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1 Inleiding

1.1 Inleiding

1.1 Doel schoolplan
Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes deze school maakt voor de
schoolplanperiode 2019-2023. In deze keuzes is rekening gehouden met de huidige stand van zaken van het
onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van onze school. Die omgevingsfactoren
benoemen we in hoofdstuk 2. Het schoolplan geeft aan de inspectie, het bestuur, team en ouders duidelijkheid over
wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven.

1.2 Samenhang
Dit schoolplan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van samenhang
vertonen en uiteindelijk gericht zijn op het creëren van goede voorwaarden voor de uitvoering van kwalitatief sterk
onderwijs.

Ontwikkelen en bewaken van de in dit plan beschreven kwaliteit van het onderwijs beschouwen wij als de
allerbelangrijkste opdracht van onze school. 
Deze meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn richting gevend voor gedetailleerde
actieplannen, die jaarlijks opgesteld worden. Op die manier zijn we transparant naar al onze stakeholders. 

1.3 Totstandkoming
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan. Op basis van
de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en infor-matie over nieuwe en/of op handen zijnde ontwikkelingen
heeft het schoolteam de richting aangegeven waarin de school zich zou moeten ontwikkelen.
De geformuleerde missie en visie resulteert in een aantal strategische keuzes die naar het oordeel van het team
leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen.
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan in de
komende vier jaar.
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en
bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven.

1.4 Relatie met andere documenten
De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhoud van het schoolplan. In dit
schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten die aanwezig zijn op onze school en als bijlage zijn
toegevoegd.
- Schoolgids
- Schoolondersteuningsprofiel
- Ondersteuningsplan samenwerkingsverband
- Veiligheidsplan 
- Zelfevaluatiekader-Identiteit in het openbaar onderwijs (VOS/ABB) 
- Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

2 Schoolbeschrijving

2.1 Algemeen
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Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Onderwijsstichting Movare 

CvB:  R. Kruszel en K. Huijnen-Becks 

Adres + nr.:  Heyendallaan 55b

Postcode + plaats:  6464 EP  Kerkrade

Telefoonnummer:  045-5466950

E-mail adres:  info@movare.nl

Website adres:  www.movare.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  Openbare basisschool de Trampoline 

Directeur:  M. Pastoor 

Adres + nr.:  Prins Bernhardstraat 40 b 

Postcode + plaats:  6441 AL Brunssum 

Telefoonnummer:  045-5640310 

E-mail adres:  info.obsdetrampoline@movare.nl

Website adres:  www.obsdetrampoline.nl

 MT: Tamara Dassen en Kees Schroijen 

 Voorzitter MR: Margot Kleinjans 

Samenwerkingsverband:  PO 31.06 Samenwerkingsverband Heerlen e.o. 

De directie vormt samen met twee collega’s het managementteam (MT) van de school. Onze school wordt bezocht
door 178 leerlingen (1-10-2018). Van deze leerlingen heeft 13,4% een gewicht: 15 leerlingen hebben een gewicht van
0,3 en 9 leerlingen een gewicht van 1,2. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze
organisatie en ons onderwijs staan beschreven in het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (zie bijlage). Onze
school staat in het centrum van Brunssum. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via intakegesprekken).
De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een MBO-populatie (54%).

3 Sterkte-zwakteanalyse

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In november hebben de teamleden een enquête ingevuld waaruit onderstaande schoolfoto is ontstaan. 
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Die schoolfoto kunnen we ook "vertalen" naar de SWOT-analyse:    
De SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities en threats) is een hulpmiddel waardoor we ons zelf (interne
analyse) en de omgeving waarin we opereren (externe analyse) beter kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen we de
komende 4 jaar doelgerichter benaderen.

Stimulerend:    
o Professioneel en didactisch sterk
o Betrokken, enthousiast, humor en plezier
o Opbrengstgericht handelen vanuit het kind
o Goede samenwerking in bouw en bouw overstijgend
o Warm, open en veilig pedagogisch klimaat

Belemmerend:
o Veel administratie resulterend in werkdruk
o Samenwerking met externen
o Betrekken van leerlingen bij de school en de schoolorganisatie (leerlingenraad)
o Ongewenste communicatie met ouders

Kansen:
o Bereidheid tot school brede professionalisering
o Filtering van activiteiten buiten het lesprogramma
o Kritisch kijken naar de expertise behoefte van de school
o Educatief partnerschap
o Opbrengsten op niveau houden door inzet van:
• Handelingsgericht werken
• Directe instructiemodel
• Zelfevaluatie op school-, groeps- en individueel niveau
• Boeiend onderwijs ten behoeve van opbrengsten
• Scholing op maat
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4 Risico's

4.1 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsonderdeel.

