ligt hiervoor een duidelijk
schorsings- en verwijderingsbeleid. Zie de bijlage.
Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur een abonnement af van de
Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF), bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) voor het inzetten va n
externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in voorkomende situaties.
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie agressie en
geweld tussen kinderen onderling en kinderen en leerkrachten of andere medewerkers binnen de school, zoals
stagiaires, hulpouders etc.
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6.6
Didactisch ontwerp
Net als voor het team leggen we ook voor de kinderen de lat hoog. De verwachtingen die leerkrachten hebben
van de schoolprestaties van hun kinderen, beïnvloeden die schoolprestaties. Dit wordt het Pygmalioneffect
genoemd, of 'zichzelf waarmakende voorspelling': hoe hoger de verwachtingen van de leerkracht, hoe beter
kinderen gaan presteren.
Dit effect wordt verklaard doordat leerkrachten (al dan niet onbewust) hun gedrag en taalgebruik ten
overstaan van kinderen aanpassen op basis van hun verwachtingen. Kinderen gaan zich vervolgens gedragen
naar die verwachtingen. Kinderen waarvan meer verwacht wordt, worden daardoor meer uitgedaagd door de
leerkrachten om beter te presteren. Kinderen waarvan de leerkracht minder hoge verwachtingen heeft, voelen
zich niet uitgedaagd en gaan zich naar die lage verwachting gedragen: de leerkracht is immers snel tevreden
over hun prestaties.
6.7 Uitgangspunten voor het leren - Leren is reizen naar je toekomst
- Leren doe je zelf
Kinderen construeren zelf hun kennis en bepalen uiteindelijk zelf wat ze willen vasthouden.
Je kunt iemand niet 'laten leren', wel iemand uitdagen tot leren en ondersteunen bij het leren. Dat betekent
een grote nadruk op 'intrinsieke motivatie' en aandacht voor leerprocessen bij kinderen. Ook het oefenen om
iets te leren beheersen, moeten kinderen uiteindelijk willen.
- Verschillen tussen kinderen zijn groot
Kinderen leren op zeer verschillende manieren. Door de toegenomen individualisering en grotere
maatschappelijke pluriformiteit (waaronder ook grotere verschillen tussen gezinnen) nemen ook de verschillen
tussen kinderen toe. Het beleid van Passend Onderwijs leidt ook tot grotere verschillen in de school. De
verschillen laten zich zien in:
- culturele achtergrond en sociaaleconomische positie van het gezin.
- ontwikkelingsmogelijkheden, in het algemeen en op specifieke terreinen.
- ontwikkelingstempo's tussen kinderen
- jongens en meisjes,
- leerstijlen: doeners, dromers, denkers, beslissers; of creatieve, werkzame en chaotische kinderen
- dominantie van bepaalde zintuigen: visueel, auditief of tactiel ingesteld.
- intelligenties: de psycholoog H. Gardner spreekt over ten minste acht verschillende intelligenties.
- Leren hoe te leren: strategisch handelen en zelfsturing
In een complexe en dynamische samenleving als de onze is het belangrijk dat je leert hoe je moet
leren. De manier waarop je een probleem aanpakt is even belangrijk als de oplossing/het resultaat.
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- Begripsvorming
Behalve het leren leren is de begripsvorming belangrijk: het via ervaringen en nadenken over
die ervaringen en die 'vullen' met betekenis van een aantal sleutelbegrippen. Begripsvorming is iets anders
dan 'de juiste termen leren gebruiken'. Het heeft te maken met het vormen van een netwerk aan
betekenissen.
- Voelen, denken, willen en kunnen staan niet los van elkaar: integraal leren
'Leren denken', oftewel 'cognitieve ontwikkeling', wordt steeds meer gezien in samenhang met de
ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Denken omvat een heel complex aan handelingen:
observeren, classificeren, interpreteren, onderscheiden van feiten en meningen, logisch redeneren,
zoeken naar vooronderstellingen, verzamelen en ordenen van feitelijke gegevens, verbeelden,
hypothesen formuleren, toepassen van kennis op nieuwe zaken, kritiseren, ontwerpen, toetsen.
Al deze verschillende deelprocessen zijn wel te onderscheiden, maar vaak moeilijk van elkaar te
scheiden. Je kunt tot op zekere hoogte dergelijke deelprocessen isoleren en waar nodig insch olen.
Leren denken vereist ook een zekere mate aan durf: onbetreden paden durven gaan, er op af gaan.
Kinderen die er rigide (denk)gewoonten op na houden zullen daar grote moeite mee hebben, evenals kinderen
die zich onveilig voelen. Cognitie heeft een gevoelsmatige basis, zeker als je ook nadenkt over je denken:
zelfreflectie. Je moet durven en willen denken. Voor kinderen is denken ook en vooral 'denken met je handen':
uitproberen. Denken is niet los te zien van voelen, willen en doen.
Ook voelen is een vorm van kennen, namelijk met je hart: empathie. Niet voor niets wordt gesproken over
'emotionele intelligentie. Sommige dingen kun je het beste leren kennen door ze lief te hebben, ze met liefde
te benaderen. Misschien geldt dat trouwens wel voor de me este kennis.
De kwaliteit van de relaties in de school, met name de houding en vaardigheden van leerkrachten ten aanzien
van kinderen (warmte, respect, veiligheid bieden) is van groot belang voor de kwaliteit van het leren. Het is
ook daarom belangrijk om zoveel mogelijk voort te bouwen op de sterke punten van kinderen, die proberen
op te sporen en ermee verder te werken.
- Intrinsieke motivatie en ervaringsstroom
Er wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij de eerste is het de zaak
(activiteit) zelf die motiveert tot handelen en leren. Bij de tweede worden de activiteiten gemotiveerd door
uitwendige factoren: beloning, status, dwang enzovoort.
Studie van de intrinsieke motivatie laat het volgende zien.
- de persoon die intrinsiek gemotiveerd is gaat op in het handelen.
- de aandacht wordt alleen op de uitgevoerde taak gericht, in een uiterste concentratie, waarbij men zich
niet laat afleiden; men is in het nu;
- men heeft het gevoel de situatie in de greep te hebben.
Kortom: men beleeft de ervaring als een stroom ('flow'). Intrinsieke motivatie ontstaat vooral aan de rand van
de mogelijkheden: niet te gemakkelijk, niet te moeilijk (zone van de naaste ontwikkeling). Een dergelijke
intensieve en intrinsieke motivatie heeft een positieve invloed op het verwerven en vasthouden van het
geleerde.
-

Je leert het beste in een zo 'echt' mogelijke situatie
Het schoolse leren is vaak levensvreemd leren, los van
situaties waarin het er echt toe doet wat je leert. Leren moet
contextueel zijn. Het gaat daarbij om een sociaal proces, met
gebruik van authentieke bronnen en hulpmiddelen.
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- Leren doe je samen met anderen – coöperatief leren
Dat sociale ontwikkeling bevorderd wordt door sociale interactie in de
groep is evident. Maar het geldt ook voor het denken. Denken is lang
beschouwd als iets zeer individueels, dat zich 'van binnen' afspeelt.
Steeds meer wordt denken echter gezien als een proces waarin
individuen hun acties op elkaar afstemmen en organiseren. Kennis is iets
dat mensen samen construeren, waar ze samen naar zoeken. De
individuele ervaringen van kinderen, de begrippen die ze gebruiken en
waarden die ze hanteren worden geconfronteerd met de ervaringen en
gezichtspunten van anderen, in de stamgroep en daarbuiten, in de
school en daarbuiten. Het eigen denken wordt gescherpt door het samen
met anderen zoeken naar oplossingen en door een ander iets uit te leggen. Dat is de basis voor 'interactief
leren'.
Coöperatieve werkvormen hebben altijd een dubbel doel: een inhoudelijk doel en een doel, gericht op het
samenwerken van de kinderen. Het is een waardevolle werkwijze, omdat het kinderen uitdaagt tot actief en
constructief leren. Het stimuleert hen actief informatie te verwerven, bewerken, toepassen of oefenen.
Doordat de kinderen met elkaar over de onderwijsinhoud praten, hun gedachten onder woorden brengen en
kennis en opvattingen uitwisselen, ondergaat het onderwerp een persoonlijke bewerking en krijgt het meer
betekenis voor het kind.
Tot slot benut coöperatief leren de verschillen tussen kinderen en hun unieke patroon van meervoudige
intelligenties als kansen om van elkaar te leren. De kinderen worden gestimuleerd om hun eigen weg te vinden
en creatief en op een originele manier te denken en doen.
Coöperatief leren is een werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Aan coöperatief leren kan
een aantal vaardigheden gekoppeld worden. Kinderen kunnen van elkaar leren, niet alleen kennis maar ook
vaardigheden. Kinderen leren veel van voordoen, samendoen en nadoen (modelling). Ze brengen hun
gedachten onder woorden, leren argumenteren, passen hun ‘waarheid’ aan door nieuwe inzichten en
verbindingen.
6.8 Kenmerken van coöperatief leren
Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerkend leren is een goed pedagogisch klimaat. Andersom werkt
het ook: samenwerkend leren draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat.
Om te spreken van coöperatief leren moet het samenwerken aan een aantal kenmerken voldoen.
- Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid.
De kinderen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben om een activiteit met succes uit te kunnen
voeren. De kinderen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt worden, wanneer elk
groepslid een bijdrage levert. Een leerkracht kan dit resultaat bereiken door een taakverdeling te hanteren. Elk
groepslid heeft een taak, die nodig is voor het bereiken van het eindresultaat. Het is de bedoeling dat kinderen
materiaal en informatie delen.
- Individuele verantwoordelijkheid.
De kinderen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke kind in de groep moet na afloop kunnen
vertellen hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan het eindresultaat.
- Directe interactie.
De opdracht is zo geformuleerd dat deze de kinderen uitnodigt om veel te praten. Door veel te praten wisselen
de kinderen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen.
Het is belangrijk dat alle kinderen aan de beurt komen. Hierover kunnen werkafspraken gemaakt worden.
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- Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden.
Een leerkracht besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaardigheden . Voordat het samenwerkend
leren begint, kan een leraar bewust stilstaan bij een in te oefenen vaardigheid. Hij vertelt d at deze vaardigheid
besproken wordt aan het eind van het samenwerkend leren.
- Evaluatie van het samenwerken.
Na een samenwerkingsopdracht kijken leerkracht en kinderen gezamenlijk naar het proces en product van het
samenwerken. De evaluatie heeft een expliciete plaats en functie binnen het samenwerkend leren. Het kind
moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces verlopen is.
6.9 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Voor adaptief onderwijs is samenwerken van grote waarde. Kinderen leren door structureel samen te werken
dat er verschillen bestaan tussen mensen, tussen kinderen. Ieder kind heeft kwalitei ten, op verschillende
gebieden en van verschillend niveau. Door kwaliteiten van verschillende kinderen te bundelen kunnen
kinderen elkaar echter aanvullen en verrijken. Doordat niemand perfect is en bijna geen enkel kind uitblinkt op
alle ontwikkelingsgebieden ervaren kinderen dat samenwerking hen toch verder brengt, ongeacht het eigen
niveau en dat van hun samenwerkingspartner(s). Zó is er ruimte voor niveauverschillen in een klas en hoeven
kinderen niet allemaal dezelfde eindstreep te behalen.
Wanneer we in de groep rekening willen houden met het eigen niveau en tempo van de individuele kinderen,
betekent dat, dat de groep zelfstandig moet kunnen werken. De kinderen moeten inventiviteit krijgen in het
oplossen van probleempjes die zich tijdens hun bezighe den voordoen. Dit alles betekent niet dat zij aan hun
lot worden overgelaten. Het kind wordt stap voor stap wegwijs gemaakt in alle materialen en er wordt geleerd
hoe zij ook elkaar kunnen helpen. Enige verantwoordelijkheid t.o.v. eigen werk is noodzakelijk. Dit alles is niet
van de ene op de andere dag te realiseren.
Vanaf de onderbouw is een duidelijke lijn opgezet waarbij de kinderen geleerd wordt zo zelfstandig mogelijk
bezig te zijn. Zo werken de kleuters regelmatig zelfstandig aan werkjes waarbij ze de hulp van de juf niet
mogen inroepen.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met weektaken. De kinderen zijn op die manier mede -eigenaar van hun
eigen leerproces.
Niet alle kinderen hebben dezelfde instructie nodig, veel klassikale instructies zijn niet e ffectief. Sommige
kinderen hebben nauwelijks uitleg nodig, terwijl andere kinderen baat hebben bij intensieve, gestructureerde
instructie. Sommige kinderen kunnen zonder probleem zelf een planning maken en deze ook zelfstandig
gedurende een lange tijd uitvoeren, terwijl anderen moeite hebben om een kwartiertje zelf te werken.
Een leerkracht die rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en behoeften van kinderen moet
kunnen differentiëren in tijd, aanpak, lesstof. Om afstemming een kans van slagen te geven, worden hoge
eisen gesteld aan de wijze waarop de instructies inhoudelijk en organisatorisch verlopen en lesstof wordt
geselecteerd. Bij instructielessen volgen de leerkrachten de stappen van het Actieve Directe-Instructie-model.
Om de bestaande taalachterstanden bij jonge kinderen binnen onze schoolpopulatie weg te werken, bieden
we vroegschoolse educatie aan. Hiervoor werken we al sinds jaren volgens de inmiddels beproefde
ontwikkelings-methode Piramide waarmee we jonge kinderen wat taalontwikkeling betreft in korte tijd op een
goed startniveau willen brengen.
Leerprestaties van kinderen worden vooral beïnvloed door een goede instructie van de leerkracht. Het is
belangrijk dat de kinderen hierbij actief betrokken worden. Enerzi jds biedt de leerkracht de kinderen structuur,
anderzijds moeten de kinderen geactiveerd worden tot het nemen van eigen initiatieven.
Naast een activerende instructie is ook een uitdagende leeromgeving van belang. Kinderen moeten geprikkeld
worden tot nieuwsgierigheid en onderzoeken. De inrichting van de groepsruimten en het gebruik van
aansprekende materialen spelen hierbij een belangrijke rol.
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Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat hun kwaliteiten en talenten zijn, maar ook waar hun
beperkingen liggen. Op die manier ontwikkelt een kind een positief en reëel zelfbeeld en kan het
verantwoordelijkheid leren nemen voor zijn eigen leerproces.
Door het zelfstandig werken zijn de kinderen niet steeds afhankelijk van de leerkracht. Zij hoeven niet meer
voor elk wissewasje naar de leerkracht te stappen. Het kind heeft geleerd kleine problemen eerst zelf op te
lossen of de oplossing op te schorten. Hierdoor ervaart het kind een gevoel van autonomie.
Voor de leerkracht komt er tijd vrij die deze voor een intensieve begeleiding hard nodig heeft zoals voor de
verlengde instructie in de kleine groep of aan individuele kinderen, het uitvoeren van activiteiten opgesteld in
individuele handelingsplannen, het uitvoeren van observaties en het plegen van individuele interventies. In het
verlengde hiervan opent zelfstandig werken ook de weg naar meer differentiatie. Differentiatie naar instructie,
naar inhoud, maar ook naar verwerkingsdiepte en interesse.
Kbs de Toekomst stelt zich ten doel om kinderen te leren zelfstandig te werken. Uitgangspunten daarbij zijn
steeds de behoefte en de mogelijkheden van ieder individueel kind.
Het zelfstandig werken heeft niet alleen een didactisch doel om kinderen leerstof te laten verwerken. Het doel
moet breder opgevat worden als het ontwikkelen van het totale kind, zoals het leren plannen, een eigen
leerstijl ontwikkelen, zich verantwoordelijk voelen voor zijn eigen werk, zichzelf en een eindresultaat
presenteren, onderzoeksvaardigheden ontwikkelen, keuzes maken enz. Kinderen w orden zo
(mede)verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.
Om meer greep te krijgen op deze ontwikkeling wordt er een verdeling in verschillende fasen van zelfstandig
werken gemaakt.
Er zijn vier fasen in het zelfstandig werken te onderscheiden:
1. zelf (ver)werken
2. zelfstandig werken
3. zelfstandig leren
4. zelfverantwoordelijk leren
Net als bij veel andere ontwikkelingen verloopt ook deze bij alle kinderen anders. Er zijn kleuters, die al in staat
zijn om in een hoek helemaal alleen aan de slag te gaan om een eigen idee uit te werken, zonder dat zij de
leerkracht nodig hebben. Maar er zijn ook bovenbouwers die nog behoefte hebben aan korte instructies en
het verwerken van de leerstof in kleine stapjes met behulp van de leerkracht.
Het werken met een eigen planning geeft kinderen ruimte om zich te ontwikkelen, aansluitend bij hun eigen
mogelijkheden.
1. Zelf (ver) werken
In de eerste fase bepaalt de leerkracht of de methode wat het kind gaat doen. De opdrachten zijn eenduidig
en kunnen maar op één manier worden opgelost. Kinderen werken kort aan de opdracht en het antwoord
wordt direct gecontroleerd. Bij instructies komt deze situatie vaak voor: de leerkracht legt iets uit, laat de
kinderen een som uitrekenen of een woord opschrijven en controleert het antwoord.
2. Zelfstandig werken
Ook in deze fase gaat het nog om gesloten opdrachten, met dat verschil dat ze in een langere periode
afgerond mogen/moeten worden. Kinderen hebben in deze fase wat meer vrijheid en mogen bijvoorbeeld
bepalen in welke volgorde zij de activiteiten uitvoeren. Het doel wordt echter nog door de leerkracht of de
methode bepaald. De antwoorden en/of oplossingen zijn eenduidig. Ze kunnen daarom goed met
antwoordbladen of nakijkboekjes gecontroleerd worden, ook door de kinderen zelf. De aandacht
is voornamelijk gericht op het eindproduct en slechts voor een klein deel op het leerproces. Met name het
tempo en de netheid spelen een rol. Het maken van een aantal werkjes, dat bij de instructies hoort en van
verplichte opdrachten, past in deze fase. Het doel van deze fase is om kinderen te leren om gedurende een
langere periode zelfstandig te laten werken aan verschillende taken en deze op tijd af te ronden.
In de fase van zelf (ver)werken en zelfstandig werken wordt kinderen geleerd hoe zij bijvoorbeeld met het
materiaal moeten omgaan, hoe zij antwoorden in hun schrift moeten schrijven en hoe er verbeterd moet
worden. Bij beide fasen is het doel van het werken vooral gericht op het verwerven van kennis.
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3. Zelfstandig leren
In deze fase krijgen kinderen wat meer keuzemogelijkheden. Het doel staat echter grotendeels vast. Het wordt
hoofdzakelijk bepaald door de methode of door de groepsleider. Het kind heeft echter invloed op de manier
waarop dat bereikt wordt. (‘Als je deze sommen al begrijpt zonder mijn instructie, mag je nu alvast aan het
werk gaan’) In deze fase gaat het erom dat kinderen gericht zijn op het begrijpen van de leerstof en niet zoals
in de vorige fase van zelfstandig werken op het afmaken van het werk. Door het maken van alle opdrachten
wordt namelijk verondersteld dat kinderen de leerstof onder de knie krijgen.
In deze derde fase van zelfstandig leren krijgt het kind de gelegenheid om zelf te bepalen hoeveel sommen het
wil maken of hoe vaak het spelling in een week oefent. Bij het opstellen van hun planning zal het ene kind
iedere dag spelling willen oefenen met behulp van het werkboek, terwijl een ander kind met de woorden uit
dezelfde spellingscategorie een verhaal wil schrijven. Het doel blijft echter bij beiden dat het dit
leerstofonderdeel aan het einde van de periode wordt beheerst. Het gaat om ge deeltelijk open opdrachten,
waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om de opdracht bijvoorbeeld op hun eigen manier vorm te geven en
te presenteren, zoals bij een leeskring. Taken zijn verder uitgebreid en kunnen plaatsvinden gedurende een
langere periode. Er zijn meerdere antwoorden en/of oplossingen mogelijk.
4. Zelfverantwoordelijk leren
Het kind bepaalt in deze fase het doel; het moet echter wel passen binnen de algemene doelen en het doel
van de stamgroep. Het vaststellen van het doel gaat dan ook in overleg met de leerkracht en/of groep. In deze
fase past bijvoorbeeld het aan de slag gaan met zelf geformuleerde leervragen binnen een thema van
wereldoriëntatie. Het kind bepaalt tevens welke activiteiten het gaat ondernemen, hoe lang het ermee bezig
blijft, of en met wie het samenwerkt, waar het aan het werk gaat en hoe het dit gaat presenteren.
Het gaat dus om open opdrachten, die beperkt kunnen worden door een gezamenlijk thema van de groep. Het
werk is omvangrijk en is klaar wanneer het doel bereikt is. Beperkingen zijn de werkafspraken die met de
leerkracht zijn gemaakt voor uitwisseling of presentatie.
De ontwikkeling, die hierboven beschreven staat, verloopt individueel en vraagt veel observatie van de
leerkracht om de juiste rol te kiezen. Kinderen die zich nog in de eerste fasen van zelf(ver)werken en
zelfstandig werken bevinden vragen om instructie, terwijl de kinderen in de laatste fasen van zelfstandig en
zelfontdekkend leren vooral om begeleiding en coaching vragen. Naarmate kinderen zi ch verder ontwikkelen
zal de rol van de leerkracht veranderen en zal hij minder bepalen en meer aan kinderen overlaten.
Zelfstandig werken vervult ook een aantal pedagogische doelstellingen. Het brengen van kinderen tot een
grote mate van zelfstandigheid is een pedagogische doelstelling van de eerste orde.
- Kinderen leren door zelfstandig werken verantwoordelijkheid voor zich zelf te nemen, tevens leren ze
te werken onder eigen verantwoordelijkheid.
- Kinderen kunnen door middel van zelfstandig werken ook l eren om hun mogelijkheden werkenderwijs
beter in te schatten.
- Ze oefenen de vaardigheid om als het nodig is, zelfstandig beslissingen te nemen en keuzen te maken.
- Daarnaast leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht.
Zelfstandig werken kent ook doelstellingen op het gebied van sociale vaardigheden.
- Kinderen leren bij zelfstandig werken regels in acht te nemen die met de groep zijn vastgesteld en die
voor de hele groep tijdens zelfstandig werken gelden.
- Kinderen leren daarbij om elkaar, binnen bepaalde afgesproken regels, te helpen.
- Voorts leren ze om aan elkaar, dus niet alleen aan de leerkracht, hulp te vragen en hulp te accepteren.
- Tot slot is zelfstandig werken als attitude en vaardigheid een niet te onderschatten voorbereiding op
het vervolgonderwijs en het leven in de 21ste eeuw.
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Ook zelfstandig werken en samenwerken moet je gericht aanleren. Dat begint al in groep 1.
In het zelfstandig werken door kinderen zullen verschillende eindniveaus worden bereikt.
Juist voor de kinderen die meer moeite mee hebben met zelfsturing, is er ruimte om die
extra te begeleiden.
Voor het aanleren van de stappen van zelfsturing aan kinderen bestaan diverse methodes.
Op de Kbs de Toekomst maken we gebruik van het ‘stoplicht’, de Time -timer en de beertjes
van Meichenbaum.
Het materiaal in de groepen is voor de kinderen goed bereikbaar en zelf te pakken en op te ruimen. Ook
hebben materialen en hulpmiddelen een vaste plek in het lokaal. Het lokaal is zodanig ingericht om een
uitdagende leeromgeving te creëren door middel van een adequate opstelling van de kinderen, passend bij de
werkvorm en rekening houdend met kindkenmerken. De aankleding van het lokaal varieert per thema of
seizoen en de kinderen worden betrokken bij de inrichting van het lokaal door de mogelijkheid om hun eigen
ideeën aan te dragen.
Meer vrijheid geven (autonomie) betekent niet dat de leerkracht uit zicht is. Juist ook het contact met de
leerkracht (relatie) en het vertrouwen en geloof in de kinderen (competentie) is heel belangrijk. Je stimuleert
een eigen keuze en het geloof in eigen kunnen. Als een kind (zelf) gekozen heeft laat je het uiteraard niet aan
zijn/haar lot over! Juist dan komt het ondersteunen, stimuleren en vertrouwen om de hoek kijken!
Uitgangspunt bij het zelfstandig werken is dat de kinderen regelmatig zelf nakij ken. Dit is een leertraject voor
leerkracht en kinderen. Aandacht voor het werk door de leerkracht blijft natuurlijk belangrijk: dit wordt
gerealiseerd door regelmatig de schriften in te zien en indien gewenst alsnog reageren op een taak die door
een kind zelf nagekeken is. In het kader van invoering van zelfcorrectie door kinderen is het mogelijk om
tijdens het zelfstandig werken “feedback gesprekjes” te organiseren . Deze zijn gericht op het verbeteren en
het nakomen van de afspraken bij zelfcorrectie van de kinderen en dus de eigen verantwoordelijkheid van
kinderen voor hun werk.
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6.10 Activerend directe instructiemodel
Leerprestaties van kinderen worden vooral beïnvloed door een goede instructie van de leerkracht. Het is
belangrijk dat de kinderen hierbij actief betrokken worden. Enerzijds biedt de leerkracht de kinderen structuur,
anderzijds moeten de kinderen geactiveerd worden tot het nemen van eigen initiatieven. Alle leerkrachten
werken tijdens de instructie volgens het actieve directe instructiemodel. Dit model bestaat uit de volgende
fasen:
1. Activeren van de voorkennis
-Het ophalen van de benodigde voorkennis over het onderwerp dat behandeld gaat worden
en het geven van een samenvatting van de vorige les. De kinderen worden bewust van de
koppeling nieuwe en oude stof.
2.Oriëntatie
- Wat zal er worden geleerd en waarom is het belangrijk om te leren?
- De kinderen worden bewuster van hun eigen leerproces en kunnen het geleerde ook beter
toepassen (als een transfer).
3. De groepsinstructie
- onderwijs in kleine stappen
- geef concrete voorbeelden
- denk hardop
- demonstreert/ doe voor
- leg uit
4. Begeleide (in)oefening
- laat de leerlingen onder begeleiding oefenen
- geef korte en duidelijke opdrachten
- stel veel vragen bijv. vanuit denken-delen-uitwisselen
5. Zelfstandig verwerken en verlengde instructie (minimaal 10 minuten)
6. Feedback
- zelfstandig werken-groep en instructiegroep
7. Afsluiting/evaluatie
- Inhoudelijke afronding van de les, zowel voor de instructiegroep als voor de groep die
zelfstandig werkt. Wat hebben we geleerd?

Convergente differentiatie
alle kinderen

8 á 10 % van de kinderen

2 á 5 % van de kinderen

groepsinstructie

verlengde instructie

Intensieve instructie

Continuüm van tijd en intensiteit
Continuüm van tijd en intensiteit
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Naast een activerende instructie is ook een uitdagende leeromgeving van belang. Kinderen moeten geprikkeld
worden tot nieuwsgierigheid en onderzoeken. De inrichting van de groepsruimten en het gebruik van
aansprekende materialen spelen hierbij een belangrijke rol.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat hun kwaliteiten en talenten zijn, maar ook waar hun
beperkingen liggen. Op die manier ontwikkelt een kind een positief en reëel zelfbeeld en kan het
verantwoordelijkheid leren nemen voor zijn eigen leerproces.
We moedigen initiatieven vanuit eigen interesse aan. Zo leren kinderen hun persoonlijke leerv ragen stellen,
deze multidisciplinair te onderzoeken en daarover te reflecteren.
De les- en leerstof komen zoveel mogelijk uit de wereld van het kind. Het rekenen, het lezen, de techniek van
het schrijven en de taal zijn geen doel op zich, maar juist een middel om zich te oriënteren in de wereld.
Werken aan hoge (cognitieve) leeropbrengsten is een wettelijke opdracht. Hoewel wij opbrengstgericht
onderwijs breder willen omschrijven, streven we ernaar de cognitieve leerresultaten gemiddeld, zo niet
bovengemiddeld te laten zijn. Goed toetsbeleid is dan ook een vanzelfsprekende zaak.
De eind- en tussenopbrengsten worden gemeten met CITO toetsen. De leerkrachten nemen de toetsen
conform de voorschriften af.
6.11 Differentiatie in instructie
Vanaf 2011 is er op de Gregorius gewerkt met Groepsplannen. Het grote voordeel van het werken met
groepsplannen is dat leerkrachten doelgericht aan het werk zijn. Nadeel vonden we dat de individuele
ontwikkeling van de kinderen steeds moeilijker te volgen was. Daarom zijn we overgestapt naar een meer
individuele benadering.
Voor ieder kind wordt een Profielkaart ingevuld. Zie H-schijf -> groepen -> registratieontwikkeling. Op deze
profielkaart wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden op:
- sociaal emotioneel gebied
- de motoriek
- de werkhouding
- de cognitieve gebieden technisch en begrijpend lezen taal, spelling, woordenschat en rekenen
- de resultaten van de methode en niet-methodegebonden toetsen
Zeven keer per jaar, met tussenpozen van 6 weken, worden alle kinderen besprok en door de leerkracht en
intern begeleider.
Tijdens deze kindbespreking wordt per vakgebied besloten of het kind in de komende zes weken in de
A-B-of C instructiegroep zit en welke specifieke interventies nodig zijn. Vervolgens worden de doelen van de
komende periode geformuleerd. De interventies en doelen worden in de weekplanningen gezet.
Instructiegroepen:
A-groep
Instructieonafhankelijke kinderen
Methodetoetsen: (zeer) goed
Citoniveau: I - II

Dit zijn de vlotte kinderen die zich goed ontwikkelen en op de toetsen
boven niveau scoren. Deze kinderen hebben vaak aan een verkorte
instructie genoeg om zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Bij deze
kinderen is het van belang hen voldoende uit te dagen en activiteiten aan
te bieden op een hoger niveau.
B-groep
Deze kinderen vormen meestal de grootste groep. Het zijn de kinderen
Instructiegevoelige kinderen
die zich met de basisinstructie van de leerkracht, de begeleide oefening
Methodetoetsen: voldoende
en de zelfstandige verwerking doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de
Citoniveau: III
kinderen die bij toetsing op niveau scoren.
C-groep
Dit zijn de kinderen die op de toetsen onder niveau scoren. Zij hebben
Instructieafhankelijke kinderen
meer tijd nodig en zijn afhankelijk van verlengde instructie en begeleiding
Methodetoesten: zwak / onvoldoende door de leerkracht om hun ontwikkeling goed te laten verlopen. In het
Citoniveau: IV-V
groepsplan krijgen deze kinderen per week ongeveer een uur verlengde
instructie en oefentijd met de leerkracht.
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Groepsoverzicht
Rekenen
A
……………….

Spelling
A
……………….

Taal
A
……………….

Periode: ……………………………………….
Technisch lezen
Begrijpend lezen
A
A
……………….
……………….

………………

………………

………………

………………

………………

B
……………….

B
……………….

B
……………….

B
……………….

B
……………….

………………

………………

………………

………………

………………

C
……………….

C
……………….

C
……………….

C
……………….

C
……………….

