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1 Inleiding

Inleiding:

De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch Beleidsplan van de Onderwijsstichting
Movare en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast schoolontwikkeling focussen we
op de ontwikkeling van ons personeel.
De geformuleerde missie, visie en kernwaarden hebben wij opnieuw tegen het licht gehouden en wij hebben
nagedacht over relevante ontwikkelingen en trends. Op basis daarvan schetsen wij in dit hoofdstuk het inhoudelijk
toekomstperspectief dat wij voor ogen hebben, geordend rondom een vijftal inhoudelijke thema’s. De leerlingen,
medewerkers, ouders en de maatschappij liggen voor de hand. Gezien de ontwikkelingsfase waarin de
Onderwijsstichting MOVARE zich bevindt en waarin we de stap zetten van “De basis op orde” naar “Profileren en
Excelleren”, kiezen wij ervoor het thema “Kwaliteit, de school en de onderwijsstichting” op een vergelijkbare manier te
beschrijven. De kern van de ontwikkelingsrichting van de vijf thema’s is in dit schoolplan verwoord.

Bij het opstellen van het schoolplan 2019-2023 kan geen enkele school zijn ogen sluiten voor allerlei ontwikkelingen
die plaats vinden of plaats gaan vinden. Ze zullen invloed hebben op de manier waarop het onderwijs op school
gestalte krijgt. We benoemen deze ontwikkelingen en zullen er, indien voor onze school relevant, bij de specifieke
hoofdstukken op terugkomen.

Landelijk beleid

Landelijk gezien is een aantal ontwikkelingen aan te duiden die invloed hadden, hebben of krijgen op de dagelijkse
praktijk van het onderwijs.   

Op een rijtje:                                                                                                

a. Passend Onderwijs                                                                                 

b. Bestuursakkoord                                                                                      

c. Leraar 2020                                                                                             

d. Schoolleidersregister                                                                                

e. Veranderend onderwijstoezicht                                                                

f. Kwaliteitszorg en audits                                                                              

g. Vernieuwing van kerndoelen                                                                    

h. Stimuleringsregeling muziekonderwijs                                                     

i. Wetenschap en technologie                                                                      

j. Overheveling buitenonderhoud scholen                                                    

k. CAO 2019

Bestuursbeleid 

Onderwijsstichting MOVARE is stevig op weg met een herinrichting van haar organisatie op te komen tot wat
aangeduid wordt als: “MOVARE 2.0” Het centrale motto daarbij is: “Scholen Voorop”. Die herinrichting is gebaseerd
op nieuwe financiële kaders en gaat o.a. gepaard met: 

- Een realistische inzet van onderwijspersoneel 

- Een realistische inzet van kantoorpersoneel 

- Een heroverweging van eerder ingezette projecten, zoals Euregio-school, Combifunctionaris en Opleiden in School 

- Een andere organisatie-inrichting, waarbij meer bevoegdheden op schooldirectieniveau worden gelegd. Een en
ander is verwoord in het Bestuursformatieplan.
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Ook plaatselijk en regionaal zijn er ontwikkelingen die hun invloed hebben. 

We noemen in elk geval:                                                                               

a. De samenwerking met de gemeente nu daar de regierol ligt aangaan-de de jeugdzorg.
                                                                                          

b. De relatie met het Samenwerkingsverband Parkstad e.o. bij de uitvoering van Passend Onderwijs
                                                                       

c. Het werken met scholenclusters bij de uitvoering van Passend Onder-wijs. Deze samenwerking is beschreven in
het uitvoeringsdocument “Van Eiland naar Wijland”.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Onderwijsstichting Movare

Algemeen directeur:  Ryszard Kruszel

Adres + nr.:   Heyendallaan 55b  

Postcode + plaats:   6464 EP Kerkrade

Telefoonnummer:   045 5466950

E-mail adres:   info@movare.nl

Website adres:   www.movare.nl (http://www.movare.nl)

Gegevens van de school  

Naam school:  OBS de Droomboom

Directeur:  Jo Budie

Adres + nr.:  Limburgiastraat 34

Postcode + plaats:  6415 VT Heerlen 

Telefoonnummer:  045-5722070 

E-mail adres:   info.obsdedroomboom@movare.nl
(mailto:info.obsdedroomboom@movare.nl)

Website adres:   www.obsdedroomboom.nl
(http://www.obsdedroomboom.nl)

De directie van de school bestaat uit de directeur en de plaatsvervangend directeur. De directie vormt samen met drie
collega’s die de taak van bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) en beide
IB-ers het managementteam (MT) van de school. Onze school wordt bezocht door 312 leerlingen. Van deze
leerlingen heeft 29% een gewicht: 44 leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 41 leerlingen een gewicht van 1,2. De
kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs, hebben we
beschreven in het document Doorkijk (zie bijlage). Onze school staat in een volksbuurt met rijtjeshuizen. Het
opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via intakegesprekken). De kengetallen laten zien, dat onze school te
maken heeft met een multi-culturele populatie (54%).

Bijlagen

1. Doorkijk populatie

3 Sterkte-zwakteanalyse
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 Zie bijlage  

  

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen
2. Ouders als partners van de school
3. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling), met als basis kennis
4. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
5. Ontwikkelingen met betrekking tot betrekken van de omgeving

Bijlagen

1. Sterkte-zwakte Analyse

4 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft
de leerlingen, de medewerkers, de ouders, de maatschappij en de kwaliteit.

Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen maatregelen.

1. De leerlingen, de scholen en de onderwijsstichting                                

Stevige groei van het leerlingenaantal. 

Steeds meer kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden. 

De hulpvragen worden steeds complexer en bestrijken multidisciplinair gebied.                                                  

Maatregelen: optimaliseren van de Doorkijk (ken je populatie), verstevigen VVE en VVE-thuis, samenwerking met
Jens en andere ketenpartners, steviger inzetten van outreachende zorg

2. De medewerkers, de scholen en de onderwijsstichting                    

Werkdruk, grote groepen met veel zorgleerlingen, hoog ziekteverzuim, tekort aan leerkrachten/ondersteuners en
vervangers                                 

Maatregelen: inzetten werkdrukmiddelen, werkdrukregeling, versterken leerkrachtgedrag door formeel en (vooral)
informeel leren, zowel pedagogisch als didactisch, inzetten competenties van leerkrachten voor het hele team,
intervisie, scrummen, gedeelde verantwoordelijkheid 

3. De ouders, de scholen en de onderwijsstichting                                 

Veel eenoudergezinnen, multiproblemsituaties, laaggeletterdheid, hoog percentage laag opgeleide ouders (zie de
Doorkijk)

Maatregelen: 

Ouderbetrokkenheid vergroten (ouderplan), 

ouders als partner, gezamenlijke verantwoordelijkheid, 

ouderprotocol opstellen en implementeren, 

meer hulpouders bij het onderwijs betrekken, 

vrijwilligers werven, 

informeren op meerdere manieren en in meerdere talen, 

communicatie optimaliseren (meerdere kanalen)

4. De maatschappij, de scholen en de onderwijsstichting                       
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Voortdurend veranderende ontwikkelingen, onderwijsachterstandenbuurt, dynamiek, snelheid, weinig sociale cohesie
tussen de wijken in MSP.         

Maatregelen: 

school is stevig verankerd in de buurt en een veilige plek voor kinderen en ouders, 

weerbaarheid ontwikkelen, 

democratisch handelen is voorwaarde, 

denken in kansen, 

samenwerking optimaliseren

5. De kwaliteit, de scholen en de onderwijsstichting         

Lerarentekort, intern versterken om dit te compenseren

schoolgebouw te klein, ruimtegebrek, i.o.m. gemeente schoolgebouw uitbreiden

groeiend aantal leerlingen, werving personeel

Maatregelen: 

attent zijn en anticiperen, 

stimuleren onderzoekende houding van leerkrachten en zelf analytisch vermogen, versterken leerkrachtgedrag

vergroten reflectief vermogen door interne en externe scholing, 

formeel en informeel leren o.b.v. missie en visie, 

actief zijn in samenwerking en werving van nieuwe collegae, 

vergroten interactie, 

structureel evalueren en verder ontwikkelen

5 De missie van de school
Missie

MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elke leerling.
Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de
wereld waarin wij leven.

Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht.

Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we
met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit? De kern van de missie van de
BMV MSP (waarvan onze school een kernpartner is) in de volgende zin gegoten:

                “Samen leren voor het goede leven”

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open
voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen
bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een
passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en
gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en
respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke
ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Oog voor Talenten

Onze kernwaarden zijn:

Op onze school heerst een professionele cultuur
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Op onze school hebben we oog voor het individuele kind
Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners)
Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat

De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids en in de bijlage.

Onze kernwaarden zijn:

Movare Kernwaarden

De MOVARE kernwaarden gelden ook als onze kernwaarden De onderwijsstichting MOVARE kiest
voor:

transparantie,
respect,
veiligheid en
samen

als kernwaarden die leidend zijn in ons denken en doen. Zij helpen ons de juiste keuzes te maken en
op koers te blijven.

Transparantie Wij zijn open, eerlijk en duidelijk over onze ambities en in ons gedrag. Wij informeren
leerlingen, ouders, elkaar, partners en partijen en leggen rekenschap af over ons handelen.

Respect Wij gaan met zorg en zorgvuldigheid om met leerlingen, ouders, elkaar, partners en partijen.
We houden rekening met ieders belangen, bieden ruimte en hebben begrip voor ieders eigenheid.
Een respectvolle omgang met onze directe omgeving (school en stichting) en indirecte omgeving (de
maatschappij) waarin we leven maakt daar onderdeel van uit.

Veiligheid Wij staan voor de emotionele- en fysieke veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en
samenwerkingspartners. “Ik mag zijn wie ik ben, hoor erbij, mag meedoen, word gewaardeerd en
voel me veilig”.

Samen Wij werken met alle betrokken partijen samen om goed onderwijs voor onze leerlingen te
realiseren. Door samenwerken leren we van en met elkaar, nemen we gezamenlijk
verantwoordelijkheid, gebruiken en delen we elkaars ervaringen, talenten en

Bijlagen

1. Missie
2. Visie

Visie

MOVARE gaat voor goed onderwijs voor de leerlingen, voor nu en in de toekomst. Het onderwijs is, net als de
maatschappij, continu in beweging. Om goed onderwijs te kunnen geven is het zaak mee te bewegen. MOVARE
geeft die beweging nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. MOVARE is
zowel letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het
hoge ambitieniveau, de ondernemingszin en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten
zodanig vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs voor al onze leerlingen ten goede komt.

OBS de Droomboom werkt vanuit een systematische aanpak voor goed onderwijs. De pedagogische basis is voor
ons van wezenlijk belang om de basis op orde te hebben en het kerncurriculum vorm te geven (met ICT-
ondersteuning en inzet van de expertise binnen het team. Daar bovenop staat de verbreding en de verdieping
(talentontwikkeling). Hierbinnen is ruimte voor ontwer-pende activiteiten en specifieke talenten van onze leerlingen en
leerkrachten. Naast de drie beschreven lagen (rood-blauw-groen) is er ondersteuning (wit) voor in alle lagen (hulp,
tips, zorg). De aanpak vergt ruime mogelijkheden voor gebruik van ICT (aangevuld met gebruik van per-sonal device)
en optimale benutting van data. Onze aanpak is gebaseerd op onze onderwijskundige en maatschappelijke visie Wij
brengen werelden bij elkaar: We staan ervoor dat normen en waarden tussen mensen van verschillende afkomst
gerespecteerd worden. Wij geloven dat onze kinderen bij ons in een gestructureerde, veilige en respectvolle
omgeving leren, hierbij staan wij voor een verbinding met de wijk. Wij zien ouders als gelijkwaardige partners die, net
als wij, zoekende zijn naar het beste voor hun kind. Wij willen ons onderwijs voortdurend verbeteren, bieden een
breed onderwijsaanbod en streven naar hoge opbrengsten. Wij geloven dat leerlingen eigenaar kunnen leren zijn van
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hun ontwikkeling. Wij geloven dat door samenwerking, het geven van feedback en het inzetten van zelfreflectie
kinderen optimaal kunnen groeien. Wij geloven dat leerlingen met onze ondersteuning, vanuit eigen positieve kracht,
talenten ontwikkelen en hiermee gelijke kansen in de samenleving kunnen nemen.

Onze kernwaarden transparantie, respect, veiligheid en samen zijn leidend in ons denken en doen. Zij helpen ons de
juiste keuzes te maken en op koers te blijven. Binnen de organisatie fungeren de verbindende waarden als
cultuurpijlers en zijn ze richtsnoer voor de gewenste houding en gedrag van alle medewerkers.

Transparantie
We zijn open, eerlijk en duidelijk over onze ambities en in ons gedrag. We informeren leerlingen, ouders, elkaar,
partners en partijen en leggen verantwoordelijkheid af over ons handelen. 

Respect
We gaan met zorg en zorgvuldigheid om met leerlingen, ouders, elkaar, partners en partijen. We houden rekening
met ieders belangen, bieden ruimte en hebben begrip voor ieders eigenheid. Een respectvolle omgang met onze
directe omgeving en de gehele wereld waarin we leven maakt daar onderdeel van uit. 

Veiligheid
We staan voor de emotionele- en fysieke veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners. Ik
mag zijn wie ik ben, hoor erbij, mag meedoen, wordt gewaardeerd en voel me veilig. 

Samen
We werken met alle betrokken partijen samen om het beste onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Door
samenwerken pakken wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebruiken en delen we elkaars ervaringen,
talenten en kennis, leren we van en met elkaar, stemmen we op elkaar af en zorgen we voor een fijne werksfeer. 

6 Onze parels
Kwaliteitsaspecten medewerkers op school

Op onze school is er aandacht voor het welbevinden en vitaliteit van onze medewerkers.

• Op onze school wordt actief invulling gegeven aan het aanwezigheidsbeleid van MOVARE.

• Op onze school wordt door het team een goede invulling gegeven aan de verlaging van de werkdruk door o.a. de
inzet van de werkdrukmiddelen.