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Passend Onderwijs Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: Inclusief Onderwijs

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Weinig/geen mobiliteit Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: Goede f-gesprekken voeren

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Juiste koers uitgezet Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: Professionele organisatie behouden

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Geen zorgen Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: Bovenschools beleid

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Vraagt voortdurend onze aandacht Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Kinderen nog beter in kaart brengen

5 De missie van de school

5.1 De missie van de school
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5.1 De missie van de school

Binnen de kaders van de missie, visie en het strategisch beleidsplan van MOVARE formuleert elke school zijn eigen
missie en visie. 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? 
Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten:

             ‘ Wij zijn voor onze kinderen de sprong naar hun toekomst’

Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen. Wij
willen onze kinderen voorbereiden op een snel veranderende omgeving. Er is steeds meer behoefte aan een ander
soort leren: een vorm van leren, waarbij kinderen niet langer worden voorbereid op een maatschappij die niet meer
bestaat, maar op het functioneren in de samenleving van de 21ste eeuw.
Het laatste basisprincipe van het Jenaplan luidt niet voor niets: "In de school worden verandering en verbetering
gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt ge-stuurd door een consequente wisselwerking tussen doen
en denken."
Leren vraagt om geborgenheid, veiligheid en om de uitdaging om alle eigen moge-lijkheden te benutten. Op OBS De
Trampoline willen wij ervoor zorgen dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De ontwikkeling van het
kind heeft betrekking op het cognitieve gebied, het leren van maatschappelijke vaardigheden en zeker op het sociaal-
emotionele gebied. Sociaal-emotionele vorming zien wij als een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de
aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen en wij halen zo de beste resultaten uit onze kinderen.
Elk kind verschilt in de manier van ontwikkelen en in het tempo waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. Het is dan ook
de taak van onze school om het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aan te passen aan de ontwikkeling van het kind en
deze ontwikkeling op gang te houden en te stimuleren. ‘Kwaliteit ontstaat als mensen geïnspireerd zijn; als er sprake
is van enthousiasme en liefde voor wat ze doen. Meer passie leidt tot betere resultaten, betere resultaten leiden tot
meer passie’ (Jutten, 2008).
Wij tonen passie, inzet en aandacht voor onze leerlingen. Er wordt uitgegaan van wat leerlingen wél kunnen in plaats
van wat zij niet kunnen. Dat is voelbaar en hoorbaar in de school. Het startpunt voor ons als leraar is een
vanzelfsprekend vertrouwen in de ontwikkeling van je leerlingen en in hun motivatie om te doen en te laten zien wat
ze kunnen. Op onze school staat de kwaliteit van de interactie tussen docent en leerling centraal.
Het Jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan. We kijken naar:
1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander
3. De relatie van het kind met de wereld
In de basisgroepen wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen leren om
te praten over gevoelens, leren voor elkaar op te komen en respect te hebben voor zichzelf, voor elkaar en voor hun
omgeving, zowel in de dagelijkse gang van zaken als tijdens lessen dramatische expressie. In onze school is
wereldoriëntatie een belangrijk vormingsgebied. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur om hen heen, de
mensen van dichtbij en verder weg en met vragen rond de zin van het leven en de wereld. De kinderen zijn
ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en
ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen.
Op onze school is wederzijds vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect vanzelfsprekend.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te kunnen volgen, gebruiken wij het leerlingvolgsysteem
KANVAS behorende bij onze KANJERTRAINING.
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op
de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te
verbeteren (curatief).
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Bij de kanjertraining horen vijf duidelijke Kanjerregels die gelden voor iedereen die be-
trokken is bij de school
• we vertrouwen elkaar
• niemand speelt de baas
• je doet niet zielig
• we helpen elkaar
• niemand lacht elkaar uit
In algemene zin willen we een school zijn die hoge verwachtingen waarmaakt. Een school waarin wij als schoolteam
onze leerlingen ondersteunen om alles uit hun moge-lijkheden te halen, mede door een eigentijds aanbod en een
eigentijdse aanpak, waar-door bij alle belanghebbenden (kinderen, ouders, gemeente, stichting, inspectie) een
positief beeld heerst.

Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen hierbij worden betrokken. Adviezen
voor aanpak van gedragsproblemen worden aangereikt. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te
kunnen volgen, wordt zoals hierboven beschreven de KANVAS lijst ingevuld. Dit systeem bestaat onder andere uit
een sociogram, een leerlingen vragenlijst, een docentenvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen.
De leerlingen vragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en kan door scholen eveneens gebruikt worden om de
sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. De onderwijsinspectie gebruikte vanaf 1 augustus
2014 de Kanjervragenlijst voor het beoordelen van de sociale competenties van leerlingen (indicator 1.5). Vanaf 2017
kan, indien een machtiging wordt ingediend, de Sociale Veiligheidslijst van de Kanjertraining gebruikt worden om te
voldoen aan de wet Sociale Veiligheid.

Onze kernwaarden zijn:

we vertrouwen
elkaar

  

niemand speelt de
baas

  

je doet niet zielig

  

we helpen elkaar

  

niemand lacht
elkaar uit

5.2 Visie

Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst. Waar gaat het heen? Waar gaan wij heen?
Hoe zien we ons zelf in de komende jaren? Welke kant willen wij als school opgaan? Wat willen we bereiken? 
Het gaat bij het formuleren van onze visie dus om:
1. Wat zal de toekomst ons brengen?
2. Hoe gaat onze toekomst eruit zien?
3. Wat is nodig om te bereiken waarvoor we willen gaan?
Onze visie geeft aan: ‘Hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij overmorgen succes hebben?'
Wij richten onze school in als een lerende organisatie. Dit houdt onder meer in, dat eenieder een belangrijke rol heeft
en dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin mensen voortdurend van en met elkaar kunnen leren.
Wij als school vinden het belangrijk dat wij de kinderen meer bieden dan alleen maar het bijbrengen van kennis. Het is
belangrijk dat wij kinderen bij de hand nemen en hen helpen bij hun ontwikkeling in de maatschappij. Als
EUREGIOSCHOOL dragen wij dit zeker uit. Dat betekent dat er iedere dag weer veel vragen en uitdagingen op ons
afkomen.
De grootste uitdaging is de kans om de school in te richten als een plaats waar het fijn is om te leren, te werken en te
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spelen, zowel voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders.
De leerlingen worden systematisch in hun ontwikkeling gevolgd waarbij het aanbod afgestemd wordt op de
onderwijsbehoefte en de basisbehoefte van onze leerlingen.
Door eigen inbreng van de leerlingen en onze thematische werkwijze ontstaat een boeiende leeromgeving waarbij
elkanders kwaliteiten ten volle benut worden.
Ook wij als team leren van en met elkaar d.m.v. het delen van kennis en het delen van elkanders enthousiasme en
kwaliteiten zodat er steeds vernieuwing van onderwijs binnen de school plaatsvindt. Bekwaamheid en bevlogenheid
zijn belangrijke ingrediënten van ons vakmanschap.

Als we de blik naar buiten richten zijn de volgende uitgangspunten voor onze school relevant:
a. Opbrengstgerichtheid en handelingsgericht werken als belangrijk thema voor het
    hele onderwijsveld.
b. Passend onderwijs. 
Ons grote aandachtspunt is om te onderzoeken hoe we dit in de komende schooljaren en met de huidige middelen en
formatie het beste gestalte kunnen geven.
c. Nieuwe en andere manieren om kennis en vaardigheden te vergaren.
d. Demografische ligging.
e. Zelfredzaamheid vergroten.
f. Moderne media spelen in de wereld van het kind een steeds prominentere rol.
g. 21st century skills.
h. Ouderbetrokkenheid
i. Effectief sturen op kwaliteitsgegevens (monitoring)
j. Leidinggeven aan professionalisering 

Waar gaan we dus voor:
a. Het bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs voor al onze leerlingen.
b. Een structurele inzet van werkvormen m.b.t. meervoudige intelligentie, coöperatief 
    leren (kinderen leren van en met elkaar) en het zogenaamde systeemdenken in
    cursus- en basisgroepen. 
c. Werken in cursus- en in basisgroepen (doorbroken jaarklassensysteem) en blijven 
    leren volgens de gedachten van het Jenaplansysteem.
d.  Gecertificeerd Kanjerschool blijven.
e.  Didactisch repertoire van onze leerkrachten blijven vergroten.
e.  Professionaliseren van ons team.
f.  Een school waarbij de infrastructuur zo is ingericht dat ICT-middelen goed en snel te
    gebruiken zijn . Tevens meer toespitsen op coderen en programmeren.
g. Voor het opwaarderen van het vak techniek en ons wereldoriënterend onderwijs.
h. Euregioschool zijn: samenwerking met de partnerschool Alsdorf in Duitsland 
    systematisch proberen te integreren in het taalonderwijs.
i.  Gezonde School vignet behouden, uitbouwen en borgen.
j.  Hoogbegaafdheid als speerpunt binnen onze school inzetten en uitdragen.