………………

………………

………………

………………

………………

6.12 Weekplanning / weektaak
In het lesrooster proberen we een ritmische afwisseling van spanning en ontspanning binnen de week en
gedurende de dag aan te brengen. Dit bevordert de concentratie van de kinderen. Het gaat er vooral om recht
te doen aan zowel de behoefte aan structuur bij kinderen als aan de behoefte zelf te beschikken over de tijd.
Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk samenhang tussen de activiteiten.
Naast de ‘leervakken' besteden we ook veel aandacht aan allerlei andere belangrijke onderdelen. Zo hopen we
dat het kind zowel hoofd, hart als handen leert gebruiken.
Elke leerkracht maakt per week een planning van de leerstof en activiteiten. Daarin wordt rekening gehouden
met de verschillende instructiegroepen. Ook het doel van elke les wordt hierin benoemd.
Vanaf de kleutergroep werken de kinderen met een week/dagtaak.
De kleuters moeten verplicht een aantal werkje per week maken. Ze kunnen op het kiesbord zelf aangeven
wanneer ze dat gaan doen.
In groep 3-4 wordt gewerkt met een dagtaak. Hierop staat het verplichte en keuzewerk. Vanaf groep 5 hebben
kinderen een eigen weektaak. Deze is zoveel mogelijk geïndividualiseerd. Naarmate het kind zelfstandiger is,
kan het ook zijn eigen werk gaan leren plannen.
6.13

Leerstofaanbod

6.13.1 Actief burgerschap en sociale integratie
De Nederlandse samenleving verandert de laatste jaren qua samenstelling en kent meer en meer verschillende
culturen. Dat is ook duidelijk zichtbaar bij ons op school. Waarden en normen zijn op school voortdurend aan
de orde. Bij de Scholengroep voor Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe draait alles om het kind, om de
kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en
maatschappelijke leven. Elke school binnen onze stichting:
werkt aan de brede vorming van kinderen, groeiend in handelingsgericht werken;
zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;
stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal en werkt aan het vergroten van de veiligheid.
Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren op een
plezierige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen.
Waarden en normen worden in de school voorgeleefd en geoefend. De school als gemeenschap is
‘oefenplaats’. Het gaat om ervaringen in de school waarbij kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en
houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de gemeenschap en het vermogen en de
wil om actief mede vorm te geven aan die gemeenschap.
Vanuit deze basis maken de kinderen kennis met andere gemeenschappen (wijk-dorp-kerk) en leren ook
daarin participeren. Gedurende hun schooltijd wordt de (leef)wereld van de kinderen steeds groter.
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In feite is burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak. Onze school geeft daar al lange tijd en op allerlei
manieren vorm aan. Het vormt een integraal deel van onze pedagogische opdracht, van de sociale - en
levensbeschouwelijke vorming.
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van
maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor deelname/meedoen in de
samenleving.
De volgende (kern)doelen hebben betrekking op burgerschap en sociale integratie:
 kinderen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
 kinderen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
 kinderen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving
een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
 kinderen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 kinderen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
De volgende doelen, die voor alle leergebieden van belang zijn, hebben eveneens
betrekking op burgerschap en sociale integratie:
 reflectie op eigen handelen
 uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens
 respectvol luisteren en kritiseren van anderen
 ontwikkelen van zelfvertrouwen
 respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar
 zorg voor en waardering van de leefomgeving.
Via projecten, via kringgesprekken, via de lessen in het kader van de wereldoriëntatie en via de vieringen
willen we de kinderen van de Toekomst kennis laten maken met elkaars culturen. Wij willen op deze wijze
begrip en respect voor andere gewoontes en tradities bij de kinderen tot stand brengen.
6.13.2 Kerndoelen en referentiekaders
Kerndoelen beschrijven wat kinderen na het basisonderwijs moeten kennen en kunnen. Ze geven aan wat
iedere school in elk geval nastreeft bij kinderen. De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden,
zoals: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en
bewegingsonderwijs. Elk leergebied wordt voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die
karakteristiek staat tamelijk uitgebreid beschreven waarop een dergelijk leergebied zich richt.
De huidige kerndoelen beschrijven vooral de inhoud van het onderwijsaanbod op basisscholen en geven voor
Nederlandse taal en rekenen slechts een globale beschrijving van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied
van kennis, inzicht en vaardigheden. Onduidelijk blijft op welk beheersingsniveau kinderen zich deze kennis,
inzichten en vaardigheden eigen zouden moeten maken. Voor leerkrachten ontbreken heldere en concrete
doelen die zij kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van de kinderen kunnen evalueren. Het
referentiekader biedt nu deze specifiekere beschrijving.
6.13.3 Referentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet de komende jaren breed in op een hogere taal - en
rekenvaardigheid. Om de aansluiting tussen de onderwijssectoren en de prestaties voor taal en rekenen te
verbeteren is er voor deze basisvaardigheden het Referentiekader Doorlopende Leerlijn en Taal en
Rekenen ontwikkeld. Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en met het hoger onderwijs) is hierin
vastgelegd wat kinderen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.
Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle kinderen van belang zijn. Het doel van de invoering van
een referentiekader voor deze basiskennis en -vaardigheden is een algemene niveauverhoging.
Basiskennis en -vaardigheden kun je op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus
beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel
niveau (F) en een streefniveau (S). Het niveau 2F heb je nodig om maatschappelijk mee te kunnen doen.
De referentieniveaus kennen geen nieuwe eisen ten opzichte van kerndoelen en eindtermen, wel worden ze
specifieker ingevuld.
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Streefniveaus
Er zijn kinderen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. De ene groep door wat meer
dan voorheen van ze te vragen om zo veel mogelijk een fundamenteel niveau te behalen. De tweede groep
door ze wat extra's te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent dit dat je deze kinderen de stof van een
direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt (bijv. 1F=1S). Bij rekenen/wiskunde gaat het om een apart
beschreven, abstracter, niveau.
De onderdelen
Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven:
• Mondelinge taalvaardigheid
• Lezen
• Schrijven
• Taalverzorging
Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen:
• Getallen
• Verhoudingen
• Meten en Meetkunde
Welke niveau geldt voor welke kind

Het referentieniveau 1F sluit aan bij het vmbo basisberoeps- en kaderberoepsonderwijs. Referentieniveau 1S
omvat 1F en is het streefniveau waar de grote groep van kinderen aan moet voldoen om een goede aansluiting
te krijgen op vmbo-t of havo/vwo.
Op de Toekomst streven we naar het referentieniveau S1 voor 75% van de kinderen, met een ambitie van vijf
procent meer over 4 jaar.
Kbs De Toekomst wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die kennis
en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal, kritisch, denkend mens te
worden vol zelfvertrouwen in een multiculturele, duurzame samenleving.
Op onze school gebruiken we eigentijdse, realistische methodes. Deze methodes voldoen aan de wettelijk
verplichte kerndoelen.
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6.14 ICT
Voorgeschiedenis
De school is in de jaren tachtig begonnen met het
computeronderwijs in de meest klassen d.m.v. een
flink aantal Commodore-64-computers, al dan niet
voorzien van een datarecorder of diskdrive. Toen
werd de administratie geautomatiseerd. Met het
Comeniusproject is het computergebruik binnen de
school intensiever geworden. Tevens is toen ook
besloten de computers niet centraal maar in de
klaslokalen te plaatsen om zodoende tot een beter
gebruik als lesondersteunend onderwijsmiddel te
komen. Na jaren te hebben gewerkt met
tweedehands computers is de school sinds 2000
voorzien van een nieuw computernetwerk dat in de
eerste 11 jaren geleverd en onderhouden is door
Station to Station en sinds 2012 beheerd wordt
door Comlog. De school maakt gebruik van 30
netwerkcomputers (15x Dell en 15x Fujitsu) met
internet van Xs4all-glasvezel (50mb).
In het schooljaar 2014/2015 wordt een draadloos Wi-Fi -netwerk aangelegd. Bovendien worden er, vanuit de
middelen van het Herfstakkoord, een aantal tablets, chromebooks en laptops aangeschaft.
6.14.1 ICT en maatschappij
De samenleving waarin we leven verandert in een hoog tempo. Technologische ontwikkelingen gaan snel, de
hoeveelheid beschikbare informatie groeit exponentieel en is altijd en overal beschikbaar. De samenleving is
daardoor gemedialiseerd: media zijn alomtegenwoordig en mensen maken er, bewust en onbewust, massaal
gebruik van. Hierbij gaat het om oude media zoals televisie en kranten, maar ook om nieuwe media zoals het
internet en de daarbij behorende mogelijkheden zoals social media. Door de laagdrempeligheid van de nieuwe
media worden gebruikers van media al snel ook makers van media: het aantal nieuwe blogs, Twitter-berichten,
filmpjes op YouTube en informatie die uitgewisseld wordt via Facebook blijft groeien. Maar ook degenen die
zich niet bezighouden met social media zijn elke dag omringd door nieuwe media. Denk daarbij aan het
gebruik van internetbankieren, het opzoeken van informatie op internet of het gebruiken van de Digi -D om
belastingaangifte te doen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat alle gebruikers zich bewust, kritisch en actief
in het medialandschap kunnen voortbewegen en dat is wel nodig om te kunnen participeren in de huidige
maatschappij
6.14.2 ICT en onderwijs
Kinderen lijken die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier te accepteren. Zij worden immers
dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICT toepassingen.
Veel leerkrachten kunnen door de snelle veranderingen nauwelijks bijhouden. Daarom kunnen ze (nog) geen
optimaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden. Zowel de I als de C als de T van ICT leveren problemen
op:
- De hoeveelheid beschikbare informatie is (te) groot. Vragen als hoe selecteer je, wat is wel, wat is niet
geschikt voor kinderen, waar heb ik wel en waar heb ik geen behoefte aan, komen steeds scherper
naar voren.
- De technologie vraagt van scholen in de nabije toekomst zoveel aandacht, inzet en investeringen, dat
bijna niet op een verantwoorde manier is op te brengen.
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De nieuwe ontwikkelingen vragen ook om een andere benadering van leren.
Waar kennis belangrijk was, wordt nu het omgaan met informatie van groot
belang. Met de informatie die leerlingen verkrijgen moeten ze leren nieuwe
producten te maken, de informatie opnieuw te ordenen, de informatie te
presenteren voor anderen, leerkrachten, groepsgenoten en ouders. De
computer verandert educatieve processen. Lessen veranderen, leren met
behulp van ICT gaat anders dan leren aan de hand van boeken. Kinderen
krijgen meer mogelijkheid zelf ontdekkend bezig te zijn. We spreken van het
‘nieuwe leren’. Zij zijn minder passief, wachten niet op het ‘aanbod’, maar
spelen een actieve rol binnen de kennisoverdracht. Voor leerkrachten vraagt
dit een rolwisseling. Ze zullen in plaats van het overdragen van kennis, meer
het begeleiden van leerprocessen op zich gaan nemen. De impact die deze
verandering op leerkrachten heeft is groot.
De meeste leerkrachten bij ons op school hebben zelf traditioneel onderwijs
genoten en zijn opgeleid in de ‘oude’ patronen van kennisoverdracht. Veel
leerkrachten worstelen dan ook met die rolwisseling. Het is dan ook
belangrijk juist dit menselijke aspect van vernieuwing van het onderwijs
zorgvuldig in de gaten te houden. Net als bij alle onderwijs geldt dat ICTvernieuwing staat of valt met de vrouw of de man voor de klas.
6.15 Digitale geletterdheid als onderdeel van 21e eeuwse vaardigheden
Een van de 21ste eeuwse vaardigheden is de digitale geletterdheid. Om leerlingen goed voor te bereiden op de
snelle technologische ontwikkelingen is het van belang dat ze vaardiger worden in het omgaan met ICT en ook
andere vaardigheden (zoals communiceren en probleemoplossend, kritisch denken) verwerven.
Naast het ontwikkelen van ICT-vaardigheden, wordt het gebruik van ICT ook veelvuldig genoemd als essentieel
onderdeel van een leeromgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.
ICT-toepassingen zijn van belang in het onderwijs om de andere 21e eeuwse vaardigheden te kunnen
ontwikkelen bij leerlingen. ICT is daarmee ook een (krachtig) leermiddel dat de verwerving van andere 21e
eeuwse vaardigheden kan ondersteunen. Een geïntegreerde aanpak van de vaardigheden is daarom van
belang.
Onder Digitale Geletterdheid verstaan we: het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.
Het gaat hierbij om een combinatie van:
 ICT-(basis)vaardigheden:
- het kennen van basisbegrippen en functies van computers (knoppenkennis)
- het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;
- het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, presentatiesoftware
en spreadsheetprogramma’s)
- het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten; het kunnen werken met
internet (browsers, e-mail);
- op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;
- computational thinking: denkprocessen waarbij probleemformulering, analyse en presentatie worden
gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen
 Mediawijsheid:
- kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.
- begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden,
zien hoe media de werkelijkheid kleuren;
- gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;
- communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken;
- strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.
 Informatievaardigheden:
- het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen
zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.
- definiëren van het probleem
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-

zoeken naar bronnen en informatie;
selecteren van bronnen en informatie;
verwerken van informatie;
presenteren van informatie

6.16 I-coach
In het schooljaar 2014-2015 heeft de SKO iedere school gefaciliteerd met een extra dag voor een I-coach.
De I-coach draagt zorg voor het innovatietraject 21steCentury Skills. Daarbij neemt het ontwikkelen van
Leerarrangementen een belangrijke plaats in. De I-coach is de kartrekker van deze vernieuwingen binnen het
team.
6.17 ICT-beheer
Het beheer op afstand is in handen van Comlog. Op schoolniveau is het beheer in handen van de
administratief medewerkster. Zij onderhoudt ook de leerlingadministratie in Parnassys.
6.18 ICT is hulpmiddel
Enige relativering is wel op zijn plaats. Allereerst dient bedacht te worden: onderwijs + ICT = Onderwijs.
ICT is een hulpmiddel maar wel een met een bijzonder dynamisch karakter. Meer techniek kan ten
koste gaan van de didactiek. Gewenste didactische principes als actieve betrokkenheid van kinderen bij
kennisconstructie, interactie met andere kinderen, aanpassen aan interesses mogen niet verloren gaan door
computergebruik.

6. 19 Doelen Management van onderwijsprocessen
Doel
In de w.o. projecten is een duidelijke differentiatie aangebracht op minimaal drie niveaus.
Indicator

In elk project worden verwerkingsopdrachten op drie niveaus aangeboden. De
differentiatie zit hem niet in de hoeveelheid maar heeft betrekking op de inhoud van de
leerstof.

Doel

Techniek wordt structureel in de projecten verwerkt.

Indicator

In elk project is minimaal een techniekles verwerkt.
Er is een Techniekcoördinator aangesteld die ideeën aanlevert voor de projecten en de
uitvoering coördineert.

Doel

Binnen ons onderwijs zijn verschillende vormen van coöperatief werken zichtbaar.
Samenwerkend leren wordt als werkvorm structureel ingezet.
De kinderen beheersen de vijf basisvaardigheden:
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid: de opdracht is zo geformuleerd dat kinderen
elkaar nodig hebben voor een goed resultaat.
- Individuele aanspreekbaarheid: elk groepslid is aanspreekbaar op de eigen inbreng
in de groep en op het gehele groepsresultaat en kan dus op beide facetten
aangesproken worden.
- Directe interactie: de inhoud van de opdracht nodigt uit tot interactie en de
opstelling is bevorderlijk voor die interactie.
- Sociale vaardigheid: de voor de samenwerking benodigde vaardigheden worden
expliciet aangeleerd en geëvalueerd.
- Aandacht voor het groepsproces: een samenwerkingsopdracht wordt regelmatig
gevolgd door een nabespreking over de inhoud en het proces.
Stimuleren van interactie en samenwerking in groepjes. Daarbij horen ook het reflecteren
op het samenwerken, -spelen en -spreken en waar nodig inscholing en oefening van
vaardigheden

Indicator
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Doel
Indicator

Doel
Indicator

Alle leerkrachten en kinderen zijn voldoende digitaal geletterd.
Alle leerkrachten zijn in staat:
- toetsgegevens digitaal in te voeren
- het kindvolgsysteem te gebruiken voor analyses, handelingsplannen en
ontwikkelingsperspectieven
- optimaal gebruik te maken van het digitale schoolbord
- een ’groepsblog’ bij te houden op de website
Schrijven beleidsplan cultuureducatie
Aandacht voor cultureel erfgoed
Jaarlijks een project Kunstzinnige oriëntatie
Uitbreiding crea-middagen

Voor de beschrijving van doelen voor de ontwikkelingsgebieden en de gebruikte methodes verwijzen we
naar de bijlagen.
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7. Management ondersteunende processen
7.1 Onze visie op ondersteuning
We onderscheiden drie niveaus van zorg:
Basiszorg
Dit is de zorg die de school zelf binnen de groepen en
binnen de eigen organisatie biedt. Ons uitgangspunt is
dat kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen groep
door de eigen leerkracht opgevangen worden. Andere
maatregelen binnen de eigen organisatie zijn:
differentiatiegroepen, remediale hulp, meer handen in
de klas in de vorm van onderwijsassistenten, de
begeleiding en coaching door de intern begeleider
en/of andere deskundigen van de school (taal- en
rekenspecialisten, vertrouwenspersonen,
leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, logopedist en dergelijke).
Breedtezorg
Dit is de zorg om de school heen. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs,
de zorg en de ontwikkeling van de kinderen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Om de school heen is
een vangnet van hulpbronnen. Van (preventieve) ambulante begeleiders, deskundigen uit het
(school)maatschappelijk werk, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg tot tijdelijke plaatsingen en voorzieningen.
Binnen de breedtezorg blijft het kind vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. De breedtezorg
heeft het karakter van tijdelijk en/of aanvullend.
Dieptezorg
Dit is de zorg in gespecialiseerde voorzieningen in het samenwerkingsverband of in de regio, zoals het SBO of
het speciaal onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het kind wordt dan overgedragen aan deze voorziening.
In de uitgangspunten van de school ligt de zorg op maat besloten. Daaruit spreekt dat kinderen recht hebben
op ontwikkeling in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden.
De extra zorg proberen we zoveel mogelijk te bieden binnen de eigen groep. De leerkracht is
hoofdverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van zijn kind. Ouders kunnen altijd terecht bij de leerkracht
om geïnformeerd te worden over hun kind. Wij vinden het belangrijk dat er goede en open contacten zijn met
de ouders. Bij ingrijpende beslissingen worden ouders en kinderen nauw betrokken. De coördinatie en
begeleiding van de zorg is in handen van de i.b-er.
Onze doelen:
1. Alle kinderen en jongeren tussen de (2) 4 en 13 jaar krijgen dat onderwijs en die zorg die aansluit bij
hun specifieke behoeften en gericht is op een voor hen optimaal resultaat in termen van zowel
vorderingen als sociaal-emotioneel welbevinden.
2. Alle kinderen hebben één dossier dat opgebouwd wordt vanaf de voorschoolse voorzieningen en
middels ‘warme overdracht’ meegaat naar de volgende onderwijsvoorziening of instelling. ‘Warme
overdracht’ betekent dat naast het overdragen van gegevens over de ontwikkeling van het kind of de
jongere ook het gesprek wordt gevoerd tussen overdragende en ontvangende school of instelling met
als doel het kind of de jongere te leren kennen als ‘mens in ontwikkeling’.
3. Specifieke onderwijszorg wordt naar het kind gebracht. Dat betekent dat wij ons inspannen om
specifieke onderwijszorg thuisnabij aan te bieden. Geen kind zou voor passend onderwijs de regio uit
hoeven te gaan.
4. Wij willen in staat zijn basiszorg te bieden en daarmee 90 % van onze kinderen binnen de eigen
basisschool te kunnen opvangen. De breedtezorg moeten vervolgens aan de specifieke onderwijs
behoeften van de resterende 8 % kunnen voldoen. Uiteindelijk is er dieptezorg mogelijk voor
maximaal 2 % van de leerlingen.
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7.1.1. Interventies basisondersteuning
In ons samenwerkingsverband zijn inhoudelijke afspraken gemaakt over de basisondersteuning die scholen
worden geacht te bieden. In het Referentiekader passend onderwijs wordt een minimale opsomming gegeven
van interventies die bij de basisondersteuning horen:
“Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig
leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren.
Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al dan niet in
samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel
voor leerlingen als medewerkers) maakt deelt uit van de basisondersteuning.
In de beschrijving van basisondersteuning worden vervolgens ten minste afspraken vastgelegd over lichte
curatieve interventies:
- een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen);
- onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan
gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van IQ alleen wordt
vermeden;
- fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de
beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben
- (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale
veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.
- een protocol voor medische handelingen
- de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden.
Bovengenoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de
continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. Voor alle genoemde interventies geldt dat een
diagnose behulpzaam is voor het inzetten van handelingsgerichte aanpak. Er wordt geen indicatie afgegeven
die recht geeft op extra (leerlinggebonden) financiering.”

7.2 Passend Onderwijs
Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. Alle kinderen verdienen
een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun
mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Het nieuwe stelsel moet zo goed mogelijk onderwijs
bieden aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
Het uitgangspunt van Passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om voor elke leerling
een passend onderwijsaanbod te realiseren. Als een school niet kan voorzien in de behoeften van het kind,
dan wordt in overleg met de ouders uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan.
Een passend onderwijsaanbod houdt dus in dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de behoeften
van het kind.
Bij het uitvoeren van de ondersteuningsplicht wordt goed rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van
het kind, met de voorkeuren van de ouders en met de mogelijkheden van de school. Bij Passend onderwijs
gaat één centraal loket per regio onderzoeken wat een kind nodig heeft. Het is een voordeel voor de ouders
van de zorgleerlingen dat zij voortaan niet meer van school naar school hoeven te gaan om een passende plek
voor hun kind te vinden. De inspectie ziet toe op de uitvoering van de ondersteuningsplicht door
schoolbesturen.
7.2.1. De rol van het samenwerkingsverband
Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar een reguliere basisschool moeten. Per kind wordt
gekeken waar het onderwijsaanbod het best passend is. Een regionaal netwerk van scholen moet een dekkend
onderwijsaanbod hebben, waarin alle zorg geleverd kan worden. Bij ons bestaat dat netwerk uit de reguliere
basisscholen en het speciaal onderwijs van Dronten en Lelystad.
In het samenwerkingsverband hebben de scholen voor speciaal (basis)onderwijs de rol van expertisecentrum.
Zij kunnen leerlingen opvangen die intensieve zorg nodig hebben of ambulante begeleiding aanbieden aan de
reguliere basisscholen.
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7.2.2 Extra ondersteuning
In het Referentiekader Passend onderwijs wordt voor het slagen van passend onderwijs de betrokkenheid en
de toerusting van leerkrachten essentieel genoemd.
“Zij moeten in staat worden gesteld om aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet te komen. Een hoger
ambitieniveau van basisondersteuning en een ambitieus schoolondersteuningsprofiel dagen hen uit om zich op
het brede terrein van de onderwijsondersteuning te professionaliseren en actief inhoud te geven aan een
ambitieus ondersteuningsprofiel van de school.
Een goed toegeruste docent in het regulier onderwijs beschikt naast vakkennis, vaardig klassenmanagement en
algemene pedagogisch-didactische vaardigheden ook over vaardigheden waarmee:
- leer- en ontwikkelingsproblemen (ook sociaal-emotioneel) bij kinderen vroegtijdig worden
gesignaleerd;
- ondersteuningsbehoeften van ouders bij opvoeding en in het gezin vroegtijdig worden gesignaleerd;
- ouders vroegtijdig bij de ondersteuningsvraag worden betrokken;
- effectief interventies worden gehanteerd bij beginnende (gedrags)problematiek;
- gebruik wordt gemaakt van en wordt deelgenomen aan de ondersteuningsstructuur in en om de
school;
- planmatig wordt gewerkt aan verbetering van de ontwikkelingskansen van de leerling;
- wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke opbrengsten;
- wordt geëvalueerd welke opbrengsten behaald zijn.”
We spreken over ‘extra ondersteuning’ wanneer scholen bovenop de hiervoor beschreven basisondersteuning
nog meer/andere ondersteuning bieden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hun
kinderen.
7.2.3. Teamleden met specifieke zorgopleiding
Master Orthopedagogiek
Kelly van Doesburg
Opleiding Speciaal Onderwijs Irene Heijnen
Opleiding Remedial Teacher Irene Heijnen
Master SEN
Rosanne van der Wiel
Opleiding Intern Begeleider Irene Heijnen
Leerkrachtcoach
Carolien Slob
Opleiding tot Kanjertrainer
Dianne Haveman, Martine van Gorp, Derya Schuurman, Carolien Slob, Sandra
Stroop, Kelly van Doesburg, Rosanne van der Wiel, Irene Heijnen

7.2.4 Match onderwijsbehoeften en aanbod
Met het huidige aanbod aan basisondersteuning en extra ondersteuning voldoet onze school grotendeels aan
de onderwijsbehoeften van de huidige kinderenpopulatie.
Zoals al eerder is aangegeven is verdere professionalisering in de komende jaren noodzakelijk.
- Deskundigheidsbevordering op het gebied van Woordenschat
- Opleiding tot leesspecialist
- Opleiding tot rekenspecialist
- Master Special Educational Needs
7.2.5. Overige randvoorwaarden
De belangrijkste randvoorwaarde is een enthousiast team dat graag wil leren en zich ontwikkelen. Wanneer
een Lerarenbeurs wordt aangevraagd en toegekend kunnen studiekosten en mogelijk studieverlof worden
vergoed. Voor opleidingen zonder Lerarenbeurs zal de school de studiekosten dragen.
7.3 Onderwijsbehoeften in kaart brengen
We brengen de onderwijsbehoeften van de kinderen op verschillende manieren in kaart.
Kindkenmerken
Naast een gewicht kan een kind ook andere kenmerken hebben die van invloed zijn op het leren en dus ook op
het handelen van de leerkracht. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kenmerken als lichamelijke,
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psychische, cognitieve en sociaal emotionele problematiek. Een kind met dyslexie vraagt om extra aandacht en
zorg. Dat geldt natuurlijk ook voor een kind met ADHD of werkhoudingproblemen. Hoe beter de leerkracht de
kindkenmerken kent, hoe beter hij zijn aanbod op de kinderen kan afstemmen. Een groep die bijvoorbeeld
laag scoort met betrekking tot zelfstandigheid vraagt een ander soort benadering en aanpak dan een groep die
in hoge mate zelfstandig is. Een groep waarvan bekend is dat het welbevinden van de kinderen gemiddeld laag
is, vraagt een meer specifieke pedagogische benadering dan een groep waarvan het welbevinden gemiddeld
hoog scoort. Het is dus van belang de groep/school goed in kaart te brengen. Wij gebruiken hiervoor het
schema van bijlage 1.
Sociaaleconomische kenmerken
Opgroeiend in taalarme gezinnen of in gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is, hebben onze
kinderen behoefte aan een ‘taalbad’. De school moet een rijke leeromgeving bieden voor de taalontwikkeling.
Het mondelinge taalaanbod wordt gekenmerkt door eenvoud en eenduidigheid.
Didactische kenmerken
Didactische vaardigheden als het ophalen van voorkennis, het uitvragen van zojuist gegeven instructie, directe
instructie, pre-teaching en re-teaching moeten door de leerkracht goed beheerst worden.
Daarnaast zijn er leeractiviteiten nodig die structuur bieden en waarbij direct feedback gegeven wordt. Deze
feedback moet consequent en direct op het gewenste gedrag gericht zijn.
Lessen moeten aansluiten bij de belevingswereld van het kind en succeservaringen worden benadrukt. Er
wordt geleerd via modelling; de leraar denkt hardop en doet voor.
Competentie- en instructiekenmerken
Vier maal per jaar wordt een didactisch groepsoverzicht opgesteld voor spelling en rekenen. In dit overzicht
krijgen de data, de toetsresultaten van de hele groep, een gezicht.
In het groepsoverzicht worden de kinderen op basis van toetsresultaten ingedeeld in drie subgroepen:
• De instructieonafhankelijke kinderen, die een verkorte instructie krijgen
• De instructiegevoelige kinderen, die basisinstructie krijgen
• De instructieafhankelijke kinderen, die verlengde instructie krijgen.
7.3.1 Onderwijsbehoeften van onze leerlingpopulatie
Het onderwijs is er voor de kinderen, dus moet het aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het is daarom
belangrijk dat de school inzicht heeft in de kenmerken van de leerlingpopulatie. De kenmerken van de
leerlingpopulatie hebben invloed op de inrichting van het onderwijsproces, maar ook op de inrichting van niet onderwijsprocessen.
Opgroeiend in taalarme gezinnen of in gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is, hebben onze
kinderen behoefte aan een ruim ‘taalbad’. In de onderbouw werken leerkrachten die gecertificeerd
Piramideleerkracht zijn. Daarnaast moet de school een rijke leeromgeving bieden voor de taalontwikkeling.
Het mondelinge taalaanbod wordt gekenmerkt door eenvoud en eenduidigheid.
Didactische vaardigheden als het ophalen van voorkennis, het uitvragen van zojuist gegeven instructie, directe
instructie, pre-teaching en re-teaching moeten door de leerkracht goed beheerst worden.
Daarnaast zijn er leeractiviteiten nodig die structuur bieden en waarbij direct feedback gegeven wordt. Deze
feedback moet consequent en direct op het gewenste gedrag gericht zijn.
Lessen moeten aansluiten bij de belevingswereld van het kind en succeservaringen worden benadrukt. Er
wordt geleerd via modelling; de leraar denkt hardop en doet voor.
7.4 Aannamebeleid op kbs de Toekomst
Een goede zorg voor kinderen begint al bij de aanname. Als ouders overwegen een kind op onze school te
plaatsen ontvangen ze ter oriëntatie de schoolgids. Daarna volgt eventueel een intakegesprek.
Tijdens dat intakegesprek met de ouders wordt dieper ingegaan op de uitgangspunten van onze school. In
principe zijn alle kinderen, waarvan de ouders de grondslag onderschrijven, welkom op onze school. Wordt er
een kind met een specifieke ondersteuningsvraag aangemeld, dan bekijken we of er plaats is voor dat kind en
of wij het onderwijs kunnen bieden dat dit kind nodig heeft. Duidelijk moet zijn welke hulpvragen het kind
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stelt, zodat na het maken van een analyse van de mogelijkheden en grenzen van de school, er een
onderbouwd antwoord kan worden gegeven op het verzoek om toelating. Op deze manier ontstaa t
tegelijkertijd de aanzet voor het handelingsplan voor het toekomstige kind.
Op het moment dat er kinderen met een specifiek onderwijsaanbod van een andere school worden
aangemeld, vindt telefonisch overleg plaats tussen beide directeuren. Dit gebeurt op initiatief van de
ontvangende school. Daarna vindt er overleg plaats tussen beide interne begeleiders over de mate waarin
extra zorg verleend moet worden. Hierna nemen de directeur en de interne begeleider een besluit over de
aanname. Wordt het kind geplaatst dan is er overleg op leerkrachtniveau.
Toelatingsdatum
Voor kleuters die binnen niet al te lange tijd de basisschool gaan bezoeken, komt er ongeveer een maand voor
die tijd een uitnodiging voor een kennismaking van maximaal vijf dagdelen. Dit wordt door de
onderbouwleerkracht geregeld. Kleuters mogen op de dag na hun 4 jarige verjaardag op school starten.
Aandachtspunten bij de toelatingsprocedure
Welke hulpvraag stelt het kind en wat betekent dat voor:
•
Pedagogisch klimaat : geborgenheid–veiligheid -bevorderen van zelfstandigheid/
verantwoordelijkheid -pedagogisch differentiëren -acceptatie
•
Didactisch klimaat: leerstofaanbod -adaptief onderwijs -leerdoelen–werkwijze–organisatie
•
Kindzorg: kindvolgsysteem -potentieel aan middelen -inzet van middelen– zorgcapaciteit van de
groep/ school
•
Professionalisering: aantal leerkrachten dat ingezet kan worden - kennis en vaardigheidsniveaunascholingsplanning - interne communicatie – externe communicatie
•
Ondersteuning: contacten met de begeleidingsdienst–samenwerkingsverband– contact
met SBO scholen
•
Contacten: communicatieniveau met ouders–ouderraad–mr.
•
Gebouw en–materiële omstandigheden.
7.5 Onderwijsaanbod en differentiatie
Een kind is gebaat bij een groepsleerkracht die meer doet dan alleen leerstof aandragen en
vorderingen vastleggen. Reflecteren en empathisch optreden zijn ondersteunende competenties in het
professionele handelen van de groepsleerkracht.
Evaluatie van het eigen handelen is hierbij een essentiële factor. (‘was de uitleg duidelijk genoeg’ /‘zijn er
andere manieren om deze kennis over te brengen’/ ‘sluit de leerstof wel aan bij de onderwijsbehoeften van dit
kind’)
Evaluatie van de kindresultaten is een tweede essentiële factor: niet alleen registreren, maar met name
analyseren is van belang. (‘wat voor type fouten werden er gemaakt’/ ‘wat is daar de oorzaak van’/ ‘welke
kennis & vaardigheden ontbreken’/ ‘hoe is de werkhouding’)
Niet alle kinderen hebben dezelfde instructie nodig. Sommige kinderen hebben nauwelijks uitleg nodig, terwijl
andere kinderen baat hebben bij intensieve, gestructureerde instructie.
Een leerkracht die rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en behoeften van kinderen moet
kunnen differentiëren in tijd, aanpak, lesstof. Om afstemming een kans van slagen te geven, worden hoge
eisen gesteld aan de wijze waarop de instructies inhoudelijk en organisatorisch verlopen en lesstof wordt
geselecteerd. Alle leerkrachten werken volgens het Actieve Directe Instructiemodel. Eenmaal per jaar wordt
de instructie beoordeeld m.b.v. de Vaardigheidsmeter van Cadenza.
7.6 Uitvoering van de basiszorg op kbs de Toekomst
Tijdige signalering van problemen
Door het consequent en nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de kinderen kunnen we tijdig problemen
signaleren. Momenteel gebeurt dat vooral voor de onderdelen rekenen, technisch lezen en taal. Dit moet
worden uitgebreid richting de sociaal emotionele ontwikkeling, begrijpend lezen en de wereld oriënterende
vakken.
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Aanbod voor kinderen met dyslexie
De interventies bij dyslexie zijn nog te afhankelijk van de ib-er. Kennis en vaardigheden m.b.t. dyslexie zullen
teambreed moeten worden. Er zal kennis moeten zijn van het dyslexieprotocol en afspraken worden
gemaakt over de te nemen interventies.
Aanbod voor kinderen met dyscalculie
De kennis over dyscalculie is nog vrijwel nihil. In voorgaande jaren zijn studiedagen en vergaderingen ingezet
voor het leren geven van effectief rekenonderwijs en de implementatie van de nieuwe rekenmethode. Door
het inhoudelijk verbeteren van het rekenonderwijs willen we uitval in het rekenen voorkomen. Daarvoor is
verdere bestudering van het Protocol Ernstige Reken - Wiskundeproblemen en Dyscalculie noodzakelijk.
Aanbod voor kinderen meer dan gemiddelde intelligentie
De verrijking en verdieping wordt nu vooral nog binnen de methode gezocht in de vorm van routeboekjes,
versnellen of compacten. Komend schooljaar moeten we kijken naar de aanpassing van het reguliere
lesprogramma voor de meerbegaafde kinderen en zullen materialen moeten worden aangeschaft.
Aanbod voor kinderen minder dan gemiddelde intelligentie
We kunnen beschikken over een tweede leerweg Spelling en Rekenen. In de orthotheek staan remediërende
materialen voor het lezen. Voor de Wereld oriënterende vakken is hiervoor nog onvoldoende materiaal
aanwezig.
Fysieke toegankelijkheid (rolstoeltoegankelijk)
Het gebouw is redelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Hoe wij uitvoering geven aan de zorg op school is beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel
is te vinden op onze website.
7.7 Welke kinderen kunnen wij de goede ondersteuning bieden?
Er zijn verschillende niveaus van onderwijsbehoeften. Daarvoor zijn dan ook weer verschillende voorzieningen
noodzakelijk. We maken een onderscheid in:
a. Kinderen die met extra instructie en extra tijd binnen de bandbreedte van het reguliere aanbod tot het
eind van de basisschool kunnen meekomen.
b. Kinderen met een IQ tussen de 90-120 met een aangetoonde specifieke stoornis, (zoals bijvoorbeeld
dyslexie, dyscalculie , NLD) die het eindniveau van de basisschool niet op alle onderdelen kunnen
bereiken.
c. Kinderen met een specifieke stoornis.
d. Kinderen die het eindniveau van de basisschool ni et kunnen bereiken. Te denken valt aan:
- Kinderen met een beneden gemiddeld IQ en daardoor niet in staat zijn het basisschoolniveau te
halen.
- Kinderen met een aangetoond IQ tussen de 55-80
e. (Hoog)begaafde kinderen
Bovenstaande betekent dat wij accepteren dat er op onze school kinderen zijn die een relatief grote behoefte
hebben aan:
- extra instructie
- meer leertijd
- stimulering van de aandacht
- ondersteuning van de motivatie
- het expliciet aanleren en gebruiken van deelvaardigheden
- structurering van het (leer)gedrag
- meer uitdaging
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Om tegemoet te komen aan die behoefte is het noodzakelijk dat de leerkrachten capabel genoeg zijn. De
directie zorgt ervoor dat het team geschoold wordt (in teamverband of op individueel niveau, afhankelijk van
de vaardigheden van de leerkracht). De ambulant begeleiders van het sbo en de speciale basisscholen
ondersteunen de leerkrachten bij het geven van de extra begeleiding.