• Op onze school dragen we zorg voor een evenwichtige taakverdeling door afspraken vast te leggen in het
werkverdelingsplan.

• Op onze school hanteren we een effectieve gesprekkencyclus waarin in positieve punten en verbeterpunten
besproken worden.

• Op onze school worden de uitkomsten van het medewerkersonderzoek actief opgepakt.

• Op onze school besteden we veel tijd aan ontwikkelen en leren

• Op onze school besteden we veel tijd aan professionalisering.

• Op onze school speelt leiderschapsontwikkeling een belangrijke rol, dit krijgt mede vorm door (her) registratie van de
schooldirecteur.

• Op onze school worden (nieuwe) medewerkers goed begeleid. Op onze school heerst een professionele en
ontwikkelgerichte cultuur.

• Op onze school geven wij zichtbaar invulling aan de kernwaarden transparantie, respect, veiligheid en samen.

• Op onze school spreekt de directeur medewerkers aan om tot verbeteringen te komen, waarbij samenwerking,
transparantie en respectvolle communicatie hoog in het vaandel staan.

• Op onze school is er aandacht voor het vinden en binden van medewerkers.

• Op onze school wordt proactief naar de vlootschouw gekeken om tijdig te anticiperen zodat het aantal medewerkers
als de kwaliteit op orde blijft.
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• Op onze school dragen wij MOVARE op een positieve wijze uit.

• Op onze school geven we correct invulling aan het mobiliteitsproces door het tijdig aanzeggen van boventalligheid of
het stellen van vacatures.

• Op onze school streven wij naar voldoende en kwalitatieve vervanging bij ziekte of andere afwezigheid van collega’s
om kwaliteit en continuïteit zo veel mogelijk te waarborgen. Het tekort aan vervangers proberen wij te compenseren
door gerichte en optimale inzet van het personeel. Dit vereist dan een verschuiving van taken.  

• Onze school levert basiskwaliteit, maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten).

Het meest trots zijn we op onze parels:

1.Op onze school werken we thematisch bewust aan verdieping en verbreding in de groepen 5 t/m 8 (Missie naar
Mars, Terra Nova en Zoo Adventure). WTC is hierin een belangrijke exponent

2.Op onze school geven we lessen in creatief denken in groep 1 t/m 8 (leerlijn)

3.Op onze school werken de leraren samen in werkgroepen en presenteren naar elkaar via het scrumbord. We
werken samen vanuit gedeeld leiderschap. 

4. Op onze school werken leerkrachten met hun specialisme via een SMART-aanpak aan de schoolontwikkeling en
zijn hiervoor in tijd gefaciliteerd

4.Op onze school geven we in de groepen 5 t/m 8 lessen in omgaan met media.

5.Op onze school geven ouders gastlessen over thema’s waarin ze specialist zijn..

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:

A. Pedagogisch Fundament

1. Implementatie Kiva Implementatie KIVA methode Tweejaarlijks groepsplan n.a.v. Kiva monitoring 

2. De bril van de leerkracht Tweejaarlijkse workshops en 6 intervisies per jaar in de bouw

3 . Kindgesprekken Tweejaarlijkse training in gesprekstechnieken i.c.m. collegiale consultatie 

B. Ouderbetrokkenheid

 4. Ouderbetrokkenheid VVE (incl.VVE-thuis): koffieochtend opzetten, uitvoeren en evalueren. Samen leren, samen
lezen Tevredenheidsonderzoek ouders. Partnerschap tussen kind, ouders en school tijdens intake bespreken.

Zorg Vanaf zorgniveau 3 (betrokkenheid IB) is nog niet volledig opgenomen. Wordt neergezet i.o.m. Onderwijs
Movare. 

C. Een vaste basis (Basis op orde)

5. Rapportage en LVS is continu in ontwikkeling. Rapportage Voorafgaand kindgesprek, bepaling inhoud per
vakgebied, waardering notaties, uitwerking layout. In gebruik name nieuwe rapport.

6. Logboek en groepsklapper In gebruik name definitief format. Onderzoek overlap met parnassys. Schrappen daar
waar nodig

7. Lezen

8. Begrijpend lezen Implementatie van groepsplan Integreren van strategiekaarten (vakdoorbrekend) Domeinkennis
met bijhorende woordenschat uitbreiden en verdiepen. De wereld de school in krijgen en de school de wereld in!
(koppeling met verhaallijn 12) 

9. Rekenen Monitoring implementatie rekenmethode Monitoring cito resultaten i.s.m. ib-er. Vaststellen van
streefdoelen. Rekenbeleidsplan (waaronder schoolbrede afstemming fundamenteel niveau) 

10. Kleuterplein Verdiepingsslag werkwijze en leerlingvolgsysteem van kleuterplein integreren in dagelijkse praktijk
Scholing Speelplezier. Focus op spel 
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D.  Verdieping en verbreding

11. Wereldoriëntatie Introductie nieuwe methode Naut, Meander & Brandaan. Ontwikkeling onderwijsinhoudelijk kader
voor clusters 3/4, 5/6 en 7/8 ‘Meer van minder’ (domeinkennis) en onderzoekend en ontwerpend leren. 

12. Wetenschap & techniek Introductie onderwijsinhoudelijk kader WO gr. 3 t/m 8 W&T carrousel gr. 1 t/m 6 met lln.
Gr. 7 en 8 als coach Uitwerking derde thema naast MnM en TN. W&T carrousel met drie roulerende thema’s

Streefbeelden

1. Op onze school ligt een stevig pedagogisch fundament, waar in kinderen, ouders en leerkrachten samen voor
veiligheid zorgen en met respect met elkaar omgaan.

2. Ouderbetrokkenheid is groot, gebaseerd op elkaar optimaal informeren, met elkaar communiceren en
samenwerken.

3. Door ons aanbod krijgen onze kinderen een stevige basis.

4. We doen recht aan het inzetten en verder ontwikkelen van de talenten van onze kinderen.

Bijlagen

1. Grote doelen

8 Onze visie op lesgeven
Onderwijs zou moeten gaan over proberen, ontdekken, creëren en genieten. Naast de waarde van
basisvaardigheden, ook ruimte maken voor intuïtief en ontdekkend leren en het ontwikkelen van een onderzoekende
houding. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en op zoek naar sociale binding. Ze gedijen in een
omgeving waarin ze gezien, gehoord, begrepen en gewaardeerd worden. Zo’n omgeving noemen we inclusief, een
omgeving waar je mag zijn wie je bent, waar je mee mag doen en er als vanzelfsprekend bij hoort. Een sociale
context waarin veiligheid (fysieke en sociaal-emotionele veiligheid), geborgenheid en welzijn van elk kind, maar ook
van de groep als geheel de volle aandacht krijgt. Het onderwijs laten aansluiten op de specifieke onderwijsbehoeften,
talenten en mogelijkheden van de leerlingen biedt hen de kans te laten zien wat ze echt in hun mars hebben.
Opbrengsten zijn dan maximaal, zelfvertrouwen wordt versterkt en het plezier in leren neemt toe. Onderwijs is gericht
op de brede ontwikkeling van de leerlingen zodat ze kansrijk zijn in de maatschappij van morgen en daar een
waardevolle bijdrage kunnen leveren. Dit vraagt van het onderwijs zich nadrukkelijk te richten op kwalificatie (kennis
en vaardigheden), socialisatie (tradities en burgerschap in de wereld) en subjectivering (autonomie, zelfstandig,
kritisch en verantwoordelijk gedrag).

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven:  convergent differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen (IGDI)
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

9 Onze visie op identiteit
De uitgangspunten van de onderwijsstichting MOVARE ten aanzien van de levensbeschouwelijke identiteit
zijn :

• Er is gelijkwaardigheid in denominatie van alle participerende scholen.

• Het bestuur draagt er zorg voor dat de identiteitsaspecten van het bijzonder- en het openbaar onderwijs behartigd
en bewaakt worden. 
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 Levensbeschouwing op een MOVARE-school krijgt vorm vanuit de sleutelwoorden: Leren, Leven en Samenleven. 

Het leren is betekenisvol en gericht op wie je worden wilt. Het leven gaat over de sociale en emotionele ontwikkeling
en het vinden van je eigen plek en samenleven is gericht op het volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving
waarin waarden als zorgzaamheid, rechtvaardigheid, sociale gerechtigheid en solidariteit van belang zijn. 

Verscheidenheid in denominatie:

• Er is gelijkwaardigheid in denominatie van alle participerende scholen.

• Het bestuur draagt er zorg voor dat de identiteitsaspecten van het bijzonder- en het openbaar onderwijs behartigd.

• Voor katholieke scholen handelt het bestuur vlgs. het ARKO (Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs)
1987.

• PC-scholen geven levensbeschouwelijk onderwijs vanuit het PC-gedachtegoed. 

• Bijzonder neutrale scholen geven levensbeschouwelijk onderwijs vanuit de gelijkwaardigheid van visies en de
verdraagzaamheid tussen opvattingen, opdat de leerling op grond van de eigen overtuiging en verdraagzaamheid
jegens die van anderen kan deelnemen aan de samenleving. 

 • Openbare scholen scheppen in hun lessen ruimte voor vigerende opvattingen en waarden in de Nederlandse
samenleving.

Wij zijn een openbare school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in onze
onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan
overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd
kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

10 Onderwijskundig beleid
Onze identiteit

Onze basisschool is openbare basisschool. De openbare gerichtheid krijgt bij ons op school op de volgende manieren
een herkenbare invulling.

1. M.b.t. sturende waarden 

 - Je bent waardevol, wat je ook kunt en niet kunt 

- Je hoeft niet perfect te zijn, dat is niemand 

- Onze school is een gemeenschap

2. M.b.t. levensbeschouwelijke ontwikkeling en geestelijke stromingen

3. M.b.t. de rol van vieringen 

 Vieringen versterken onze school als gemeenschap. 

De volgende vieringen hebben een vaste plaats in onze school: �                                   

Halloweenparty georganiseerd door de ouders waarbij leerkrachten aanwezig mogen zijn. �
                                                              

Sinterklaas wordt gevierd middels bezoek Sint aan de onderbouw met een spellencircuit en surprise in bovenbouw. �  
                   

Decemberafsluiting met ruimte voor het kerstverhaal, feest van het lichten de vrede. �
                                                                                   

Carnaval, modeshow voor de groepen 1 en 2 in de school. Groepen 3 t/m 8 Revue en springkwartiertje in de gymzaal.
�                                   

Lente-ontbijt met ruimte voor het paasverhaal. �                  

Eindejaarsfeest 1 x per twee jaar. �                                         

Verjaardagen van kinderen en juf en meester worden gevierd. �         

Wij verlenen loyaal medewerking aan vieringen van de diverse levensovertuigingen in onze openbare school. De
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lessen hebben het karakter van levensbeschouwelijk onderwijs en worden gegeven door de groepsleerkracht
verwerkt in de lessen wereldoriëntatie. Het doel van deze lessen is niet wervend of overtuigend, maar open. Open in
de zin van waardering voor alle opvattingen en ook open in de zin van eventuele keuzen die het kind later in zijn leven
wil maken. Die openheid komt tot uiting in het toelatingsbeleid dat we hanteren. 

Onze school biedt plaats aan ieder kind, ongeacht de gelovige of niet-gelovige achtergrond. We gaan er daarbij vanuit
dat de openbare grondslag van de school en de multiculturele samenstelling van de schoolpopulatie gerespecteerd
wordt als ouders hun kind(eren) als leerling aanmelden. .

Pluriforme samenleving Artikel 8 lid 3 WPO geeft aan:

Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is mede gericht op het
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het
bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.

Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor:

Onze school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond
toegankelijk. 

De verschillende achtergronden maken van de school een ontmoetingsplaats waar de kinderen (en de ouders)
kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. 

Onze Kiva versterkt die ontmoeting. Wij zijn van mening dat de kinderen mede hierdoor goed voorbereid worden op
het functioneren binnen een multiculturele samenleving

10. Onderwijskundig beleid

Wettelijke opdracht van het onderwijs

In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Ook de wet
Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs. In de hierna volgende paragrafen wordt
aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen.

Ononderbroken ontwikkeling

Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Op onze school geven we hieraan als volgt vorm

Om in beginsel een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlo-pen is onze school klassikaal ingericht.
Binnen die klassikale structuur zijn er zeker mogelijkheden om een eigen leertempo kansen te geven. Ook kunnen er
in uitzonderlijke gevallen klassen worden overgeslagen.

Binnen die klassikale structuur zorgen methodes voor de leerlijnen. Hierdoor zijn de voorwaarden geschapen om een
onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten betreffen onder andere de verstandelijke,
sociale, motorische, emotionele en creatieve ontwikkeling.

Brede ontwikkeling

Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling,
en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden.

Dit geven wij op de volgende wijze vorm

Onze school werkt aan een brede ontwikkeling omdat alleen zo kinderen goed voorbereid worden op hun toekomst.
                                                 

In ons onderwijs zijn daarom een aantal richtingwijzers ingebed:
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• Actief zijn, initiatieven nemen en plannen maken 

De begrippen ‘actie' en ‘initiatieven' wijzen op het actieve aandeel van kinderen in hun ei-en ontwikkeling. Dat
stimuleren wij in onze lessen.

• Communiceren en taal. 

Communicatie wil zeggen dat kinderen contacten aangaan met anderen en daarbij meerdere communicatievormen
gebruiken. Niet alleen verbale, maar ook non-verbale; d.m.v. bijvoorbeeld gelaatsuitdrukkingen, gebaren en
lichamelijk contact geven partners boodschappen aan elkaar door: bv. genegenheid, respect, afkeer, schrik. Taal is
dus een wezenlijk communicatiemiddel.

• Samen spelen en samen werken. 

Samen spelen en werken zijn sociale activiteiten. In al die sociale activiteiten leren kinderen van de voorbeelden in
handelingen, taal of oplossingen voor problemen, die ze van anderen zien.

• Verkennen van de wereld. 