Tijdens de gesprekken, vergaderingen en teammomenten van afgelopen schooljaar waarbij we met het team onze
schoolontwikkeling bespraken, kwamen de volgende items naar voren:
*    Stevige implementatie van de theorie en de praktijk van de teamcursussen    
     'Opbrengst- en handelingsgericht werken' en 'werken aan leerstofoverstijgende
     doelen';
*    We willen de opbrengsten van onze meer begaafde- en hoogbegaafde leerlingen
     verhogen. Naast onze teamcursus willen we werken met een begaafdheidsspecialist
     die gaat toezien op de implementatie en de visie omtrent meer- en
     hoogbegaafdheid;
*    Werkvormen hernieuwd inzetten;
*    De school op een nog hoger plan willen brengen m.b.t. de sociaal-emotionele
     vorming. In de nieuwbouw bemerken we een negatieve tendens m.b.t. het gedrag 
     van onze leerlingen. We willen een positievere instelling van leerlingen creëren.
     Adequaat gedrag willen we systematisch positief bekrachtigen;
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*    Klassendoorbrekend wereldoriënterend onderwijs verstevigen en gepersonaliseerd
     aanbieden;
*    Gebruik technologieën tijdens de lessen; 
*    Duits als doorgaande lijn structureel inzetten;
*    Communicatie met ouders vergemakkelijken;
*    Coaching nieuwe leerkrachten;
*    Stevigere focus op beweging en sport waardoor we laten zien dat we ons "Gezonde 
     School" vignet erg belangrijk vinden;
*    Profilering van onze school en werkwijze, zodat we de krimp kunnen aanpakken en 
     ombuigen.

Wat is naar ons inzicht nodig om te bereiken waarvoor we willen gaan: 
a. Onderwijskundig leiderschap dat schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
    stimuleert.
b. Onderwijskundig leiderschap met specifieke aandacht voor personeelsontwikkeling
    door klassenconsultaties en een regelmatige gesprekscyclus.
c. Inzetten van onze LB leerkrachten bij de verschillende vak– en vormingsgebieden.
d. Kwaliteitszorg die systematisch en cyclisch van aard is.
e. Handelingsgericht werken.
f. Laat het kind zelf doelen stellen om zich te ontwikkelen op sociaal–emotioneel en
   cognitief gebied met de leerkracht als vangnet en stimulator.
g. Luisteren naar de ervaringen en de emoties van kinderen (wat gaat er wel/niet
    goed?) Wat kunnen we eraan doen?
h. Een pedagogisch- en didactische aanpak die zich kenmerkt door:
o het stellen van ambitieuze doelen
o doelgerichte lesaanpak
o doelgerichte jaarprogrammering
o effectieve inzet van tijd
o effectief klassenmanagement
o zelfredzaamheid stimuleren

Hoe zorgen we er met ons allen voor dat ons onderwijs zichtbaar is binnen onze brede school? 

5.3 Kernwaarden

Demografische context: 
Ook in de komende jaren hebben de MOVARE-scholen nadrukkelijk te maken met terugloop van het aantal inwoners
in de regio als gevolg van demografische ontwikkelingen. In berekeningen en prognoses houdt MOVARE al diverse
jaren rekening met een jaarlijkse teruggang van het aantal leerlingen van gemiddeld 2,5%. Gevolgen kunnen
uiteraard niet uitblijven. Zo zal het gebouwenbestand moeten worden teruggebracht. Minder leerlingen en minder
gebouwen zijn in principe geen probleem maar de weg van veel (leerlingen en gebouwen) naar minder is
gecompliceerd omdat de inkomsten (gebaseerd op het aantal leerlingen) sneller dalen dan de vaste lasten. MOVARE
is in overleg met het ministerie van OC&W om samen te onderzoeken in hoeverre de gevolgen van de krimp kunnen
worden beperkt.