7.7.1 Kinderen die met extra instructie en extra tijd binnen de bandbreedte van het reguliere aanbod
tot het eind van de basisschool kunnen meekomen.
Door te toetsen en te observeren krijgt de leerkracht signalen over de ontwikkeling van een kind.
Deze signalen worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer deze signalen zich voortzetten of herhalen, wordt dit
besproken met de i.b.-er. Samen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld van het kind geschetst . Dit gebeurt
door gerichte observatie en/of een diagnostische toets en een gesprek met de ouders.
In enkele gevallen, bijvoorbeeld wanneer psychologisch onderzoek nodig is (persoonlijkheidsonderzoek
waaronder een intelligentieonderzoek) wordt door de school externe hulp ingeschakeld. Meestal is dat
iemand van de Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep. Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. Ook kan
de hulp worden gevraagd van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Dronten. Zij kunnen
preventieve ambulante begeleiding bieden.
Mochten er vragen zijn over de ontwikkeling op een specifiek gebied dan wordt de ouders gevraagd om via de
huisarts, een fysiotherapeut, een logopedist e.d. te raadplegen.
Ook laten we altijd de volgende aandachtspunten de revue passeren:
- kindkenmerken (structureringsvermogen, concentratie, zelfcontrole, faalangst, motivatie
automatiseringsvermogen,)
- kenmerken van de sociale en materiële omgeving
- taakkenmerken
- onderwijsgevende kenmerken
Signalen waarop altijd acties moeten worden ondernomen zijn:
- verandering in het gedrag van het kind
- verandering in de prestaties van het kind
- verslechtering van het handschrift
- een IV of V score op een citotoets
In samenspraak met de i.b.-er wordt een voorlopige diagnose gesteld. Vervolgens wordt gezocht naar
interventiemogelijkheden. In een plan wordt beschreven wat je precies wilt bereiken en hoe je dat gaat doen.
Welke aanpak en leerprincipes passen het best bij dit specifieke kind en/of probleem? Dan wordt er naar
materialen gezocht en een organisatiestructuur waarin het plan te verwezenlij ken is. Tenslotte wordt
vastgelegd hoe en wanneer je straks de vorderingen wilt ‘meten’.
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De inspectie van het onderwijs vraagt van scholen dat zij voor IV en V kinderen handelingsplannen
opstellen. De reden hiervoor is, dat voorkomen moet worden dat kinde ren gaan onderpresteren.
De inspectie hecht veel waarde aan een zorgvuldige onderbouwing van de werkwijze met IV en V kinderen. In
de handelingsplannen moeten dan ook de volgende punten worden aangegeven:
• De vaardigheidsscore die te verwachten is op basis van twee voorafgaande scores. Deze te verwachte score
moet voldoende onderbouwd en realistisch zijn.
• De planning van de leerstof die aan het kind wordt aangeboden.
• De instructiebehoeften van het kind.
• De extra leertijd die het kind krijgt.
• De evaluatie van het aanbod. Heeft het kind de te verwachte vaardigheidsscore behaald?
7.7.2 Kinderen met een IQ tussen de 90-120 met een aangetoonde specifieke stoornis (zoals bijvoorbeeld
dyslexie, dyscalculie , NLD, ADHD )en die het eindniveau van de basisschool niet op alle onderdelen kunnen
bereiken.
Als blijkt dat handelingsplannen een structureel verschijnsel worden, kan gedacht worden aan een aparte
leerlijn voor dit kind; de tweede leerweg. Dat kan bij ons op school voor de vakken Aanvankelijk lezen, Spelling
en Rekenen. Kinderen volgen dan een afzonderlijk leerprogramma dat bij het verlaten van de school een
niveau van eind groep 6 geeft. Zie paragraaf De Tweede Leerweg.
Er zijn in elke groep ook kinderen die specifieke pedagogische behoeften hebben. Dat heeft vaak te maken hun
gedrag: het gaat bijvoorbeeld om kinderen die druk en ongeconcentreerd zijn of kinderen met kenmerken van
autisme. Ook deze kinderen doen mee met de gedifferentieerde instructie. In aanvulling daarop is voor hen is
vaak nog meer nodig. Vooral de interactie met de leerkracht speelt daarbij een rol.
De expertise op het gebied van leerstoornissen en gedragsproblematiek is op school aanwezig. In de toekomst
zullen meer leerkrachten zich deze kennis en vaardigheden eigen moeten maken.
7.7.3 Kinderen met een specifieke stoornis.
Kinderen met een stoornis of handicap kunnen naar de reguliere basisschool of naar speciale scholen die
gespecialiseerd zijn in de handicap of stoornis van het kind. Er zijn speciale scholen voor slechtziende en blinde
kinderen, voor slechthorende en dove kinderen, voor kinderen met ernstige spraaktaalstoornissen of voor
kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Ook zijn er scholen voor kinderen met ernstige
gedragsproblemen.
Vanaf augustus 2014 krijgen scholen geen extra ´rugzakvergoeding´ meer voor de kindere n met een diagnose
voor de cluster 3 en 4 scholen. Dit is alleen nog mogelijk voor de cluster 1 en 2 kinderen.
Plaatsing op de school voor speciaal onderwijs kan alleen nog maar als de basisschool aantoonbaar
handelingsverlegen is.
7.7.4 Kinderen die het eindniveau van de basisschool niet kunnen bereiken. Te denken valt aan:
- Kinderen met een beneden gemiddeld tot gemiddeld IQ en daardoor niet in staat is het
basisschoolniveau te halen.
- Kinderen met een aangetoond IQ tussen de 55-80
Indicatie voor relatie uitstroomniveau, intelligentieniveau en ontwikkelingsperspectief:
Intelligentieniveau
Indicatie perspectief
Uitstroomniveau
I IQ 75 – 90
eindniveau groep 6
Leerweg Ondersteunend Onderwijs
II IQ 55 – 80

eindniveau groep 5

Praktijkonderwijs / ZML

Voor sommige kinderen wordt, door de beperking van hun capaciteiten, de achterstand ten opzichte van het
aanbod steeds groter. Er zijn kinderen, met name in de bovenbouw die op een gegeven moment (te) weinig
meer opsteken van de groepslessen, omdat het niveau van deze lessen te hoog is. Hun vaardigheid past niet
meer bij het groepsaanbod.
Het leerrendement is zeer laag, omdat de stof over de hoofden van deze kinderen heengaat. De inhoud ligt
'buiten de zone van naaste ontwikkeling'. Niet alleen het leerrendement is laag, ook succeservaring bij deze
kinderen is laag, hun motivatie voor leren is vaak weg en ze hebben nog maar weinig zelfvertrouwen. Immers,
in vergelijking met hun groepsgenootjes doen ze het bijna altijd fout, of 'slechter'.
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Veel kinderen die na de basisschool naar de Basisberoepsgerichte Leerweg of Kaderberoepsgerichte Leerweg
van het VMBO gaan, bereiken aan het eind van de basisschool de gemiddelde vaardigheid van een kind
halverwege groep 7, en een vrij grote groep haalt dat niveau nog niet eens. Dit betekent dus, dat ze veel stof
uit de tweede helft van groep 7 en uit groep 8, zich toch niet eigen maken, ondanks de inspanningen. Voor
deze kinderen is dus eigenlijk een aangepast aanbod nodig, dat aansluit bij hun mogelijkheden en
leerbehoeften.
De inspectie verwacht dat scholen voor deze kinderen een ontwikkelingsperspectief bepalen met
bijbehorende eind- en tussendoelen en een bijpassende leerstofplanning. Aan de hand van systematische
evaluaties kan men dan nagaan of kinderen de doelen bereiken.
7.7.5 (Hoog)begaafde kinderen
Er zijn veel definities van hoogbegaafdheid te vinden maar ze zijn
vaak niet volledig. Mensen denken vaak dat hoogbegaafdheid het
hebben van een hoog IQ is. Wanneer je alleen een hoog IQ hebt ben
je niet hoogbegaafd maar hoogintelligent.
Onder hoogbegaafdheid verstaan we:
- Het kind heeft een IQ dat hoger dan 130.
- Er is sprake van een harmonisch intelligentieprofiel
- Het kind is gemotiveerd en taakgericht.
- Het kind is creatief in het oplossen van problemen
- Het kind heeft A+ scores op meerdere Citotoetsen
- Het kind heeft een goed geheugen
De factoren in de omgeving bepalen mede of dit talent tot uiting
komt in hoge prestaties. Het gaat hierbij om het totaalplaatje.
Naast het reguliere programma en de verbreding en verdieping die de methoden bieden, moet er een
structureel aanbod komen voor meerbegaafde kinderen. Dit zal de komende periode een ontwikkelpunt voor
de school zijn.
Differentiëren boven het gemiddelde
Weten dat een leerling hoogbegaafd is, leidt automatisch tot de vraag ‘maar wat moet ik dan met die leerling
doen?’ Vervroegde doorstroming is slechts één van de mogelijkheden die er zijn. Maar ook na vervroegde
doorstroming zijn verdere aanpassingen in de leerstof voor hoogbegaafde leerlingen noodzakelijk.
Tempodifferentiatie
Het belangrijkste kenmerk van tempodifferentiatie is dat de leerling in zijn eigen tempo de gehele leerstof
verwerkt. Per saldo kan tempodifferentiatie een vervroegde uitstroom naar het voortgezet onderwijs tot
gevolg hebben, mits dit op alle vakgebieden is toegepast.
Compacten en verrijken
Compacten is het zodanig verzorgen van aanpassingen in de reguliere lesstof uit de methode dat de
leerstappen vergroot worden, onnodige oefening en herhaling verwijderd worden dat de leerling in minder
lestijd dan gebruikelijk is toch de einddoelen van het leerjaar kan halen. Onder verrijken verstaan we het
opvullen van de aldus ontstane ruimte in tijd met zinvolle onderwijsactiviteiten die aansluiten op de brede
ontwikkeling van de leerling en die aanzetten tot het ontwikkelen van zowel aanvullende kennis als het
ontwikkelen van ‘kunnis’ (metacognitieve vaardigheden). Verrijken kan daarbij onderscheiden worden in
verdiepen (aansluitend op de basisstof en het reguliere curriculum, kan binnen de eigen groep geboden
worden) en verbreden (uitbreiden van het reguliere curriculum, wordt veelal buiten de eigen groep geboden
in een plusgroep). De combinatie van lesstof die aldus geboden kan worden vormt de leerlijn voor de
hoogbegaafde leerling.
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7.8 Evaluatie van het leerrendement
Het is vereist dat de school kan aantonen dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar
verwachtingen, dat wil zeggen volgens de gestelde tussendoelen, ontwikkelen. Er dienen jaarlijks minstens
twee tussentijdse evaluaties te worden uitgevoerd.
Die evaluatie bevat:
- een overzicht van kinderen die werken met een handelingsplan
- een helder omschreven (meetbaar) beginsituatie, bijzonderheden t.a.v.
- werkhouding, faalangst, motivatie, concentratie of bijkomende sociaal - emotionele problemen
- SMARTI geformuleerde doelstellingen
- de werkwijze, de inzet van middelen ende organisatie.
- De evaluatie – hoe, wat, wanneer
- de ouderbetrokkenheid
- de effecten van de geboden zorg
Voor het geven van een advies voor passend vervolgonderwijs voor deze kinderen maken we gebruik van de
criteria voortoelaatbaarheid tot het LWOO en PrO, zoals deze zijn gesteld door de Regionale
Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs:
Voor LWOO:
Het intelligentieniveau ligt tussen de 75-80 t/m 90.
Uit het didactisch profiel blijkt dat er leerachterstanden zijn van tussen de 25% en 50% t.o.v. de didactische
leeftijd op twee of meer domeinen van de schoolse vaardigheden.
Eén van de twee domeinen moet in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk reken/wiskunde zijn.
Voor PrO:
Het intelligentieniveau is minimaal 55 en maximaal 75 t/m 80.
Uit het didactisch profiel blijkt dat er leerachterstanden zijn van 50% of meer t.o.v. de didactische leeftijd op
twee of meer domeinen van de schoolse vaardigheden.
Eén van de twee domeinen moet in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen/wiskunde zijn.

7.9 Grenzen aan zorg
Kbs de Toekomst streeft ernaar de zorg voor de kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er
kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt:
- Gebrek aan welbevinden
Het welbevinden van een kind heeft ten allen tijde prioriteit. Pas als een kind goed in zijn vel zit is ontwikkeling
mogelijk. Een kind moet zich gelukkig voelen op de Sint Gregorius.
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- Stagneren van de ontwikkeling
Voor het welbevinden van een kind is ook ontwikkeling nodig. Wanneer de school niet meer kan bijdragen aan
de ontwikkeling van het kind, moet gezocht worden naar andere oplossingen. Stilstand is ten alle tijden
achteruitgang.
- Verstoring van rust en veiligheid
Indien een kind een onderwijs(zorg)behoefte heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, die
leiden tot ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, waardoor het niet meer mogelijk is om
kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden.
- Interferentie tussen behandeling/verzorging en onderwijs
Indien een kind een onderwijs(zorg)behoefte heeft die een zodanige behandeling/verzorging vraagt
dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende kind, als het onderwijs aan de
betreffende kind onvoldoende tot zijn recht kan komen, waardoor het niet meer mogelijk is kwalitatief goed
onderwijs te bieden aan het betreffende kind.
- Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen
Indien het onderwijs aan een kind met een specifieke onderwijs(zorg)behoefte een zodanig beslag
legt op de tijd en aandacht voor de groepsleerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige
(zorg)kinderen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, waardoor het niet meer
mogelijk is kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)kinderen in de groep.
- Gebrek aan opnamecapaciteit
In het verlengde van de onder punt 3 beschreven situatie is de school niet in staat een kind met een
specifieke onderwijs(zorg)behoefte op te nemen, vanwege de zwaarte en het aantal zorgkinderen dat al in een
bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er
voldoende zorgruimte aanwezig is.
In geval van daadwerkelijke zorggrensoverschreiding zal de school in het kader van Passend
onderwijs per kind een gericht schooladvies geven met eventueel een passend zorgarrangement.
7.10 De Tweede Leerweg
Binnen het project Passende Perspectieven houdt SLO zich bezig met de leerlingen die 1F - al dan niet op
onderdelen - (nog) niet halen op 12-jarige leeftijd. Voor deze leerlingen zijn afzonderlijke leertrajecten nodig.
Vanuit het project Passende Perspectieven zijn drie leerroutes gedefinieerd waar deze leerlingen in kunnen
zitten. Bij alle leerroutes is het ontwikkelingsperspectief c.q. de uitstroombestemming bepalend voor de keuze
van leerroute.
Leerroute 1: Leerlingen met voldoende cognitieve capaciteiten met een taal- en/of rekenachterstand,
bijvoorbeeld vanwege een specifieke beperking, die 1F op onderdelen nog niet halen, maar die in staat
worden geacht met extra (didactische) inspanningen/aanpassingen/ hulpmiddelen 1F alsnog te halen.
Leerroute 2: Leerlingen met minder cognitieve capaciteiten die 1F nog niet halen, maar die in staat worden
geacht met extra (didactische) inspanningen/aanpassingen/ hulpmiddelen 1F alsnog te halen.
Leerroute 3: Leerlingen met minder cognitieve capaciteiten die 1F nog niet halen, maar die in staat worden
geacht met extra (didactische) inspanningen/aanpassingen/ hulpmiddelen verder te komen dan nu het geval
is.
In mei 2010 is de Wet Referentieniveaus taal en rekenen in werking getreden. De wet heeft tot doel de
drempels tussen verschillende schooltypes te slechten en de kwaliteit van de leeropbrengsten te verhogen.
Voor einde basisonderwijs zijn twee referentieniveaus geformuleerd:
- 1S, het Streefniveau.
- 1F, het Fundamenteel niveau
1S is het niveau dat bedoeld is voor kinderen die na de basisschool naar de The oretische Leerweg in het VMBO
of naar HAVO en VWO doorstromen.
111

Deze doelen zijn eveneens beheersingsdoelen. Het gaat erom dat kinderen deze doelen ook echt moeten
bereiken (voor 80% beheersen), dus niet alleen maar aangeboden moeten krijgen.
Bij de totstandkoming van deze fundamentele doelen is uitgegaan van de volgende voorwaarden:
- de doelen moeten een concretisering zijn van het Fundamenteel niveau 1F
- de doelen moeten de kerndoelen 2006 dekken
- de doelen moeten passen bij het vervolgaanbod in het voortgezet onderwijs (garanderen dat er geen
hiaten zijn)
- de doelen moeten passen bij de voorwaarden die de maatschappij (redzaamheid) van kinderen vraagt
als zij van de basisschool afkomen
- de doelen moeten in beschrijving aansluiten bij het repertoire en onderwijs van de huidige leerkracht,
zoals dat in gehanteerde rekenmethodes beschreven wordt.
1F is het niveau dat alle kinderen aan het eind van de basisschool moeten kunnen bereiken: het gaat dan om
beheersingsdoelen. Doorgaans betreft dit kinderen die na de basisschool naar de Basisberoepsgerichte
Leerweg en de Kaderberoepsgerichte Leerweg in het VMBO gaan. Om goed in dat vervolgonderwijs te kunnen
doorstromen, moeten zij Fundamenteel niveau 1F beheersen.
Er zullen in het basisonderwijs, ondanks alle inspanningen ook kinderen zijn, die het Fundamentele niveau niet
halen, naar schatting zo'n 10%. Dit betreft kinderen die doorgaans naar het Praktijkonderwijs zullen gaan en
kinderen die de Basis/Kaderberoepsgerichte Leerweg in het VMBO zullen gaan volgen, maar voor o.a. rekenen
en taal dat niveau niet halen.
Om te garanderen dat ze toch voldoende én zinvol leren in hun basisschoolperiode, is het noodzakelijk om
bijtijds (begin groep 5) vast te stellen of zij de leermogelijkheden hebben om de doelen van het fundamentele
niveau 1F te halen. Geeft onderzoek aan dat ze dit niet gaan halen, dan moeten deze kinderen een aangepast
traject aangeboden krijgen, dat aansluit bij hun tempo en leerbehoeften.
Voor de kinderen waarover we het hier hebben, is het veel belangrijker, dat de activiteiten die ze doen en de
stof die ze moeten leren begrijpen en beheersen, voortdurend worden aangeboden vanuit contexten die zij
tegenkomen, en zullen tegenkomen in hun leefomgeving. Voor deze kinderen is een apart leertraject
noodzakelijk en moeten we kunnen garanderen dat ze kunnen leren op school.
Met een tweede leerweg neemt het kind over het algemeen afstand van het groepsprogramma en volgt zijn
eigen lijn. Meestal gebeurt dat pas na groep 4. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij kinderen met een
rugzak, zal dat al eerder voorkomen.
Als de inschatting is dat een kind voor een vak de vastgestelde einddoelen van de basisschool niet zal halen, bij
dat vak een achterstand heeft van meer dan 10 dle’s en een eigen leerlijn nodig heeft, spreken we van een
Tweede Leerweg. Het kan zijn dat een kind voor meerdere vakken een Tweede Leerweg nodig heeft.
Een goede eigen leerweg bevat:
- een ontwikkelingsperspectief voor het betreffende vakgebied dat is bepaald aan de hand van het
verwachte uitstroomniveau van de kind
- tussendoelen die bepaald zijn aan de hand van het perspectief
- een beredeneerd en gepland aanbod op basis van de tussendoelen
- welke materialen en middelen nodig zijn
- bepalen hoe en wat geregistreerd gaat worden
bepalen met welke toetsen geëvalueerd gaat worden
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In het kader van kwaliteitszorg is opbrengstgerichtheid een belangrijke indicator. Voor zorgkinderen in het
basisonderwijs is het formuleren van een ontwikkelingsperspectief een belangrijk onderdeel van de
handelingsplanning en bovendien een instrument waarmee de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling
gestuurd en gevolgd kan worden. Het onderwijs wordt op deze wijze meer plannend in plaats van volgend. Dus
niet “laat maar gaan”, eens een vaardigheidsscore E altijd een E, maar hoe kunnen we dit kind blijven
stimuleren. Dit kan per vakgebied verschillen. Van groot belang is daarbij de onderwijsleeromgeving optimaal
in te richten om zodoende het ontwikkelingsperspectief te kunnen realiseren. Het potentieel van een kind
wordt in kaart gebracht op basis van drie ter zake doende factoren:
- cognitieve ontwikkeling,
- sociaal-emotionele ontwikkeling en
- omgeving (schoolomgeving en thuisomgeving).
Vanuit de gedachte dat er een krachtige impuls uitgaat van de sociaal -emotionele ontwikkeling van kinderen
en hun (school)omgeving, wordt er aan beschermende kenmerken binnen deze factoren veel waarde gehecht.
Daarnaast wordt aangegeven hoe aan belemmerende kenmerken kan worden gewerkt, zodat hun invloed
mogelijk kan afnemen. Door het koppelen van reeds op school aanwe zige gegevens aan relevante
toetsresultaten wordt het perspectief bepalen van een kind een stuk betrouwbaarder.
Bij het opstellen van een Tweede Leerweg moet het ontwikkelingsperspectief van de kind zijn vastgesteld. Het
ontwikkelingsperspectief beschrijft het nagestreefde eindniveau van de kinderen en de tussendoelen die tot
dit eindniveau moeten leiden. De handelingsplannen worden afgeleid van het vastgestelde
ontwikkelingsperspectief.
Om een correct ontwikkelingsperspectief te kunnen opstellen moeten alle relevante gegevens over het leeren ontwikkelingsproces van de kind worden betrokken. Welke gegevens relevant zijn, is afhankelijk van de
aard van de problematiek. Een pedagogisch-didactisch onderzoek en een geschiedenis van handelingsplannen
is noodzakelijk om een zo’n geobjectiveerd mogelijk beeld te krijgen. Op basis van deze gegevens kan de
school bepalen of een Tweede Leerweg noodzakelijk is.
Het ontwikkelingsperspectief is nodig als basis voor het plannen van het leerstofaanbod en het volgen van de
ontwikkeling van de kind. Hiervan moeten tussendoelen afgeleid worden voor de kortere termijn, die
vervolgens moeten leiden tot een passend leerstofaanbod en voor het volgen van de vorderingen.
Het ontwikkelingsperspectief geeft een verwacht eindniveau aan het einde van de basisschoolperiode. Deze
berekening gaat er vanuit dat de kind zich in hetzelfde tempo zal ontwikkelen en het verwachte niveau wordt
uitgedrukt in DLE. Het leerrendement wordt berekend door de DLE te delen door het DL, om h et in
percentages uit te drukken, wordt de uitkomst met 100 vermenigvuldigd.
-

Leerrendement = (dle/dl) x 100 (=percentage)

Het percentage leerachterstand wordt berekend door het percentage leerrendement van 100 af te trekken.
Dus: Leerachterstand = 100 – leerrendement
- Ontwikkelingsperspectief eind basisschool = leerrendement x 60:100
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Tabel theoretische leerrendementsverwachting, op basis van een harmonisch opgebouwde totale intelligentie:
Er wordt rekening gehouden met het 95%-betrouwbaarheidsinterval van een intelligentietest, zodat ook altijd
een ‘leerrendementsverwachtingsinterval’ wordt beschreven.
Intelligentieniveau LRV

Citoniveau

60 – 80
81 - 90
91 - 100

60-65%
65-80%
80-100%

V
IV - V
III

101 – 110
111 – 120
121 – 130
131 - >

100-120%
>120%
>120%
>120%

II
I
I+
I++

Indicatie voor relatie
uitstroomniveau,
intelligentieniveau en
ontwikkelingsperspectief
Uitstroomniveau
PRO
LWOO
LWOO

Indicatie
ontwikkelingsperspectief
voor RW, TL, BL

Eind niveau groep 5
Eind niveau groep 6
Eind niveau groep 6
voor het betreffende
vakgebied

Om voor een kind een eigen leerweg te kunnen starten, moet er sprake zijn van een aantoonbaar, officieel
vastgesteld ontwikkelingsprobleem. Dat betekent in de praktijk dat er altijd externe deskundigen bij dit kind
betrokken zijn (geweest) die een diagnose gesteld hebben.
De inzet van externe deskundigen om een probleem vast te stellen is dus cruciaal voor het overgaan tot een
eigen leerweg.
Overwegingen die meespelen bij een besluit over te stappen naar een tweede leerweg:
- de capaciteiten van het kind,
- wat is er al gedaan?
- wat is de toekomstverwachting?
Onderzoek door een deskundige zoals een psycholoog of orthopedagoog moet worden meegenomen. In ieder
geval moet er sprake zijn van een didactische achterstand van meer dan een jaar en/of regelmatig IV -V scores
op de Cito toetsen Rekenen en Spelling.
Ouders en kind worden bij de besluitvorming betrokken en dienen ook schriftelijk toestemming te geven. Een
tweede leerweg wordt altijd vastgelegd in een meerjarenplan. Dat plan loopt tot en met groep 8. Per jaar
worden de doelen geformuleerd. Vervolgens worden per drie maanden de tussendoelen vastgesteld. Na drie
maanden volgt een schriftelijke evaluatie en worden de volgende tussendoelen geformuleerd.
De onderwijsinspectie geeft aan dat scholen zich moeten kunnen verantwoorden over de Tweede Leerweg. De
handelingsplannen uit het dossier van de kind met een Tweede Leerweg worden inho udelijk beoordeeld aan
de hand van de aspecten diagnose, analyse, planmatige uitvoering en evaluatie. Aanvullend pedagogischdidactisch onderzoek is noodzakelijk, psychologisch onderzoek kan gewenst zijn, maar is niet verplicht.

7.11 De structuur van de zorg
Op school hebben we verschillende vormen van zorg. Kort samengevat ziet het als volgt uit:
Het reguliere programma
Dit is het programma dat er in de eerste instantie op gericht is alle kinderen, zonder problemen en in een
doorgaande lijn, de basisschool te laten volgen. Dat programma wordt regelmatig door de school verbeterd en
aangepast op grond van evaluaties. Uiteindelijk veronderstelt dit adaptief onderwijs, dat wil zeggen onderwijs
toegesneden op de mogelijkheden van het kind. Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’.
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Indikken of versnellen
Voor kinderen die op meerdere toetsen een ruime I scoren, wordt een plan opgesteld voor compacting van de
basisstof en extra aanbod door verbreding en verdieping. Aanpassing van de leerstof, gebeurt altijd in overleg
met het kind en de ouders.
Pre-teaching en re-teaching
Bij faalangstige kinderen of kinderen die moeite hebben met nieuwe dingen kan het nodig zijn nieuwe leerstof
voorafgaand aan de eigenlijke les te introduceren.
Per les of doel gaat de leerkracht na of de kinderen de noodzakelijke vaardigheden beheersen. Wanneer dit
binnen de gegeven tijd niet het geval is, vindt een snelle herhaling of aangepaste instructie plaats. Het model
van de directe instructie biedt die mogelijkheid.
Remedial teaching
Wanneer pre- of re-teaching onvoldoende effect blijkt te hebben en een chronische achterstand dreigt, vindt
er tijdelijk remedial teaching plaats. Het doel hiervan is om het kind in het, eventueel aangepaste, reguliere
programma terug te brengen. In principe wordt de r.t. binnen de groep, door de eigen leerkracht gegeven.
Remedial teaching wordt altijd vastgelegd en geëvalueerd middels het handelingsplanformulier.
Tweede leerweg
Wat in de bovenbouw van de basisschool voor een gemiddelde kind haalbaar is, is voor een aantal kinderen te
hoog gegrepen. Kinderen voor wie duidelijk is dat ze het eindniveau van groep 8 niet kunnen halen, dienen
een aangepaste leerlijn te krijgen. Op kbs de Toekomst hebben we een Tweede Leerweg voor Rekenen en
Spelling.
Zo’n aangepaste leerlijn moet wel aan een aantal eisen voldoen:
- de keuze voor een aangepaste leerlijn dient onderbouwd te zijn door
gedegen onderzoek.
- de school moet kunnen aantonen dat ze voldoende gerichte hulp heeft geboden.
- voor het kind moeten concrete, aangepaste minimumdoelen worden vastgelegd.
- er moet sprake zijn van een didactische achterstand van een jaar of meerdere jaren en een V/ E-score
op de Cito toetsen.
Bij de keuze van minimumdoelen wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de betreffende
kinderen. Daarnaast dienen de doelen voor deze kinderen te worden afgestemd op vaardigheden die in het
voortgezet onderwijs nodig zijn. Deze minimumdoelen zullen vooral rekening houden met zaken die nodig zijn
om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren.
Minimumdoelstelling van deze programma’s zijn het behalen van eindniveau groep 6. De tweede leerweg kan
in de eigen stamgroep gevolgd worden.
Ouders en kind worden bij de besluitvorming betrokken en ouders dienen ook schriftelijk toestemming te
geven. Een tweede leerweg wordt altijd vastgelegd op een handelingsplanformulier en een
meerjarenplanningsblad.
De Plusgroep
De Plusgroep bestaat uit ongeveer 10 kinderen die zodanige zorg en aandacht
nodig hebben, dat ze niet helemaal tot hun recht zouden komen als ze de hele dag
in de grote groep zouden zitten. In de Plusgroep wordt gewerkt aan rekenen,
lezen, spelling, en grammatica maar er is ook vooral veel aandacht voor het
ontwikkelen van een positief zelfbeeld. De kinderen werken vier ochtenden in de
Plusgroep onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht.. ’s Middags zijn
ze gewoon in de eigen groep.