Ontwikkeling is geleidelijk ingroeien in de wereld. Kinderen zijn meestal geïnteresseerd in hun wereld en zijn erop uit
daar deel van uit te maken; dat maakt dat er van ontwikkeling sprake kan zijn. Het is van belang dat kinderen de
houding en de vaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich in de omringende wereld oriënteren: interesse, behoefte
om te onderzoeken en te experimenteren. Vragen stellen, onderzoekende houding aannemen, informatieve bronnen
raadplegen, methoden bedenken voor de oplossing van een probleem, samenwerken, peerfeedback geven,
reflecteren zijn voorbeelden van gewenste vaardigheden. Daarnaast gaat het om het leren deelnemen aan de
sociaal-culturele werkelijkheid.

• Uiten en vormgeven. 

Bij uiten en vormgeven gaat het erom de kinderen te helpen om hun gevoelens, ervaringen, gedachten en ideeën te
uiten. Dat kan door te spelen, door te bewegen en te dansen, door te praten en te vertellen, door beeldend te vormen
zoals tekenen, boetseren, door dingen of constructies te maken, door teksten te ma-en en te schrijven. Dit is in
emotioneel en sociaal opzicht van be lang.

• Voorstellingsvermogen en creativiteit. 

Voorstellingsvermogen is je in gedachten voorwerpen, gebeurtenissen en situaties voorstellen. Eerst, in het stadium
van het aanschouwelijk denken, hebben kinderen objecten en situaties direct zichtbaar en tastbaar nodig om
daarover te praten en te denken. Naarmate ze meer voorstellingen of mentale beelden van de wereld om hen heen
hebben opgebouwd, zijn ze ook steeds meer in staat om op basis daarvan te denken en te handelen.

• Omgaan met symbolen, tekens en betekenissen. 

Representerende activiteiten dragen bij aan de denkontwikkeling doordat het kind zich ervan bewust is dat de
representatie niet hetzelfde is als de werkelijkheid maar daarnaar verwijst. Deze functie vormt de spil van alle bewuste
denkactiviteit en is de basis van de leeractiviteit. Voor een deel bestaat onze cultuur uit abstracte grafische tekens,
zoals letters, cijfers, schema's, modellen of statistieken. Kinderen kunnen de betekenissen daarvan (later) leren
begrijpen als ze (eerder) veel ervaringen met concrete representaties hebben opgedaan.

• Zelfsturing en reflectie. 

We spreken van zelfcontrole als het gaat om het uitvoeren van een taak of opdracht zonder de directe aanwezigheid
of de controle van de opdrachtgever. Het is een vorm van controle waarin het kind in staat is zich niet af te laten
leiden door allerlei prikkels van buitenaf en zich aan de uitvoering van de taak of opdracht te houden zoals die vooraf
is vastgesteld of afgesproken.

• Onderzoeken, redeneren en probleem oplossen. 

Dit zijn cognitieve kwaliteiten die te maken hebben met strategisch handelen en met vooruitdenken op nieuwe
situaties en gebeurtenissen. Onderzoeken is een basishouding; kinderen moeten er actief op uit zijn situaties te
onderzoeken, te analyseren en te begrijpen. Het impulsieve spontane handelen maakt geleidelijk aan plaats voor
bewust handelen, waarin kinderen zich oriënteren voor ze aan de uitvoering beginnen.

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
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vervolgonderwijs.

De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in deelplan Onderwijskundige
Vormgeving. Voor Taalonderwijs gebruiken we de methodes Kleuterplein (groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep
3), Taal Actief (groep 4-8) en List (alle groepen, doorgaande lijn); bij het Rekenonderwijs gebruiken we Getal en
ruimte (groep 3-8).

Voor de overige vakken: zie deelplan Onderwijskundige Vormgeving .

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt op basis van de leerlingenpopulatie veel aandacht in ons curriculum. In ons
taalbeleidsplan hebben we beschreven hoe we omgaan met leerlingen met taalachterstand. In het algemeen krijgen
zij extra instructie, extra aanbod en extra tijd.

Nederlandse taal

Doelstelling: het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen:

- vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven
voordoen

- kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal

- plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal

- Voor taalzwakke leerlingen maken wij een keuze: Praatboeken, praatplaten, VVE-thema’s 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:

-Taal Actief

-Kleuterplein                                                                                                  

-Piramide                                                                                                       
                                                                                               

- Veilig leren lezen    

-  Ni euwsbegrip                                                                                                                     

-  List                                                                                                             

- Pennenstreken

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen).

Rekenen/Wiskunde

Doelstelling: 

Het onderwijs in rekenen/wiskunde is erop gericht, dat de leerlingen

- verbanden kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse leefwereld

- basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskunde-taal begrijpen en toepassen in praktische situaties

- reflecteren op eigen wiskundige activiteiten, resultaten op juistheid controleren

- eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen;

 - onderzoek- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken.

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:

- Getal en Ruimte

- om de cursorische lijn te bewaken, gebruiken wij voor het jonge kind Kleuterplein en stemmen af met de
peuterspeelzaal die V.V.E.-methode Piramide gebruikt

- wij werken bewust en attent aan de doorlopende leerlijnen in groep 1 - 8.
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Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie omvat bij ons op school de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde,
biologie, gezond gedrag en verkeer, die in thema's worden aangeboden.

De wereld oriënterende vakken

In groep 1 en 2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt volgens Kleuterplein, Piramide en. Uitgangspunt daarbij is de
eigen belevingswereld, de ervaring en de waarnemingen die bij voorkeur niet uitsluitend kijken betekenen maar ook
voelen, tillen, ruiken, bewegen, aanraken, betasten, luisteren.

De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen en kunnen relaties leggen met ruimte en tijd, met
menselijk gedrag, met de natuur en het natuurkundig gebeuren, en met de kijk van het kind op zichzelf, bij het leren
zien van oorzaak en gevolg en bij het veroveren van taal als communicatiemiddel.

We gebruiken zoveel mogelijk echt materiaal en daarnaast gebruiken we materiaal uit onze eigen bibliotheek en van
de openbare bibliotheek waarmee wij nauw samenwerken via het project Boek een boek.

Doelstelling: W.O.-onderwijs is erop gericht, dat de leerlingen : �

zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio’s; � inzicht verwerven in de manier waarop de natuur
en het menselijk handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden; �

zich enige aardrijkskundige kennis en vaardigheden eigen maken; � 

zich een beeld vormen van de geschiedenis van ons land en zijn bewoners; ��

inzicht verwerven in de manier waarop de geschiedenis het menselijk handelen beïnvloedt; ��

zich enige historische kennis en vaardigheden eigen maken; �

zich een beeld vormen van de natuur om ons heen; �

zich enige biologische en natuurkundige kennis en vaardigheden eigen maken; � 

zich een beeld vormen van de natuur, milieu en natuur- en milieubescherming;

In de groep 3 en 4 wordt  thematisch gewerkt via projecten, via Internet en School-tv. We gebruiken de methodes
Naut, Meander en Brandaan.

Aardrijkskunde

Doelstelling: 

 Aardrijkskundeonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: �

zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio’s; �

inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en het menselijk handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden; �

zich enige aardrijkskundige kennis en vaardigheden eigen maken;    

zich een beeld vormen van de geschiedenis van ons land en zijn bewoners;

Er wordt gewerkt met de methodiek bij WO De groepen 5 t/m 8 werken cursorisch en/of thematisch m.b.v. school-tv
en internet.

Er wordt gebruik gemaakt van een tijdbalk in de groepen van de bovenbouw en van kaarten van Nederland, Europa
en de Wereld. We gebruiken de methodes Naut, Meander en Brandaan.

Geschiedenis

Doelstelling:

het geschiedenisonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: �

zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen; �

besef krijgen van continuïteit en verandering in het leven en in de geschiedenis van de samenleving; �

zich enige historische basisvaardigheden eigen maken; �
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kennis en inzicht verwerven omtrent inrichting en structuur van de maatschappij; �

kennis en inzicht verwerven omtrent enige hoofdzaken van en kenmerkende verschillen tussen geestelijke stromingen
in de samenleving. Er wordt gewerkt met de methodiek bij WO ���

Er wordt een grote hoeveelheid, in de loop der jaren verzameld, materiaal gebruikt, naast de uitzendingen van
Schooltelevisie en wordt met internet gewerkt. We gebruiken de methodes Naut, Meander en Brandaan.

Natuuronderwijs en gezond gedrag

Doelstelling: het natuuronderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: �

plezier beleven aan het verkennen van de natuur vanuit een kritische en vragende houding en zorg hebben voor een
gezond leefmilieu; �

kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die mensen nodig hebben om op juiste wijze met de levende en niet-
levende natuur om te gaan; �

een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur en een gezond leefmilieu ontwikkelen; �

kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond gedragspatroon dat past bij henzelf en bij de
omgeving waarin ze opgroeien.

Er wordt gewerkt met de methodiek bij WO Naut, Meander en Brandaan.

Daarnaast wordt een grote hoeveelheid, in de loop der jaren verzameld, materiaal gebruikt, uitzendingen van
Schooltelevisie en wordt er met internet gewerkt. 

Bij de wereld oriënterende vakken worden de leerlingen wegwijs gemaakt in het systeem van de bibliotheek, waar
Internet in de komende jaren ook haar plaats zal krijgen. 

Vanaf groep 5 maken de leerlingen werkstukken over onderwerpen van uiteenlopende aard. 

De basisinformatie wordt gezocht in de schoolbibliotheek van waaruit de kinderen ook leren op welke andere
manieren je aan informatie zou kunnen komen. 

Deze werkstukken en presentaties worden besproken. 

Daarnaast worden in de bovenbouw vaardigheden ontwikkeld als: het maken van uittreksels, het maken van een
schematische opzet met kernwoorden e.d.

Bevordering van sociale redzaamheid waarbij gedrag in het verkeer

Doelstelling:

het onderwijs in sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer is erop gericht, dat de leerlingen kennis,
inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en groepsprocessen.   

Er wordt gewerkt met de methodiek bij WO. We gebruiken de Verkeerskrant VVN. Bij al deze vakgebieden maken wij
elk jaar een keuze uit het aanbod van de schooltelevisie en internet zodat wij kunnen werken met materiaal dat bij de
tijd is. 

  Actief burgerschap en integratie  

De kerndoelen worden aangeboden vanuit de gebruikte WO- en zaakvakmethodes. Er wordt expliciet vastgesteld wat
in onze school wordt aangeboden ( Het team oriënteert zich op een methode voor Gezond gedrag, Sociale
Vaardigheden en Sociale Redzaamheid. We hanteren schoolbreed de methode Kiva.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. 

Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en
waarderen. 

Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij
kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren.

De muzisch-expressieve vakken
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Muziek

Doelstelling: het muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om
muziek te beluisteren, te beoefenen en om met elkaar over muziek te kunnen praten en op muziek te bewegen. 

Er wordt gewerkt met de volgende methode: Muziek moet je doen.

Tekenen en handvaardigheid

Doelstelling: Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen: �

kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en ervaringen op
persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende werkstukken; �

leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons heen: de gebouwde omgeving,
interieurs, mode en kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst; �

kennis en inzicht verwerven dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en aan cultuurgebied.

Binnen de kleutergroepen wordt muzische vorming met expressiemateriaal volgens de volgende werkwijze
ontwikkeld:                 

a. exploratie - wat is dit?                                                                              

b. experiment - wat kan ik ermee doen?                                                     

c. expressie - uiting van hetgeen in het kind leeft of n.a.v. indrukken van buitenaf
                                                                                                        

d. technische aanwijzingen en materiaalkennis/omgang                             

e. toepassingen.

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de thema’s die in de groep centraal staan.

Methodieken die als leidraad worden gebruikt in groep 3 t/m 8: ��Handvaardig en tekenvaardig.

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen.

Bewegingsonderwijs

Doelstelling: het bewegingsonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: �

kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten; �

enige kenmerkende hulpmiddelen en bijbehorende begrippen kunnen gebruiken; �

een positieve houding ontwikkelen, dan wel behouden, met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur; �

omgaan met elementen als spanning, verlies en winst.

Aan de orde komen: gymnastiek, atletiek en spel.

De methode die we als leidraad gebruiken: Basislessen bewegingsonderwijs,  Gymkids (uitgebreid met spelmodule),
Projecten i.h.k.v. De sportieve school. Sport en bewegen: op naar de sportactieve school.

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.

Informatie- en Communicatie Technologie

Zie hiervoor het ICT-plan. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld o.l.v. de I.C.T.-coördinator. Wetenschap
enTechniek wordt geïntegreerd aangeboden binnen computerlessen en binnen de WO- en zaakvakken.

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze school zich onderscheid van andere scholen.
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Engelse taal

Doelstelling: het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht, dat de leerlingen:

- vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruiken als communicatiemiddel
in contact met mensen die zich van deze taal bedienen; � 

kennis hebben van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en als internationaal
communicatiemiddel.

Methode die volgens de handleiding wordt gebruikt: Take it easy.

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete
gedragsindicatoren. De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt. 

De indicatoren zijn opgenomen in een observatie-instrument (zie Personeelsbeleid) en vormen het hart van ons
personeelsbeleid. 

Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. 

Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof
en doelgericht.

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief
arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de
leerlingen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Interactieve Gedifferentieerde
Directe Instructie (IGDI).

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Viseon, later Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht
werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we
het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze
zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat
beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
(2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van
de groep als geheel (en het leerkrachtgedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de
ontwikkeling van individuele leerlingen. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en
geleid door de IB-er. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom)
stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Zie verder het zorgplan van de school.