Ouders:
Onderzoek heeft uitgewezen dat als het om de schoolkeuze gaat onze ouders in vier groepen te verdelen zijn:
- ouders die kiezen vanwege het feit dat de school openbaar is.
- ouders die kiezen omdat het de dichtstbijzijnde school is
- ouders die de school kiezen omdat de school een continurooster hanteert
- ouders die kiezen vanwege het werken in cursus– en basisgroepen
- ouders kiezen voor deze school, omdat de kwaliteit van het onderwijs aansluit bij alle
  kinderen

De ouderpopulatie is een afspiegeling van de veranderingen die zich in deze demografische ontwikkeling voordoen.
Er was een evenredige verdeling van ouders die in een lagere beroepen sector arbeid verrichten, ouders met een
middelbare beroepsopleiding en ouders die een hbo of universitaire opleiding hebben genoten. 
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Het taal/lees onderwijs:
- naast klassikaal lezen, maken we gebruik van tutorlezen en extra lezen in kleine
  groepjes. Door het gebruik van de Estafette methode en het lezen van zwerfboeken
  stimuleren we het leesonderwijs.
- gebruik van de computer
- indien nodig uitbreiding van de leestijd tijdens stilwerkuren
- de schoolbibliotheek, die werkt met het “online klassysteem”. Dit biedt de moge-
   lijkheid om op elk vrij moment in de klas te kunnen lezen.

Op sociaal/emotioneel gebied maakt de school gebruik van:
- We werken in de groepen 1 t/m 8 met de methode van de Kanjertraining.
- We hanteren voor de groepen 1 t/m 8 het kanjeradviessysteem (KANVAS) van de
   Kanjer-training om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen.
- Onze IB-er neemt deel aan het ZorgAdviesTeam (ZAT). Leerlingen kunnen via het
   CMWW deelnemen aan het traject ‘Rots en Water’ of 'Kiezel en Druppel'
- We stellen groepsregels samen met de leerlingen op.
- Schoolbreed zetten wij onze gedragsspecialist in die op afroep binnen het zorgteam
  plaats neemt.
- Het werken in de basisgroepen/doorbroken jaarklassensysteem.
- Het hanteren van coöperatieve werkvormen en systeemdenken om samenwerking te
   bevorderen.
- bouw overstijgende activiteiten.
- het gezamenlijk vieren van de weeksluiting en andere vieringen.

De landelijke trend dat beide ouders geheel of gedeeltelijk deelnemen aan het arbeids-proces is ook op onze school
duidelijk te bespeuren. De school speelt hierop in door een continurooster te hanteren.

Om de meningen en zienswijzen van leerlingen en ouders te bepalen, maakt de school gebruik van
tevredenheidspeilingen. In mei 2018 heeft de school een leerling- en oudertevredenheidspeiling basisonderwijs af
laten nemen door Scholen met Succes. Deze is beschikbaar gesteld aan de ouders, bestuur, inspectie en andere
belanghebbenden. De uitkomsten vormen de basis voor onze zienswijze.
Later in het schooljaar heeft de school tevens meegedaan aan een identiteitsonderzoek van VOS/ABB het zgn.
zelfevaluatiekader (ZEK).

6 Onze parels

6.1 Onze parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2015), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op de volgende 'parels' van onze school:
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Parel Standaard

Kanjerschool OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

Euregioschool OR3 - Vervolgsucces [geen
wettelijke eisen]

Gezonde basisschool OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

De school heeft een: gedragsspecialist, leesspecialist, zorgspecialist,
rekenspecialist en schrijfspecialist

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Er worden technieklessen gegeven OP1 - Aanbod

Weeksluiting KA2 - Kwaliteitscultuur

Creatief Blok OP1 - Aanbod

7 De grote doelen voor de komende vier jaar

7.1 Grote ontwikkeldoelen

In dit hoofdstuk benoemen we de verbeterthema's in de komende schoolplan periode. Die onderwerpen zijn eerder
beschreven en hebben we zo concreet mogelijk aangegeven, welke resultaten we t.a.v. deze onderwerpen in de
komende 4 jaren beogen. Op basis van dit meerjarenoverzicht wordt jaarlijks een gedetailleerd actieplan opgesteld.
Bij de opstelling van zo’n actieplan wordt uiteraard ook rekening gehouden met de resultaten van het voorgaande
schooljaar. 

Streefbeelden

1. Komend schooljaar starten we met het uniek interventieprogramma BOUW!

2. De parels die genoemd zijn in het vorige hoofdstuk zichtbaar te hebben uitgevoerd/gehandhaafd.

3. We beschikken in 2023 over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de 21 eeuwse vaardigheden.

4. Expertise rondom meer- en hoogbegaafdheid ontwikkelen en borgen.

5. Duitse taal verder implementeren.

6. Bij rekenen en taal worden de IPads steeds meer ingezet.

8 Onze visie op lesgeven

8.1 Onze visie op lesgeven

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: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

9 Onze visie op identiteit
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9.1 Onze visie op identiteit

Ons fundament en onze keuzes:
                
            'Het geheim van vooruitkomen, is beginnen met lopen.'