Wij hebben er voor gekozen de R.T.-tijd niet te versnipperen in losse kwartiertjes met individuele kinderen,
maar die in te zetten in de Plusgroep. Op deze manier krijgen de kinderen veel extra, individuele aandacht,
maar zijn ze ook deel van een groep.
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Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding is een vorm van externe collegiale consultatie. Hieronder verstaan we de begeleiding
van een leerkracht in het basisonderwijs door een leerkracht van de speciale school voor basisonderwijs.
Ambulante begeleiding kan worden aangevraagd voor alle kinderen van de basisschool.
Het doel van de ambulante begeleiding is leerkrachten ondersteunen, waarbij specifieke zorg voor naar het
kind gebracht wordt en tevens de ontwikkeling op schoolniveau van meer deskundigheid ee n stimulans krijgt.
Een aanvraag tot ambulante begeleiding kan worden ingediend bij het Onderwijsloket Lelystad -Dronten.
De intern begeleider en de groepsleerkracht vullen het aanmeldingsformulier in. Dat houdt in, dat de zakelijke
gegevens, de toestemmingsverklaring, de uitwerking vraagstelling en de leerstofvorderingen beschreven
worden.
Standaard zijn er vier consult-uren per aanvraag voor begeleiding op de basisschool beschikbaar. Mocht de
standaardtermijn niet voldoende zijn, dan kan de ambulante begeleiding in overleg met de ambulant
begeleider verlengd worden. De consulten worden gehouden op de basisschool. Dit gebeurt in principe onder
schooltijd. Een leerkracht van de speciale basisschool stelt samen met de groepsleerkracht en eventueel de
intern begeleider een plan op voor de begeleiding. Na elk consult maakt de ambulant begeleider een verslag
van het gesprek. Na afloop van de begeleiding wordt een evaluatieformulier ingevuld door de
groepsleerkracht De intern begeleider ziet erop toe dat dit uitgevoerd wordt. Indien nodig, kunnen er
telefonisch ook vragen gesteld worden aan de ambulant begeleider. De intern begeleider neemt dan
telefonisch contact op met de ambulant begeleider van de Driemaster. Er worden geen kindbespreking
telefonisch gehouden.
Jaarlijks worden de resultaten en de evaluaties over de begeleiding in het basisonderwijs in het jaarverslag van
het samenwerkingsverband Dronten vermeld.
Preventieve ambulante begeleiding vanuit een REC/school (PAB)
Preventieve ambulante begeleiding is kortdurende begeleiding van kinderen. Aan de hand van een concrete
hulpvraag van een leerkracht, de ouders of het kind zelf, wordt advies en begeleiding geboden. De begeleider
gaat meekijken met de leerkracht, de zorgcoördinator, de intern begeleider en/of de ouders, om de
problematiek te benoemen en oplossingen aan te dragen. Dit traject kan bestaan uit observaties, gesprekken
met leerkrachten, systeembegeleiding, gesprekken met externen en meedenken in het opstellen van
individuele handelingsplannen.
Het is een traject met een beperkte vorm van consultatie en advies. Aan het einde van een PAB traject zal
tijdens een evaluatiegesprek een (gezamenlijk) advies worden opgesteld waarin de onderwijsbehoeften en/of
ondersteuningsbehoeften van de leerling staan omschreven.
Zijstap
De ZIJSTAP is in het land bekend onder de naam Op de Rails. Op grond van die ervaring mogen we verwachten
dat er voor een groep zorgkinderen een alternatief wordt aangereikt waar zij mee geholpen is. Het brengt
bovendien een ommekeer in denken bij het onderwijzend personeel. Van iedere leraar wordt verwacht dat
hij/zij preventief zorgarrangementen aanbiedt, want binnen ons Samenwerkingsverband streven we naar één
gezamenlijk doel: een situatie in de klas mag niet escaleren waardoor een kind thuiszitter wordt. Met de
ZIJSTAP wordt de mogelijkheid gecreëerd om een kind voor een keer per week in de reguliere klas intensieve
pedagogische begeleiding te geven.
Het kind blijft in de reguliere klas omdat er ook in de bestaande klassensituatie iets moet veranderen. Er wordt
extra begeleiding gegeven aan de groepsleerkracht, de intern begeleider, het kind en de ouders. Wij
verwachten dat deze intensieve begeleiding voor het kind, de ouders en de school, uitkomst biedt.
Bij de ZIJSTAP komt de Zijstapleerkracht één dagdeel per week naar de school voor intensieve ondersteuning
van het kind, de leerkracht en de ouders. Deze periode omvat maximaal 18 maanden.
De ZIJSTAP is voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Het zijn kinderen met specifieke pedago gische
onderwijsbehoeften, die belemmerend gedrag vertonen waar een gedragsverandering gewenst is. Het feit dat
dit binnen de eigen basisschool plaatsvindt geeft kansen voor het kind, de klas (leerkracht én kinderen) en de
ouders om intensief te begeleiden. Het doel is dat de kinderen na de ZIJSTAP weer zelfstandig kunnen
functioneren op school.
Zodra de school de ouders heeft geadviseerd hun kind tijdelijk te laten begeleiden door de Zijstap en de
ouders gaan daarmee akkoord, wordt het kind via het loket van de Driemaster aangemeld.

116

Een belangrijk uitgangspunt bij het zorgarrangement van de ZIJSTAP is dat de school waar het kind staat
ingeschreven ‘eigenaar’ blijft gedurende de periode dat het kind begeleiding krijgt vanuit de Zijstap. De
verwachting is dat na een periode van intensieve begeleiding van het kind enerzijds én het begeleiden van de
school van herkomst anderzijds, er een basis wordt gecreëerd waarop het kind zijn/haar weg kan vervolgen in
de basisschool.
Sterk in de klas
De kenmerken van de leerlingpopulatie hebben invloed op de inrichting van het onderwijsproces, maar ook op
de inrichting van niet-onderwijsprocessen. Problematiek die binnen de gezinnen speelt, komt ook de school
binnen. Belangrijk is om te voorkomen dat deze kwetsbare kinderen (later) in problemen komen. Extra
ondersteuning hierbij is dan gewenst. Deze ondersteuning krijgen we i n de schooljaren 2015-2016 en 20162017 in de vorm van het project Sterk in de klas. Dit project wordt gefinancierd door de gemeen te.
Sterk in de klas helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, zodat zij zich weer
prettig voelen in de klas. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar juist ook aandacht voor de
samenwerking tussen het kind, de leerkracht en zijn ouders.
Het team wordt deze twee jaar versterkt met een pedagogisch medewerker: Zij verzorgt een spreekuur voor
ouders met opvoedkundige vragen. Daarnaast is het mogelijk dat zij leerkrachten en leerlingen begeleidt met
sociaal emotionele problematieken.
7.12 Vormen van zorgoverleg
Groepsbespreking – 7 maal per jaar
De resultaten van de methode(on)afhankelijke toetsen worden besproken in de groepsbespreking met de i.b. er. Tijdens deze kindbespreking wordt per vakgebied besloten of het kind in de komende zes weken in de
A-B-of C instructiegroep zit en welke specifieke interventies nodig zijn. Vervolgens worden de doelen van de
komende periode geformuleerd.
Bij kinderen die en IV- of V-niveau scoren, wordt altijd actie ondernomen.
Kindbespreking
Kindbesprekingen kunnen gepland en op verzoek van de leerkracht plaats vinden. Ze worden gevoerd met de
i.b.-er. Het gaat dan veelal om problematiek waar expertise maar ook reflectie en feedback bij nodig is. De i.b. er kan, indien nodig, met behulp van video-opnames, in de groep observeren en een coachingstraject ingaan
met de leerkracht.
Opbrengstbesprekingen- 2 maal per jaar
De resultaten van de Citotoetsen worden besproken met de i.b.-er in de opbrengstbesprekingen. In deze
besprekingen wordt ook de benodigde acties naar aanleiding van de toetsresultaten afgesproken.
Naast de individuele resultaten wordt ook gekeken naar de groepsresultaten en worden m.b.v. trendanalyses
verschillende leerjaren met elkaar vergeleken. Na de toetsanalyse kunnen we bekijken of er hiaten in ons
lesaanbod zitten of dat bepaalde lesstof nog een extra moet worden aangeboden.
Klassenconsultatie– minimaal twee maal per jaar
De ib.-er/directeur doet minimaal twee maal per jaar een klassenobservatie van een uur. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een Kijkwijzer. De klassenobservatie worden vervolgens nabesproken.
Minimaal eenmaal per jaar doen de leerkrachten aan collegiale consultatie.
Overdrachtsbespreking- 1 maal per jaar
Aan het eind of begin van ieder schooljaar bespreken de leerkrachten de nieuwe kinderen met elkaar.
Relevante gegevens worden besproken en de dossiers worden overgedragen. De overdragende leerkracht
zorgt ervoor dat het dossier compleet is. De ontvangende leerkracht checkt alle gegevens en vraagt zonodig
aanvulling en/of verheldering.
Zorgteam – 4 maal per jaar
Voor kinderen waarbij het nodig is om op een breder platform te brainstormen over mogelijke hulp is er
doorgaans vier keer per jaar een zorgteam bespreking op de basisschool met de IB-er als voorzitter.
Bij deze zorgteam besprekingen schuiven de volgende partijen aan:
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- ouders – in ieder geval de eerste keer
- IB-er
- zorgcoördinator
- leerkracht
- leerlingbegeleider van de IJsselgroep
Op uitnodiging kunnen aanschuiven:
- leerplicht
- logopedie
- fysiotherapie
- wijkagent
- schoolmaatschappelijk werk etc.
Om een kind te bespreken in het zorgteam is altijd toestemming van de ouders nodig. De IB-er van de school is
verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda en de verslaglegging. Echter iedere partij kan een
leerling aandragen waar zorg over is.
De Plusgroepkinderen worden in het Zorgteam gemeld.
De leerkracht is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de inhoud van de gesprekken naar de ouders,
evenals het maken van een groepsplan en/of een handelingsplan. Dit plan wordt besproken met de ouders
met als doel afstemming te creëren tussen school en thuis. Het belang van de medewerking van de ouders is
essentieel voor het doen slagen van de onderwijsbehoefte van de kinderen.
7.13 Samenwerking met externen
De school werkt samen met verschillende externe partners.
- Logopedie
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat er wekelijks een hele ochtend een logopediste van Praktijk Haasjes
op school aanwezig is. Problemen op het gebied van taal, spraak, mondmotoriek, stem, gehoor en/of
luistervaardigheden moeten zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Daarom worden de kleuters in groep 2
gescreend door de logopedist van de GGD. Indien de leerkracht mogelijke achterstand signaleert bij kleuters in
groep 1, kan de logopediste gevraagd worden om advies. Kinderen kunnen ook door ouders of leerkrachten
worden aangemeld.
Logopediste: Magriet Meerveld 0616439341 Email adres: magriet@logopediedronten.nl
- GGD
Bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD kunnen leerkrachten of ouders terecht voor advies en
begeleiding. Vaak gaat het dan om problemen bij een kind op het gebied van lichamelijke en/of geestelijke
gezondheid. De jeugdarts of de jeugdverpleegkundige is de contactpersoon.
Onderzoeken:
Groep 2: Een uitgebreid medisch onderzoek van het kind door de schoolarts in aanwezigheid van een van de
ouders en een gesprek over het functioneren van het kind thuis en op school.
Groep 7: Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de schoolverpleegkundige en vindt plaats op school met
ouders. Bij dit onderzoek wordt aandacht besteed aan: gezichtsvermogen, lengte en gewicht, lichamelijke en
psychosociale ontwikkeling, leefgewoonten, hygiëne.
Bij beide onderzoeken vullen de ouders vooraf een vragenlijst in.
In de nabespreking met de groepsleerkracht worden gegevens besproken die voor de school relevant kunnen
zijn.
Naast dit standaardonderzoek kan een kind voor een extra onderzoek worden uitgenodigd. Dit n.a.v. een
eerder onderzoek of op verzoek van kind, ouders, leerkracht of andere hulpverleners.
De verpleegkundige kan ook een bezoek aan huis brengen. Dit om onderwerpen verder te bespreken b.v.
gedragsproblemen, bedplassen, slaapproblemen enz.
Naam instelling:
GGD Flevoland
Adres:
Postbus 1120 8200 BZ Lelystad
Telefoonnummer:0320 276211 (Lelystad)
0320 285721 (Dronten)
Site:
www.ggdflevoland.nl
E-mail:
post@ggdflevoland.nl
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- Centrum Jeugd en Gezin
Binnen het Centrum voor Jeugd en gezin werken verschillende organisaties samen: Groepspraktijk
verloskundigen Dronten e.o., GGD Flevoland, Bureau Jeugdzorg Flevoland, Icare jeugdgezondheidszorg,
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Samenwerkingsverband Weer Samen naar School, Kinderopvang
Dronten, Almere College, Ichthus College, De Meerpaal, ROC Flevoland, REC Flevoland, MEE IJsseloevers, De
geïndiceerde jeugdzorginstellingen (Vitree, Triade Boschhuis en LSG-Rentray), REC 4 provinciën, GBS de
Schakel, KinderWorld kinderopvang en Gemeente Dronten.
Het CJG vormt één loket voor alle organisaties die zich bezig houden met opvoeden en opgroeien
De Rede 80-82 8251 EX Dronten tel. 0321-388910 Contactpersoon: Harriët Donker
- Onderwijsloket Samenwerkingsverband
Als blijkt, dat wij niet meer over de mogelijkheden beschikken om een kind goed te begeleiden, wordt in
overleg met ouders het besluit genomen om een kind aan te melden bij het Onderwijsloket. Deze beoordeelt
de toelaatbaarheid tot de speciale basisschool in ons samenwerkingsverband. ( De Driemaster) Ouders geven
schriftelijke toestemming voor deze aanmelding.
Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad 0320 215214 / 0320 224536
Postbus 2233, 8203 AE Lelystad
Andere belangrijke samenwerkingspartners
Leerplicht gemeente Dronten
De Rede 1, 8250 AC Dronten
T0321-388351/0321-388353
E-mail: a.mostert-kombuur@dronten.nl

leerplichtzaken

IJsselgroep
Meentweg 14 8224 BP Lelystad
0320 225060
E-mail: I.Swaters@ijsselgroep.nl

leerlingebegeleiding,
onderzoek

Kinderopvang Dronten
De Helling 11 8251 GH Dronten
0321 316266
E-mail: kinderopvang@kinderopvangdronten.nl

overdracht vve-kinderen

Gemeente Dronten
Postbus 100 8250 AC Dronten
0321-388911
Gemeente Dronten VVE
De Rede 1, 8250 AC Dronten
0321-388948
E-mail: s.van.krimpen@dronten.nl

gebouw
onderwijszaken

vve-beleid
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7.14 Volgen van ontwikkeling
Er heerst op school een sfeer van collegialiteit én professionaliteit, waarin open en constructief gesproken kan
worden over de sterke en zwakke kanten van het onderwijs op groeps- en schoolniveau.
Het volgen van de ontwikkeling gebeurt middels observaties en toetsing.
Het team is ervan doordrongen dat toetsresultaten niet alleen iets zeggen over de kinderen, maar ook over de
kwaliteit en rendement van het gegeven onderwijs op groeps- en schoolniveau. Toetsresultaten worden
daarom niet alleen en in eerste instantie op individueel niveau, maar ook op groeps- en schoolniveau
geanalyseerd.
Het is van belang om regelmatig de resultaten van ons onderwijs te toetsen. De beste toets voor ons is de
mate van plezier waarmee kinderen naar school gaan. Als kinderen met tegenzin naar school gaan, zullen hun
prestaties daar onder lijden. Uiteraard moeten we ook regelmatig toetsen of de ontwikkelingen van de
kinderen naar wens verlopen. We onderscheiden een aantal verschillende toetsen. De resultaten van al deze
toetsen worden verwerkt in het kindvolgsysteem. Voor het toetsen van de onderwijsresultaten maken we
gebruik van methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen. In het begin van het schooljaar wordt een
toetskalender gemaakt, waarin alle toetsen van groep 1 t/m 8 zijn opgenomen.
Voor de vakgebieden technisch lezen, spellen, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen worden periodiek
zowel methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. De toetsen worden, in principe, bij
alle kinderen afgenomen volgens de toetskalender en de planning van de methode.
Aan het begin van het schooljaar is er een planning waarin staat aangegeven:
- wanneer de groepsbesprekingen plaatsvinden;
- wanneer de klassenbezoeken door de intern begeleider e n/of schoolleider gedaan worden;
- wanneer de toetsresultaten door de schoolleider en IB-er worden besproken;
- wanneer de trendanalyses tijdens teamvergaderingen geagendeerd worden.
Methodegebonden toetsen
Deze toetsen horen bij de gebruikte methode (bijv. taal of rekenen) en controleren of de kinderen de
doelstellingen, die de methode gesteld heeft, behaald hebben en waar de eventuele uitval zit.
Landelijk genormeerde toetsen
groep
toets
1
Rijmtoets 1 (TBG) + Woordenschat 1 (TBG) + observatielijst Cito
2

Woordenschat 2 (TBG) + Letterkennistoets 1 (TGB) + Analysetoets (TGB)+ Synthesetoets (TGB) +
Cito Rekenen voor kleuters + Cito Taal voor kleuters+ Letterkennis toets 2 (TBG) + Benoemen
cijfers en letters (TBG) + observatielijst Cito

3

Herfstsignalering aanvankelijk lezen

3 t/m 8

Cito Drieminutentest – technisch woordlezen

3 t/m 8

AVI-toetskaarten – tekstlezen

6 t/m 8

Cito Begrijpend lezen

3 t/m 8

Cito Spellingsvaardigheid

3 t/m 8

Cito Rekenen en Wiskunde

3 t/m 8

Cito Woordenschat

1 t/m 8 Kanjerlijsten
De kinderen met een eigen leerweg voor Rekenen en Spelling kunnen in plaats van de Citotoetsen
de DLE-test Rekenen en het PI-dictee maken.
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7.15 Registratie, rapportage en analyse
Alle toetsresultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem, Parnassys. Het ‘ruwe’
toetsmateriaal hoeft niet te worden bewaard. Na een toets worden de toetsgegevens geanalyseerd. Er wordt
als volgt gekeken naar resultaten van individuele kinderen:
• Komen resultaten overeen met de observatie uit de groep?
• Wat is het niveau in vergelijking met de vorige toets?
• Wat is het niveau in vergelijking met andere vakken?
De resultaten van de toetsen worden besproken met de i.b-er in de kindbesprekingen. In deze besprekingen
wordt ook de benodigde acties naar aanleiding van de toetsresultaten afgesproken.
De leerkrachten leggen de resultaten vast in Parnassys en op de profielkaart van het kind. Deze kindgegevens
zijn vertrouwelijk.
Het jaar is verdeeld in 7 perioden:
- begin schooljaar – eind september
- begin oktober – half november
- half november - half januari
- half januari – eind februari
- begin maart – half april
- half april –begin juni
- begin juni – einde schooljaar
Na elke periode volgt een kindbespreking aan de hand van de ingevulde profielkaart van het kind.
Opbrengstbesprekingen
De resultaten van de toetsen worden besproken met de i.b-er in de opbrengstbesprekingen. In deze
besprekingen wordt ook de benodigde acties naar aanleiding van de toetsresultaten afgesproken.
Naast de individuele resultaten wordt ook gekeken naar de groepsresultaten en worden m.b.v. trendanalyses
verschillende leerjaren met elkaar vergeleken. Na de toetsanalyse kunnen we bekijken of er hiaten in ons
lesaanbod zitten of dat bepaalde lesstof nog een extra moet worden aangeboden.
Schriftelijke rapportage
Op onze school krijgen alle kinderen drie maal per jaar een schriftelijk verslag mee. In het verslag wordt
aangegeven hoe kinderen functioneren op school zowel wat betreft onderwijs als opvoedin g. Deze verslagen
worden besproken met de ouders in de zgn. 10-minuten gesprekken. Het rapport verschijnt in november,
februari en aan het einde van het schooljaar. De juiste data staan vermeld in de jaarkalender.
Het rapport kan digitaal worden aangemaakt.
Over het invullen van het rapport zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Alle resultaten vakken die methodisch getoetst en in Parnassys worden ingevoerd, worden
weergegeven met een cijfer. De rest d.m.v. een kleur. Dit en alle opmerkingen worden handmatig
ingevoerd bij het digitaal invullen van het rapport.
- Als bodemcijfer geldt voor alle methodische vakken een 4. Dit uit pedagogisch oogpunt.
- Het nieuwe rapport (bijv. groep 7) komt bovenop het oude rapport (groep 6)
- Aan het rapport worden de grafieken van technisch lezen , begrijpend lezen, spelling, woordenschat
en rekenen toegevoegd.
- Bij elk rapport wordt een werkje van het kind gevoegd.
Kindvolgsysteem sociaal - emotionele ontwikkeling
Net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling is het sociaal–emotioneel welbevinden van het kind. Ook die
ontwikkeling volgen we gericht. Dat doen we door het tweemaal per jaar invullen van de Kanjerlijsten. De
kinderen van groep 6 t/m 8 vullen ook zelf een Kanjerlijst in.
7.16 Overdracht aan het eind van het schooljaar
De volgende zaken moeten worden doorgegeven aan de nieuwe leerkracht:
- ingevulde profielkaarten van de kinderen
- handelingsplannen met evaluaties tot en met juli
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- formulier risicokinderen lezen groep 3, 4 en 5
- cito-toetsoverzicht
- ontwikkelingsperspectief/Tweede Leerweg: meerjarenplanning – voortgang en evaluaties.
De leerkracht moet er voor zorgen dat het aangeleverde dossier compleet is. De nieuwe leerkracht controleert
of het dossier inderdaad compleet is.
7.17 De overgang van groep 1 naar 2 en 3
De wet voor het Primair onderwijs gaat er van uit dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht
aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen.
Veranderde regelgeving zorgt er voor dat met ingang van augustus 2006 kinderen die geboren zijn tussen 1
oktober en 31 december worden beschouwd als eerste groepers.
Bij de overgang naar de middenbouw staan we hierdoor voor de keuze deze zogenaamde najaarskinderen al
dan niet door te laten stromen. Het kan dan gebeuren dat kinderen een onderbouwperiode van slechts
anderhalf jaar hebben gehad of, zoals voorheen, twee en een half jaar.
Op zich bestond deze keuze altijd al, omdat onze school al gewend was om naar de ontwikkeling van het kind
te kijken. In deze nieuwe situatie is het zo dat indien de school kiest voor een onderbouw periode van twee en
een half jaar, dit door de inspectie gezien wordt als “zittenblijven”. Gevolg kan vervolgens zijn dat op de site
van de inspectie de school meer zittenblijvers telt dan voor deze veranderde regelgeving, het geval was.
Kinderen ontwikkelen zich verschillend en het tempo waarop dat gebeurt valt lang niet altijd samen met onze
overgangen die gebaseerd zijn op kalenderleeftijd.
Op kbs de Toekomst gaan we er niet zondermeer vanuit dat alle kinderen die voor 1 januari vijf jaar worden in
het daaropvolgende jaar naar groep 3 gaan. We bekijken zorgvuldig waar het kind het best zal functioneren en
waar de ontwikkeling op lange termijn het beste bij gebaat is. De keuze voor verkorting of verlenging heeft
vooral te maken met de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. De voortgang in ontwikkeling is
bepalend, niet de kalenderleeftijd.
Om een goede beslissing te kunnen nemen kijkt de leerkracht naar de volgende aspecten:
- Taal/spraakontwikkeling
- Ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen
- Ontwikkeling m.b.t. voorbereidend rekenen
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Spelontwikkeling
- Luisterhouding
- Werkhouding en concentratie
- Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- Ontwikkeling van de motoriek.
Deze ontwikkeling wordt in kaart gebracht door:
- Signalering /observatielijsten
- Cito Ordenen en Cito Taal voor Kleuters
- Toetspakket beginnende geletterdheid
- Kanjerlijsten
De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij het nemen van
een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken.
Als er twijfels zijn ten aanzien van de overgang, dan geven we dit in februari bij de ouders aan. Dit
kan zijn naar aanleiding van het rapport, de toetsen en de observaties.
De periode tot het eind van het schooljaar geven we aan wat we gaan doen om de ontwikkeling van het kind
te stimuleren en op welke wijze men daar thuis eventueel aan bij zou kunnen dragen. We geven ouders ook
aan wanneer we de definitieve beslissing nemen. Nogmaals het gaat om welbevinden van de kinderen; het
kind moet zich competent voelen in groep 3 en dat is meer dan een voldoende scoren op de toets.
Kleuterverlenging.
De najaarskinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 ½
jaar in de kleutergroepen verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van voorbereidend lezen en rekenen.
(fonologisch bewustzijn, opbouw van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal. Dit aanbod wordt
schriftelijk vastgelegd in een plan.
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Contact met ouders.
Wanneer er sprake is van verlenging of verkorting van het kleuteronderwijs, stellen we argument en op schrift.
Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de
ouders wordt eveneens vermeld. De uiteindelijke beslissing is een schoolbeslissing.
7.18 Overgang PO -> VO
Aan het eind van de basisschool geeft de leerkracht, in samenspraak met het kind en ouders, een
schooladvies.
Protocol overgang basisschool - voortgezet onderwijs
oktober
ouderavond gehouden voor alle ouders van groep 8 waarin uitleg wordt gegeven
over de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs.

november
december

januari

maart

april/mei

Aanmelden van de kinderen die in aanmerking komen voor LWOO of PrO voor een
toelatingsonderzoek .
Afnemen van de NIO-toets bij alle groep 8 kinderen
In december vinden de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 plaats. Het
advies wordt vooraf door de leerkracht besproken met de intern begeleider.
Het kind wordt samen met de ouders uitgenodigd door de leerkracht voor een
gesprek op school. Het advies dat gegeven wordt, is gebaseerd op de gegevens van
het leerlingvolgsysteem en de indruk van de leerkracht. Motivatie, werkhouding en
doorzettingsvermogen spelen naast de resultaten en de intelligentie van het kind
een grote rol.
Wanneer ouders en kind het niet eens zijn met het advies, kan er een
vervolggesprek gepland worden waar evt. de intern begeleider bij gevraagd wordt.
In principe handhaaft de school het eerste advies.
De school levert een lijstje aan met daarop de data van de open dagen van de
scholen in de regio. Ieder jaar worden er 2 a 3 scholen in de regio bezocht in
groepsverband.
Ouders en kind geven bij de leerkracht aan voor welke school er gekozen is. De
kinderen krijgen dan via school een inschrijfformulier mee dat ze ingevuld weer bij
de leerkracht inleveren.
De school verstuurt de aanmeldingen samen met een ingevuld onderwijskundig
rapport.
De kinderen maken de verplichte eindtoets.
De school voert gesprekken met het voortgezet onderwijs en levert indien nodig
extra gegevens aan. De kinderen en ouders krijgen van de school voor voortgezet
onderwijs bericht of ze wel of niet zijn toegelaten.

7.19 Communicatiestructuur
Directieberaad SKO:
De directeur heeft zitting in het directieberaad. Tijdens deze vergaderingen wordt beleid op stichtingsniveau
besproken en vastgesteld. Elke directeur neemt zitting in een SKOFV actie/ontwikkelteam waarin beleid wordt
voorbereid.
SharePoint-omgeving:
De SKO heeft een portaalomgeving in Office 365/SharePoint gerealiseerd. Het streven is om zo spoedig
mogelijk live te zijn met één transparant archiveringsysteem dat de organisatiedoelstellingen monitort
conform het INK managementmodel.

123

Na implementatie van het directieportaal vanuit Onderwijsbureau Meppel, zal ook het leerlingenportaal met
alle persoonlijke ‘about me’ informatie worden toegevoegd. Zo wordt leerling- en ouderbetrokkenheid via de
social component gestimuleerd. Leerlingen worden middels een digitaal portfolio in OneNote in kaart
gebracht, aan de hand van de theorie van de Meervoudige Intelligentie psycholoog Howard Gardner.
Lokaal beraad SKO:
De directeur heeft zitting in het Lokaal beraad Dronten, waar 5 Dronter directeuren bij elkaar kome n. Tijdens
deze vergaderingen worden specifieke lokale beleidszaken besproken en vindt terugkoppeling plaats vanuit de
beleidsgroep WSNS
WSNS:
De directeur heeft zitting als SKO afgevaardigde in de beleidsgroep van het WSNS Lelystad -Dronten. Tijdens
deze vergaderingen wordt het beleid op WSNS Lelystad-Dronten voorbereid. Twee keer per jaar komen alle
directeuren van de basisscholen bijeen om beleid te bespreken.
Teamvergadering
Er zijn inhoudelijke en organisatorische team vergaderingen. De inhoudelijke vergaderingen zijn verplicht voor
het hele team. De agenda wordt vooraf in de teaminfo gezet. De organisatorische vergadering worden bezocht
door de teamleden die op die dag werken.
Teaminfo
Wekelijks ontvangt het team een Teaminfo. Deze nieuwsbrief heeft een tweeledig karakter:
informatievoorziening maar ook terugkoppeling of feedback vanuit het team op onderwijsinhoudelijke of
organisatorische zaken.
Medezeggenschapsraad:
De MR bestaat uit 4 personen ( twee personen personeelsgeleding en twee personen oudergeleding). De
directeur heeft binnen de MR een adviserende rol. Hij zorgt voor een goede informatievoorziening zodat de
MR op juiste wijze met advies- en instemmingsrecht kan omgaan. De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.
De vergaderingen worden gepland aan de hand van het schema van de GMR vergaderingen. De MR
vergaderingen zijn openbaar.
Oudervereniging
Eén teamlid vertegenwoordigt het team bij de vergaderingen van de oudervereniging. De oudervereniging is
met name belast met de organisatie van activiteiten in overleg met het team. Daarnaast vervullen zij een
aanspreekfunctie.
De oudervereniging is ook verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage. De doelstellingen en taken
van de oudervereniging staan beschreven in een huishoudelijk reglement, aanwezig op school.
Nieuwsbrief
Elke week ontvangen alle ouders op vrijdag de (digitale) nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat belangrijke
onderwijsinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en informatie. Daarnaast is de Nieuwsbrief te
vinden op de website.
7.20 Doelen management van ondersteunende processen.
Doel
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht is versterkt waardoor we beter
tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind.
Elke leerkracht is vakman/vakvrouw en kan aansluiten bij leerbehoeften van kinderen.
Indicator
- De leerkrachten zetten hun deskundigheidsbevordering in ten behoeve van
onderwijs op maat voor elk kind.
- Teamscholing is gericht op een zo’n breed mogelijke deskundigheidsbevordering.
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Hoofdstuk 8: Waardering
8.1 Waardering door kinderen en ouders
Elke school weet dat het van belang is dat de school een veilige omgeving is. Dat geldt natuurlijk vooral voor
de kinderen. Maar ook voor ouders, die ten slotte hun kostbaarste bezit aan de school toevertrouwen, als ook
voor leerkrachten en andere medewerkers, die een groot deel van hun leven op de school doorbrengen.
Het is van belang dat de school een plek is waar je met plezier naar toe gaat. Fluitend naar school en fluitend
naar je werk, dat zou eigenlijk elke dag moeten kunnen.

.

Waardering is de zonneschijn
die het leven verwarmt
en prestaties doet groeien

Als kbs de Toekomst vinden we het daarom van groot belang dat we
regelmatig de tevredenheid over ‘het klimaat op school’ meten van
kinderen, ouders en personeel. Dit gebeurt aan de hand van de
vragenlijsten. Op die manier kunnen we problemen vroegtijdig aan
het licht brengen en dan kan de school actie ondernemen.
Het is essentieel dat kinderen het prettig vinden om naar school te
gaan. Welbevinden gaat vooraf aan prestaties. Kinderen moeten
zich veilig voelen in de schoolomgeving. Zij willen een juf of meester
die vindt dat een kind er toe doet en zich betrokken voelt bij hen.
Ook vinden kinderen het belangrijk dat hun juf of meester goed kan
‘uitleggen.’