Intake

De intake is een onderdeel van het startmoment van een nieuwe leerling bij ons op school en geeft een beginsituatie
vanuit het perspectief van ouders. Bij de intake streven we ernaar zowel beide ouders of verzorgers als ook het/de
kind(eren) aanwezig te laten zijn. De Interne Begeleider (IB-er) voert het gesprek. Naast kennismaking hebben in dit
gesprek een aantal standaard zaken rondom geschiedenis, algehele ontwikkeling, aandachtspunten en extra zorg,
een prominente plek. Tijdens dit gesprek wordt ook gelet op de onderlinge verhoudingen tussen ouder(s)/verzorger(s)
en kind op dat moment en op de houding van het kind tijdens het gesprek. De zaken die ouders/verzorgers aangeven
tijdens de intake worden in een standaard intakeformulier op de computer verwerkt en meteen door gemaild naar de
aankomende groepsleerkracht(en) en het Z.T. van school met het verzoek tot opslaan en lezen van deze intake.
Vervolgens zal de leerkracht zorg dragen voor eventuele acties wanneer deze al hierin gevraagd zijn. Tijdens het
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intakegesprek wordt er ook ruimte/tijd gemaakt om kind en ouder(s)/verzorger(s) kennis te laten maken in en met de
groep: kinderen en leerkracht. Tevens nemen we met ouders de verkorte zorgroute “OBS De Droomboom” door.
Ouders ondertekenen deze voor kennisname en verklaren akkoord te gaan met het ontvangen en verstrekken van
gegevens ten aanzien peuterspeelzaal (peuterspeelzaal) /kinderdagverblijf/ vorige school. En indien op moment van
de intake van toepassing, akkoord voor opvragen gegevens van extern betrokken instanties. Ouders tekenen voor
samenwerking met school t.b.v. de zorg van hun kind. Dossier m.b.t. geschiedenis van de leerling; psz, vorige school,
logopedie, enz. De voorgeschiedenis vanuit andere geledingen en expertises wordt door de leerkrachten van het kind
en de IB-er grondig doorgenomen bij ontvangst van de documenten. Na lezen, vinden deze stukken hun plek in het
'papieren' dossier in de dossierkast van de betreffende bouw. Door de aangepaste wet op de privacy en het toezicht
hierop door de Autoriteit persoonsgegevens (A.P.G.) is het noodzakelijk persoonsgegevens te digitaliseren. Op
termijn zal er geen papieren dossier meer zijn. 

Informatieavond

Elke groep organiseert een infoavond aan het begin van het schooljaar waarbij alle ouders uitgenodigd worden. Hier
wordt alle gebruikelijke info rondom school, groep en zorg(route) besproken. De ouders krijgen ruim de gelegenheid
vragen te stellen.

Begin dit schooljaar zal de informatieavond als thema KIVA (de nieuwe gedragsaanpak) hebben. Daarnaast is er in
december een infoavond voor de ouders en kinderen van groep 8 betreffende de overgang naar het Voortgezet
Onderwijs.

Rapport

Elk schooljaar krijgt elk kind twee maal een schriftelijke rapportage. Dit valt in het tweede en derde trimester. Tevens
worden alle ouders aan het eind van het eerste trimester uitgenodigd voor een mondelinge rapportage. Het schooljaar
is in drie redelijk gelijke termijnen verdeeld, rekening houdend met tijdspanne van een schooljaar en een
effectieve/handige indeling. De rapportage is een weerslag van de ontwikkeling en de zorg rondom het
desbetreffende kind. De rapportage wordt door de groepsleerkrachten geschreven n.a.v. observaties,
vorderingenlijsten, zorg- /leerling-besprekingen met IB. Hierin staan o.a. beheerste leerstof/vaardigheden/ technieken,
signaleringen, vorderingen, acties, afspraken en stimulerende woorden m.b.t. de ontwikkeling van desbetreffend kind.
                          

In groep 8 hebben wij ervoor gekozen om de schriftelijke rapportage aan het eind van het eerste en tweede trimester
mee te geven.

Rapportgesprek                                     

Elke ouder wordt minstens 2 maal per jaar uitgenodigd voor een rapportgesprek, het eerste gesprek wordt gepland na
het eerste trimester, het tweede (en eventueel derde gesprek) vindt plaats aan het einde van het tweede en/of derde
trimester. Het ontwikkel- en zorgtraject m.b.t. het kind passeert hierbij kernachtig de revue gericht op toekomst,
ontwikkeling en groei. Indien nodig vraagt de leerkracht de ouder/verzorger tijdens dit gesprek om mee te werken aan
acties t.b.v. groei. Ook het kind wordt hiervoor uitgenodigd en heeft hierbij de mogelijkheid tot inbreng. Uiteraard heeft
de ouder/verzorger hierin de mogelijkheid om verhelderingsvragen te stellen of eigen bevindingen aan te geven.
Eventueel gemaakte afspraken/acties worden indien nodig vastgelegd in een gespreksformulier. Dit wordt vervolgens
door leerkracht en betrokken ouder(-s) ondertekend. Als door omstandigheden ouders niet op het geplande gesprek
kunnen komen, verwachten wij, dat een nieuwe afspraak met de leerkracht wordt gemaakt. Pas na het gesprek wordt
het rapport van het kind aan de ouders verstrekt.     

Consultatie MOVARE

De school heeft 6 maal per jaar een Consultatieve Leerling Bespreking (CLB) gepland. Hierbij is steeds een
orthopedagoge van “Onderwijs” en een IB-er van school aanwezig. De IB-er besluit samen met de leerkrachten en het
M.T, n.a.v. zorg/ leerlingbespreking, intervisies en andere, in deze zorgroute genoemde signaleringen, welke zaken
er tijdens deze CLB-gesprekken aan de orde komen. Het doel tijdens deze gesprekken is steeds: een zo optimaal
mogelijke ontwikkeling waarborgen/bereiken voor individuele leerlingen, groepen leerlingen of de gehele groep. De
betreffende groepsleerkracht(-en) zijn hierbij aanwezig. Indien nodig worden ouders van een individuele leerling ook
uitgenodigd. Ouders maken tijdens consultatie bv. kennis met de onderzoeker, de werkwijze met bijbehorend tijdpad
en er wordt ouders gevraagd naar thuisinformatie m.b.t. het kind. 

Handelingsplan

Wanneer er wordt geconstateerd dat een kind binnen het groepsplan onvoldoende profiteert van het aanbod binnen
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het afhankelijke instructieniveau én het kind een V-score heeft behaald bij Cito LOVS, kan er tijdens een
zorg/leerlingbespreking besloten worden een Handelingsplan (HP)) te starten. Ouders/verzorgers worden bij de
beslissing, start, evaluatie van een HP gevraagd mee te luisteren naar en mee te denken over de aanpak en
vorderingen hierbij. Ook wordt er om actieve deelname of medewerking gevraagd d.m.v. extra en expliciete oefening
thuis. Ouders ondertekenen voor gezien en akkoord en krijgen ruim de gelegenheid hun eigen mening te geven t.a.v.
dit onderdeel van de zorgroute. Ook het kind heeft hierin een rol. Doel hierbij is om n.a.v. kortdurende gefocuste extra
aandacht, extra tijd, hernieuwde uitleg, vereenvoudigde uitleg, meer begeleide in-oefening, concretere materialen,
e.d. te bekijken of er aan de ondersteuningsbehoefte die het kind nodig heeft, voldaan wordt, waarna het kind weer
met vertrouwen en succes deel kan nemen aan het reguliere groepsgebeuren zonder HP. De duur van een
handelingsplan is 9 les gebonden uren. Aan het einde van deze periode wordt het handelingsplan samen met ouders
geëvalueerd. Indien de gestelde doelen zijn bereikt, wordt het plan afgesloten. Wanneer de doelen nog niet bereikt
zijn, wordt het handelingsplan gecontinueerd en indien nodig bijgesteld. Ouders tekenen voor akkoord. 

Plan van aanpak

N.a.v. drie individuele handelingsplannen wordt er bij onvoldoende vooruitgang/resultaat, na onderling overleg tijdens
een zorg/leerlingbespreking met IB-er besloten, om de aanpak die in de handelingsplannen omschreven staat, voort
te zetten. Deze aanpak met bijbehorende doelen vinden dan hun plek binnen een plan van aanpak dat voor een
langere termijn gevolgd wordt. Regelmatig wordt er om actieve deelname of medewerking gevraagd d.m.v. extra en
expliciete oefening thuis. Ouders ondertekenen voor gezien en akkoord en krijgen ruim de gelegenheid hun eigen
mening te geven t.a.v. dit onderdeel van de zorgroute. Ook het kind heeft hierin een rol. Doel van het plan van aanpak
is om langdurig tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. Dit zodat het kind zich binnen de
eigen mogelijkheden optimaal kan blijven ontwikkelen.

Alle kinderen die binnen zorgniveau 4 een indicatie hebben krijgen bij ons op school een plan van aanpak. Een plan
waarin rekening wordt gehouden met de ondersteuningsbehoefte behorende bij de specifieke indicatie. Ouders
ondertekenen dit plan voor gezien en akkoord en krijgen ruim de gelegenheid hun eigen mening te geven t.a.v. dit
zorgroute onderdeel. De leerkracht evalueert in samenspraak met ouders en IB-er drie maal per jaar het plan van
aanpak. Indien nodig zullen de doelen worden bijgesteld. 

 Alcander/Speelkamer  

Wanneer de leerkrachten en IB-er n.a.v. observaties en tussentijdse gesprekken, met ouders en kind, tot de conclusie
komen dat de leerling een positieve groei zou kunnen doormaken op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling,
biedt school aan ouders en kind de mogelijkheid in te steken op het speelkamertraject. De rol van ouders hierin is
naast akkoord gaan met de deelname, thuis de tips en adviezen vanuit de speelkamerbegeleider van Alcander uit te
proberen. 

Deelname aan de speelkamer betekent automatisch dat het gezin en het kind besproken kan worden in het Zorg
Advies Team (ZAT). Na afloop van de standaard-periode wordt geëvalueerd en gestopt. Bij geen succesvolle
afsluiting volgt een advies voor ouder, kind en eventueel ook voor school, vanuit de speelkamer-begeleiding. 

Evaluaties en notitie van beëindiging vindt plaats in Parnassys. 

Gesprek op aanvraag 

 Ouders/verzorgers zijn altijd welkom een gesprek aan te vragen met groepsleerkrachten, IB-er, ZT, betreffende hun
kind(eren), ontwikkeling, gezin of zorgroute.  

Zorgroute OBS De Droomboom m.b.t. kinderen :                  

Intake Aan het kind dat bijna altijd bij de intake aanwezig is, wordt tussentijds ook vragen gesteld om enigszins
contact te leggen, vertrouwen te wekken en bij kind en ouders een welkom en prettig gevoel te bewerkstelligen.

Gesprek Tussentijds vinden er geplande en ongeplande gesprekjes plaats die een speciale plek binnen onze
zorgroute hebben. Het doel van deze gesprekken is: welbevinden bevorderen, onderling contact bevorderen,
zelfvertrouwen vergroten, contact maken, vertrouwen winnen, veiligheid bieden, situaties verhelderen, enz. N.a.v. dit
gesprek is het mogelijk dat er acties plaatsvinden waarbij leerkracht, leerling en/of ouders een rol spelen. Evaluaties
en feedback n.a.v. afgesproken acties zijn hierin wezenlijk. Wanneer de leerkracht de inhoud van het gesprek wil
vastleggen, gebeurt dit in Parnassys, maar in het kader van de vertrouwensband leerkracht-leerling is dit niet
verplicht. De geplande individuele gesprekken met kinderen staan gepland op ons “Zorg-het-jaar-rond-rooster” in
oktober en februari.
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Groepsoverzicht In iedere groep vult de groepsleerkracht aan het begin van het jaar een groepsoverzicht in. Hierin
staan: Cito, protectieve en risicofactoren, de onderwijsbehoeften (Groslijst/KIJK). Er wordt genoemd welke kinderen in
een groepshandelingsplan zitten, een individueel handelings- of begeleidingsplan of een OPP hebben. Tot slot is er
een overzicht van de externe zorg. Dit groepsoverzicht wordt 3 maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Groepsplan N.a.v. het groepsoverzicht, stelt de leerkracht per vakgebied een groepsplan op. Hierin worden de
doelen, inhoud, aanpak/methodiek en organisatie per instructieniveau omschreven (basisinstructie, verlengde en
verkorte instructie). De kinderen weten zelf of ze bij de instructie gevoelige, onafhankelijke of afhankelijke groep
behoren. Tijdens de evaluatie worden omschreven doelen ook met hen besproken.

Handelingsplan

Zie voorgaande kopje Handelingsplan..  

Groepshandelingsplan

Indien er tijdens de analyse van de LOVS-scores blijkt dat er kinderen dezelfde ondersteuningsbehoefte hebben en
dus op hetzelfde gebied zorg behoeven, worden deze gekoppeld binnen een groepshandelingsplan. Er wordt steeds
gezocht naar haalbare doelen en termijnen waarbij de kinderen succeservaring hebben. Zeer wezenlijk hierbij is de
feedback die de kinderen tussentijds krijgen. Deze feedback wordt steeds helder, duidelijk, positief en opbouwend
geformuleerd. De duur van een groepshandelingsplan is 9 les gebonden uren. Aan het einde van deze periode wordt
het handelingsplan geëvalueerd. Voor de kinderen bij wie de gestelde doelen zijn bereikt, wordt het plan afgesloten.
Voor de kinderen bij wie de doelen nog niet zijn bereikt, wordt het handelingsplan gecontinueerd en indien nodig
bijgesteld.

Plan van Aanpak

Zie werkwijze Handelingsplan. Een plan van aanpak wordt opgesteld wanneer blijkt dat na 3 keer een handelingsplan
de gestelde doelen niet zijn behaald. Tevens krijgen alle kinderen die binnen zorgniveau 4 een indicatie hebben bij
ons op school een plan van aanpak. Een plan waarin rekening wordt gehouden met de ondersteuningsbehoefte
behorende bij de specifieke indicatie.

OPP

Betreft een beredeneerde afbuigende leerlijn op een of meerdere vakgebieden. Een OPP wordt opgesteld door de
leerkracht in overleg met IB-er, consultant van ‘Onderwijs’ en indien van toepassing de betrokken ambulante
begeleider. Een OPP wordt 3 maal per jaar geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Dit alles in samenspraak met
ouders.

Pedagogisch klimaat

Voor het pedagogisch klimaat gaat de werkgroep Pedagogisch raamplan verder aan de slag. Deze werkgroep
gaat met het team gezamenlijk de methodiek Kiva implementeren. Het eerste jaar (leren en ontdekken, toepassen) is
afgerond.