Op de kbs de Toekomst willen we zoveel mogelijk de schoolomgeving in overleg met de kinderen inrichten.
Elke twee jaar vragen we de kinderen van de bovenbouw de school te waarderen. Naar aanleiding daarvan
worden actieplannen opgesteld.
We zijn ons bewust van de belangrijke rol die ouders hebben als educatieve partner.
Leerkrachten en ouders hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Beiden proberen dit belang vanuit
hun eigen ervaring en deskundigheid te behartigen. Opbouwen van partnerschap vraagt flexibiliteit van zowel
school als de ouders. Duidelijke communicatie is essentieel.
Persoonlijk contact is de smeerolie van de communicatie. Daar moet structureel tijd voor worden vrijgemaakt.
Dat kan formeel, zoals we bijvoorbeeld gedaan hebben naar aanleiding van het
oudertevredenheidsonderzoek. Maar de informele momenten zijn minstens zo belangrijk. Staat er ’s ochtend
iemand bij de deur om ouders en kind welkom te heten? Zijn ouders welkom met vragen? Het is allemaal
onderdeel van een goede communicatie.
Kbs de Toekomst is een gemeenschap die kinderen, leerkrachten en ouders omvat. Ouders hebben een deel
van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei
niveaus een belangrijke rol. Zonder hun medewerking is de school tot weinig in staat. Samen kunnen we meer
betekenen dan ieder voor zich. Die relatie willen we ook zichtbaar maken, wanneer we gegevens verzamelen
over de kwaliteit van de school. De ouder, als professional van het kind thuis, let immers op andere aspecten
dan de professionals in de school. Het is goed hun mening over de schoolontwikkelingen te horen.
Daarom wordt er elke vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Altijd zal, na het invullen van
een enquête, een terugkoppeling naar de ouders plaatsvinden over de uitslag en de vervolgstappen die de
school gaat nemen.
Acties, ondernomen naar aanleiding van het Tevredenheidsonderzoek in 2014:
- Formeren van een Kinderraad op de Gregorius die mee gaat denken over allerlei dingen die te maken
hebben met de kinderen op onze school. Vanaf groep 5 worden van elk leer jaar een jongen en een
meisje gekozen door de kinderen van die groep. De kinderraad vergadert gedurende het schooljaar
eenmaal per maand, maximaal een uur, tijdens schooltijd. De directeur coördineert/structureert de
vergadering en begeleidt de uitwerking van de besluiten. Voorafgaand aan de vergadering wordt door
de leden in de eigen groep een kring georganiseerd waarin vragen, ideeën, problemen e.d. worden
geïnventariseerd die de Kinderraad kan bespreken.
- Samen met kinderen en ouders wordt een schoolpleinplan opgesteld waarin de visie van de school tot
uitdrukking komt.
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De kinderen hebben aangegeven meer afwisseling in de lessen te willen zien; afwisseling in activiteiten
en van leer- en hulpmiddelen. Ook willen ze meer kunnen samenwerken en informatie over actualiteit.
Naar aanleiding daarvan zijn we ons gaan onderzoeken hoe we de lessen meer kunnen laten
aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. Dit zal een speerpunt in het nieuwe schoolplan
worden.
Er is een Ouderbeleidsplan geschreven. Elk jaar worden, weer drie nieuwe actiepunten om de
ouderbetrokkenheid te vergroten, gekozen.

8.2 Waardering door medewerkers
Zoals al eerder is opgemerkt staat of valt goed onderwijs met de man
of vrouw voor de groep. Goede leerkrachten wil je dan ook graag voor
de school behouden. Dat hangt niet alleen af van ergonomisch
verantwoorde werkplekken en goede arbeidsomstandigheden. Een
gedragen visie, ruimte voor begeleiding, professionele ontwikkeling
en voldoende mogelijkheden voor verdere loopbaanontwikkelingen en persoonlijke groei maken dat
leerkrachten graag op de kbs de Toekomst werken. Ook door teamleden wordt tweejaarlijks een
tevredenheidonderzoek ingevuld.
8.3 Waardering door de maatschappij
Er is geen beroep dat zo vaak onderwerp van kritiek is als dat van de leraar. Iedereen meent zich deskundig; ze
hebben zelf tenslotte ook op school gezeten.
De eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt worden steeds hoger. De invloeden die kinderen
ondergaan van buiten de school – media, thuissituatie, vriendjes, straat – werkt door in de school. Daar moet
je als leerkracht mee om weten te gaan.
Daarnaast zie je dat wanneer er problemen zijn in de maatschappij er meteen met de vinger wordt gewezen
naar het onderwijs; om de schuldige aan te wijzen maar ook om de problematiek maar even op te lossen. Er
bestaat in Nederland het vreemde idee dat wanneer je huidige problemen in het onderwijs maar bespreekt
het in de toekomst te voorkomen is. En vervolgens stroomt de brievenbus over van goed bedoelde, soms van
overheidswege verplichte projecten, waar in de school geen tijd en middelen voor zijn. Het wordt op het
bordje van de leerkracht gelegd met de impliciete boodschap het even op te lossen. Maar het onderwijs is
geen wasmiddel dat elk vlekje in de maatschappij wegwerkt.
Frequent wordt de school over allerlei onderwerpen benaderd door verschillende media, waarbij het zelden o f
nooit om de inhoud van ons onderwijs gaat.
Een kleine greep uit de post van de afgelopen weken:
- Burgerschapsvorming
- Seksuele vorming
- Gelijke behandeling
- Kindermishandeling
- Omgaan met scheiding
- Projecten voor
- Discriminatie
- Genotsmiddelen en
cultuureducatie
- Leren omgaan met geld
verslaving
- Warme truiendag
- Vandalisme
- Loverboys
- Duurzaamheid
- Meer bewegen
- Mediawijzer
- Participatie in
- Gezonde voeding
- Leespromotie
onderzoeken.
- Tandverzorging
- Goede doelen
Onderwerpen die alles te maken hebben met onze doelgroep en de samenleving waarin we leven, maar niets
zeggen over ons onderwijs.
Daarnaast zijn er de tijdrovende activiteiten zoals korfbal/voetbaltoernooien, avondvierdaagse waarbij de
leerkracht de taak van de ouders, als begeleider van hun kinderen, heeft overgenomen.
Het zou goed zijn om daar in de toekomst kritischer mee om te gaan en ons meer te richten op onze primaire
taak van onderwijs geven.
Na de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 zijn er allerlei extra taken en lasten de schoo l
binnengeslopen. De opvang van kinderen met sociaal-emotionele problematiek en/of
ontwikkelingsstoornissen in het basisonderwijs is een heel belangrijke geweest. En wanneer je terugkijkt op
die 30 jaar, dan kun je eigenlijk niets anders zeggen dat wat door het onderwijspersoneel is gepresteerd
gigantisch is.
8.4 Waardering door de inspectie
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Scholen worden ook gewaardeerd door de inspectie. Jaarlijks worden de resultaten beoordeeld. Wanneer die
voldoende zijn, wordt er eens in de vier jaar een visitatie uitgevoerd. Bij onvoldoende resultaten grijpt de
inspectie eerder in. Het oordeel van het inspectiebezoek wordt op het internet geplaatst waardoor het
toegankelijk en transparant is voor iedereen. http://www.onderwijsinspectie.nl
Er bestaat een positief verband tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de resultaten van hun
kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de inspectie in 2010 publiceerde. Opbrengstgericht werken werpt
vooral zijn vruchten af wanneer het breed gedragen wordt: niet alleen door de leerkrachten en de directie,
maar ook door het bestuur van de school.
Onder opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar
maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om:
• cognitieve resultaten van kinderen;
• sociaal-emotionele resultaten;
• tevredenheid van kinderen, ouders en vervolgonderwijs.
Dus niet alleen toetsen spelen een rol spelen bij het vaststellen van de opbrengsten, maar bijvoorbeeld ook
het werk en zelfevaluaties van de kinderen.
Niet alles wat telt kan geteld worden en niet alles wat geteld kan worden telt. Opbrengstgericht werken is een
middel, geen doel.
De inspectie waardeert het Opbrengstgericht werken van een school als voldoende wanneer:
a. Leerkrachten de vorderingen van kinderen systematisch volgen
b. De school een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van
kindprestaties gebruikt.
c. De school de effecten van de zorg na gaat
d. De school jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten evalueert
e. De school regelmatig het onderwijsproces evalueert
In september 2014 heeft de inspectie onze school bezocht. Er werd geconcludeerd dat de kwaliteit van het
onderwijs voor alle indicatoren op orde was. Van de 14 indicatoren waren er 11 voldoende en 3 goed.
8.5 Doelen: Waardering
Doel
Indicator
Doel
Indicator

Kinderen en ouders zijn tevreden over de school.
In het Tevredenheidsonderzoek van 2018 waarderen de kinderen en ouders de school
met minimaal een 8.
De inspectie is tevreden met de kwaliteit van het onderwijs op kbs de Toekomst bij het
eerstvolgende inspectiebezoek.
De school wordt op alle onderdelen minimaal voldoende gescoord.
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Hoofdstuk 9. Resultaat en opbrengsten
Toetsen zijn een goed hulpmiddel om het niveau van het kind te bepalen. Bij ons op school gebruiken we
natuurlijk ook toetsen; met de nadruk op óók. Want met een niveaubepaling alleen, ben je er nog lang niet. De
voortgang van de ontwikkeling van de kinderen wordt doorlopend en op allerlei manieren in de gaten
gehouden.
De belangrijkste is de observatie door de leerkracht. Deze ziet het kind praktisch de gehele dag. Regelmatig
heeft hij gesprekjes of andere contacten met het kind. Daarin wordt het welbevinden aan de orde gesteld of
gewoon over alledaagse dingen gepraat. Een goede relatie is noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren
van een kind.
Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vinden zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen
ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind. De geleverde prestaties worden vergeleken met de capaciteiten van
het kind en wat het kind voordien presteerde. Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover in
gesprek te gaan. Prestaties van kinderen in de groep worden als regel niet onderling vergeleken.
Vanaf groep 2 toetsen we tweemaal per jaar rekenen, taal en lezen volgens de landelijke genormeerde toetsen
van het Cito. Op de grafieken is de persoonlijke ontwikkeling af te lezen, in relatie met leeftijdsgenootjes. In
groep 8 wordt de verplichte eindtoets afgenomen.
De eindopbrengsten liggen op het niveau dat verwacht mag worden volgens de eisen van de inspectie.
In het jaarverslag worden de opbrengsten van de groepen vermeld. Dit jaarverslag is te downloaden via de
website.
Aan het eind van de basisschool is de ontwikkeling van een kind niet voltooid. Wij zien ontwikkeling en
verbetering als een nooit eindigend proces. Het kind maakt een volgende stap naar de vervolgschool die bij
hem past qua mogelijkheden en interesse.
9.1 Opbrengstgericht werken
Tot voor een paar jaar terug hebben we toetsresultaten primair gebruikt om individuele kinderen te
beoordelen en volgen, terug te kijken op de resultaten en verantwoording af te leggen aan ouders. Daarmee
lieten we een belangrijke kans liggen om toetsresultaten kritisch te gebruiken bij het monitoren, beoordelen
en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op groeps- en schoolniveau.
Om toetsgegevens op een meer opbrengstgerichte en doelmatige manier te kunnen gebruiken moeten een
aantal (basale) voorwaarden gerealiseerd zijn. Hierbij is het van belang dat in afspraken wordt vastgelegd op
welke manier en wanneer systematisch toetsresultaten vastgelegd, geanalyseerd en besproken worden.
Opbrengstgericht werken is niet te herleiden tot één enkele onderwijskundige maatregel. Ook is het niet de
verantwoordelijkheid van één of twee personen in de school. De opbrengsten van een school verbeteren
vraagt om een samenhangende onderwijskundige aanpak op alle niveaus in de school.
- Schoolniveau
Op schoolniveau is kwaliteitszorg van belang. Het betekent dat de school goed zicht heeft op de
onderwijsresultaten van de school als geheel. Er heerst een opbrengstgerichte cultuur en teamleden spreken
elkaar aan op het realiseren van hoge opbrengsten.
We nemen geregeld toetsen af en leggen de vorderingen vast. Verder analyseren wij de toetsresultaten
regelmatig, trekken hieruit conclusies en nemen verbetermaatregelen die daarop aansluiten.
- Groepsniveau
Opbrengstgerichte leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen daarom ambitieuze
doelen. Zo dragen zij bij aan betere prestaties. De leerkrachten laten hun kinderen niet alleen merken of zij
hun werk goed hebben gemaakt, maar geven ook feedback op de manier waarop zij tot uitkomsten of
prestaties zijn gekomen (procesgerichte feedback). Verder houden ze rekening met verschillen tussen
kinderen door de leerstof en de instructie af te stemmen op ieders capaciteiten. Hierbij zorgt de leerkracht er
wel voor dat de groep als geheel bij elkaar blijft (convergente differentiatie ). Voor een kind die het
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eindniveau van groep 8 niet kan halen, heet een opbrengstgerichte leerkracht een alternatief. Er ligt een
voldoende uitdagend leerstofaanbod klaar dat dicht aanzit tegen het minimumprogramma voor groep 8.
Het goed kunnen analyseren van resultaten is een belangrijke leerkrachtvaardigheid. Dit vormt de basis voor
de kwaliteit van het leerstofaanbod voor alle kinderen, de onderwijstijd, het didactisch handelen en de
afstemming van het onderwijsleerproces op de verschillende behoeften van kinderen.
- Kindniveau
Wanneer een kind een leerachterstand oploopt, analyseert een opbrengstgerichte leerkracht het
leerprobleem. Vervolgens biedt hij extra hulp die aansluit bij de specifieke kenmerken van het kind. Hiervoor is
het van belang dat kinderen begeleid worden door leerkrachten die voldoende
orthodidactische kennis hebben. Dit alles heeft een positief effect op de opbrengsten van individuele
kinderen en daarmee op de opbrengsten van de gehele school.
- Bestuursniveau
Opbrengstgericht werken stopt niet bij de voordeur van de school. Ook het bestuur speelt een rol.
De SKO interesseert zich voor de resultaten van hun scholen en voelt zich verantwoordelijk voor de resultaten
van elk kind op die scholen. Het bestuur is een actieve gesprekspartner van de school.
9.1.1 Voorwaarden om te komen tot opbrengstgericht werken:
Op groepsniveau:
 De leerkracht is in staat om kritisch naar de kwaliteit van het eigen lesgeven te kijken.
 De leerkracht is ervan doordrongen dat toetsresultaten niet alleen iets zeggen over de kinderen, maar ook
over de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Toetsresultaten worden door de leerkracht daarom allereerst
op groepsniveau geanalyseerd en geïnterpreteerd en pas daarna op kindniveau.
 De leerkracht analyseert de Cito-toetsen volgens een vast format.
 Om toetsresultaten goed te kunnen interpreteren, is het van groot belang dat toetsen op een uniforme
manier worden afgenomen. De toetsen worden daarom door de leerkracht volgens de instructies in de
handleiding afgenomen.
 Voor de vakgebieden technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen worden periodiek zowel
methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Ook relevante observaties en
gesprekken dienen geregistreerd te worden, ter aanvulling op de productmatige informatie van de
toetsresultaten. Dit gebeurt op de profielkaart van het kind.
 De toetsen worden bij alle kinderen afgenomen volgens de toetskalender.
 Er zijn heldere afspraken wie op welke momenten de toetsen afneemt.
 De toetsresultaten worden ingevoerd in een digitaal kindvolgsysteem. Ook de resultaten van
methodegebonden toetsen worden systematisch geregistreerd op de profielkaart van het kind.
 Er zijn heldere afspraken over wie verantwoordelijk is voor het maken van groepsoverzichten
 naar aanleiding van een toetsperiode.
 De groepsbesprekingen worden door zowel de leerkracht als de interne begeleider goed voorbereid aan
de hand van de groepsoverzichten.
Op schoolniveau:
 Er heerst op school een sfeer van collegialiteit én professionaliteit, waarin open en constructief gesproken
kan worden over de sterke en zwakke kanten van het onderwijs op groeps- en schoolniveau.
 Vanuit zijn onderwijskundig leiderschap speelt de schoolleider/ intern begeleider, een cruci ale rol bij het
monitoren van de toetsresultaten.
 Alle geledingen binnen de school zijn ervan doordrongen dat toetsresultaten niet alleen iets zeggen over
de kinderen, maar ook over de kwaliteit en het rendement van het gegeven onderwijs op groeps - en
schoolniveau. Toetsresultaten worden op school daarom niet alleen en in eerste instantie op individueel
maar allereerst op groeps- en schoolniveau geanalyseerd.
 Om toetsresultaten op een verantwoorde wijze te kunnen gebruiken, staat het buiten kijf dat toets en op
een betrouwbare en uniforme manier worden afgenomen.
 De instructies in de handleidingen zijn leidend voor de afname en afnamecondities.
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Aan het begin van het schooljaar is er een planning waarin staat aangegeven:
- wanneer de groepsbesprekingen plaatsvinden;
- wanneer de toetsresultaten door de schoolleider/ IB-er worden besproken;
- wanneer de resultaten en analyses tijdens teamvergaderingen besproken worden.
De interne begeleider / schoolleider draagt er zorg voor dat toetsen volgens de instructies in de
handleiding worden afgenomen.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het registreren van alle toetsresultaten en het invoeren van
de toetsresultaten in het kindvolgsysteem.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het maken van groepsoverzichten naar aanleiding van een
toetsperiode.
Er worden periodiek groepsbesprekingen gehouden tussen de interne begeleider en de leerkrachten naar
aanleiding van de toetsresultaten, waarna plannen voor de komende periode worden opgesteld.
De schoolleider/ib-er is verantwoordelijk voor het (jaarlijks) maken van trendanalyses en de rapportage
daarvan.
Twee keer per jaar, in februari en juni, worden de leerresultaten schoolbreed geanalyseerd en wordt
zonodig actie ondernomen om de resultaten te verbeteren dan wel de kwaliteit te handhaven.

Opbrengstgericht werken vindt, zoals gezegd, plaats op verschillende niveaus.
- Cyclus voor opbrengstgericht werken op SKOFV niveau – zie SKO-deel
- Cyclus voor opbrengstgericht werken op schoolniveau
- Cyclus voor opbrengstgericht werken op groepsniveau

Opbrengstgericht werken doen we ook volgens de PDCA-cyclus.
- Plan
Formuleren van doelen (SMART)
- Do
Meten van resultaten
- Check
Analyse en verklaren van resultaten
- Act
Vaststellen van noodzakelijke interventies en acties om de doelen te bereiken.
9.2 Monitoren
Opbrengstgericht werken gaat niet vanzelf. Het vereist een strakke monitor. Zeven keer per jaar worden de
resultaten van de leerkracht en het kind besproken. Daarnaast wordt tijdens de klassenvisitaties specifiek naar
het opbrengstgericht werken gekeken.
9.3 Analyse Toetsresultaten
Alle toetsresultaten worden ingevoerd in Parnassys Webbased. Voor de analyse van de resultaten zijn de
volgende instrumenten uit Parnassys te gebruiken.
Dwarsdoorsnede
Een dwarsdoorsnede toont voor verschillende jaargroepen de resultaten op één bepaald moment. Het is
mogelijk dit voor één leergebied te laten zien, maar dit kan ook voor meerdere leergebieden naast elkaar
gezet worden.
Een dwarsdoorsnede is te beschouwen als een foto van de toetsresultaten van verschillende jaargroepen op
een bepaald moment in het schooljaar of van één jaargroep op verschillende toetsen. De dwarsdoorsnede laat
daarmee zien hoe de jaargroepen op school het doen op één of meerdere vakgebieden op een bepaald
moment.
De dwarsdoorsnede is met name relevant op schoolniveau. De schoolleider / intern begeleider krijgen
daarmee in één oogopslag inzicht in de resultaten van alle leerjaren op één toetsmoment.
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Trendanalyse
Een trendanalyse toont de resultaten die verschillende jaargroepen door de jaren heen behaalden op een
bepaalde toets. Het is mogelijk om hierbij van één bepaald toetsmoment uit te gaan, maar het is ook mogelijk
om meerdere toetsmomenten naast elkaar te zetten.
De trendanalyse is relevant op alle niveaus:
Schoolniveau
Op schoolniveau ligt de kracht van een trendanalyse in het bijzonder in de combinatie van een analyse op
leerjaar- en groepsniveau. Hiermee ontstaat zowel zicht op het functioneren van de diverse leerjaren in de
afgelopen schooljaren, als op het functioneren van de groepen door de jaren heen. Door alle trends in één
weergave te zetten, kan op schoolniveau reflectie plaatsvinden óf en wáár sterke en zwakke momenten zijn
aan te wijzen in de tussenopbrengsten van de school, welke verklaringen daarvoor te geven zijn vanuit de
kenmerken van effectief onderwijs en welke acties noodzakelijk zijn. Dit kan zowel in een gesprek tussen
schoolleider / interne begeleider, als in een vergadering met het gehele team plaatsvinden.
Groepsniveau
Op groepsniveau is de trendanalyse - leerjaar van belang om te analyseren of het onderwijs door de jaren
heen binnen een jaargroep stabiel en op voldoende niveau is.
Kindniveau
Wanneer het gaat om het beoordelen van individuele prestaties is het altijd noodzakelijk om in de
weergave de resultaten van verschillende toetsmomenten naast elkaar te zetten, zodat zichtbaar is hoe
een kind zich ontwikkelt door de tijd heen. Een leerlingrapport geeft de vaardigheid van een kind op een
bepaald leerstofgebied op de verschillende afnamemomenten weer.

Cito Leerlingvolgsysteem groep 8
Woordenschat
Spelling
M8
M8

Technisch lezen
M8

Begrijpend lezen
M8

Rekenen en
Wiskunde M8

Inspectie
norm

resultaat

Inspectie
norm

resultaat

Inspectie
norm

resultaat

Inspectie
norm

resultaat

Inspectie
norm

resultaat

91

n.v.t.

144

142

93

103

(55)
47

60,4

(110)
106

117

95,4

144

142

93

91,5

(55)
47

46,7

(110)
106

107

96,9

144

143,6

93

99,4

(55)
47

54,4

(110)
106

106,8

94

144

147

93

106,7

(55)
47

55,7

(110)
106

111,2

2011-2012
Aantal
kinderen

2012-2013
Aantal
91
kinderen
14
2013-2014
Aantal
91
kinderen
16
2014-2015
Aantal
91
kinderen
11
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9.4 Uitstroom
Type onderwijs
Praktijkonderwijs
VMBO- basisberoeps (LWOO)
VMBO-basisberoeps
VMBO - kaderberoeps
V MBO-theoretische leerweg
TL / HAVO
HAVO
HAVO /VWO
VWO
VWO +
% Referentieniveau S1

20102011
1

20112012

20122013

20132014

20142015

1

2

4
1

5
2
3
1
1

4
3
3
2
2

7

4
1
1
3

1
1
1
1

1
1

4
3

14
85

16
87

14
64

16
63

1
5
1
11
73

9.5 Doelen Opbrengsten
Doel
Er moeten heldere doelen gesteld worden en de verwachtingen moeten omhoog. De
bedoeling is dat alle Nederlandse basisschoolkinderen minimaal het basisniveau 1F
halen, velen zullen ook het streefniveau 1S bereiken of kunnen zelfs meer dan dat.
Indicator We willen de komende jaren minimaal 2 punten boven de inspectienorm presteren. Op
de Kbs de Toekomst streven we naar het referentieniveau S1 voor 75% van de kinderen,
met een ambitie van vijf procent meer over 4 jaar
Doel
Indicator

Alle leerkrachten zijn vaardig in het analyseren van toetsresultaten en kan hieraan
consequenties verbinden
Alle leerkrachten
- Registreren de toetsen
- Maken een toetsoverzicht
- Maken een foutenanalyse van de IV en V scores.
- Zetten een verklaring van de resultaten op papier.
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Hoofdstuk 10 - Planning schoolontwikkeling voor 2015 – 2019
In dit schoolplan zijn 21 doelen geformuleerd voor de komende periode. Prioritering van deze doelen is dus
nodig. Een aantal doelen zijn geschikt om in actieteams aan te werken, andere moeten teambreed worden
aangepakt. Daarnaast zijn er een aantal doelen die door de directie geïnitieerd zullen worden.
De algemene doelstelling voor de komende schoolplaanperiode is als volgt geformuleerd:
- Ons onderwijsaanbod sluit aan op wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling.
- De kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen en kunnen boven zichzelf uitstijgen.
Uit deze algemene doelstelling vloeien de andere doelen voort.
Vaardigheden voor de 21ste eeuw.
Doel
Voor de wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en
techniek) zijn minimaal 8 leerarrangementen per jaar samengesteld. In deze
leerarrangementen wordt gewerkt aan de 21ste eeuwse vaardigheden.
Indicator
Alle leerarrangementen bevatten de 21ste eeuwse vaardigheden en een code waarin de
mate van deze vaardigheden wordt weergegeven.
Leerbehoeften van kinderen
Doel
Het leren vindt plaats in een zinvolle en betekenisvolle context die aansluit bij de
beleving van het kind.
De leeromgeving daagt uit tot ontdekken en leren.
Indicator
- Er is veel interactie tussen de kinderen
- Materiaal ligt klaar en is goed toegankelijk
- Op de thematafel is te zien waar in de groep aan gewerkt wordt.
- In de groep zijn mogelijkheden om samen dingen te doen, te experimenteren en
onderzoeken en ruimte voor het zoeken naar eigen oplossingen en creativiteit;
- Verschillende leervormen en leerstijlen zijn zichtbaar
- De ruimte is sfeervol en overzichtelijk.
Ontdekkend en onderzoekend leren
Doel
De kinderen werken aan de hand van leervragen aan de wereldoriënterende vakken.
Het ontdekkend en onderzoekend leren sluit aan bij de interesse, talenten en
intelligenties van het kind.
Indicator
- De kinderen doorlopen de cirkel van de leervraag: leervraag formuleren ->
onderzoek ontwerpen -> onderzoek uitvoeren -> presenteren -> evalueren.
- De kinderen zijn actief bezig met hun leerproces.
- Een grote variatie in onderwijsleersituaties, zodat kinderen kunnen ontdekken
welke vorm van leren het beste bij hen past: handelen - onderzoeken,
ontwerpen, maken, organiseren zorgen -luisteren, kijken, verbeelden,
beschouwen, spelen met de werkelijkheid, vieren.
- Een grote variatie aan contexten waarin onderwijs plaatsvindt: niet alleen in het
klaslokaal, maar ook op het schoolterrein, in tuinen en natuurgebieden, musea,
boerderijen, theaters, bedrijven enzovoort. Deze contexten doen een beroep op
verschillende vermogens van de kinderen.
- Ingaan op de leef- en belevingswereld van deze kinderen: verhelderen, expressie,
nader onderzoeken, communiceren. Dat levert al veel en boeiende leerstof op.
Analyse van de leef- en belevingswereld van de kinderen is dan noodzakelijk.
- Situaties creëren van zelfverantwoordelijk leren, zoals bij leerarrangementen,
waarin kinderen zelf kunnen experimenteren met verschillende werkstijlen.
- Het benutten van meer ingangen bij instructie en oefenen: kijken, luisteren, doen
met dingen.
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Ouderbetrokkenheid
Doel
Ouders en leerkrachten ervaren een wederzijdse betrokkenheid bij de ontwikkeling van
het kind.
Indicator
- Jaarlijks werken het team en ouders drie nieuwe acties ter bevordering van de
ouderbetrokkenheid uit.
- In de ouder- en teamtevredenheidsonderzoek geeft 85% aan tevreden te zijn
over de ouderbetrokkenheid.
IKC
Doel
Indicator

In de toekomst ligt de uitdaging van groei naar een voorschool van 2-4 jarigen.
Ter voorbereiding wordt contact gelegd met de verschillende kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen.
Met de SKO zal worden gesproken over de mogelijkheid om binnen vier jaar een
peuterspeelzaalgroep in school te starten.

Professionalisering
Doel
Nascholing wordt ingezet op een brede deskundigheid op school.
Indicator

Op de Toekomst werken leerkrachten met verschillende specialisaties zoals de Master
Sen, (leerkracht)coach, I-coach, lees- en rekencoördinator

Gesprekscyclus
Doel

Implementeren nieuwe gesprekscyclus, met name het beoordelingsgesprek

Indicator

Jaarlijks vindt een doelstellingsgesprek plaats. Een beoordeling vindt minimaal eens in de
3 jaar plaats. De andere twee jaar wordt een functioneringsgesprek gevoerd.

Plusgroep
Doel
Indicator

Om de plusgroep te kunnen blijven bekostigen, zal gezocht moeten worden naar extra
financiële middelen.
De school kan, financieel, het huidige zorgniveau, waaronder de plusgroep, in stand houden.

ICT
Doel

De school heeft een meerjaren ICT-beleidsplan.

Indicator

De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid. Op basis van dit beleid investeren zij in hard- en
software.

Nieuwbouw
Doel
De scholen in Dronten Centrum hebben een concreet plan betreffende nieuwbouw en
locatiekeuze(s) in- en rond het centrum van Dronten.
Indicator
De scholen werken, met behoud van de profileringsmogelijkheden, nauw samen en zorgen
onderling voor de afstemming en het gebruik van deze onderwijsvoorzieningen waaronder
afspraken rond niet onderwijsruimtes (lokalen) maar ook rond de fluctuaties in
leerlingenaantallen tussen de verschillende scholen/locaties.
Differentiatie in projecten
Doel
In de w.o. projecten is een duidelijke differentiatie aangebracht op minimaal drie niveaus.
Indicator

In elk project worden verwerkingsopdrachten op drie niveaus aangeboden. De differentiatie
zit hem niet in de hoeveelheid maar heeft betrekking op de inhoud van de leerstof.
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Techniek
Doel
Indicator

Techniek wordt structureel in de projecten verwerkt.
In elk project is minimaal een techniekles verwerkt.
Er is een Techniekcoördinator aangesteld die ideeën aanlevert voor de projecten en de
uitvoering coördineert.

Coöperatief werken
Doel
Binnen ons onderwijs zijn verschillende vormen van coöperatief werken zichtbaar.
Samenwerkend leren wordt als werkvorm structureel ingezet.
Indicator
De kinderen beheersen de vijf basisvaardigheden:
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid: de opdracht is zo geformuleerd dat kinderen
elkaar nodig hebben voor een goed resultaat.
- Individuele aanspreekbaarheid: elk groepslid is aanspreekbaar op de eigen inbreng
in de groep en op het gehele groepsresultaat en kan dus op beide facetten
aangesproken worden.
- Directe interactie: de inhoud van de opdracht nodigt uit tot interactie en de
opstelling is bevorderlijk voor die interactie.
- Sociale vaardigheid: de voor de samenwerking benodigde vaardigheden worden
expliciet aangeleerd en geëvalueerd.
- Aandacht voor het groepsproces: een samenwerkingsopdracht wordt regelmatig
gevolgd door een nabespreking over de inhoud en het proces.
- Stimuleren van interactie en samenwerking in groepjes. Daarbij horen ook het
reflecteren op het samenwerken, -spelen en -spreken en waar nodig inscholing en
oefening van vaardigheden
Digitalisering
Doel
Alle leerkrachten en kinderen zijn voldoende digitaal geletterd.
Indicator
Alle leerkrachten zijn in staat:
- toetsgegevens digitaal in te voeren
- het kindvolgsysteem te gebruiken voor analyses, handelingsplannen en
ontwikkelingsperspectieven
- optimaal gebruik te maken van het digitale schoolbord
- een ’groepsblog’ bij te houden op de website
Cultuureducatie
Doel
Schrijven beleidsplan cultuureducatie
Indicator
Aandacht voor cultureel erfgoed
Jaarlijks een project Kunstzinnige oriëntatie
Uitbreiding crea-middagen
Passend onderwijs
Doel
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht is versterkt waardoor we beter
tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind.
Elke leerkracht is vakman/vakvrouw en kan aansluiten bij leerbehoeften van kinderen.
Indicator
- De leerkrachten zetten hun deskundigheidsbevordering in ten behoeve van
onderwijs op maat voor elk kind.
- Teamscholing is gericht op een zo’n breed mogelijke deskundigheidsbevordering.
Waardering
Doel
Kinderen en ouders zijn tevreden over de school.
Indicator
In het Tevredenheidsonderzoek van 2018 waarderen de kinderen en ouders de school met
minimaal een 8.
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Inspectie
Doel
Indicator

De inspectie is tevreden met de kwaliteit van het onderwijs op kbs de Toekomst bij het
eerstvolgende inspectiebezoek.
De school wordt op alle onderdelen minimaal voldoende gescoord.

Opbrengsten
Doel
Hoewel de toetsresultaten en uitstroom iets boven het landelijke gemiddelde liggen hebben we
op cognitief gebied nog wel wat te winnen. Er moeten heldere doelen gesteld worden en de
verwachtingen moeten omhoog.
Indicator We willen de komende jaren minimaal 2 punten boven de inspectienorm presteren.
Opbrengsten
Doel
De bedoeling is dat alle Nederlandse basisschoolkinderen minimaal het basisniveau 1F halen,
velen zullen ook het streefniveau 1S bereiken of kunnen zelfs meer dan dat.
Indicator Op de Kbs de Toekomst streven we naar het referentieniveau S1 voor 75% van de kinderen, met
een ambitie van vijf procent meer over 4 jaar.
Analyse
Doel
Indicator

Alle leerkrachten zijn vaardig in het analyseren van toetsresultaten en kan hieraan consequenties
verbinden
Alle leerkrachten
- Registreren de toetsen
- Maken een toetsoverzicht
- Maken een foutenanalyse van de IV en V scores.
- Zetten een verklaring van de resultaten op papier.

Levensbeschouwelijke identiteit
In het strategisch beleidsplan is vastgelegd, dat alle scholen in de komende schoolplanperiode tenminste
gedurende 1 schooljaar extra aandacht besteden aan de levensbeschouwelijke identiteit en daarbij ook
externe begeleiding inzetten.
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2015-2016
Ontdekkend en onderzoekend leren

2016-2017
Ontdekkend en onderzoekend leren

2017-2018
Ontdekkend en onderzoekend leren

2018-2019
Ontdekkend en onderzoekend leren

Vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Leerbehoeften van kinderen

Leerbehoeften van kinderen

Leerbehoeften van kinderen

Leerbehoeften van kinderen

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Professionalisering: begrijpend lezen

Professionalisering: taal

Professionalisering: rekenen

Professionalisering:

Gesprekscyclus

Differentiatie in projecten

Differentiatie in projecten

Techniek

Coöperatief werken

Coöperatief werken

Techniek

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Techniek

Plusgroep

Plusgroep

ICT-beleidsplan

Ouderbetrokkenheid

Analyse

Analyse

Analyse

Nieuwbouw

Opbrengsten

Opbrengsten

Opbrengsten

Evaluatie en nieuw schoolplan

Digitalisering

Cultuureducatie

Waardering

Levensbeschouwelijke identiteit

Nieuwbouw

Digitalisering

Inspectie

Nieuwbouw

Nieuwbouw
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Bijlagen:
Bijlagen Hoofdstuk 6:
Artikel 9 van de Wet op het Primair Onderwijs: De Inhoud van het onderwijs
Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang:
- Zintuiglijke en lichamelijke oefening;
- Nederlandse taal;
- Rekenen en wiskunde;
- Engelse taal;
- Enkele kennisgebieden;
- Expressie-activiteiten;
- Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer;
- Bevordering van gezond gedrag.
Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan:
- aardrijkskunde;
- geschiedenis;
- de natuur, waaronder biologie;
- maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting;
- geestelijke stromingen.
Het onderwijs kan naast de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste en tweede lid, tevens de Duitse taal
of de Franse taal omvatten.
Op de scholen in de provincie Fryslân wordt tevens onderwijs gegeve n in de Friese taal, tenzij gedeputeerde
staten op verzoek van het bevoegd gezag ontheffing van deze verplichting hebben verleend.
Voor de onderstaande vakgebieden zijn door de overheid kerndoelen geformuleerd:
- Nederlands
- Rekenen/wiskunde
- Oriëntatie op jezelf en de wereld
- Kunstzinnige oriëntatie
- Engels
- Bewegingsonderwijs
- Friese taal

-

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

-

Beleid Schorsing en/of verwijdering van een leerling

-

Visie op burgerschap en sociale integratie

-

Formulier instemming en vaststelling schoolplan 2015-2019

0

Godsdienstige vorming
Doelstellingen
Het doel van onze godsdienstige vorming is een wederkerige ontmoeting tot stand te brengen tussen de
belevingswereld van kinderen en de joods-christelijke geloofstraditie zoals die vanuit de bijbel tot ons komt.
Daarmee sluiten we aan bij de drie domeinen, zoals geformuleerd voor de kerndoelen voor het vakgebied
‘godsdienst/levensbeschouwing’ :
Een bijdrage leveren aan de levensbeschouwelijk benadering en verdieping van levensvragen en
levenservaringen van kinderen.
Kennismaking met en verdieping van met name de Bijbelse verhalen en feest- en gedenkdagen in de
christelijke traditie.
Een bijdrage leveren aan de dialoog met mensen uit andere godsdienstige en levensbeschouwelijke
oriëntaties.
Expliciete godsdienstige vorming vindt in onze school plaats op verschillende momenten:
* in de lessen 'godsdienst/levensbeschouwing’;
* op andere momenten, zoals dagopeningen, vieringen en festiviteiten;
* in het kader van de projecten zoals Feesten – Religies - Groepsvorming
Bij de godsdienstige vorming maken onze leerlingen
uitdrukkelijk kennis met de levensbeschouwelijke
uitgangspunten van waaruit onze school werkt. Wij zijn ons
daarbij terdege bewust dat onze school, met een open
aannamebeleid, een afspiegeling vormt van de
multiculturele samenleving, waardoor het vanzelfsprekend
is dat er leerlingen van diverse religies of zonder een
levensbeschouwelijke achtergrond onze school bezoeken.

Middelen:
Als methode voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ maken we op onze school gebruik van
‘Trefwoord’. In een doorgaande lijn komen per kalenderjaar ongeveer veertien thema’s aan bod. Deze thema’s
sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen, houden in hun uitwerking rekening met
actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend
aanbod aan Bijbelverhalen.
De kalender wordt in alle groepen gehanteerd en vormt de basis van de dagopening. Met behulp van de
handleidingen kan de leerkracht het onderwerp van de dagopening verder uitwerken in de zin van een
levensbeschouwelijk leerproces. Deze uitwerking gebeurt op drie leeftijdsniveaus (onderbouw, middenbouw
en bovenbouw).
De onderwerpen van de dagopeningen worden gevarieerd aangeboden in de vorm van gedicht, spel, gebed,
lied, verhaal, Bijbelverhaal, leestekst, werkblad of andere vormen van zelfstandig werken.
Gedurende enkele weken vormen de onderwerpen samen één thema, dat ook op de bijbehorende
kleurenposter voor die periode terug te vinden is.
De aangeboden inhoud biedt aanknopingspunten voor andersgelovigen binnen de groep en sluit aan bij
actuele en relevante thema’s in de samenleving.
Bevindingen:
We zijn tevreden over het werken met Trefwoord.
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Nederlandse taal
De kerndoelen voor de Nederlandse taal zijn als volgt geformuleerd:
Mondeling taalonderwijs
1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie,
mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie,
het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
Schriftelijk taalonderwijs
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder
schema’s, tabellen en digitale bronnen.
5 De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals:
informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school - en studieteksten en
andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
7 De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.
8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag,
een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een
leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en
informatieve teksten.
Taalbeschouwing en strategieën
10 De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’
strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het on derwerp,
het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.
De leerlingen kennen
• regels voor het spellen van werkwoorden;
• regels voor het spellen van andere woorden dan werk woorden;
• regels voor het gebruik van leestekens.
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen
onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken
over taal te denken en te spreken.
In het referentiekader Taal worden vier onderdelen onderscheiden:
A. Mondelinge taalvaardigheid:
Gespreksvaardigheid
Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren
Taalgebruik
Woordenschat
Reflectie op communicatie
Luistervaardigheid
Begrijpend luisteren
Spreekvaardigheid
Vertellen en presenteren
Reflectie op taal
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B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leesvaardigheid: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire tekst
Leesmotivatie
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Informatieverwerking
Leeswoordenschat
Reflectie op geschreven taal

C. Schrijfvaardigheid:
1. Spelling en interpunctie 2. Strategisch schrijven
3. Reflectie op geschreven taal

D. Begrippen en taalverzorging
Wij willen taal inzetten als een instrument om de wereld om je heen te kunnen begrijpen en er richting aan te
kunnen geven, waarbij communicatie en functionele taal voorop staat. Taal is nooit alleen een doel op zich.
In de kleutergroep wordt gewerkt met de methode Piramide.
Piramide combineert de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie,
motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en voorbereidend schrijven.
Aan deze ontwikkelingsgebieden wordt gewerkt aan de hand van projecten. De
ruimte is zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden actief” beoefend” kunnen
worden. In de verschillende hoeken als creatieve hoek, ontdekhoek, bouwhoek,
huishoek en in kasten met ontwikkelingsmateriaal vindt ieder kind plaatsen waar
het aan zijn eigen ontwikkeling kan werken. Piramide biedt daarmee een perfecte doorgaande lijn naar de
methodes van groep 3, zoals Veilig Leren Lezen en Pluspunt.
Natuurlijk zijn er in elke kleutergroep veel leeftijds- en niveauverschillen. Ook de woordenschat en het
taalniveau van de kinderen varieert. Piramide biedt veel mogelijkheden om te differentiëren.
De leerkracht observeert dagelijks de kinderen om na te gaan hoe ze spelen, werken en leren, zodat zij weten
hoe wij de kinderen verder moeten stimuleren en helpen.
Technisch lezen
Voor het aanvankelijk technisch leesonderwijs gebruiken we de nieuwste versie van de methode Veilig Leren
Lezen. Met behulp van deze methode kan goed gedifferentieerd worden naar de diverse onderwijsbehoeften.
Voor het voortgezet technisch lezen hebben we geen specifieke methode. Voor extra inoefening en
leesinstructie gebruiken we de boekjes Vloeiend en Vlot.
Dagelijks wordt er in alle groepen gelezen. Leesmotivatie en interesse staan daarbij voorop. De school beschikt
over een uitgebreide bibliotheek. Bovendien heeft iedere groep heeft een groepsabonnement bij de
bibliotheek. Voor de uitwerking van het technisch lezen verwijzen we naar het Leesbeleidsplan dat op de
website van de school te vinden is.
Twee leerkrachten zijn opgeleid tot Leescoördinator.
Woordenschat
Voor Woordenschat hebben we geen aparte methode. In de methode Taal in Beeld is een woordenschatlijn
verwerkt. Gezien onze leerlingpopulatie is een specifieke aanpak wel noodzakelijk.
Doelen voor woordenschatonderwijs
Er wordt gestreefd naar een III en II resultaat op woordenschattoetsen
In de praktijk houdt dit in, dat in:
- groep 1 – 4 jaarlijks minstens 800 nieuwe woorden aan de orde komen, hetgeen op 4 á 5 woorden per
dag neerkomt;
- in groep 5 – 8 tussen de 2000-3000 woorden aan de orde komen (denk aan het onderwijs in de
kennisgebieden, hetgeen op ongeveer 10 woorden per dag neerkomt.
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Groep en 1 en 2
impliciet/indirect
- Veel interactief voorlezen
- Rijke taalomgeving, waarin veel gesproken wordt en onbekende woorden aan de orde komen
- Veel aandacht voor begrijpend luisteren
- Ouders stimuleren om kind voor te lezen. Minstens 10 minuten per dag.
expliciet/direct
- Herhaald voorlezen om leerlingen de betekenis van nieuwe woorden te leren
- De Viertaktstrategie van Verhallen
- Woorden uit Sesamstraat behandelen
- Inzetten computerprogramma
- Elke dag praten over een aantal specifieke woorden. Bijvoorbeeld woorden die in een prentenboek
voorkomen
- Uitstapjes die tot doel hebben om over bepaalde woorden te praten
- Werken met een woordmuur
Groep 3
impliciet/indirect
- Voorlezen
- Rijke taalomgeving
- Kinderen laten stillezen
- De ouders thuis hun kind laten voorlezen en/of laten lezen. Minstens 10 minuten er dag.
expliciet/direct
- Onbekende woorden uit de methode voor leren lezen door directe instructie of de Viertaktstrategie
behandelen
- Inzetten computerprogramma
- Klokhuis bekijken en met de leerlingen over belangrijke woorden spreken
- Werken met een woordmuur
- De geleerde woorden regelmatig herhalen
- Elke dag: het woord van de dag aan de orde stellen
Groep 4 en 5
impliciet/indirect
- Rijke taalomgeving (veel taalgebruiksituaties)
- Kinderen laten stillezen. Minstens 10 minuten per dag. Afwisseling informatie en verhalende teksten.
- Ouders laten stimuleren dat hun kind thuis 10 minuten per dag leest,
expliciet/direct
- Bij alle lessen waar teksten aan de orde zijn door pre-teaching (directe instructie) twee woorden
behandelen
- De Viertaktstrategie van Verhallen
- Inzet computerprogramma
- Werken met een taalmethode die aandacht aan woordenschat besteedt
- Video’s bekijken waar veel kennis van de wereld aan de orde is
- Werken met een moeilijke woordenschriftje en deze woorden regelmatig herhalen
- Kinderen korte teksten laten schrijven waarbij de nieuw geleerde woorden gebruikt moeten worden.
Groep 6 – 8
impliciet/indirect
- Rijke taalomgeving (veel taalgebruikssituaties)
- Kinderen laten stillezen. Minstens 10 minuten per dag. Afwisseling informatie en verhalende teksten.
- Ouders laten stimuleren dat hun kind thuis minstens 10 minuten per dag leest
expliciet/direct
- Bij alle lessen waar teksten aan de orde zijn door pre-teaching twee woorden behandelen
- Inzet computerprogramma
- Werken met een taalmethode die aandacht aan woordenschat besteedt
- Het behandelen van de onbekende woorden die bij het onderwijs in de kennisgebieden
- Video’s bekijken waar veel kennis van de wereld aan de orde is
- Kinderen met een woordenboek of met internet onbekende woorden laten opzoeken
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Leerlingen schrijven langere teksten, waarin de pas geleerde woorden aan de orde moeten komen
De woorden uit het moeilijke woordenschrift worden regelmatig

Aanpak:
- Wekelijks worden er niveau 2 woorden gekozen uit Taal, Lezen en Spelling in beeld / zonodig
aangevuld met woorden uit de wo-methoden
voor groep 1-2 20 woorden (5 per dag)
voor groep 3-4 25 woorden (5 per dag)
voor groep 5-8 50 woorden (10 per dag)
- De woorden worden per groep vastgelegd op de H-schijf. (team -> Woordenschatlijn)
- De nieuw aan te leren woorden worden in de weekplanning genoteerd.
- Elke week ontstaat er een nieuwe woordenmuur
Spelling
In groep 4 tot en met 8 wordt de methode ‘Spelling in Beeld’ gebruikt om kinderen de Nederlandse spelling
aan te leren. Per blok worden er 4 categorieën aangeboden welke tweemaal getoetst worden. Tijdens het
signaaldictee krijgen de kinderen inzicht in hun eigen vorderingen met betrekking tot de spellingsafspraken.
Met het controledictee moeten de kinderen de afspraken laten zien dat ze de categorieën voldoende
beheersen. Desgewenst kan de leerkracht na de dictees interventies plegen.
Begrijpend lezen
Lezen in beeld bevat een doorgaande leerlijn voor begrijpend en studerend lezen. Van groep 4 tot en met 8.
Met Lezen in beeld wordt de leerstof behandeld die nodig is om de kerndoelen voor begrijpend en studerend
lezen te bereiken. Met het speciaal ontwikkelde computerprogramma Woordenschat besteedt Lezen in beeld
ook extra aandacht aan woordenschat.
Middelen voor taal:
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4 t/m 8

Piramide
Map Fonemisch bewustzijn
Map Begrijpend luisteren
Veilig Leren Lezen
Taal in Beeld
Spelling in beeld
Lezen in beeld

Cito
CPS
CPS
Zwijssen
Malmberg
Malmberg
Malmberg

Extra hulpmiddelen:
Ik Mik Loreland en Letterdas - schooltv
Taal met Timo en Finne - schooltv
Vloeiend en Vlot E3 t/m E7
Zelfstandig spellen
Speciale Leesbegeleiding
Hulpboek Woordenschat groep 3 t/m 8 - Cito
Computerprogramma Taalzee
Computerprogramma’s Spelling, Lezen en Taal in beeld
Toetsen voor taal:
CPS Toetsen beginnende geletterdheid
Herfst-, winter, voorjaarssignalering aanvankelijk lezen
Methodetoetsen voor taal, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling
Cito Drieminutentest – technisch woordlezen
AVI-toetskaarten – tekstlezen
Cito Begrijpend lezen
Cito Spellingsvaardigheid / PI-dictee
Cito Woordenschat

groep 1-2
groep 3
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 5 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
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Bevindingen:
- De methodes Taal in Beeld, Lezen in Beeld en Spelling in Beeld zijn goed opgebouwd volgens het ADI model.
- Groep 8 heeft minder taallessen dan de andere groepen. Dat betekent aan het eind van het jaar veel
zelf ontwikkelen.
- Taalbeschouwing komt wel voldoende aan bod maar beklijft slecht bij de kinderen.
- De spellingslessen verdelen we over twee lessen. Zie teamgids
- Woordenschataanbod is nog volop in ontwikkeling
- Tevreden over Veilig Leren Lezen. Combinatie bordboeken en computerprogramma is ideaal. Maar wel
nieuwsgiering naar de nieuwste versie.

Schrijven
Onderwijsdoelen motoriek
- Groep 3-5 schrijfmotoriek verfijnen (grove en fijne motoriek)
- Groep 6-8 schrijfmotoriek onderhouden (fijne motoriek)
Onderwijsdoelen schrijven:
- Groep 3 letters en cijfers leren
- Groep 4 hoofdletters leren
- Groep 5 t/m 8 schrijftempo verhogen / functioneel persoonlijk handschrift optimaliseren
Middelen:
Schrijven in de basisschool
Goed materiaal om te schrijven is zeer belangrijk voor het ontwikkelen van een regelmatig handschrift. Ten
aanzien van het te gebruiken materiaal hebben wij op Toekomst het volgende beleid:
- Groep 3: driekantig potlood
- Groep 4 t/m 8 schrijven in schriften en werkboekjes met potlood.
- Groep 5 t/m 8 mag voor het net werk schrijven met een goede balpen / vulpen.

Extra middelen voor schrijven:
Voor kinderen die veel moeite hebben met de pengreep heeft de school enkele Pelikan Griffix 3 en 4, voor
zowel links- als rechtshandigen, pennen aangeschaft.
Toetsen voor schrijven:
geen
Bevindingen:
- Tevreden over de overgang naar blokschrift
- Opbouw van de methode is niet handig. Zeker niet in relatie met Veilig Leren Lezen.
- Oriëntatie op de blokschriftversie van VLL
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Rekenen en Wiskunde
De Kerndoelen van Rekenen en Wiskunde zijn als volgt geformuleerd:
Wiskundig inzicht en handelen
23 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
24 De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen
helder weer te geven.
25 De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en
leren oplossingen te beoordelen.
Getallen en bewerkingen
26 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken,
procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.
27 De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd
uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.
28 De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.
29 De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
30 De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of
minder verkorte standaardprocedures.
31 De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.
Meten en meetkunde
32 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
33 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte,
omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
Referentieniveaus rekenen
Met het formuleren van de referentieniveaus voor het domein rekenen is helder in kaart gebracht wat
leerlingen in het po, so, vo en mbo moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen. Er zijn van elkaar te
onderscheiden kwaliteiten beschreven. De fundamentele kwaliteiten richten zich op basale kennis e n inzichten
en zijn gericht op een meer toepassingsgerichte benadering van rekenen. De streefkwaliteiten bereiden al
voor op de meer abstracte wiskunde. Er zijn voor rekenen voor zowel de fundamentele als streefkwaliteit drie
niveaus beschreven.
Binnen het gebied van rekenen zijn er vier domeinen, die samen de relevante inhouden dekken:
Getallen
Verhoudingen
Meten en Meetkunde
Verbanden
Elk domein is opgebouwd uit de onderdelen:
- notatie, taal en betekenis, waarbij het gaat om de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen,
symbolen en relaties en om het gebruik van wiskundetaal;
- met elkaar in verband brengen, waarbij het gaat om het verband tussen begrippen, notaties, getallen
en dagelijks spraakgebruik;
- gebruiken, waarbij het gaat om rekenvaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen.
Van elk onderdeel wordt beschreven:
- wat een kind aan kennis paraat moet hebben. Een kind dat doorstroomt naar het voortgezet onderwijs
moet bijvoorbeeld maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en temperatuur kennen;
- welke kennis functioneel gebruikt moet worden. Een kind moet bijvoorbeeld weten hoe je lengte
meet;
- wat een kind moet weten over de context van de kennis (het waarom). Het kind moet bijvoorbeeld
weten dat een vierkante meter niet altijd een vierkant is.
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Referentieniveau 1F - rekenen
Het kind:
- weet eenvoudige getallen, bewerkingen en symbolen correct te noteren en te gebruiken.
- kan getallen lezen en uitleggen hoe getallen uit cijfers opgebouwd zijn;
- kan hoofdrekenen met en zonder notatie van tussenresultaten;
- kan hoofdbewerkingen (+, -, x, :) met gehele en eenvoudige decimale getallen op papier uitvoeren,
evenals bewerkingen met eenvoudige breuken;
- kan berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen en de rekenmachine op verstandi ge wijze
inzetten;
- kan in de context van verhoudingen eenvoudige berekeningen uitvoeren, ook met procenten en
verhoudingen;
- kan veel voorkomende en eenvoudige meetinstrumenten gebruiken en aflezen, met maateenheden
rekenen en in eenvoudige gevallen maateenheden in elkaar omzetten;
- heeft een gevoel ontwikkeld voor standaardmaten in veel voorkomende situaties;
- kent namen van enkele meetkundige figuren en begrippen en kan deze gebruiken om situaties in de
ruimte te beschrijven;
- kan eenvoudige tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van problemen, ook om
eenvoudige berekeningen uit te voeren.
Referentieniveau 1S - rekenen
Getallen
Het kind:
- heeft de eigenschappen van getallen en bewerkingen (efficiënt rekenen) paraat en maakt hiervan
gebruik bij het rekenen met grotere getallen, decimale getallen, moeilijkere breuken en gemengde
getallen;
- kan standaardprocedures met inzicht gebruiken binnen situaties waarin gehele getallen, breuken en
decimale getallen voorkomen;
- weet waarom er procedures zijn die altijd werken en weet waarom dat zo is.
Verhoudingen
Het kind:
- kan rekenen met percentages, ook met moeilijke getallen en kan breuken, verhoudingen en
percentages in elkaar omzetten;
- weet dat een percentage relatief van karakter is;
- kent de decimale structuur van het metriek stelsel. Kan rekenen met vergrotingsfactoren en schaal.
Meten en Meetkunde
Het kind:
- kan gegevens van meetinstrumenten interpreteren en alledaagse aanduidingen in gebruik herkennen;
- heeft de standaardoppervlaktematen en inhoudsmaten paraat;
- kan redeneren welke maat in welke context past;
- kan redeneren met symmetrische figuren en meetkundige patronen voortzetten;
- weet formules te gebruiken en te verklaren bij het berekenen van oppervlakte en inhoud van
eenvoudige figuren;
- kan redeneren en uitleg geven bij de samenhang tussen omtrek, oppervlakte en inhoud van figuren en
objecten.
Verbanden
Het kind:
- kan berekeningen uitvoeren op basis van informatie uit tabellen, grafieken en diagrammen en is in
staat hieruit conclusies te trekken over een (toekomstige) situatie;
- kan punten in een assenstelsel plaatsen en coördinatoren aflezen;
- kan conclusies trekken op basis van een voorstelling van een verband en kan in globale zin grafieken
schetsen;
- kan patronen in eenvoudige rijen getallen ontdekken.
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Het referentieniveau 1F sluit aan bij het vmbo basisberoeps- en kaderberoepsonderwijs. Referentieniveau 1S
omvat 1F en is het streefniveau waar de grote groep van kinderen aan moet voldoen om een goede aansluiting
te krijgen op vmbo-t of havo/vwo.
Op de Toekomst streven we naar het referentieniveau S1 voor 75% van de kinderen, met een ambitie van vijf
procent meer over 4 jaar.
Voor de uitwerking in referentieniveau 1F zie bijlage: 6 –9
De uitwerking van referentieniveau 1S is te vinden in de rekenmethode.
Middelen voor rekenen:
Map Gecijferd bewustzijn
Pluspunt, derde versie

groep 1-2
groep 3 t/m 8

CPS
Malmberg

Extra hulpmiddelen
Methode Maatwerk
Computerprogramma Rekentuin
Computerprogramma Pluspunt
Computerprogramma Ambrasoft
Toetsen voor rekenen:
methodegebonden toetsen van Pluspunt en Maatwerk
Cito Rekenen voor kleuters in januari
Cito Rekenen & Wiskunde in januari en juni

groep 3 t/m 8
groep 2
groep 3 t/m 8

Bevindingen:
We zijn tevreden over de methode Pluspunt.
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Wereldoriëntatie
De kerndoelen voor wereldoriëntatie zijn als volgt geformuleerd:
Mens en samenleving
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en
anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als
consument.
36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als
burger.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in
opvattingen van mensen
39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
Natuur
40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun
onderdelen.
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht,
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en
wind.
46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot natuurverschijnselen,
zoals seizoenen en dag-/nachtritme.
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in
omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,
bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wo rdt daarbij
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden/
werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
48 De kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om bewoning
van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken
49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen,
tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa
en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
Techniek
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de
vorm en het materiaalgebruik.
45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te
evalueren.
Tijd
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons
cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren;
Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten
en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie
en computer.
53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
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Middelen voor wereldoriëntatie:
Groep 5 t/m 8
Voor aardrijkskunde:
Meander
Malmberg
Groep 5 t/m 8
Voor geschiedenis:
Brandaan
Malmberg
Groep 7 t/m 8
Voor natuur en techniek:
Naut
Malmberg
Groep 1-2
Piramide
Cito
Koekeloere
NTR
Groep 3-4
Huisje Boompje Beestje
NTR
Studio Snugger
Groep 5-6
Nieuws uit de natuur
NTR
Groep 5-6
Op voeten en fietsen
Veilig Verkeer Nederland
Groep 7-8
Jeugdverkeerskrant
Veilig Verkeer Nederland
Groep 7 t/m 8
Zapp Weekjournaal
NTR
Groep 5 t/m 8
Jeugdjournaal ochtenduitzending - dagelijks
Extra middelen voor wereldoriëntatie
Schoolbrede projecten

Toetsen voor wereldoriëntatie
Methodegebonden toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer.
Presentaties na een project
Nationaal Verkeersexamen
Bevindingen:
- de komende jaren willen we het onderzoekend leren in gaan zetten bij de wereldoriëntatie
- Techniek komt nog veel te weinig aan bod. Dit zal een duidelijker plek moeten krijgen binnen de
wereldoriëntatie.
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Kunstzinnige oriëntatie
Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie
54
55
56

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van culturee l
erfgoed.

In het schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met het organiseren van crea-middagen. Met hulp van ouders
kunnen de kinderen, in kleine groepen, kennis maken met allerlei verschillende technieken. Dit willen we de
komende jaren verder uitbreiden.
Jaarlijks bezoekt elke groep een voorstelling in de Meerpaal. Daarnaast kunnen de groepen zich inschrijven
voor verschillende workshops op het gebied van beelden, taal, muziek, spel en beweging.

Middelen voor kunstzinnige oriëntatie:
Tot 2015 ontvingen de scholen een bedrag van € 10,90 per leerling als extra cultuursubsidie vanuit de
prestatiebox. In verband met de bezuinigingen staan deze subsidies op de tocht. Het kunnen uitvoeren van
met name de buitenschoolse cultuuractiviteiten staan hierdoor onder druk.
In iedere gemeente van Flevoland is een steunpunt cultuureducatie actief. De steunpunten worden
gefinancierd door de gemeenten en bemiddelen tussen basisscholen en de cultuuraanbieders. Alle
steunpunten werken op hun eigen manier, maar doorgaans zijn zij de partner van scholen voor het
programmeren van activiteiten en passend aanbod voor school. Kbs de Toekomst maakt gebruik van het
jaarlijkse Kunst en cultuuraanbod van de Meerpaal.
Abonnement op 1-2-3 Zing
Methoden: Moet je doen voor muziek, tekenen, handvaardigheid, drama

Extra middelen voor kunstzinnige oriëntatie:
Geen

Toetsen voor kunstzinnige oriëntatie:
Geen

Bevindingen:
- De methoden worden nauwelijks gebruikt. Ze zijn verouderd en niet leuk. Passen niet altijd in het
thema waar aan gewerkt wordt. Internet biedt wel veel ideeën.
- De komende jaren moet een beleidsplan cultuureducatie worden geschreven
- Er wordt nog te weinig aandacht besteed aan cultureel erfgoed
- Jaarlijks een project Kunstzinnige oriëntatie inplannen
- Uitbreiding crea-middagen zou mooi zijn.
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Engelse taal
Kerndoelen voor de Engelse taal:
13
De kinderen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse
teksten
14
De kinderen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij
ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
15
De kinderen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
16
De kinderen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met
behulp van het woordenboek
Middelen voor de Engelse taal:
In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We gebruiken hiervoor de methode Groove me. Het is de eerste
complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt, is
‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits.
In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle
vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden
uitgebreid met woorden passend bij het thema. De kinderen kunne n met hun eigen inlogcode ook thuis extra
oefenen of verrijkingsstof maken.
Extra middelen voor de Engelse taal:

Toetsen voor de Engelse taal:
Methodetoetsen van Groove me.

Bevindingen:
De kinderen zijn enthousiast over de nieuwe methode.
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Bewegingsonderwijs
Kerndoelen voor het bewegingsonderwijs
57
De kinderen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur
en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
58
De kinderen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten
deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden
inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Middelen voor bewegingsonderwijs:
De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van de speelzaal. In de speelzaal bevinden zich
voldoende gym- klim- en kleutermaterialen.
De overige groepen gymmen twee keer per week in de gymzaal bij Aan boord aan de Lijzijde.
Als methode gebruiken we Basislessen bewegingsonderwijs deel 1 en 2 + Werkbladen. Daarnaast beschikken
we over Basislessen voor bewegingsonderwijs voor kinderen met een motorische beperking.
Centraal staat het plezier beleven aan de bewegings- en spelactiviteiten. Verder wordt aandacht besteed aan
gezonde competitie, omgaan met winnen en verliezen, fair play e.d.
Alle leerkrachten zijn bevoegd om gymlessen te geven.