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (ziehebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet
kunnen geven.

De Zorgroute van OBS de Droomboom ziet er als volgt uit:

Zorgroute OBS De Droomboom

m.b.t. zorg die school, kinderen, ouders, directie, leerkrachten, IB-ers en externen aan school gelieerd, raakt. Alle
zorgitems die beschreven zijn bij zorgroute OBS De Droomboom m.b.t. ouders en/of kinderen en hieronder niet meer
apart vermeld staan: Zie boven.

Groepsbeeldgesprek

We starten het schooljaar met een groepsbeeld-gesprek, tussen de leerkracht en de IB-er. Tijdens dit gesprek
proberen we aan de hand van een mindmap de groep in beeld te krijgen. Via bespreekpunten als groepsdynamiek,
leeropbrengsten, kracht van de groep, communicatie met ouders en/of derden en leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften etc., komen we tot de onderwijs-en ondersteunings-behoefte van de groep. Ook komt de
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ondersteuningsbehoefte van de leerkracht aan bod; “Wat denk ik dit jaar nodig te hebben om de groep te bieden wat
nodig is?”. We vullen de mindmap al pratende in en een kopie hiervan komt in de leerlingklapper. Aan het einde van
het schooljaar volgt er een afsluitend groepsbeeldgesprek waarin het jaar/de groep met de leerkracht wordt
geëvalueerd.  

Leerlingbespreking

Tijdens de leerlingbespreking passeren alle leerlingen de revue. Samen met de leerkracht wordt het groepsoverzicht
bekeken, geëvalueerd en aangepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Cito LOVS, Parnassys, signaleringslijsten,
vorderingslijsten, beheersingslijsten, observaties. Vervolgens wordt er tijdens de leerlingbespreking bekeken welke
acties genomen moeten worden m.b.t de groepsplannen/(groeps-)handelingsplannen en O.P.P.’s. De leerkracht(en)
bereid(en)t deze bespreking voor. Tijdstip: drie maal per jaar, voorafgaand aan de rapportages. Wanneer de
leerlingbespreking afgerond is, ontvangt ook de directie het bijgestelde groepsoverzicht. IB bespreking

MT  (ZT-BCO)

Op regelmatige basis hebben de Intern Begeleiders van school intern overleg. Hierbij komt o.a. aan bod:
werkbesprekingen, het vorm geven van afspraken, het bespreken van verbetering van de zorg binnen school,
uitwerken van afspraken, zorgen rondom groepen, leerkrachten, school, reflecteren op eigen IB functioneren en
lopende zorg, voorbereiden van het MT-BCO. enz. Hier worden geen agenda en geen notulen gemaakt.

Z.T. bespreking (Zorgteam)

Een keer per 2 weken is er gedurende een uur, een Z.T. bespreking gepland. Het Z.T. bestaat uit: directie en IB-ers.
Bij de start geeft elk lid zijn agendapunten aan en wordt de agenda afgesproken. Tijdens dit overleg bespreken m.n.
de Intern begeleiders de lopende zaken m.b.t. zorg. Acties en afspraken worden vastgelegd op de flap-over in het
directiekantoor. 

Overleg op verzoek

Leerkrachten, IB-ers, directie zijn altijd vrij om naar behoefte een gesprek aan te vragen met en bij elkaar m.b.t. de
zorg rondom kinderen, ouders en school.

Zorgniveaus 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Bij ons op school hanteren we de vijf niveaus van zorg zoals deze in het samenwerkingsverband zijn aangegeven.
Momenteel streven we ernaar zoveel mogelijk leerlingen te voorzien van de juiste onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte binnen zorgniveau 1-2 (de zgn. zorgroute 1). Dit betekent in de praktijk dat er veel rekening
gehouden wordt met groepen leerlingen als ook met individuele leerlingen met speciale (onderwijs-)behoeften. De
basisinstructie sluit zoveel mogelijk aan bij onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van deze kinderen. Borgen gebeurt
in het logboek.

Indien zorgroute 1 (niveaus 1 en 2) niet toereikend is, wordt n.a.v. de leerlingbespreking overgegaan tot een
Handelingsplan wat dan automatisch staat voor niveau 3. Dit houdt in kortdurende focus en extra input gericht op een
expliciet en omschreven leer/ontwikkeldoel. Dit wordt na 9 les gebonden uren geëvalueerd, indien nodig bijgesteld en
vervolgd in een nieuw Handelingsplan. Ook is het mogelijk dat er een plan van aanpak wordt opgesteld. Bij voldoende
groei wordt het handelingsplan afgesloten en stroomt de leerling terug naar zorgniveau 2.

Wanneer interne zorg door middel van het Handelingsplan niet toereikend is en de school meer duidelijkheid en
expertise nodig heeft m.b.t. de achtergrond van de stagnerende ontwikkeling, wordt er al dan niet via consultatie bij
MOVARE, een onderzoek aangevraagd. Uit dit onderzoek volgt regelmatig een diagnose en een advies. Wij als
school, zetten dit advies om in een plan van aanpak dat voor langere termijn gehandhaafd wordt en drie maal per jaar
geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt. Dan is er sprake van zorgniveau 4.  

Wanneer er n.a.v. onderzoek en gelopen zorgtraject blijkt dat onze school niet kan voldoen aan de juiste onderwijs-
en/of ondersteuningsbehoeften voor de desbetreffende leerling wordt er het volgende in samenspraak besloten: De
Trajectbegeleider neemt ouders en school meen in het traject richting zorgniveau 5. Na zorgvuldig bespreken van de
onderwijsbehoeften wordt er in onderling overleg besloten om een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in te vullen.

Een commissie van externe deskundigen van het Samenwerkingsverband beoordeelt of deze TLV terecht is
aangevraagd en geeft wel/geen beschikking SBO of SO af.

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
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ParnasSys. Er wordt gewerkt via een toetsoverzicht, dat gerelateerd is aan het Schooljaarplan. De toetsen worden
afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders
worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de
eindtoets (Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we
beschreven in de schoolgids.

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de Sociaal-Emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht, maar
passend bij de kinderen: we beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten.
Jaarlijks ontwerpen we een overzicht van normen en toetsuitslagen (zie schoolgids). Op basis van een analyse
stellen we interventies vast. Daarnaast beschikken we over een overzicht met andere kengetallen (zie de Doorkijk).
Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we normen voor verlengen (12%), zittenblijven (3%) en
schoolloopbaan (5%). Als de normen overschreden worden, stellen we interventies vast.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,5

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,7

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,31

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,11

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Aandachtspunt Prioriteit

De school biedt een breed aanbod aan hoog

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie hoog

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn hoog

De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft hoog

De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

hoog

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning verstaat hoog

De school heeft vastgesteld (in het SOP) welke voorzieningen de school kan bieden in
aanvulling op de basisondersteuning

hoog

11 Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vastgelegd en vormgegeven in schooldocumenten). Dit
boekje vormt het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de volgende competenties:

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
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8. Communicatie

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is verwerkt in het instrument
Mijnschoolteam (MST), waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team als
geheel. MST gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse
groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken. Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere leraar krijgt lesbezoeken
aan de hand van een (jaar)rooster, en een FG (jaar 1) en een BG (jaar 2). Bij de lesbezoeken wordt de leraar
geobserveerd met behulp van MST. Ook wordt het POP van de leraar (een leraar stelt 1 x per 2 jaar een POP op)
betrokken bij de groepsbezoeken. In het FG staat o.a. het POP centraal.

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we
met zogenaamde professionele leergemeenschappen en met werkgroepen. Op deze wijze is geborgd dat de leraren
betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school.

Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid.
De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (als belangrijk onderdeel van het
bekwaamheidsdossier). De schoolleider is geregistreerd schoolleider en de leraren staan ingeschreven in het
lerarenregister.

Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De mentor voert het introductiebeleid (zie Regeling Introductie en
begeleiding) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de competentieset in ons competentieboekje.
Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe
leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset), en dan met name
de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’.

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het
aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en
overige taken.

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. In de regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De
scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

Kwaliteitsindicatoren

1. 1.Onze school beschikt over een competentieboekje waarin de verwachtingen ten aanzien van het lesgeven
staan beschreven

Aandachtspunt Prioriteit

Mogelijke risico’s ten aanzien van medewerkers zijn: hoog

Mogelijke risico’s ten aanzien van medewerkers zijn: hoog

Bijlagen

1. Personeelsbeleid

12 Organisatiebeleid
De Schoolleiding

Onze school is een van de zesenveertig scholen van de Onderwijsdtichting Movare. De directie (directeur en
waarnemend directeur) geven - onder eindverantwoordelijkheid het College van Bestuur (CvB) van de
Onderwijsstichting - leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
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en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door drie bouwcoördinatoren voor de onder- midden en
bovenbouw (taken), twee IB-ers en een ICT- coördinator.  De school heeft de beschikking over een leerlingenraad,
een ouderraad en een MR. Op Movare-niveau is er een GMR.

Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd,
soms is er sprake van parallelklassen. De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van een sociogram. De
school plaatst de leerlingen dus tactisch. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de
leerlingen. Bij Rekenen en Lezen wordt het klassenverband - indien noodzakelijk - doorbroken. Kinderen kunnen dan
elders op eigen niveau rekenen of lezen.

Lestijden

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 3 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen
tussen 12.15 en 12.45 uur.

’s Middags is er les van 12.45 – 14.30 uur.

Op woensdag zijn de tijden: 08.45 – 12.30 uur.

Voor de kleuters gelden dezelfde lestijden, alleen op vrijdag hebben zijn les van 8.30 – 12.00 uur.

Schoolklimaat

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de
leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-
werken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te
informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Wij werken met de methode Kiva aan een fijn schoolklimaat.

Veiligheid

In het kader van veiligheid beschikt de school over een aandacht functionaris: de Veiligheidscoördinator, tevens
preventiemedewerker. Hij is het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten, hij coördineert het pestbeleid en
zorgt voor de actualisatie en uitvoer van het veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan). Zijn taken zijn vastgelegd in een
functieomschrijving. De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen, ouders,
stagiaires en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school
onderscheidt (zie Veiligheidsplan).

Registratie

De school beschikt over een registratiesysteem: de aandachtsfunctionaris registreert ongevallen en incidenten (met
behulp van een format). Een incident wordt geregistreerd als de aandachtsfunctionaris inschat dat het werkelijk een
incident is, of na een officiële klacht. De aandachtsfunctionaris analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd
worden door de leraren en stelt, in overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

Preventie

De school probeert incidenten te voorkomen. Een van de leerkrachten is benoemd tot preventiemederwerker. Er zijn
school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels
worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De regels zijn zichtbaar in de school op vijf pamfletten  De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (Kiva). De lessen sociaal-emotionele
ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het leerlingvolgsysteem Viseon
houden we de resultaten bij.

Monitoring

De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per 2
jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Informatie veiligheid
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De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
van sociale veiligheid. De school beschikt over 9 BHV’ers, die jaarlijks de herhalingsscholing volgen.

Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-
verband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van
de lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

Educatief partnerschap

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Ook vinden we het belangrijk, dat ouders hun kinderen kunnen helpen met hun schoolse taken (bv. huiswerk, lezen)

Uitstroom naar VO

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. De leerlingen die in groep 8 de schoolverlaten worden via een
warme overdracht bij de vervolgscholen voor VO overgedragen.  Wij hechten veel waarde aan een geregeld contact
met de scholen waaraan we leerlingen overdragen.

Privacy

Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids.

Voorschoolse voorzieningen

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met twee
peuterspeelzalen in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school
(vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode Kleuterplein die redelijk aansluit op de methode Piramide
die op de peuterspeelzalen gebruikt wordt. Samen werken we aan dezelfde thema's en voeren gezamenlijke
activiteiten uit.

We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op
de basisschool sprake van een warme overdracht.

We gaan een Peuterspeelzaal-plusgroep vormen, waarin kinderen die behoefte hebben een passende zorg thuisnabij
kunnen krijgen waar zij behoefte aan hebben.

Voor de ouders wordt VVE-thuis aangeboden.

Opvang op school

Onze school beschikt over geen voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang: de school is vanaf 08.20
uur open voor leerlingen (en ouders). Wij hanteren een continurooster . Het is ons streven om intensief samen te
werken met instanties en verenigingen in de wijk in relatie tot de naschoolse opvang. Momenteel hebben we te maken
met een aantal aanbieders van naschoolse opvang, te weten Humanitas, Alles Kidts, 't Kasteeltje en Rootz. We
onderhouden contact met JenS en Sociaal Buurtteam, die als opdracht hebben de contacten tussen de school, de
aanbieders van zorg, naschoolse opvang en de verschillende verenigingen en instanties te versterken.
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Beoordeling

1. Op onze school is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur
2. Op onze school is er sprake van een veilig en een prettig schoolklimaat
3. Het schoolklimaat is (mede) sterk gericht op de ontwikkeling van de leraren
4. Onze school is een veilige school
5. Onze school werkt effectief samen met diverse partners (o.a. ouders)
6. Bij ons op school is de privacy van gegevens goed geregeld
7. Onze school onderhoudt gereguleerde contacten met voorschoolse voorzieningen
8. Onze school biedt diverse mogelijkheden voor de opvang van leerlingen

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 4

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,6

Aandachtspunt Prioriteit

De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm hoog

De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op hoog

13 Financieel beleid
Algemeen

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de
Onderwijsstichting Movare. Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van
de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het
schoolplan van de school te realiseren. Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die
voortkomen uit de bestemmingsboxen. Het CvB zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een deugdelijke
verdeling van de gelden over de scholen. Daartoe heeft het bestuur een allocatiemodel ontwikkeld  met daarin ook de
uitgangspunten van haar beleid. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau (afdeling financiën)
en dienstverlener Driessen.

Rapportages

Maandelijks bespreekt de afdeling financiën met de directeur van de school de financiële positie van de school via de
managementrapportage. Op dat moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking tot de uitgaven
voor personeel en ziekteverzuim. Maandelijks wordt tevens het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie
toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn eigen ‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden besproken met de
afdeling P&O en Financiën, alsmede tijdens de managementrapportage.