Extra middelen voor bewegingsonderwijs:

Toetsen voor bewegingsonderwijs:
Geen
Bevindingen:
- De methode is niet compleet
- De doorgaande leerlijn is niet helder. Het zou fijn zijn als er een jaarrooster wordt opgesteld.
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Bijlage : Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen
De schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kind de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Ook leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen
die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of
pijn ten gevolge van een insectenbeet.
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van onderwijspersoneel gevraagd zoals het geven van
sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.
De school aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal
verantwoordelijkheden. Men begeeft zich dan namelijk op een terrein waarvoor het, in de meeste gevallen,
niet gekwalificeerd is. Met het oog op de gezondheid van kinderen, maar ook in verband met de
aansprakelijkheid is het van groot belang dat in dergelijke situaties zeer zorgvuldig wordt gehandeld.
Wanneer men medische handelingen verrichten moet daarbij over de vereiste bekwaamheid worden beschikt.
Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat, wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze
handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen. Het
protocol is opgenomen in de interne teamgids en is te vinden op de website van de SKO.
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Bijlage : Schorsing en/of verwijdering van een leerling

Werkveld
Vastgesteld

Onderwijs
September 2009

Beleidsinhoud.
Schorsing en verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel voor de school, als voor de leerling en zijn of
haar ouders/ verzorgers. Om juridische procedures te voorkomen is het van belang om goed overwogen te
handelen na overleg met het College van Bestuur (CvB). De verantwoordelijkheid van schorsen en/ of
verwijderen valt onder het CvB.
Wanneer de situatie leidt tot verwijdering van de leerling kan dit ernstige gevolgen hebben voor de leerling.
Hij verlaat een vertrouwde omgeving, er is een breuk in zijn of haar ontwikkelingsproces en er bestaat het
risico van een terugslag op zijn verdere ontwikkeling. Dit geldt zeker bij verwijdering wegens wangedrag.
Bij toetsing van een schorsing en/ of verwijdering door een rechter is het van belang dat het
verwijderingsbesluit aangeeft dat het CvB een afweging heeft gemaakt tussen het belang van de school bij
verwijdering en het belang van de leerling om deze op de school te houden. Tevens is het van groot belang dat
de regels met betrekking tot verwijdering in de schoolgids zijn opgenomen in de schoolgids.
Time-out
Om over te gaan tot schorsing en verwijdering als strafmaatregel kun je in de meeste situaties dit het best
vooraf laten gaan door een time-out. (De time-out is een orde maatregel en de schorsing een strafmaatregel.)
Een time-out geeft je als school de ruimte om tot een goede dossiervorming te komen. Bij toetsing van de
rechter zal nadrukkelijk gekeken worden naar de dossiervorming.
Een time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het
herstellen van de rust binnen de school. Daarom geen aantekeningen van de time -out, maar een verslag van
het incident in het dossier van de leerling.
De directie kan een leerling een time-out geven en stelt hiervan het CvB, de leerplichtambtenaar en de
inspectie op de hoogte.
Een incident kan leiden tot een time-out. Hierbij gelden de volgende voorwaarde:
- In geval van een time-out wordt de leerling door de directie voor de rest van de dag de toegang tot de
school ontzegd
- Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders onmiddellijk van het incident en
de time-out op de hoogte gebracht.
- De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag.
In beide gevallen dient de directie zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de ouders.
De directie nodigt de ouders uit voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht aanwezig en eventueel de IB er.
Van het incident en het gesprek met de ouders wordt verslag gemaakt (zie format verslaglegging). Dit verslag
wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingdossier opgeslagen. Wanneer ouders niet willen
tekenen, wordt dit op het verslag aangegeven met daarbij handtekening van de directeur.
De time-out maatregel wordt schriftelijk gemeld aan het CvB en de leerplichtambtenaar.
Schorsing
Pas bij een volgend incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan er
door het CvB worden overgegaan tot een formele schorsing.
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Bij een schorsing als strafmaatregel is er (vaak) al het een en ander aan de situatie vooraf gegaan en zijn
leerling en ouders/ verzorgers al mondeling en schriftelijk (d.m.v. waarschuwing) op gewezen dat bij een
volgende gebeurtenis een schorsing zal worden overwogen.
Het CvB kan een leerling schorsen voor een beperkte periode, nooit voor onbepaalde tijd (maximaal 5 dagen).
Uitzondering hierop is de schorsing die ingaat, terwijl er overleg gaande is over de definitieve verwijdering van
de leerling.
- Schorsing vindt pas plaats nadat de directie overleg heeft gehad met de leerling, de ouders en de
groepsleerkracht.
- De directie legt zijn voornemens voor aan het CvB. Het CvB besluit of er wordt overgegaan tot
schorsing.
- De directie deelt namens het CvB mondeling het besluit tot schorsing aan de ouders mee. Het CvB zal
het besluit schriftelijk aan de ouders meedelen. In dit besluit worden concreet vermeld (voorbeelden)
wat de reden voor schorsing, de aanvang, de tijdsduur is en eventuele andere genomen maatregelen.
- De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat
deze een achterstand oploopt. Wanneer het gaat om een periode waarin CITO of LVS toetsen worden
afgenomen, wordt er gekeken naar een passende oplossing, zodat het onderwijsleerproces
gewaarborgd blijft.
- De betrokken ouders worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de
maatregel. Oplossingsmogelijkheden worden verkent, waarbij de mogelijkheden en de
onmogelijkheden van de opvang van de leerling aan de orde komen.
- Van de schorsing en het gesprek van de ouders wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de
ouders getekend voor gezien en wordt opgeslagen in het leerling dossier.
- De directie stuurt een kopie van de schorsingsbrief naar de inspectie en de leerplich tambtenaar.
- Ouders kunnen bezwaar maken bij het CvB.
Verwijdering
Bij een verwijdering is er onderscheid te maken tussen:
1.
een situatie waarbij de school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling; de verwijdering is
onderwijskundig en organisatorisch ingegeven;
2.
een verwijdering op andere gronden, zoals ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders; de
verwijdering is een sanctie;
3.
gedrag in strijd met de grondslag van de school (bijzonder onderwijs).
Ad 1 Zorgbehoefte
De grenzen aan de zorg dienen door de school te zijn vastgelegd en aan de ouders te zijn bekend gemaakt in
de schoolgids en in ieder geval op het moment van inschrijving.
Meestal wordt in samenspraak met de ouders vastgesteld of een leerling thuishoort in het regulier
basisonderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs en wordt een eventuele overgang naar een andere school in
overleg geregeld.
Volgens het WPO kan de overgang van een leerling naar het speci aal onderwijs alleen plaatsvinden in
overeenstemming met de ouders. Leerlingen van wie de ouders niet mee willen werken, kunnen alleen op
grond van deze weigering niet verwijderd worden. Verwijdering is alleen mogelijk als er sprake is van ernstig
wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school.
Ad 2 Ernstig wangedrag
Verwijdering van een leerling is een ingrijpende maatregel die het bevoegd gezag slechts in het uiterste geval
en dan nog zeer zorgvuldig moet nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar
verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder en school. Het is raadzaam een verwijdering te
baseren op een schoolreglement dat regels en grenzen stelt aan het gedrag van leerlingen (en personeel) en
aangeeft wanneer de directie/ het CvB sancties kan opleggen.
In de wet is niet opgenomen in welke situaties het CvB tot verwijdering mag overgaan, maar uit de
jurisprudentie blijkt dat ernstig wangedrag van de leerling of de ouder hiertoe aanleiding kan z ijn. Het gaat dan
om ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school zoals herhaalde driftbuien of mishandeling. Waarbij
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een afweging gemaakt moet worden tussen het belang van de school bij verwijdering en het belang van de
leerling op de school te blijven. Die belangen kunnen per geval verschillen.
Ad 3 Bijzonder onderwijs
Onder omstandigheden kan het CvB een leerling verwijderen, indien zijn gedrag wezenlijk in strijd is met de
grondslag van de school. Ook is dit mogelijk wanneer de leerling weigert de catecheselessen te volgen die
specifiek uitdrukking bedoelen te geven aan die grondslag. Voorwaarde is dat het besluit is terug te voeren op
een consistent beleid. Het beleid is vastgelegd (zie 2.9 “Toelatingsbeleid”), er gelden duidelijke criteria en deze
zijn aan de ouders bekendgemaakt.
Procedure verwijdering
Een beslissing tot verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen, waarna vervolgens de
wettelijk vastgestelde procedure gevolgd dient te worden.
Stapsgewijs betekent dit:
Voordat het CvB besluit tot verwijdering, hoort de directeur zowel de betrokken groepsleraar als de
ouders.
De directie stelt een gemotiveerd schriftelijk besluit op. De ouders ontvangen dit gemotiveerd
schriftelijk besluit getekend door het CvB waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes
weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit.
De directie meldt het besluit tot verwijdering van de leerling onmiddellijk aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente en de inspectie.(In de wet is geen informatieplicht aan de inspectie vastgelegd.
Zorgvuldigheidshalve is het aan te raden de inspectie in kennis te stellen.)
Indien de ouders binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij het CvB, toetst het CvB binnen vier
weken, na de ouders gehoord te hebben, de gevolgde procedure en de argumentatie die aan de
maatregel ten grondslag ligt.
Vóórdat het besluit tot verwijdering kan worden uitgevoerd, moet de directie er voor zorgen dat een andere
school bereid is de leerling toe te laten. Indien dit niet lukt gedurende een periode van acht weken, gerekend
vanaf het moment waarop de ouders/verzorgers in kennis zijn gesteld van het besluit tot verwijdering, mag
het CvB de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig gesteld te hebben. De directie moet kunnen
bewijzen zich gedurende deze periode te hebben ingespannen een andere school te vinden. Van belang is dit
door correspondentie met andere scholen vast te leggen.
Om een eventuele rechterlijke toets te kunnen doorstaan moet een dossier bij worden gehouden waarin
wordt opgenomen welke problemen zijn opgetreden en wat de school eraan gedaan heeft om deze op te
lossen om verwijdering van de leerling te voorkomen. Bij voorkeur zit in het dossier een schriftelijke
waarschuwing van de school aan de (ouders van de) leerling, waarbij gewezen wordt op mogelijke schorsi ng
en/of verwijdering als het wangedrag aanhoudt.
Het besluit tot verwijdering van school door het CvB kan door de ouders bij de civiele rechter aangevochten
worden. De rechter toetst de beslissing marginaal, dat wil zeggen dat hij beoordeelt of de direct ie/ CvB in
redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen en of de procedures correct zijn toegepast.
Wettelijke bepalingen
Voor de verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs zijn van toepassing artikel 40 lid 1, eerste volzin
en lid 5 en 6, en artikel 63 lid 2 en 3 van de WPO.
Daarnaast staat in de Leerplichtwet 1969, artikel 18 lid 1, laatste volzin dat een besluit tot verwijdering van
een leerling meteen aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemeld moet worden.
Volgens de Wet op de medezeggenschap onderwijs (WMS), artikel 11 letter j, moet de (G)MR advies geven
over het beleid m.b.t. toelating en verwijdering van leerlingen. Bij besluiten in concrete gevallen heeft de
(G)MR geen bevoegdheid.
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Beleidsuitwerking.
Na klachten en signalen van betrokkenen, na gesprekken met de leerkracht, leerling en ouders, na zorgvuldige
afweging van de belangen van het kind en van de school, gaat de directie tot actie over. Dit wordt in het team
gemeld.
De directie houdt een dossier bij waarin is opgenomen:
- Historische beschrijving van wat in het verleden is gebeurd en/of vastgelegd en wat er is gedaan
(bijvoorbeeld afspraken over verbetertrajecten);
- Opsomming van betrokken interne en externe deskundigen en indien aanwezig rapporten en stukken;
- Een concretisering van de ontwikkeling: een beschrijving van het problematische gedrag en de ernst
van de ontwikkeling, waarin aangetoond wordt dat de geboden hulp niet voldoende verbetering van
het functioneren heeft bewerkstelligd;
Een concretisering van de last:
* die het kind veroorzaakt voor de leerkracht, waarin ook aangegeven wordt hoeveel tijd
ermee gemoeid gaat;
* die het kind veroorzaakt voor andere kind
* die het kind psychisch veroorzaakt in de vorm van het verminderen van het
veiligheidsgevoel van andere kinderen.
- Een opsomming van de klachten over het kind die door ouders van andere kinderen zijn ingediend
- Directie van de school schakelt evt. GGD en Schoolmaatschappelijk werk in voor advies.
NB. Wanneer vanwege het wangedrag van (één van) de ouders de rust en /of de veiligheid op school ernstig
wordt verstoord, kan het CvB het kind verwijderen. Er wordt een zelfde dossier bijgehouden.
De directie geeft een schriftelijke waarschuwing dat bij herhaald wangedrag of e.d. schorsing of verwijdering
van de leerling kan volgen.
De directie informeert het CvB schriftelijk.
Checklist stappen schorsing of verwijdering
Actie
1.

2.

3.

4.

5.

Opmerkingen/melding
aan
Directeur
Evt. advies GGD en
Leerkracht(en) Schoolmaatschappelijk
IB-er
werk

Na klachten en signalen van betrokkenen, na
gesprekken met leerkracht, leerling, ouders gaat de
directeur tot actie over. Dit wordt in de
teamvergadering gemeld.
Zorg voor dossiervorming. Zet incidenten op papier.
Vermeld telefoongesprekken: data, inhoud,
betrokken instantie.
Indien mogelijk: schorsing vooraf laten gaan door
Directeur
een time-out. Dit geeft je als school de ruimte om
tot een goede dossiervorming te komen en om een
gerechtelijke procedure te voorkomen.
(Zie voorbeeld brief time-out)
De directeur geeft een schriftelijke waarschuwing
Directeur
dat bij herhaald wangedrag of e.d. schorsing of
verwijdering van de leerling kan volgen.
(Zie voorbeeld brief waarschuwing)
De directeur hoort de ouders, overlegt met adviseur Directeur
O&O/ bevoegd gezag, voordat een beslissing wordt
genomen.
Directeur stelt bij schorsen of verwijderen een
schriftelijk besluit op waarbij gewezen wordt op de
mogelijkheid om binnen vier weken schriftelijk
bezwaar te maken bij het CvB. (zie voorbeeld brief
schorsen of verwijderen)

Directeur

√

CvB
Leerplicht
Inspectie

CvB
Leerplicht
Inspectie
CvB
Adviseur O&O

Leerplicht
Inspectie

CvB
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

CvB ondertekend deze brief.
De directeur stuurt deze (aangetekend) naar de
ouders. Een afschrift hiervan wordt naar de
leerplicht en inspectie gestuurd.
Wanneer de ouders tegen de beslissing schriftelijk
bezwaar maken, toetst het bevoegd gezag binnen
vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift de
procedure en de argumentatie.
Indien nodig wordt door de Adviseur O&O contact
opgenomen met de afdeling Juridische Zaken van de
KBO, wanneer een gerechtelijke procedure dreigt of
een advocaat wordt ingeschakeld.
De directeur meldt het besluit van CvB tot
verwijdering direct schriftelijk aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente en aan de
inspectie . (In de wet is geen informatieplicht aan de
inspecteur vastgelegd. Zorgvuldigheidshalve is het
wel aan te raden de inspectie in kennis te stellen.)
Wanneer het CvB besluit een leerling te
verwijderen, dan moet de directeur ervoor zorgen
dat een andere school bereid is de verwijderde
leerling toe te laten. De directeur belt buurtscholen
e.d. op voor plaatsing van de leerling.
(Correspondentie in dossier= verantwoording
inspanningsverplichting)
NB. De leerling blijft op school i.v.m. de leerplicht.
Indien dit niet mogelijk is i.v.m. gevaar voor andere
leerlingen, moet er geschorst worden of is er sprake
van een onmiddellijke verwijdering. Het betekent
wel dat voor huiswerk, instructie en begeleiding in
een andere vorm gezorgd moet worden.
Wanneer het gedurende 8 weken. niet lukt om de
leerling te plaatsen op een andere school, dan kan
het bevoegd gezag de leerling verwijderen zonder
vervolgonderwijs veilig te stellen. De directeur moet
kunnen bewijzen zich gedurende deze periode te
hebben ingespannen om een andere school te
vinden.

Ouder(s)/
verzorger(s)

Adviseur O&O

Directeur

Leerplicht
Inspectie

Directeur

20

Procedure bij schorsing en verwijdering van leerlingen
Stichting katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Verwijderinsgrond
Sanctie:
vanwege wangedrag
Leerling/ ouders

Onderwijskundig/
organisatorisch:
vanwege
zorgbehoefte

Time-out

School kan vereiste
zorg niet bieden,
waardoor de lln. niet op school
kan blijven

De leerling wordt voor de rest van de
dag de toegang tot de school ontzegd.

Verwijdering
De ouders worden onmiddellijk van
het incident en de time-out
gemotiveerde op de hoogte gebracht.

CvB hoort directie
(dossiervorming).
Besluit tot voornemen,
alvorens definitief te besluiten
tot verwijdering

Time-out maatregel kan maximaal
worden verlengd met 1 dag

Verlenging

Meer dan
1 dag

Maximaal
1 week

Schorsing

Met 1 dag
In beide gevallen
z.s.m. contact opnemen
met de ouders

Directie meldt voorgenomen
handelingen aan CvB
Melding door directie aan leerplicht/
inspectie

Ouders uitnodigen voor gesprek.
Leerkracht en directie zijn hierbij aanwezig.

Verslag maken van incidenten en
Gesprek en laten ondertekenen.

Na toepassing schriftelijk melden aan
CvB,
Einde time-out
procedure

Lln. wordt toegang tot de school
ontzegd. Ouders uitnodigen voor
gesprek en mogelijkheden zoeken

Directie nodigt ouders
schriftelijk uit voor gesprek en
voornemen tot verwijdering
kenbaar temaken
Gesprek(ken) vastleggen en
ouders schriftelijk en onderbouwd
meedelen dat CvB
voornemens is lln. te verwijderen
School heeft gedurende 8 wkn.
aantoonbaar inspanningsverplichting te zoeken
naar andere school
voor leerling

Besluit schriftelijk kenbaar maken
aan ouders ovv redenen en
belangenafweging
Verslag maken van gesprek en
laten ondertekenen

School bereid
gevonden

Verslag naar CvB,
inspectie en leerplicht
Bezwaar bij CvB

Beslissing binnen
14 dgn.

Ja

nee
Zie p.2
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School bereid gevonden

Nee

Ja

Bevoegd gezag gaat over tot definitieve
verwijdering: besluit gemotiveerd en weloverwogen aan de ouders meedelen

Ouders kunnen binnen 6 wkn.
bezwaarschrift indienen

Bezwaar afhandelen binnen 4 wkn.
door CvB
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Bijlage a: Verslag inzake time-out, schorsing en/ of verwijdering van leerlingen
Om over te gaan tot schorsing en verwijdering als strafmaatregel kun je in de meeste situaties dit vooraf laten
gaan door een time-out. De time-out is een orde maatregel en de schorsing een strafmaatregel Een time -out
is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van
de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel, maar een orde maatregel in het belang van de
school. Daarom geen aantekeningen van de time-out, maar een verslag van het incident in het dossier van de
leerling.
Verslag inzake time-out, schorsing en/ of verwijdering van leerlingen
Naam leerling:
Geboortedatum:
Naam school:
Naam leerkracht:
Datum incident:
Het betreft ongewenst gedrag tijdens:
 Lesuren
 Vrije situaties
o schoolplein
o elders
Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van:
 Leerkracht
 Medeleerlingen
 Anderen, te weten …
Korte omschrijving van het incident:

Ouders/ verzorgers op de hoogte gesteld d.m.v.:
 Telefonisch contact
 Huisbezoek
Datum en tijd:
Gesproken met:
De volgende maatregel is genomen:
 Time-out
 Schorsing
 In gang zetten van een procedure tot verwijdering
Datum gesprek ouders/ verzorgers en de school:
(zie verder verslag van het gesprek)
Afspraken tussen ouders/ verzorgers en de school:
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Bijlage b: Voorbeeldbrief time-out
Geachte ….,
Wij delen u het volgende mee dat op datum heeft naam zoon/ dochter, vervolgens concreet benoemen
voorvallen die hebben plaatsgevonden.
Zoals we u in een eerder gesprek hebben gemeld, heeft er in de klas/ binnen de school de afgelopen periode
een aantal incidenten voorgedaan die door ons als school niet geaccepteerd worden. Voor ons geldt daarnaast
als zeer belangrijk argument dat naam leerkracht heeft aangegeven, dat zij de veiligheid van … naam kind en
de andere kinderen in de klas op deze manier niet kan garanderen.
Bij een volgend incident, van gelijke strekking, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot, in de eerste plaats,
een time-out met onmiddellijke gang. In dit geval wordt naam leerling door de directeur voor de rest van de
dag de toegang tot de school ontzegd. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag,
daarna kan uw kind worden geschorst.
Wij handelen daarmee volgens het beleid rond “schorsen en verwijderen van
leerlingen van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV). Een
kopie van dit schrijven is tevens verstuurd naar de leerplichtambtenaar en de inspectie
van onderwijs.
Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan en te kijken naar verdere mogelijkheden om evt.
herhaling te voorkomen.
Wij verzoeken u deze brief voor gezien te ondertekenen en uiterlijk datum aan ons te retourneren.
Namens Dhr. K.F. Oosterbaan,
Voorzitter College van Bestuur (+ handtekening)

Naam directeur
Directeur

Handtekening ouder voor gezien:
Naam:
Datum:
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Bijlage c: Voorbeeld brief (officiële waarschuwing)
Geachte…,
Wij sturen u deze brief n.a.v. het voorval(len) op ….datum…
Op datum heeft naam zoon/ dochter + voorbeeld concreet beschrijven.
Zoals we u in een eerder gesprek hebben gemeld, heeft er in de klas/ school de afgelopen periode een aantal
incidenten voorgedaan die door ons als school niet geaccepteerd worden.
Daarom delen wij u mede dat wij als schooldirectie in overleg met het bevoegd gezag genoodzaakt zijn om
deze officiële waarschuwing aan u uit te laten gaan. Bij een volgend incident, van gelijke strekking, zien wij ons
genoodzaakt over te gaan tot een time-out of tot het schorsen en/ of verwijderen van uw zoon/ dochter
Wij handelen daarmee volgens het beleid rond schorsen en verwijderen van de SKOFV (Stichting Katholiek
Onderwijs Flevoland Veluwe).
Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan en te kijken naar verdere mogelijkheden om eventuele
herhaling te voorkomen.
Wij verzoeken u deze brief voor gezien te ondertekenen en uiterlijk datum aan ons te retourneren.
Met vriendelijke groeten,
Naam directeur (+ handtekening)
Directeur

Handtekening ouder voor gezien:
Naam:
Datum:
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Bijlage d: Voorbeeldbrief schorsing
Geachte…,
Wij delen u mee, dat wij hebben besloten om uw kind(eren)naam, met ingang van datum te schorsen. De
schorsing duurt tot en met datum.(eventueel toevoegen in geval van wangedrag ouders/ verzorgers: verder
ontzeggen wij u (of beide ouders) gedurende dezelfde periode de toegang tot de school en het terrein) .
De reden voor de schorsing is…(omschrijving van concrete gedraging(en) wangedrag leerling en ouders/
verzorgers).
Vermeld voorts de data en inhoud van de gesprekken die hierover hebben plaatsgevonden met de
groepsleerkracht, de ouder/ verzorgers en leerplichtambtenaar, etc..
Naar onze mening moet het volstrekt duidelijk zijn dat personeel, de leerlingen en ouders/ verzorger zich te
allen tijde veilig moeten kunnen voelen op school.
We hopen dat deze maatregel een duidelijk signaal is naar u en uw kind en dat we samen er voor kunnen
zorgen dat naam zich respectvol op school zal gedragen.
Graag nodigen wij u uit om met de school in gesprek te gaan en te kijken naar verdere mogelijkheden om
eventuele herhaling te voorkomen.
Mocht u het niet met deze beslissing eens zijn, dan staat het u vrij om bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd
gezag. Deze regeling ligt ter inzage op school.
Wij handelen hiermee conform het bestuursbeleid “schorsen en verwijderen van
leerlingen” van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV). Een
kopie van dit schrijven is tevens verstuurd naar de leerplichtambtenaar en de inspectie
van onderwijs.
Wij verzoeken u een exemplaar van deze brief te ondertekenen en op datum retour te
zenden aan de directie van de school.

Dhr. K.F. Oosterbaan + handtekening,
Voorzitter College van Bestuur

Naam directeur (+ handtekening)
Directeur

Handtekening ouder voor gezien:
Naam:
Datum:
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Bijlage e: Voorbeeldbrief voornemen tot weigering/ verwijdering
Geachte….,
Bij deze berichten wij u dat wij het voornemen hebben uw…(naam zoon/ dochter) van onze school te
verwijderen. De redenen hiervoor zijn…….. (zorgbehoefte/ wangedrag leerling en/ of ouders). Vermeld
concreet de data en inhoud van de gesprekken die hierover hebben plaatsgevonden met de groepsleerkracht,
de leerplichtambtenaar, ouders/ verzorgers etc..)
Overeenkomstig artikel 40, vijfde lid van de Wet primair onderwijs zullen wij gedurende acht weken ons
inspannen om een andere school, al dan niet voor speciaal onderwijs, bereid vinden…(naam zoon/ dochter)
toe te laten.
Indien wij aan het einde van deze periode van acht weken geen school hebben gevonden die ber eid is … (naam
zoon/ dochter) toe te laten zullen wij , nadat wij daarover de groepsleerkracht hebben gehoord, tot
daadwerkelijke verwijdering overgaan.
Graag stellen wij u in de gelegenheid om tijdens een gesprek uw standpunt in de situatie aan de school
kenbaar te maken en eventueel toe te lichten.
Mocht u het niet met deze beslissing eens zijn, dan staat het u vrij om bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd
gezag. Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV), postbus 608, 8200 AP te Lelystad.
Wij verzoeken u een exemplaar van deze brief te ondertekenen en op datum retour te
zenden aan de directie van de school.
Dhr. K.F. Oosterbaan,
Voorzitter College van Bestuur (+ handtekening)
Naam directeur (+ handtekening)
Directeur

Handtekening ouder voor gezien:
Naam:
Datum:
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Bijlage f: Voorbeeld brief definitief besluit tot verwijdering
Geachte….,
In de brief van….(datum) hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen … (naam zoon/ dochter) van
onze school te verwijderen.
Op …(datum) heeft (naam school/locatie) hierover een gesprek plaatsgevonden tussen u en…(naam directeur,
namens het SKOFV en namen verdere aanwezigen) waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten
aanzien van ons voornemen naar voren te brengen. Hierbij berichten wij u dat dit gesprek ons geen aanleiding
heeft gegeven van ons voornemen af te zien, zodat wij definitief besloten hebben…(naam kind) van onze
school te verwijderen.
Voor de goede orde zetten wij onze motivering hierover nogmaals voor u uiteen. (concreet redenen
benoemen, evt. ingaan op wat ouders in gesprekken hebben aangegeven).
Overeenkomstig artikel 40, vijfde lid van de Wet primair onderwijs hebben wij, ingaande…(datum) gedurende
acht weken ons ingespannen om een andere school, al dan niet voor speciaal (basis) onderwijs, bereid te
vinden (naam zoon/ dochter) toe te laten.
Aangezien wij na een periode van acht weken zoeken geen school hebben gevonden die bereid is … (naam
zoon/ dochter) toe te laten hebben wij eerst nog …(naam leerkracht, naam IB-er) gehoord. Deze hebben ons
geen nieuwe feiten of omstandigheden kunnen meedelen op grond waarvan wij ons ingenomen standpunt
dienen te wijzigen.
Op grond van het hiervoor gemelde, bericht het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs FlevolandVeluwe (SKOFV), dhr. K.F. Oosterbaan u hierbij tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan van
uw…(zoon/dochter + naam) vanaf heden de toegang tot de school te zullen weigeren.
Mocht u het niet met deze beslissing eens zijn, dan staat het u vrij om bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd
gezag. Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe, postbus 608, 8200 AP te Lelystad.
Wij verzoeken u een exemplaar van deze brief te ondertekenen en op datum retour te
zenden aan de directie van de school.
Dhr. K.F. Oosterbaan, (+ handtekening)
Voorzitter College van Bestuur
Naam directeur (+ handtekening)
Directeur

Handtekening ouder voor gezien:
Naam:
Datum:
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Bijlage g: Procedure leerling met ernstige gedragsproblemen
Ernstig wangedrag van de leerling of van de ouder kan aanleiding zijn om de leerling van school te
verwijderen. Hier een handreiking om adequaat om te gaan met ouders van leerlingen met structureel storend
gedrag, opdat escalatie of een rechtszaak kan worden voorkomen.
Stap 0 (preventief)
Open communicatie naar de ouders
Positief opvoedingsklimaat
Goede omgangsvormen (o.a. afspraak is afspraak)
Stap 1
De interne procedure; de verantwoordelijkheid ligt bij de basisschool en de ouders van de kinderen zelf.
Groepsniveau
Is het storend gedrag structureel, noteer dan als leerkracht de incidenten; logboek aanleggen, datum en evt.
getuigen beschrijven.
Bespreek de incidenten met de ouders.
Afspraken maken met de ouders.
Verslag van het gesprek, inclusief afspraken vastleggen in het leerlingdossier.
Schoolniveau
De leerkracht roept de hulp in van de interne begeleider: leerlingenbespreking.
Gesprek tussen ouders, leerkracht en interne begeleider met als doel: het zoeken naar een oplossing van he t
gedragsprobleem:
- beschrijven probleemstelling
- analyseren oorzaak probleem
- zoeken naar oplossingen
- advies en vervolgafspraken
- maken handelingsplan
Afspraken schriftelijk vastleggen
Zorgdossier goed bijhouden (eventueel logboek maken)
Suggesties:
- voortgangsgesprekken met ouders plannen
- evaluatiegesprekken regelen
- hulp voor leerkracht van deskundigen regelen
- video-interactie
Stap 2
Er wordt geen of geringe vooruitgang geboekt. Op intern schoolniveau komt men er niet meer uit en de
externe procedure gaat nu van start. Er wordt samen met de ouders een aanvraagformulier ingevuld. De
leerling wordt nu ingebracht bij het (leerling)zorgteam op deelverband niveau.
Het zorgteamoverleg geeft een advies, bijvoorbeeld:
nader onderzoek leerling door bijv. psycholoog, schoolbegeleider
verzoek tot externe hulp opstellen, met toestemming van de ouders
inschakelen orthopedagogische begeleiding
Wanneer de ouders weigeren om hun toestemming te geven tot aanmelding bij het zorgteam, evt. adviezen
niet willen opvolgen en geen toestemming geven tot aanmelding van het PCL, nader onderzoek of externe hulp,
kan de school, in overleg met de ouders, om bemiddeling vragen van een externe deskundige.
Stap 3
Het PCL op samenwerkingsniveau heeft de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaar is voor
het speciaal onderwijs. Daarnaast kan er gekeken worden of er een andere basisschool moet worden gezocht.
Er zal een rapportage moeten komen waaruit het verlopen zorgpad duidelijk wordt. Ook de uitstroom naar
een REC valt in dit zorgniveau. Het PCL geeft een advies voor het REC af. Het REC kan een beschikking afgeven
voor het speciaal basisonderwijs. Deze beschikking kan ook gelden voor een LGB rugzakje).
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Er wordt een beschikking afgegeven.
a. Ouders kunnen de beschikking accepteren. Verwijzing wordt geregeld.
b. Ouders accepteren beschikking en mogelijke verwijzing niet.
- Leerling kan geschorst en verwijderd worden, mits de dossiers kloppen.
- Leerling kan met LGB op school blijven. School bepaalt de voorwaarden m.b.t. hulp en voortgang. Bij
overschrijding van deze voorwaarden volgt overplaatsing naar het speciaal onderwijs. De ouders en de school
maken hiervoor een contract (zie voorbeeld contract).
Er wordt geen beschikking afgegeven.
School zoekt met hulp van bevoegd gezag naar andere oplossingen (bijvoorbeeld extra zorgmiddelen, extra
formatie, andere basisschool, buitenschoolse hulp enz.)
Bijlage h:
Contract m.b.t. leerling met LGB die op school kan blijven. School bepaalt de voorwaarden m.b.t. hulp en
voortgang. Bij overschrijding van deze voorwaarden volgt overplaatsing naar het speciaal onderwijs.
Naam:
Geboortedatum:
Op datum is deze leerling ingeschreven in groep .. van onze school.
Er heeft een individueel onderzoek plaatsgevonden op (datum) door (instantie). Het resultaat van dit
onderzoek geeft aan dat (naam leerling) een leerling is die het best tot (zijn/haar) recht komt op (een andere
school of een speciale school voor basisonderwijs of een speciale school) .
Ondergetekende ouders wensen niet op adviezen van de school en de adviserende instantie ( naam instantie)
in te gaan. De consequenties van deze keuze zijn uitgebreid met de ouders besproken (zie verslag zorgdossier).
De school heeft aangegeven waar haar mogelijkheden en grenzen liggen voor de begeleiding van (naam
leerling).
De volgende afspraken zijn gemaakt:
De school biedt (naam leerling) zorg binnen de gestelde grenzen, zoals beschreven is in de schoolgids en het
schoolplan.
(naam leerling) krijgt voor zover het in het vermogen van de school ligt een programma op maat, hetgeen zal
kunnen inhouden dat (hij/zij) de beschreven kerndoelen niet bereikt, hetgeen gevolgen zal kunnen hebben bij
het plaatsen op het voortgezet onderwijs.
Het plan van aanpak (handelingsplan) wordt met de ouders doorgesproken. Afspraken met de ouders worden
schriftelijk bevestigd en voor gezien getekend.
Er vindt steeds een afweging plaats tussen het belang van het kind, de mogelijkheden binnen de groep en de
mogelijkheden van de school.
Wanneer het team van de school vindt dat zij er niet (langer) in slaagt verantwoorde zorg te bieden, of dat de
veiligheid van de leerling, medeleerlingen of van de leerkrachten in het gedrang komt, dan deelt zij dit de
ouders schriftelijk mee. Dit geldt ook indien de voortgang van het onderwijsleerproces van medeleerlingen
wordt verstoord.
Als de schoolleider van de school op basis van de bovenstaande voorwaarden er niet in slaagt de leerling
verantwoorde zorg te bieden en een verantwoord pedagogisch klimaat op de school te waarborgen, kan de
school (alsnog) overgaan tot verwijdering. De school doet dan moeite binnen 8 weken een school te vinden die
wel gepaste zorg kan bieden en/of voor een verantwoord pedagogisch klimaat kan zorgen. Tegen deze
beslissing kunnen de ouders binnen 6 weken schriftelijk beroep aantekenen bij het schoolbestuur.
Opgemaakt op (datum)
Getekend voor gezien:
Directeur van de school:
Ouder(s)
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Bijlage
Visie op burgerschap en sociale integratie