Sponsoring

Een aantal organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage bij het bestuur.

Wij letten erop, dat de intentie en de uitstraling van sponsors passend zijn voor de Missie en de Visie van de school.

Begroting

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van het CvB vastgesteld. De vastgestelde
begroting is taakstellend voor het CvB en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat in principe geen uitgaven
kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld
wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement
geworden.
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De directeur stelt i.o.m. de financieel consulent van het bestuur n.a.v. de kaderbrief de schoolbegroting op.
Vervolgens wordt de begroting aan de MR aangeboden en in overleg vastgesteld.

Exploitatiebegroting

Financiën en beheer

Alle baten van de school worden integraal toegerekend. De scholen krijgen derhalve waar ze recht op hebben. De
omvang van de baten wordt met name bepaald door de leerlingaantallen. Een gedeelte van deze baten wordt
afgeroomd ter dekking van bovenschoolse activiteiten. Gedacht kan worden aan afdrachten ten behoeve van
personele lasten van het MOVARE-bureau en de vervangingspool, bedrijfsgezondheidszorg, onderhoud gebouwen,
administratiekantoor, licenties, netwerkbeheer en dergelijke. De ruimte die resteert kan vrij door de scholen ingezet
worden. Hierbij dienen de intern geformuleerde spelregels van MOVARE gerespecteerd te worden. Het geheel van
baten en lasten wordt vertaald in een meerjarenbegroting van de school. De school kijkt hierbij vier schooljaren
vooruit. Belangrijk hierbij is het principe van “een sluitende begroting”. Plannen die verwoord staan in het schoolplan
zullen derhalve getoetst moeten worden op de financiële haalbaarheid (meerjarig). Periodiek wordt de actuele stand
van zaken gemonitord en gerapporteerd.

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de afdeling financiën  een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
school. Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een
geldigheid van vier jaar (personeel en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het
meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het
onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting.

Huisvesting

Gebouwen en huisvesting

Het schoolgebouw vormt een vertaalslag van een visie op leren en ontmoeten waarbij wordt gestreefd naar
gezamenlijke huisvesting met andere kindpartners. De kwaliteit van het schoolgebouw is vanzelfsprekend van belang
voor de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van leerlingen. Een duurzaam gebouwd en ingericht
schoolgebouw draagt bij aan een breder bewustzijn van het gebruik van duurzame en schaarse materialen, het
scheiden van afval en het gebruik van energie. Duurzaamheid niet alleen een gebouwelijk en technisch vraagstuk,
maar evenzeer een onderwijskundig en pedagogisch vraagstuk.
Gebouwen en huisvesting Het schoolgebouw vormt een vertaalslag van een visie op leren en ontmoeten waarbij
wordt gestreefd naar gezamenlijke huisvesting met andere kindpartners. De kwaliteit van het schoolgebouw is
vanzelfsprekend van belang voor de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van leerlingen. Een duurzaam
gebouwd en ingericht schoolgebouw draagt bij aan een breder bewustzijn van het gebruik van duurzame en schaarse
materialen, het scheiden van afval en het gebruik van energie. Duurzaamheid niet alleen een gebouwelijk en
technisch vraagstuk, maar evenzeer een onderwijskundig en pedagogisch vraagstuk.

Beoordeling

1. De schoolleiding beheert de financiën effectief
2. De schoolleiding beheert de financien doelmatig
3. De schoolleiding beheert de financien rechtmatig

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

14 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning (zie bijlage) beoordelen en
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en
beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school geauditeerd, we organiseren een ouderpanel, en
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beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze
verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders
voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Leiderschap

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.

Onze school werkt vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij het werken met ons scrumbord
wezenlijk is.

Inspectie

Onze school heeft nog geen schoolbezoek gehad van de inspectie.OBS de Droomboom bestaat pas vanaf 1
augustus 2016 als fusieschool van BS 't Pannesjop en OBS Theo Thijssen. De school zit volop in de ontwikkeling van
de nieuwe OBS de Droomboom  We beschikken over een rapport met de bevindingen van beide vorige scholen uit
2014. 

De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een
basisarrangement (voldoende).

We zijn met ons bestuur, vervolgens gaan we met de inspectie, in overleg om discretionair te kunnen handelen. Dit is
gebaseerd op de analyse van onze populatie en de organisatie van (ons) passend onderwijs.

Quick Scan

De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 2015-2019) afgenomen in april 2017.
Het aantal deelnemers bedroeg 24 (responspercentage: 100%). De gemiddelde score was: 3,31.

Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in april 2017. De vragenlijst is gescoord door alle leraren (n=20). Het
responspercentage was 100%. De leraren zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score:
3,41.

Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in april 2017. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 (n=82). Het responspercentage was 99%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over
de school. Gemiddelde score: 3,35. Onze leerlingen zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school: de
leerlingenraad bespreekt 1 x per maand allerlei zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van de school.

Beoordeling

De vragenlijst (tevredenheid) voor leerlingen wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).

Vragenlijst Ouders

Komend schooljaar willen wij de ouderenquête uitzetten.

De ouders worden ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de ouderraad en de MR..

Beoordeling

De vragenlijst voor ouders (tevredenheid) wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).

Meerjarenplanning

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de
afname van de Quick Scan, de vragenlijsten etc. (zie bijlage). Met behulp van die planning plegen we systematische
kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team)
actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan.

15 Basiskwaliteit
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Kwaliteitszorg op school

MOVARE scholen werken op basis van een schoolplan. Dit schoolplan is de leidraad voor de ontwikkeling van de
school gedurende een planperiode van vier schooljaren. Het schoolplan krijgt een concrete uitwerking in de
jaarplannen. In het schoolondersteuningsprofiel geven de scholen aan welke ondersteuning ze nu aan de leerlingen
kunnen bieden en waarheen de school zich ontwikkelt.

Kwaliteit op schoolniveau start met het kennen van de populatie (leerlingen, ouders, opvoedingsklimaat thuis en de
pedagogische kwaliteit van de omgeving). Een populatie analyse geeft de school houvast in het maken van
pedagogisch- didactische keuzes, keuzes in aanbod, ondersteuning etc.

Periodiek houden scholen een leerling- en oudertevredenheidspeiling. Naast de populatie analyse geven deze
metingen een aanvullend beeld over de perceptie en de verwachtingen van de schoolpopulatie. Onder andere op
basis van de kennis, de verwachtingen en de perceptie van de populatie, maken scholen keuzes voor hun aanbod en
hun pedagogisch / didactisch handelen. Dit dagdagelijkse handelen mondt uit in methodische toetsen (en eventueel
observaties).

Periodiek objectiveert de school haar beeld met behulp van genormeerde toetsen van het Cito LOVS. In groep 8
wordt hier de Eindtoets Basisonderwijs aan toegevoegd. Zowel de LOVS toetsen als de Eindtoets worden
geanalyseerd en geëvalueerd. Dit leidt waar nodig tot het aanpassen van het pedagogisch/didactisch handelen naar
de leerling(en) of tot bijstelling van het leerkrachthandelen in het algemeen. Deze aanpassingen worden vastgelegd in
cyclische verbeterplannen Plan – Do – Study – Act (PDSA).

Parnassys vormt de administratieve ruggengraat van onderwijs en onderwijskwaliteit. Gegevens over populatie,
didactisch en pedagogisch handelen, aanbod, toetsresultaten, analyses en verbeterplanning worden bijgehouden en
ontsloten.

Kwaliteitsaspecten kwaliteitszorg op school

1. Onze school heeft een systeem voor kwaliteitszorg beschreven en werkt op basis van deze beschrijving.

2. Onze school werkt vanuit een schoolplan met een jaarplan en een jaarverslag.

3. Onze stichting beschikt over een systeem van interne audits. Onze school wordt minstens één keer per
planperiode door het Movare auditteam bezocht.

4. Het bestuur voert –conform rooster- inhoudelijke gesprekken met de scholen.

Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.

Beoordeling

1. Op onze school is er sprake van een effectief onderwijsleerproces
2. Op onze school realiseren we voldoende resultaten
3. Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat
4. Op onze school is er sprake van systematische kwaliteitszorg

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze eigen kwaliteitsaspecten

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten.

De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen
kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

17 Strategisch beleid
Strategisch beleid

De staat van het Onderwijs In “De staat van het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs 11 april 2018)” vallen
relevante passages te lezen.  
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De inspectie omschrijft haar zorg o.a. als volgt “ Het aantal leerlingen dat eind groep 8 niet goed kan lezen, is de
afgelopen twee jaar gestegen. Bij bewegingsonderwijs, cultuureducatie en natuur & techniek zijn veel prestaties lager
dan die van jaren geleden. En op het terrein van burgerschap en sociale vaardigheden constateerden we al eerder
onvoldoende vorderingen”. Vervolgens duidt de inspectie op drie opgaven die wellicht voor de komende
beleidsperiode van de onderwijsstichting MOVARE ook van belang zouden kunnen zijn. 
Drie opgaven:  
a. we hebben dringend behoefte aan een gezamenlijk beeld van goed onderwijs. Iedereen kiest z’n eigen accenten.
Dit is op zichzelf mooi, omdat leerlingen en studenten daardoor het onderwijs kunnen kiezen dat bij ze past. Maar
tegelijkertijd blijven daardoor de gewenste maatschappelijke resultaten onbenoemd en niet behaald. 
b. zorgen dat schoolteams, schoolleiders en bestuurders hun autonomie beter benutten. Dat lijdt namelijk tot prachtig
onderwijs, zo laten veel scholen en opleidingen zien. Maar autonomie betekent een grotere verantwoordelijkheid en
zeker geen alibi voor vrijblijvendheid. 
c. Het bewaken van de maatschappelijke opdracht, het collectief belang. De oplopende ongelijkheid, de grote
schoolverschillen en de sterke segregatie tonen aan dat het maatschappelijk belang gemakkelijk ondergeschikt raakt
aan individuele of georganiseerde belangen”. 

Plannen van andere onderwijsstichtingen Het Schoolleidersregister. Vanuit het schoolleidersregister wordt gewezen
op de onderstaande trends die van belang zijn en waarbij ook iets van de schoolleider wordt verwacht: 
• Technologisering: vraagt om een permanente inspanning om bij te blijven, zowel van leerlingen als leraren. De
doorgaande ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie biedt kansen om lesstof interactiever,
veelzijdiger en boeiender aan te bieden. Toekomstgericht onderwijs maakt leerlingen digitaal vaardig en mediawijs.
• Toenemende verbondenheid en internationalisering: de mogelijkheden om samen op te trekken met kinderopvang,
zorg, sport, ouders en andere onderwijsinstellingen zijn toegenomen (ook over de grens). Dit vraagt om een goede
beheersing van de Engelse taal en voor onze regio ook Duits en Frans. 
• Diversiteit en tweedeling: De toenemende diversiteit in de samenleving is te merken in de klas. Deze diversiteit is
een forse uitdaging voor het onderwijs en tegelijkertijd ook een kracht om het leren te versterken. 
• Individualisering en informalisering: De traditionele samenleving met haar vaste structuren verdwijnt steeds verder
uit beeld. Instituties en gezag, ook dat van de leraar, zijn niet langer vanzelfsprekend. Door het verdwijnen van
houvast zijn mensen voor de waarden waarop ze zich baseren steeds meer op zichzelf aangewezen. Van hen wordt
steeds meer zelfsturing verwacht. Daarin een weg vinden vraagt persoonsvorming en burgerschap. 
• Flexibilisering: De arbeidsmarkt flexibiliseert. Tijdelijk en zelfstandig werk komen steeds vaker voor, maar ook de
vast baan wordt minder vast: banen ontstaan en verdwijnen steeds sneller en veranderen gaandeweg van karakter.
Het is (mede) aan scholen om leerlingen, én hun personeel, voor te bereiden om een lerende economie waarin
werknemers zich blijven ontwikkelen. 
• Participatie: In de participatiesamenleving neemt iedereen die dat kan verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen
leven en omgeving, zonder hulp van de overheid. De overheid heeft minder te besteden en doet tegelijk een
toenemend appel op burgers en organisaties, óók scholen, om iedereen mee te laten doen. 
• Taakverbreding: Pestgedrag aanpakken, integratie, zorgtaken, achterstandenbeleid, verbinding met sport en
kinderopvang: scholen worden van alle kanten aangemoedigd om hun functie te verbreden.