Aan:

Directies

Van:

Onderwijs &Organisatie

Datum:

September 2014

Visie op burgerschap en sociale integratie
Bij de SKO draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht
fundament voor hun latere sociale en maatschappelijke leven.
Elke school binnen SKO:
- werkt aan de brede vorming van kinderen, groeiend in handelingsgericht werken;
- zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;
- stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal en werkt aan het vergroten van de veiligheid.
Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren op een
plezierige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen.
Waarden en normen worden in de school voorgeleefd en geoefend. De school als gemeenschap is
‘oefenplaats’. Het gaat om ervaringen in de school waarbij leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en
houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de gemeenschap en het vermogen en de
wil om actief mede vorm te geven aan die gemeenschap.
Vanuit deze basis maken de kinderen kennis met andere gemeenschappen (wijk-dorp-kerk) en leren ook
daarin te participeren. Gedurende hun schooltijd wordt de (leef)wereld van de kinderen steeds groter.
In feite is burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak. Onze scholen geven daar al lange tijd en op
allerlei manieren vorm aan. Het vormt een integraal deel van onze pedagogische opdracht, van de sociale - en
levensbeschouwelijke vorming.
Doelen:
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van
maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor deelname/meedoen in de
samenleving.
De volgende (kern)doelen (zie
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2008/Toezichtkader+actief+bur
gerschap+en+sociale+integratie+(Staatscourant+2006).pdf)
hebben betrekking op burgerschap en sociale integratie:
 de leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
 de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
 de leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van
mensen.
 de leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 de leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
De volgende doelen, die voor alle leergebieden van belang zijn, hebben eveneens betrekking op burgerschap
en sociale integratie:
 reflectie op eigen handelen
 uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens
 respectvol luisteren en kritiseren van anderen
 ontwikkelen van zelfvertrouwen
 respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving.
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1. Typering van de Scholengroep
De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) vormt het bevoegd ge zag over 27 katholieke
basisscholen in het primair onderwijs in Flevoland en de Veluwe. SKO wordt bestuurd door een College van
Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit 2 leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB. Het CvB en de directies
van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst.
Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en
operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de scholengroep. Het CvB heef t tevens tot taak
om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om
hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand
onderwijsaanbod.
Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de
samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de
besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden
goed en volledig te informeren. Op bestuursniveau is een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad 2.0
(GMR) actief. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) adviseert over het beleid van de
scholengroep en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingbevoegdheid (zie GMR reglement)
Op schoolniveau is de Medezeggenschapsraad (MR) actief. De leden, ouders/verzorgers en leerkrachten,
worden gekozen volgens de bepalingen van het MR reglement. Waar de GMR meedenkt over bovenschoolse
zaken doet de MR dat ten aanzien van schoolse zaken. Elke MR heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd
naar de GMR.
Vanaf 2013: een 12 leden tellende GMR werd ingericht met uit elk van de drie regio's (Almere,
Lelystad/Dronten en de Veluwe), vier gekozen leden waarvan twee uit de oudergeleding en twee uit de
personeelsgeleding.
2. Visie en Beleid
2.1 Wet PO en Kendoelen
De Wet op het Primair Onderwijs geeft in artikel 12 informatie over het schoolplan en laat ons de basiseisen
zien waaraan de scholen dienen te voldoen.
http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm
De SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld. Met ingang van
het schooljaar 2009/2010 zijn deze kerndoelen volledig ingevoerd binnen de basisscholen.
Het zijn 58 kerndoelen. De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de talen,
rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Bij elk
leergebied worden de kerndoelen voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek
staat beschreven waarop het leergebied zich richt.
Op 1 december 2012 is er voor gekozen voor een aanvulling op kerndoel 38.Het respectvol omgaan met
verschillen in opvattingen vormt hierbij een aanknopingspunt. Met de aanpassing wordt aandacht beoogd
voor en respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit op alle scholen te verankeren.
2.2 Managementmodel
Het INK-model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en resultaatgebieden. In
de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school beschreven. In de resultaatgebieden worden de
daarmee behaalde resultaten aangegeven. De samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’ bepaalt de mate
waarin wij als school in staat zijn om te leren, verbeteren en excelleren.
Voortdurend verbeteren is de brandstof waarop een organisatie draait. In het INK -managementmodel is de
motor voor verandering de zogenoemde ‘plan-do-check-act’-cirkel. Deze cyclus is zowel uit te voeren in een 4jarige vorm als in een 1-jarige vorm.
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De twee pijlers van ons kwaliteitszorgsysteem (integraliteit en cyclische benadering) maken dat we de 4-jarige
cyclus als volgt invullen:
1. Normering:
Wat zijn de prestatie-indicatoren en de ambities?
Deze zijn geformuleerd in het zogeheten schoolprofiel en het bestuursprofiel.
2. Evaluatie:
Hoe staan we er ten opzichte van deze indicatoren voor?
Uitkomsten hiervan zijn in een zelfevaluatierapport vastgelegd.
3. Bezinning:
Waarom kiezen we voor deze prestatie-indicatoren? Wat worden prioriteiten?
In het strategisch beleidsplan en onze schoolplannen legitimeren wij de prestatie-indicatoren en de
ambities die we willen nastreven. Waarom kiezen we hiervoor? Wet en regelgeving, notities uit de
wetenschap en onze eigen ‘lokale’ opvattingen spelen hierbij een rol.
4. Planning:
Hoe gaan we werken aan deze prestatie-indicatoren en doelstellingen?
Deze worden beschreven in actieplannen voor de komende beleidsperiode.
5. Uitvoering: werken aan de actieplannen (schoolontwikkeling)
Uitkomst van deze fase is dat belangrijke processen uit het INK-model zijn geborgd.
Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met behulp van diverse instrumenten
meten en evalueren hoe we er als organisatie voor staan. Dit betekent dat we de stand van zaken vaststellen
met betrekking tot alle prestatie-indicatoren. Op basis van deze evaluatie wordt het schoolplan opgesteld (op
bestuursniveau is dit het strategisch beleidsplan). We beschrijven waar we staan, waar we naartoe willen in de
komende vier jaren en in grote lijnen hoe we dat willen realiseren. Hierin staan dus streefdoelen op
middellange termijn voor alle INK-domeinen.
Op basis van de evaluatiegegevens en de streefdoelen voor deze schoolplanperiode worden concrete jaarlijkse
actieplannen opgesteld.
2.3
Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend
onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het
best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal
onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.
Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen
De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 augustus 2014,
hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede
onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden,
vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in he t
samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Bron: www.passendonderwijs.nl
Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte
school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de
taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden.
Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is
het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die
wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te
plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet)speciaal onderwijs worden gedaan.
De belangrijkste wetten die aan passend onderwijs zijn gerelateerd, zijn de Wet gelijke behandeling op grond
van handicap of chronische ziekte en de Wet kwaliteit (v)so. Ook de Wet op de jeugdzorg is van belang voor
passend onderwijs. Op dit moment wordt aan een nieuw wetsvoorstel gewerkt. Naar verwachting gaat de
nieuwe Jeugd wet per 1 januari 2015 in.
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Tijdens schooljaar 2014-2015 is de zorgplicht ingevoerd, landelijke indicatiestelling vervalt.
Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken, waaronder de
(toewijzing van) ondersteuning
De middelen voor ambulante begeleiding gaan in het schooljaar 2014/2015 naar de (v)so-scholen, tenzij het
nieuwe samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt over de overname van personeel (opting out).
Middelen voor lichte ondersteuning gaan naar het samenwerkingsverband passend onderwi js. Voor primair
onderwijs zijn dat middelen van het huidige wsns-beleid.
Reguliere deel middelen leerlinggebonden financiering gaat naar het samenwerkingsverband, op basis van de
teldatum 01-10-2013. Evenals de middelen die voorheen naar onder meer de re c’s gingen.
Tijdens schooljaar 2015-2016 gaat de nieuwe bekostigingssystematiek van start.
De middelen gaan naar de samenwerkingsverbanden en er geldt een verplichte her besteding bij het (v)so,
tenzij er afspraken zijn gemaakt met het (v)so.
2.4
Inspectietoezicht
Sinds het begin van de jaren negentig beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de wijze waarop zij haar
toezicht vorm en inhoud geeft in het toezichtkader. Zo’n toezichtkader is bedoeld om de eenheid van
handelen van inspecteurs te bevorderen. Het maakt het handelen van de inspectie transparant voor
betrokkenen en belanghebbenden.
Aanpassingen van het toezichtkader
De toezichtkaders PO (2005) en VO (2006) zijn geïntegreerd in één Toezichtkader PO/VO 2009. In 2011 is het
toezichtkader geactualiseerd:
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Toezichtkaders
De werkwijze van de inspectie; in het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat precies beoordeeld
wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het
toezicht van) de inspectie kunnen verwachten.
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure -toezichtkaderpo-vo-2012.pdf
Om alle scholen in Nederland te prikkelen om de kwaliteit van hun onderwijs verder te verhogen heeft de
inspectie in april 2014 nog een aantal een aantal vernieuwingen doorgevoerd. De inspectie gaat meer rekening
houden met de kwaliteitsverschillen tussen de scholen.
1. Toezicht op en samenwerken met besturen;
2. Differentiatie in oordelen
3. Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden
In de toekomst wordt niet alleen aandacht besteed aan scholen die hun onderwijskwaliteit moeten
verbeteren, maar ook aan scholen waarvan de onderwijskwaliteit voldoende is maar beter kan. Het oordeel
van de inspectie wordt gedifferentieerd. Bij gedifferentieerd toezicht spreekt de inspectie niet meer over
basiskwaliteit, maar maken ze onderscheid tussen de scholen die ‘voldoende’ en ‘goed’ en -via een andere weg
‘excellent’ zijn.
De centrale eindtoets PO in 2015
In het achtste schooljaar legt de leerling in een volledige week tussen 15 april en 15 mei een centrale eindtoets
af. De centrale eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden. De centrale eindtoets meet kennis
en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Het bevoegd
gezag kan bij een leerling tevens de toets voor de kennisgebieden, genoemd in WPO, artikel 9, tweede lid,
onderdelen a, b en c, afnemen. Indien een leerling is verhinderd de centrale eindtoets af te leggen, wordt de
toets op een later moment alsnog afgenomen, tenzij dit voor de leerling om medische redenen onmogelijk is.
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3. Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden
3.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de doelstelling en
de maatschappelijke legitimatie van het bestuur en op de uitoefening van de bestuurlijke taken door het
College van Bestuur (CvB).
Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:

het waarborgen van de levensbeschouwelijke identiteit op bestuur- en op schoolniveau;

het realiseren van de missie en visie van SKO;

het realiseren van het strategisch beleid van SKO;

het bewaken van de kwaliteit van onderwijsprocessen en –resultaten;

het bewaken van de continuïteit van SKO, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en
financiën;

het uitoefenen van goed werkgeverschap;

het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de
activiteiten van de stichting;

het volgen van de principes van goed bestuur als vastgelegd in de ‘code goed bestuur’ (zie Code Goed
Bestuur PO-Raad).
In het toezicht door de RvT wordt onderscheid gemaakt in toezicht vooraf en toezicht achteraf. De Rvt heeft
goedkeuringsbevoegdheid om complexe afwegingen (‘majeure’ beslissingen) en beleidsplannen van het
bestuur goed of af te keuren.
De goedkeuringsbevoegdheid vooraf geldt het meerjarenbeleid, de begroting, voor het opheffen van
onderdelen, voor fusie en langdurige samenwerking met anderen.
Het is verder de taak van de RvT is om het CvB te stimuleren tot innovatie en het nemen van aanvaardbare
risico’s. Dit is van belang voor het voortbestaan van de stichting.
De RvT ziet er op toe, dat het CvB op een correcte wijze risicomanagement toepast waarin de juiste balans
wordt gevonden tussen het beheersen van risico’s die gepaard gaan met activiteiten en de ruimte voor
innovatie en vernieuwing.
Achteraf heeft de RvT de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de doelstelling van de stichting
gerealiseerd wordt. Ook bewaakt de RvT dat de materiële en immateriële middelen integer en optimaal
worden ingezet voor de doelstelling.
Voor een verdere uitwerking verwijzen we naar het organisatieontwerp van SKO (www.skofv.nl > organisatie >
Raad van toezicht).
3.2 College van Bestuur
Er is gekozen voor het bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).
Het organisatieschema ziet er als volgt uit:
Extern toezicht
Intern toezicht: RvT

GMR

CvB

STAF/OB
M
MR

DIRECTEUREN

verantwoording
naar ouders en
belanghebbenden

TEAMS
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Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en
operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot taak om
nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en
activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van
een pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.
Het CvB legt vervolgens aan de RvT, het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording
af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In
dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. We
werken met een planning en control cyclus (PDCA-model). Het CvB bepaalt de kaders van de organisatie,
middels
de vaststelling van het meerjaren strategisch en financieel beleid. Het CvB en de directeuren hebben binnen
deze kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn omschreven in het Managementstatuut. Het CvB is
bovengeschikt aan de directeuren en is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de RvT.
College van Bestuur:
Naam
Dhr. K.F. Oosterbaan
Mevr. A.E.J.M. Verbeek

Functie
Voorzitter
Lid

De verbondenheid is gelegen in het feit dat SKO:
 een gemeenschap is met één missie en een gezamenlijke oriëntatie op het werken aan kwaliteit en
schoolontwikkeling;
 een goede werkgever is voor zijn medewerkers;
 meerwaarde wil halen uit de schaalgrootte;
 een lerende organisatie is waarbinnen bewust gebruik wordt gemaakt van ieders talenten.
De vrijheid van scholen is gelegen in:
 de wijze van invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school binnen de statutaire
grenzen;
 de wijze van invulling van het leidende onderwijsconcept en de na te streven onderwijsontwikkeling;
 de positionering in de lokale onderwijsomgeving;
 het integrale management, binnen de vastgestelde kaders.
Het strategisch beleidsplan vormt het kader voor de ontwikkeling van alle SKO scholen. De directies vertalen
dit plan in het schoolplan en jaarplan. Zij doen dit in overleg met hun geledingen. In hun jaarverslag leggen
scholen verantwoording af over de mate waarin de strategische doelen zijn gerealiseerd. Het bestuur
ondersteunt en stuurt hierbij en faciliteert de school in de uitvoering van deze afspraken.
Het CvB draagt als bevoegd gezag de eindverantwoordelijkheid voor de scholen en maakt daartoe planning- en
controleafspraken met de schooldirecteuren.
Het CvB – en schooldirecties- stellen de gekozen strategie vast en faciliteren de lopende zaken. Het CvB
initieert, stimuleert en daagt uit om de vastgestelde ambities te realiseren. Het CvB innoveert, inspireert en
verbindt, onder andere met behulp van gezamenlijke projecten, een professioneel directieberaad en een
professioneel ingerichte organisatie.
Het CvB stimuleert de samenwerking tussen scholen en door processen, die gericht zijn op samenwerken,
kennis delen en het elkaar ondersteunen. De SKO wil daarbij optimaal gebruik maken van de meerwaarde van
de schaalgrootte voor haar scholen. De directeuren voelen zich eigenaar van de SKO.
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3.3 Schooldirectie
Ons uitgangspunt is, dat de schoolleiding en de leden van het CvB toegankelijk zijn, lef tonen en zich blijven
ontwikkelen.
Het leiderschap dat het CvB voor ogen staat, houdt in dat de directies de ruimte krijgen om hun
verantwoordelijkheid te nemen voor het integraal management op de school. Scholen maken het onderwijs en
het CvB schept voorwaarden voor de scholen om dat te kúnnen doen en het goed doen.
Het accent wordt gelegd op resultaat gericht management (RGM). Dat is management dat de voorwaarden
schept om de onderwijsprofessionals de gewenste resultaten te laten behalen. De visie achter RGM gaat ervan
uit dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven als ze doelen bereiken, doen waar ze goed in zijn, een zinvolle
bijdrage kunnen leveren en zich kunnen ontwikkelen. Het is daarbij van belang om duidelijk te zijn ten aanzien
van taken, opdrachten en verwachting. Anderzijds willen we de professionals de de ruimte geven om
zelfstandig te werken. Noodzakelijke voorwaarde voor RGM is verantwoordelijkheid geven. Er moet zoveel
mogelijk worden gedelegeerd. Als medewerkers plezier krijgen in het behalen van waardevolle resultaten,
zullen ze vanzelf verantwoordelijkheid nemen.
In het tweede strategisch beleidsplan wordt die richting van de ontwikkeling van scholen gezamenlijk bepaald.
Alle scholen gaan ermee aan de slag. Er kunnen verschillen in tempo en prioriteit zijn, maar de richting is voor
iedereen dezelfde. Daartoe is er een ‘kwaliteitsmerk’ voor iedere SKO school vastges teld; indicatoren die er
toe doen.
Als de school voldoet aan dit ‘kwaliteitsmerk’ is er ruimte voor maatwerk. Het uitgangspunt van SKO is immers
dat de scholen verschillen en ook moeten verschillen. We willen naar maatwerk voor iedere
school(ontwikkeling). Daarvoor is een speelveld nodig waarin directie, team, ouders en kinderen de ruimte
hebben voor hun ontwikkeling; zij maken samen de school. Dat speelveld wordt begrensd door heldere kaders.
Binnen die kaders maken scholen beleid. Over de dan te realiseren doelen, worden per school afspraken
gemaakt met het bestuur (mandaatgesprek/ vergelijk huidige doelstellinggesprekken).
Ons doel is, dat aan het eind van deze beleidsperiode, de kwaliteit op alle scholen is verbeterd en dat iedere
school tenminste voldoet aan de eisen van de inspectie. Ook is er op iedere school een opbrengstgerichte
cultuur en wordt er planmatig en professioneel gehandeld. Daar waar mogelijk formuleert de school
opbrengstverwachtingen, van een hoger ambitieniveau, die passen bij de populatie van de school.
Iedere school heeft een eigen gezicht. Dat is goed en moet zo blijven. De SKO wil geen uniforme scholen. Wel
moeten alle SKO scholen herkenbaar zijn aan het feit dat zij zich laten leiden door de missie en de visie van de
SKO organisatie. Zij hebben weliswaar een eigen missie, maar deze zal ingebed zijn in de missie van SKO. De
scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het SKO beleid. De zelfstandigheid van scholen is
altijd relatief. Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk. Het bevoegd gezag geeft de scholen ruimte,
maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Het geven van zelfstandigheid aan de scholen
is gebaseerd op vertrouwen. Het bevoegd gezag zal aan de scholen de zelfstandigheid toe vertrouwen, mits de
school de verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar handelt.
 De verdeling van bevoegdheden is uitgewerkt in het managementstatuut ( www.skofv.nl > organisatie >
College van Bestuur > managementstatuut).
3.4 Stafbureau
Staf en administratieve ondersteuning
Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld:
Naam
Functie
Mw. M. C.E. Eising
Controller
Mw. R. van de Berg
Adviseur Onderwijs&Organisatie
Mw. S.H.W. Kroon
Adviseur HRM (Human Resource Management)
Mw. L.K. Hoekstra
Adviseur Onderwijs
Mw. A. Kel
Adviseur HRM (Human Resource Management)
Mw. A.M.T. Swart
Bestuurssecretaresse
Mw. T. Kerpershoek
Administratief medewerkster
De personele en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.
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Ad.4. Personeel
4.1 Integraal personeelsbeleid
Het personeel is het kapitaal in onze organisatie. Vanuit het Integraal PersoneelsBeleid (IPB) zijn diverse
beleidsstukken en instrumenten vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van competente medewerkers op
de juiste werkplek. Scholing, functioneren en beoordelen van werknemers vormen cruciale onderdelen van dit
beleid. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers kan gebruik gemaakt worden van het
aanstellingsbeleid.
Iedere medewerker van de SKO Flevoland en Veluwe heeft een eigen personeelsmap. Hierin staat voor
medewerkers onder andere relevante informatie omtrent SKO Flevoland en Veluwe, arbodienstverlening, weten regelgeving, sociale zekerheid en pensioen. Tevens is er in deze map ruimte voor het bekwaamheids dossier
en akten van benoeming.
De SKO Flevoland en Veluwe streeft naar een duurzame optimale inzet van alle medewerkers in een plezierige
en uitdagende werkomgeving , waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.
4.2 Personeelsbeleid binnen de school
Voor de school is personeelsbeleid van belang om de doelen van de school optimaal te verwezenlijken en
daartoe het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in de arbeidssituatie te bevorderen. Dit
doet de school door:
 Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid
biedt en perspectieven geeft.
 Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin de medewerkers tot hun
recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en waar samenwerking bevorderd wordt.
 Het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de arbeid.
 Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: het
verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.
De school sluit in haar personeelsbeleid aan bij het beleid zoals dat door de SKO Flevoland en Veluwe is
geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2015-2018 en de wettelijke kaders, zoals de CAO-PO en de Wet
BIO.
4.3 CAO
De afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die werkzaam zijn in het primair
onderwijs, zijn vastgelegd in de CAO-PO. De CAO-PO bevat afspraken waar een werkgever zich aan dient te
houden. Daarbinnen voert het bestuur beleid op bestuurs- en schoolniveau. Het beleid van de scholengroep
wordt overlegd met de GMR. De CAO-PO is te raadplegen via de website van de SKO Flevoland en Veluwe,
www.skofv.nl of via www.poraad.nl .
4.4 Wet BIO
De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de leerkrachten en dus van het onderwijs beter te
kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend personeel aan zijn bekwaamheden
blijft werken. Het gaat er niet alleen om "bekwaam te zijn" maar vooral om "bekwaam te blijven"! Door de
Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn zeven competenties gedefinieerd, waaraan iedere leerkracht
moet voldoen.
In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het onderwijs ondersteunend personeel en naar
schoolleiders in het Primair Onderwijs.
Natuurlijk mag een school dit minimumpakket aan competenties zelf uitbreiden. De SKO Flevoland en Veluwe
hanteert de SBL competenties voor leerkrachten en gebruikt deze ook als uitgangspunt bij de functiemix en de
toepassing van de gesprekkencyclus (competentiegericht beoordelen).
Voor de directeuren van de SKO Flevoland en Veluwe worden de competenties vanuit de Nederlandse
Schoolleiders Academie (NSA) gehanteerd.
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4.5 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Naar aanleiding van de in 1997 opgestelde wet “Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in
leidinggevende functies in het onderwijs” heeft de SKO hierop in 1998 beleid gemaakt. Toen waren er 24
scholen aangesloten bij de SKOFV, met totaal 2 vrouwelijke directeuren (=8%); bij de 12 adjunct -directeuren
waren er 7 vrouw(=58%).
Op dit moment zijn er 27 scholen aangesloten bij de SKO. Elke school heeft een directeur; op één school zijn
vanwege een duo-directie twee directeuren aan de school verbonden. In totaal zijn dit 28 directeuren waarvan
er 12 vrouw zijn (42.8%). Op een aantal scholen is één (of meerdere) adjunct-directeur(en)aanwezig. Van de 13
adjunct-directeuren zijn er 7 vrouw (53.8%).
Gezien de huidige verdeling man/vrouw zal het beleid m.b.t. evenredige vertegenwoordiging de komende
jaren worden gecontinueerd.
Het aantal mannen dat werkzaam is bij de SKOFV is gestegen naar 78 mannen. Eind 2013 was dit aantal 70
mannen. Op basis van het landelijke percentage in 2013, is de verhouding tussen mannen en vrouwen die
werkzaam zijn in het basisonderwijs respectievelijk 14,00% en 86,00%.
Bij de SKOFV is het percentage mannen en vrouwen in 2013, respectievelijk 13,30% en 86,70%.
vrouw man Totaal aantal
fte
Percentage SKOFV
Percentage primair
medewerkers
onderwijs landelijk
vrouw
man
vrouw
man
2010

512

79

591

413,42

86,63%

13,37%

83,20%

16,80%

2011

507

73

580

398,87

87,41%

12,59%

86,00%

14,00%

2012

512

70

582

393,25

88,00%

12,00%

82,30%

17,70%

2013

510

78

588

389,76

86,70%

13,30%

4.6 Instrumenten personeelsbeleid
Op bestuursniveau is personeelsbeleid vastgesteld en uitgewerkt. Van daaruit zijn een aantal instrumenten en
procedures aan de scholen ter beschikking gesteld. Deze instrumenten en procedures zijn te vinden op de
website van de SKOFV, www.skofv.nl en in de beleidsmap die op elke school aanwezig is. Bij het toepassen
van het personeelsbeleid op schoolniveau wordt hiervan gebruik gemaakt. De directeur kan hierbij
ondersteuning vragen van de HRM-staf.
4.7 Gedragscode
De SKOFV heeft een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode wordt de professionele omgang
omschreven. Er zijn regels beschreven omtrent seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, lichamelijk geweld,
vandalisme, diefstal, kleding, privacy, digitale snelweg en genotmiddelen. Door de code kan de SKOFV du idelijk
maken hoe er binnen de school wordt omgegaan met personeel en leerlingen.
Ad.5. Cultuur en klimaat
SKO vindt het van groot belang dat we regelmatig de tevredenheid over het klimaat op school meten van
ouders, leerlingen en medewerkers.
5.1 Cultuur voor medewerkers
Iedere vier jaar wordt de tevredenheid van de medewerkers gemeten. Daarvoor hebben we de
kwaliteitsvragenlijst van Van Beekveld en Terpstra gebruikt. De tevredenheidsmeting bevat een component
over SKO als werkgever.
5.2 Cultuur voor leerlingen
Iedere vier jaar wordt er een leerlingtevredenheidsonderzoek op schoolniveau gehouden. Scholen hebben
tijdens het laatste afnamemoment gebruik gemaakt van het instrument van Van Beekveld en Terpstra.
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5.3 Cultuur voor ouders
Iedere vier jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek op schoolniveau gehouden. Scholen hebben
tijdens het laatste afnamemoment gebruik gemaakt van het instrument van Van Beekveld en Terpstra.
Ad.6. Middelen en voorzieningen
6.1 Bekostiging primair onderwijs/lumpsum
In het primair onderwijs is de lumpsumfinanciering van toepassing. Dit houdt in dat scholen een totaalbedrag
ontvangen voor al hun onkosten. Besturen en scholen hebben daarmee meer ruimte gekregen om eigen
beleidskeuzes te maken en de onderwijskwaliteit te verbeteren. De hoogte van het budget dat een school
krijgt, hangt onder andere af van het aantal leerlingen, hun leeftijd en hun afkomst.
De invoering van de lumpsumbekostigingssystematiek vroeg bij de invoering om deze beleidsarm en nu
beleidsrijk toe te passen.
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld met daarin de jaarrekening. Zo leggen bestuur en scholen
verantwoording af over hun financieel beleid aan bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht, de overheid,
de medezeggenschapsraad, het personeel en de ouders.
Voor het financieel beleid van SKO verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan 2015-2019.
6.2 Schoolbudget
Op basis van een allocatiemodel krijgen de scholen middelen toegekend. Dit is terug te vinden in het financieel
beleidsplan.
Er vindt een afdracht plaats aan de bovenschoolse organisatie voor algemene (personele) zaken, zoals ARBO zorg en begeleidingstrajecten, werving- en selectie directies, vervangingspool, coaching directies,
administratiekantoor en contributies.
Jaarlijks wordt met behulp van een begrotingsmodel, de begroting samengesteld. Deze wordt opgesteld op
basis van het schoolplan en heeft een relatie met de doelstellingen van de school.
Uitgangspunt is dat de begroting sluitend is, dan wel gemiddeld over 3 jaar een ex ploitatiesaldo > nul.
Gedurende het jaar moet binnen de vastgestelde begroting worden gewerkt. Bij afwijkingen legt de
schooldirectie hier verantwoording over af.
Voor de planning en controlcyclus verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan
2015-2019.
6.3 Zorgmiddelen Passend Onderwijs
Onder voorbehoud, wijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd. De bedragen die door de verschillende
samenwerkingsverbanden worden doorgestort naar de schoolbesturen (en dus scholen) worden toegevoegd
aan de baten op schoolniveau. Dit willen we op basis van de meerjarenbegroting van de
Samenwerkingsverbanden opnemen in de conceptbegroting.
Bedragen onder voorbehoud
2015
PO 2401 (Almere)*
€ 15,-/ll + rugzakken
PO 2403 (Dronten-Lelystad)
€ 150/ll + rugzakken
PO 2509 (Zorgkoepel Veluwe)
€ 157/ll
PO 2505 (Apeldoorn)
€ 53/ll + rugzakken
*+ eenmalig bedrag van € 13.150 als kwaliteitsimpuls 2014-2018

2016
€ 25,-/ll + rugzakken
€ 258/ll + rugzakken
€ 227,€ 77/ll + rugzakken

Daar waar staat rugzakken gaat het om de leerlingen met een LGF beschikking op 1-10-2013 die nog doorlopen
na 1-8-2014 en nog op school zitten.
De bedragen zijn moeilijk te vergelijken, omdat binnen de samenwerkingsverbanden verschillende
verdeelmodellen gehanteerd worden en de dienstverlening anders is ingericht.
6.4 Budget achterstandsbestrijding
Wanneer op basis van vestigingsplaats (postcode) of gewichten van leerlingen gelden beschikbaar worden
gesteld voor het bestrijden van achterstanden krijgt de school de beschikking over deze bedragen .
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6.5 Sponsoring
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren. Een
sponsor geeft geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Deze tegenprestatie
vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid van de school. Sponsoring op school moet aan
wettelijke voorwaarden voldoen.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2009 een convenant met 14 organisaties
afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Er staat in waar scholen op moeten letten,
waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen
moeten organiseren.
Zie: Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’,
http://www.usgym.nl/ouders/Convenantsponsoring_pdf
6.6 Meerjarenonderhoudsplan van het gebouw
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor hun gebouwen en terreinen. Zij ontvangen vergoedingen van het
ministerie voor schilderwerk en onderhoud aan de binnenzijde. Voor groot onderhoud, uitbreidingen en
nieuwbouw ontvangen de schoolbesturen geld van de gemeente. Dit vraagt om een goede onderlinge
afstemming op zowel materieel als financieel gebied.
Het Onderwijsbureau te Meppel biedt ondersteuning bij het gehele beheer van het schoolgebouw. Zij
adviseren, lichten voor en ondersteunen bij de uitvoering. Ook bij uitbreiding en nieuwbouw, overleg met de
gemeente en het coördineren van het preventief en technisch onderhoud worden zij ingeschakeld.
Ieder school heeft een actuele meerjaren onderhoudsplanning. Er vinden reguliere schouwingen plaats waarna
het onderhoudsplan voor het komende jaar wordt vastgesteld. De school bouwt een onderhoudsvoorziening
op voor het reguliere onderhoud voor schilderwerk en onderhoud binnenzijde door jaarlijks een bedrag ten
laste van de exploitatie aan deze voorziening toe te voegen. Zie ook: Rode (onderhouds)map, aanwezig op de
school.
6.7 Meerjarenplan vervanging methodes/ICT
Iedere school heeft de beschikking over actuele methodes. Bij aanschaf van deze methodes worden zij
geactiveerd en in 8 jaar afgeschreven. 8 jaar is de gemiddelde periode die een methode meegaat. Vaak
worden methodes ook in fases ingevoerd en aangeschaft.
De investeringsbegroting voor het Onderwijsleerpakket maakt onderdeel uit van de begroting. Wanneer een
methode eerder vervangen moet worden dan 8 jaar zal de aanvraag voor vervanging met redenen
onderbouwd moeten worden.
De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid. Op basis van dit beleid investeren zij in hard- en software. De
hardware en software wordt in 4 jaar afgeschreven. De digiborden hebben een afschrijvingstermijn van 10
jaar. Ook deze investeringsbegroting is onderdeel van de schoolbegroting.
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