Dit vraagt van het onderwijs om een scherpe visie te hebben op onze opdracht en die te gebruiken om keuzes te
maken. Jaarverslag van Movare 2017. In het Jaarverslag 2017 zijn helaas geen doorkijkjes te vinden naar de
komende jaren. Het inspectierapport (februari 2018). In de maanden november en december heeft de Inspectie van
het Onderwijs bij de Onderwijsstichting MOVARE een zogenaamd Bestuur gericht Inspectie Onderzoek uitgevoerd.
Het functioneren van het bestuur werd in samenhang met het functioneren van toen MOVARE scholen nauwgezet
bekeken. De uiteindelijk rapportage gang het CvB aanleiding tot de uitspraak “MOVARE is goed bezig”. De concrete
trotspunten zijn: de basis en de financiën op orde; open, duidelijke en respectvolle communicatie CvB, focus op wat
kinderen nodig hebben en scholen krijgen veel ruimte om schoolontwikkeling vorm te geven. Als verbeterpunten zijn
genoemd: ook in de toekomst zicht houden op onderwijskwaliteit, scholen delen te weinig kennis onderling en
“MOVARE-gevoel” nog niet tastbaar voor veel scholen. Een koers voor Limburg (mei 2012). De onderwijssector in
Zuid-Limburg staat onder druk. De ontgroening betekent dat het aantal leerlingen terugloopt. Het lerarenbestand
vergrijst en heeft onvoldoende nieuwe instroom. Op termijn doemt een lerarentekort op. Het primair onderwijs, het
voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in Zuid-Limburg worden geconfronteerd met
daling van het leerlingenaantal en onderbezetting in sectoren of opleidingen. Scholen zijn daardoor soms gedwongen
het aantal studierichtingen te beperken. De inkomsten van schoolbesturen dalen. De onderwijskosten (personeel en
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materieel) dalen echter minder snel dan de inkomsten (remanentiekosten). Dat betekent interen op het
weerstandsvermogen. Daardoor stagneren maatschappelijk gewenste onderwijsvernieuwingen en ontstaat er druk op
de kwaliteit van het onderwijs. De huidige scholendichtheid van het primair en voortgezet onderwijs is niet te
handhaven. Het behoud van kleine scholen wordt te duur. Daar bovenop komen in het kader van Passend Onderwijs
nog bezuinigingen van meerdere miljoenen euro’s voor de besturen van de Regionale Expertise Centra en het primair
en voortgezet onderwijs. Ook deze operatie gaat gepaard met een herschikking van de huisvesting en inrichting van
het (speciaal) onderwijs. Deze operatie raakt gemeenten in de afstemming van de jeugdgezondheidszorg, de
geestelijke gezondheidszorg en het schoolmaatschappelijk werk op het onderwijs. Die zorg aan de leerling zal immers
anders ingericht moeten worden. In combinatie met de toekomstige decentralisatie van de jeugdzorg heeft dat
consequenties voor de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer.
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18 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op onze school ligt een stevig pedagogisch fundament, waar in kinderen,
ouders en leerkrachten samen voor veiligheid zorgen en met respect met
elkaar omgaan.

hoog

Ouderbetrokkenheid is groot, gebaseerd op elkaar optimaal informeren,
met elkaar communiceren en samenwerken.

hoog

Door ons aanbod krijgen onze kinderen een stevige basis. hoog

We doen recht aan het inzetten en verder ontwikkelen van de talenten van
onze kinderen.

hoog

PCA
Onderwijskundig
beleid

De school biedt een breed aanbod aan hoog

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en
sociale integratie

hoog

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

hoog

De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft hoog

De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat
nodig is

hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk
van de behoeften van de leerlingen

hoog

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning
verstaat

hoog

De school heeft vastgesteld (in het SOP) welke voorzieningen de school
kan bieden in aanvulling op de basisondersteuning

hoog

PCA
Personeelsbeleid

Mogelijke risico’s ten aanzien van medewerkers zijn: hoog

Mogelijke risico’s ten aanzien van medewerkers zijn: hoog

PCA
Organisatiebeleid

De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in
elke vorm

hoog

De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op hoog
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19 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 18QK

Naam: OBS de Droomboom

Adres: Limburgiastraat 34

Postcode: 6415 VT

Plaats: HEERLEN

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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20 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 18QK

Naam: OBS de Droomboom

Adres: Limburgiastraat 34

Postcode: 6415 VT

Plaats: HEERLEN

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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3b Schooljaar

18 datumx

1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k 4a 4b 4c 4d 4e

N
e

d
e

rl
a

n
d

s
 a

ls
 t

w
e

e
d

e
 

ta
a
l

N
ie

t 
N

e
d
e

rl
a

n
d

s
e
 

n
a
ti
o

n
a

lit
e

it

T
h

u
is

ta
a
l 
L

im
b

u
rg

s
 

d
ia

le
c
t

G
e

e
n

 K
D

V
 o

f 
P

S
Z

G
e

z
in

s
k
e

n
m

e
rk

e
n

W
e

g
in

g
 a

n
d

e
rs

 d
a
n

 0

G
e

z
in

s
v
o
o

g
d

 (
O

T
S

)

IT
B

/G
T

B

1
G

1
P

(V
)E

c
h

ts
c
h

e
id

in
g

L
e

e
rl

in
g

k
e
n

m
e

rk
e
n

K
le

u
te

rv
e

rl
e

n
g

in
g

D
o

u
b

lu
re

 v
a

n
a

f 
g

ro
e
p

 3

L
o
g
o
p
e
d
ie

E
rg

o
th

e
ra

p
ie

/F
y
s
io

th
e
ra

p
ie

Z
ij-

In
s
tr

o
m

e
r

E
x
te

rn
e
 b

e
g

e
le

id
in

g
: 

C
o

g
n

it
ie

f

E
x
te

rn
e
 b

e
g

e
le

id
in

g
: 

S
E

O

L
e

e
rl

in
g

k
e
n

m
e

rk
e
n

 

S
p

e
c
if

ie
k

D
y
s
le

x
ie

 v
e

rk
la

ri
n

g

D
y
s
c
a

lc
u

lie

D
y
s
p

ra
x
ie

D
ia

g
n

o
s
e

 -
 T

O
S

D
ia

g
n

o
s
e

 -
 A

S
S

D
ia

g
n

o
s
e

 -
 

A
D

H
D

/A
D

D
/C

o
n
c
e

n
tr

a
ti

IQ
 o

n
d

e
rz

o
e
k
 <

8
0

IQ
 o

n
d

e
rz

o
e
k
 >

1
1
0

O
P

P

H
e

c
h
ti
n

g

T
ra

u
m

a

K
n

o
o

p
p

u
n

t

V
e

rw
ijs

in
d
e

x

E
x
p

e
rt

is
e

te
a
m

Z
A

T

S
B

T

J
G

Z

totaal aantal 4 1 0 0 5 1 0 0 5 4 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
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1 Tselote Asseged x x x

2 Sem van der Bol x x

3 Delilah Corvers x

4 Izzy van Kalsbeek x

5 Tygo Kölker x

6 Meliha Kulin x x x x x x

7 Demyan Lammers x x

8 Leen Mhhanna x x x

9 Danique Moonen

10 Giyano Quaedackers x x

11 Annabel Ramos Gerrits x x

12 Romy Schoonewille x x

13 Alpacina Sedjic x x x x x

14 Lana Stavasius x

15 Shanessa Vluggen x x

16 Genesis Weerts x x

17 Vinchenzo Wijnands x x x

18 Walid Elfanghoud x x

19

DOORKIJK

Kenmerken

OBS De Droomboom 2018-2019

5-11-2017

Groep

Aantal leerlingen

Leerlingenpopulatie Info
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3b Schooljaar
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Pedagogisch fundament        Basis op orde       Verbreding & verdieping       

 

- Implementatie seo methode Kiva. 

- Coaching leerkrachten in het voeren van kindgesprekken .  

- Definitie concept rapport en implementatie.  

- Schoolbrede afstemming fundamenteel en streef niveau voor rekenen. 

- De ouder als partner.  

- Schoolbrede optimaliseren van leerlingvolgsysteem.  

- Ontwikkeling wo methodiek. 

Verhaallijn Acties 2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

1. Implementatie 
Kiva 
 

Implementatie KIVA methode 
Tweejaarlijks groepsplan n.a.v. 
Kiva monitoring 

            

2. De bril van de 
leerkracht 

 

Tweejaarlijkse workshops en 6 
intervisies per jaar in de bouw 

 

            

3. Kindgesprekken 
 

Tweejaarlijkse training in 
gesprekstechnieken i.c.m. 
collegiale consultatie 

            

4. Logboek en 
groepsklapper 

 

In gebruik name definitief 
format. Onderzoek overlap 
met parnassys. Schrappen daar 
waar nodig 
 

            

5. Rapportage 
 

Voorafgaand kindgesprek, 
bepaling inhoud per 
vakgebied, waardering 
notaties, uitwerking layout. 
In gebruik name nieuwe 
rapport. 

   
 
 

         

6. Taal 
 

Monitoring implementatie 
taalmethode 

            

 Monitoring cito resultaten 
i.s.m. ib’er. Vaststellen van 
streefdoelen. 

            

 
 

Integratie taalwoordenlijst met 
180 woorden.  

            



7. Ouderbetrokkenheid VVE (incl.VVE-thuis): 
koffieochtend opzetten, 
uitvoeren en evalueren. 

            

 Samen leren, samen lezen             

 Tevredenheidsonderzoek 
ouders 

            

 Implementatie ouderprotocol 
bij intake. Partnerschap tussen 
kind, ouders en school. 

            

8. Leesbeleid 
 

 

Doorgaande lijn leesaanpak 
voor basisaanbod (laag 1) 
2x per jaar collegiale 
consultatie 
 
Doorlopende monitoring 
bijsturen waar nodig 
 
Doelen einde schooljaar 
vaststellen voor begin schoolj. 

            

 Differentiatiemodel: 
Pre-teaching en re-
teaching/ralfi light/(laag 2). 
 
Voorschotsbenadering groep 
2/Ralfi overige groepen 
 (laag 3)  

            

9. Begrijpend lezen 
 

Implementatie van groepsplan             

 Integreren van 
strategiekaarten (vak-
doorbrekend)  

            

 Domeinkennis met bijhorende 
woordenschat uitbreiden en 
verdiepen. De wereld de school 
in krijgen en de school de 
wereld in! (koppeling met 
verhaallijn 12) 

            

10. Rekenen Monitoring implementatie 
rekenmethode 

            



 Monitoring cito resultaten 
i.s.m. ib’er. Vaststellen van 
streefdoelen. 

            

 Rekenbeleidsplan (waaronder 
schoolbrede afstemming 
fundamenteel niveau) 

            

11. Kleuterplein 
 

Verdiepingsslag werkwijze en 
leerlingvolgsysteem van 
kleuterplein integreren in 
dagelijkse praktijk 

            

 Scholing Speelplezier. Focus op 
spel. 

            

12. Wereldoriëntatie 
 

Introductie nieuwe methode 
Naut, Meander & Brandaan. 
Ontwikkeling 
onderwijsinhoudelijk kader 
voor clusters 3/4, 5/6 en 7/8 
‘Meer van minder’ 
(domeinkennis) en 
onderzoekend en ontwerpend 
leren. 

            

 Introductie 
onderwijsinhoudelijk kader 
WO gr. 3 t/m 8 

            

13. Wetenschap & 
techniek 

W&T carrousel gr. 1 t/m 6 met 
lln. Gr. 7 en 8 als coach 

             

 Uitwerking derde thema naast 
MnM en TN. 

            

 W&T carrousel met drie 
roulerende thema’s 

            

              

              

              

 



1.1 Onze missie 
 
 
Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht. Waarom doen we 
wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we 
er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en 
de samenleving als totaliteit? De kern van de missie van de BMV MSP 
(waarvan onze school een kernpartner is) in de volgende zin gegoten:  
 
 
 
 

“Samen leren voor het goede leven” 
 

Onze school is daarbinnen gericht op het leggen van een stevige basis voor 

de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen. 

Die stevigheid ontstaat door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het 

kind. Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis (taal, rekenen, 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), maar ook om 

vaardigheden (gymnastiek, spel, dans, tekenen, handvaardigheid) en gedrag 

(sociaal-emotionele ontwikkeling). En dat binnen een context waarin het 

woord samen een belangrijke rol speelt en een focus ligt bij de basisvakken 

rekenen en taal. Onze school  biedt pedagogisch gezien een prettige, veilige 

omgeving voor kind en leerkracht, waar iedereen zich gewaardeerd mag 

voelen. We doen dat door de kinderen serieus te nemen en hen te leren op te 

komen voor zichzelf met daarbij ook oog te hebben voor de ander. Door 

middel van gesprekken met leerkrachten en leerlingen wordt de week 

geëvalueerd en wordt met elkaar overlegd hoe bepaalde dingen anders en 

beter zouden kunnen of moeten. Hierdoor wordt de betrokkenheid en het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen gestimuleerd. Leidend zijn 

hierbij de basisbehoeften die Luc Stevens al in 1997 formuleerde: autonomie, 

relatie en competentie en de door Gert Biesta geformuleerde driehoek: 

subjectivatie, socialisatie en kwalificatie. 

  
- Autonomie en subjectivatie houdt in dat de leerling zichzelf iemand  

  vindt; dat hij eigen besluiten kan nemen; dat hij niet het slachtoffer   
  is van dingen buiten zijn macht. 

 
- Relatie en socialisatie verwijzen naar ‘erbij horen’. De leerling heeft 

         het gevoel welkom te zijn in de klas bij de betreffende docent; het  
         gevoel onderdeel uit te maken van een groep en in die groep een     
         plekje gevonden te hebben. 

 
- Competentie en kwalificatie wil zeggen dat de leerling zich bekwaam  

  voelt dat hij in de  klas de indruk heeft dat hij kan wat er van hem  
  gevraagd wordt; dat hij  zin heeft in het leren van iets nieuws en het  
  geleerde weer wil inzetten bij nieuwe onderwerpen. 

 
Deze basisbehoeften willen wij de komende schoolplanperiode nadrukkelijk 

terug zien op de volgende manier: 
 

 
 



 
Teamniveau 
 

 
Klasniveau 

 

Relatie/Socialisatie 
 

Werken aan gezamenlijke visie Houden aan gedragscode 

 

Werken aan een professionele cultuur Kinderen serieus nemen en behandelen 

als kleine mensen : niet kleineren, 

uitschelden, uitlachen. Behandel een 

ander zoals je zelf behandeld wenst te 

worden 

Werken aan communicatie 

Geven en ontvangen van feedback, 

strokes, etc. 

Kinderen veel coöperatief laten werken. 

Het sociale aspect is altijd de hoofd- of 

bijbedoeling 

Houden aan gedragscode Meten van sociaal-emotionele gevoelens 

van leerlingen 

Overleg voeren met de leerlingenraad Concreet stappen ondernemen bij 

onveilig gevoel, bv. pesten, faalangst, 

onzekerheid 

 Invoeren van gedragsregels met 

pictogrammen 

 Voeren van kindgesprekken 

 
 

Competentie/Kwalificatie 
 

Leerkrachten bevestigen in wat goed 

gaat 

Leerlingen bevestigen in wat goed gaat 

Leerkrachten taken geven die bij hun 

talenten passen 

Leerlingen aanspreken op eigen niveau 

Leerkrachten medeverantwoordelijk 

maken voor hun ontwikkeling door 

gebruik te maken van een 

bekwaamheidsdossier 

Leerlingenondersteuning richten op wat 

het kind wel kan 

Leerkrachten medeverantwoordelijk 

maken voor hun ontwikkeling door 

werkgesprekken 

Coöperatief leren gebruiken om eigen 

bijdrage te vergroten 

Leerkrachten ruimte bieden om binnen 

een cluster (groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) 

samen te overleggen en voor te 

bereiden 

Meervoudige Intelligentie gebruiken om 

talenten te ontwikkelen 

Leerkrachten te coachen door externen 

en internen 

ICT inzetten om van informatie, kennis 

te maken 

Communicatieve competentie vergroten 

door gerichte aandacht op teamniveau 
 

 

Autonomie/Subjectivatie 
 

Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk 

voor hun taken 

Kinderen hebben iets te kiezen: invoeren 

van taakkaarten voor zelfstandig werken 

Wij dragen samen de verantwoording 

voor de hele school 

ICT inzetten om van informatie, kennis 

te maken 

Leerkrachten zetten hun talenten in Kinderen zetten hun talenten in 

 
 

 



1.1 Onze visie 
 

OBS de Droomboom werkt vanuit een 
systematische aanpak voor goed 
onderwijs. De pedagogische basis is 
voor ons van wezenlijk belang om het 
kerncurriculum vorm te geven (met 
veel ICT-ondersteuning en inzet van de 
expertise binnen het team. Daar 
bovenop staat de verbreding en de 
verdieping (talentontwikkeling).           
Hierbinnen is ruimte voor 
ontwerpende activiteiten en specifieke 
talenten van onze leerlingen en 
leerkrachten. Naast de drie beschreven 
lagen (rood-blauw-groen) is er 
ondersteuning (wit) voor in alle lagen 
(hulp, tips, zorg).      
De aanpak vergt ruime mogelijkheden 
voor gebruik van ICT (aangevuld met 
gebruik van personal device) en 
optimale benutting van data.               
Onze aanpak is gebaseerd op onze 
onderwijskundige en maatschappelijke 
visie 
 

   Missie en Visie 
 
 

 

 Wij brengen werelden bij elkaar: We staan ervoor dat normen en waarden tussen 
mensen van verschillende afkomst gerespecteerd worden. 
  

 Wij geloven dat onze kinderen bij ons in een gestructureerde, veilige en respectvolle 
omgeving leren, hierbij staan wij voor een verbinding met de wijk. 
 

 Wij zien ouders als gelijkwaardige partners die, net als wij, zoekende zijn naar het beste 
voor hun kind.  
 

 Wij willen ons onderwijs voortdurend verbeteren,  bieden een breed onderwijsaanbod 
en streven naar hoge opbrengsten. 
 

 Wij geloven dat leerlingen eigenaar kunnen leren zijn van hun ontwikkeling. 
 

 Wij geloven dat door samenwerking, het geven van feedback en het inzetten van 
zelfreflectie kinderen optimaal kunnen groeien.  
 

 Wij geloven dat leerlingen met onze ondersteuning, vanuit eigen positieve kracht, 
talenten ontwikkelen en hiermee gelijke kansen in de samenleving kunnen nemen. 
 



   
Stimulerend 

 

 

Belemmerend 

 

Kansen/Aangrijpingspunten 

 

Het schoolteam 
 

 

Het schoolteam 
 

Het schoolteam 

 
o Didactisch sterk 
 
o Professioneel 
 

o Betrokken en enthousiast 
 
o Handelen vanuit het kind 
 
o Opbrengstgericht 

 
o Ontwikkelingsbereid 

 
o Verantwoordelijkheidsgevoe

l 
 
o Goede samenwerking 
 

o Vastgestelde missie en visie 
 
o Humor en plezier 
 
o Warm pedagogisch klimaat 
 
o Specifieke kwaliteiten 

 

- LB master SEN Gedrag 

- LB master SEN IB-er 

- LA IB-er (2x) 

- LB MLI Innovatie 

- LB VVE-specialist 

- LB Reken-specialist (2x) 

- LB Lees-specialist 

- LB Taalspecialist 

- LA Taal-specialist (3x) 

- LA gym-specialist (2x) 

- LA ICT-specialist 

- LA MLI-specialist 

- LA specialist 

internaliserende 
problemen 
 

 
o Nog regelmatig klassikale 

focus 
 

o Sterke controlebehoefte 
 

o Veel tijdsinvestering 
resulterend in werkdruk 

 
o Enthousiasme soms te 

groot, geen prioriteiten 
kunnen stellen 

 

o Missie en visie, 
vastgesteld, maar moeten 
verder gespecificeerd 
worden. 

 

o Optimaliseren van de  

inrichting van ons 

schoolgebouw 

 

o Veel methodes 

vernieuwen (fusie 2 

aparte scholen is hier 

debet aan) 

 
o Leren van elkaars 

kwaliteiten en specialismen 
o Teamleren, samen leren 

van en met elkaar 

 
o Goede en evenwichtige 

verdeling/aanpak nieuwe 
onderwijskundige 
ontwikkelingen vertaald in 

een meerjarenplanning 
 

o Filtering van activiteiten 
buiten het lesprogramma 

 
o Werkgroep Pedagogisch 

Fundament, die missie en 
visie concreet maakt in de 

school samen met 
werkgroep Basis op orde 

 
o Kritisch kijken naar de 

expertisebehoefte van de 
school 

 

o Opbrengsten op niveau 

houden door inzet van 
 

- Handelingsgericht werken 

- IGDI 

- Zelfevaluatie op school-, 

groeps- en individueel 
niveau 

- Scholing op maat 

- Onderwijsinhoudelijke 

werkgroepen per 
kerndoelgebied  

- Gerichte aanschaf 

methodes aan de hand 
van een 
meerjarenplanning 

- Gerichte doelen stellen 

naar aanleiding van 
zelfevaluatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stimulerend 

 

 

Belemmerend 

 

Kansen/Aangrijpingspunten 

 

De Directie 
 

 

De Directie 
 

De Directie 

 
o Enthousiaste directeur 

 
o Ervaring op andere scholen 

 

o Opbrengstgerichte instelling 
 

o Transparant en duidelijk 
 

o Openheid in communicatie 

met leerkrachten en ouders 
 

o Oog voor sfeer en rust 
 

o Oog voor welbevinden 
personeel 
 

o Bieden van structuur 

 
o Oog voor cultuur 

 

o Respectvol leiding geven 

 

 

 
o Eenhoofdige leiding, weinig 

spreiding 
 

o Tijdgebrek (1,1 FTE 
Schoolleiding) leidt tot 

werkdruk 
 

o Moeite met uitvoeren, 
ondanks planning, van 

eigen werkzaamheden 
 

o In de verhouding tussen 

beheer, ondernemerschap, 
onderwijskundig 
leiderschap en begeleiding 
van personeel neemt het 
beheer een te grote plek in 
 

o Extra taken door verder 
optimaliseren van ons 
schoolgebouw 
 

o Span of controle 

 
o Taken en 

verantwoordelijkheden 
herverdelen 
 

o LB leerkracht betrekken bij 

beheer en organisatie 
 

o Structureel overleg om 
planning te maken en te 

bewaken 
 

o Meer gebruik maken van 

kwaliteiten van individuele 
teamleden 

 
o Gedeeld leiderschap 

 
o Diepgang creëren in inhoud 

en kwaliteit 
 

o Zorgvuldig traject keuze 
nieuwe directeur  
 

 
 

 
 

Stimulerend 

 

 

Belemmerend 

 

Kansen/Aangrijpingspunten 

 

De Kinderen 
 

 

De Kinderen 
 

De Kinderen 

 

o Veel schoolgewicht, 
waardoor extra formatie  
 

o Groene opbrengsten cito 
 

o Positieve houding t.o.v. 
school en leren 

 
o Weten hoe conflicten op te 

lossen 
 

o Welbevinden positief (op 
basis van SEO lijsten) 

 
o Respectvolle houding 

 
o Er is een leerlingenraad 

 

o Sociale problematiek neemt 
toe 
 

o Te veel zorgleerlingen in 
één groep 
 

o Te groot aantal leerlingen 

met zware zorgbehoefte 
 

 
 
 

 

o Ontwikkeling en scholing 
van het team richten op 
expertise die nodig is om 
zorgleerlingen te 
begeleiden 
 

o Passend verrijkend 

onderwijs zoeken voor 
(hoog)begaafde leerlingen 
 

o Aanschaffen van een 
genormeerd instrument om 
welbevinden en zelfbeeld te 

meten 
 

o Richten op talenten van 
kinderen 

 
 
 

 



 

Stimulerend 

 

 

Belemmerend 

 

Kansen/Aangrijpingspunten 

 

De Ouders 
 

 

De Ouders 
 

De Ouders 

 
o Ouders hebben veel 

vertrouwen in de school 
 

o Ouders zijn betrokken bij 
de school: 

 

- MR 

 

- Ouderraad 

- Hoofdluisbrigade 

- Hulpouders 

- Activiteitenplangroepen   

 
o Ouders wensen en 

waarderen de open 
communicatie vanuit de 
school 

 
o MR levert een positief 

kritische bijdrage aan het 
beleid van de school 

 
 

 
o Gemiddeld laag 

opleidingsniveau ouders 
 

o Veel ouders werken 
(parttime) 

 
o Soms nog onduidelijkheid in  

 
taakstelling ouderraad en 

medezeggenschapsraad 
 
       

 
 

 
o Open en duidelijke 

communicatie naar ouders 
toe 
 

o Gedragscode actualiseren 

 
o Ouders betrekken bij 

activiteiten in de school 
 

 
o Inzet van vrijwilligers in 

school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stimulerend 

 

 

Belemmerend 

 

Kansen/Aangrijpingspunten 

 

Onderwijsaanbod 
 

 

Onderwijsaanbod 
 

Onderwijsaanbod 

 
o Kerndoel dekkend aanbod 

vanuit de lesmethodes 
 

o Gebruik van het directe 
instructiemodel (IGDI) 

 
o Gebruik van dag- en 

weektaken 
 

o Gebruik van coöperatieve 
werkvormen 
 

o Veel gebruik van 
gastleerkrachten, excursies 
en projecten om het 
onderwijs betekenisvol te 
maken 
 

o Speciale aandacht voor 
actief burgerschap via 
Kunst van Lezen, Project 
Natuurbeleving, 
leerlingenraad 
 

 
o Aantal verouderde 

methodes 
 

o Te weinig aandacht voor 
techniekonderwijs 

 
o Logboek moet aangepast 

worden n.a.v. 
gebruikerservaringen 

 
o Afspraken over coöperatief 

klassenmanagement niet 

altijd optimaal heler 
 
 
 

 
o Methodes planmatig 

vervangen 
 

o Methode en materiaal voor 
techniekonderwijs 

 
o Methode voor taal/lezen 

implementeren 
 

o Implementatie 
Handelingsgericht werken 
(HGW) gebruiken en 

logboeken uniformeren 
 

o Afspraken maken over 
coöperatief 
klassenmanagement en 
deze borgen 

 
o Innovatief leren in thema’s 

 

 
 

Stimulerend 

 

 

Belemmerend 

 

Kansen/Aangrijpingspunten 

 

Omgeving 
 

 

Omgeving 
 

Omgeving 

 
o Geen concurrerende school 

binnen de wijk MSP 
 

o Positieve samenwerking 
met de gemeente en 
wijkagenten 
 

o Positieve samenwerking 

met de participanten binnen 
het gebouw 
 

o Ontwikkeling buurt in fysiek 
en sociaal opzicht 
 

o Korte lijnen naar 
buurtoverleg (werkgroep 
Inhoud MSP, 
Klankbordgroep MSP), 
gemeenschapshuis ’t 
Leiehoes en diverse 
verenigingen. 

 

 
o Verschillen tussen de 

wijken Meezenbroek, 
Schaesbergerveld en 
Palemig in de buurt MSP 
 

o Weinig sociale cohesie. 
 

o Veel hangjongeren in de 

buurt van de school 
 

o Sociaal-maatschappelijke 
problematieken (OAB-
buurt) 

 

o Vervallen kerkgebouw 
naast de school 

 
o Vandalisme 

 
o Geen veilige 

verkeersomgeving 

 
o Bewaken van afspraken 

vastgelegd in visie BMV 
MSP  
 

o Communicatie tussen 
participanten BMV MSP 
optimaliseren 
 

 
o Inrichting omgeving 

 
o Oplossing voor de vervallen 

kerk 
 

o Verkeersveiligheid 
verbeteren 

 
 
 
 
 



 
 

Stimulerend 

 

 

Belemmerend 

 

Kansen/Aangrijpingspunten 

 

Het gebouw 
 

 

Het gebouw 
 

Het gebouw 

 
o Nieuwbouw aangepast aan 

de eisen van deze tijd 
 

o BMV MSP: 

- Basisschool 

- Peuterspeelzaal 

Ieniemienie 

- Privé-Logopediste 

- Gemeenschapshuis ‘t 

Leiehoes 

- Vrije bibliotheek 

 
o Verwerkingsruimte per 

bouw 
 

o Inpandige sportzaal  
 

o Schuifwanden tussen lokaal 
en gang 
 

o Genoeg speelruimte om de 
school (naast speelplaats) 

 

 
o Opruimen sportzaal door 

verenigingen  
 

o Niet alle mogelijkheden van 
gebouw worden benut 

 
o Speelzaal is volledig bezet 

voor gymlessen en dus niet 

beschikbaar voor andere 
activiteiten 
 

o Speelplaats aan de kleine 

kant 
 

o Geen lokaal extra voor 
Schakelklas, waarvoor 
personeelskamer nu wordt 
gebruikt. 

 
o Twee lokalen in ander 

gedeelte van de BMV, 
vanwege ruimtegebrek in 
de school 

 

 

 

 
o Regelmatig overleg met 

verenigingen 
 

o Mogelijkheden ruimten 
optimaal gaan benutten 

 
o Verhalen en liederenkamer 

in BMV MSP 

 
o Optimaliseren van 

gezamenlijk gebruik van de 
beschikbare ruimtes 

 
o Openbare ruimtes 

optimaliseren (inrichting, 
toezicht en veiligheid) 

 
o Uitbreiding huisvesting voor 

middellange en lange 
termijn 
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