Dit hoofdstuk beschrijft de basis van waaruit wij werken. We beschrijven hier vanuit welke opvattingen het onderwijs
verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie van het schoolteam en de conclusies die we als
schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde gegevens en de informatie over nieuwe en te verwachten
ontwikkelingen. 
Daarnaast is een analyse uitgevoerd met betrekking tot het onderwijs op onze school. Dat heeft geresulteerd in het
benoemen van stimulerende en belemmerende factoren die aangeven waar onze aangrijpingspunten richting de
toekomst liggen.

Onze identiteit: 
Onze school is een OPENBARE basisschool die werkt met een aantal principes van het JENAPLANONDERWIJS.
Op onze school heerst een positieve schoolcultuur waarin hoge ambities en het werken in een goede relationele sfeer
onze speerpunten zijn.
Wij zijn een school waar prima prestaties geleverd worden door oog te hebben voor de veelheid aan talenten en
mogelijkheden van leerlingen. Een voorwaarde is dan ook dat de omgeving uitdagend en veilig moet zijn.
Op onze school wordt met 200 leerlingen gewerkt aan een positieve schoolcultuur waarin hoge ambities en het
werken in een goede relationele sfeer de speerpunten zijn. Uit onderzoek blijkt dat er prima prestaties worden
geleverd door oog te hebben voor de veelheid aan talenten en mogelijkheden van leerlingen. Iedereen is welkom
ongeacht de levensovertuiging, godsdienst, afkomst of geaardheid. Het kind is het allerbelangrijkst. Welbevinden,
zelfvertrouwen en ontwikkeling staan hierbij voor. Een voorwaarde is dan ook dat de omgeving uitdagen en veilig
moet zijn.
Uiteraard is het van wezenlijk belang dat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich thuis voelen op school om
zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien. Een school op basis van Jenaplanprincipes komt aardig in de buurt van
de gedachte ‘zonder relatie geen prestatie’ (Luc Stevens, 2015).

Het meest afwijkend in vergelijking met het gangbare onderwijs is het feit dat kinderen deel uitmaken van zowel een
cursus- als een basisgroep. In de groepen 3 t/m 8 starten de leerlingen ’s morgens in de cursusgroep. Om 11.30 uur
gaan de leerlingen naar hun basisgroep en daar werken ze in drie verschillende jaargroepen.
In de ochtenduren leren en werken de kinderen in cursusgroepen waarin kinderen door handelingsgericht werken
actief leren. Het gaat hier vooral om de basiskennis: taal, le-zen, schrijven en rekenen. De leerlingen worden
systematisch in hun ontwikkeling ge-volgd. Binnen de cursusgroepen ontstaan niveaugroepen om kwalitatief zo goed
mo-gelijk en zo passend mogelijk onderwijs te geven aan onze leerlingen.
In de wijze waarop kinderen actief leren zijn belangrijke verschillen waar te nemen. Sommige kinderen doen dit door
vooral zelfstandig te leren. Andere kinderen blijven gemotiveerd en geprikkeld als ze systematisch geïnspireerd en
begeleid worden door een leerkracht. Wij staan hierbij dicht bij de kinderen met kennis van hun sterke en zwakke
kanten. Bij de dagelijkse terugblik kijken we naar de successen en uitdagingen.
In de middaguren zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. Het doorbroken
jaarklassensysteem zorgt ervoor dat leerlingen van verschillende leef-tijden al samenwerkend met en van elkaar
kunnen leren.
De groepen 1 en 2 (de kleuters) blijven de hele dag bij elkaar in dezelfde groep. Zij gaan echter ook op vaste tijden in
de week wisselen om deel te nemen in één van de drie verschillende niveaugroepen waar afzonderlijk aandacht wordt
geschonken aan taal, rekenen en voorbereidend schrijven. Deze drie niveaugroepen worden samengesteld aan de
hand van de leeftijden van de kinderen. Leerlingen die net 4 jaar zijn zitten in de jongste niveaugroep, kinderen die al
een jaar kleuteren in de middelste niveaugroep en kinderen die na dit schooljaar naar groep 3 gaan zitten in de oudste
niveaugroep.
Dit én het feit dat wij een KANJERSCHOOL zijn, draagt bij aan een ontwikkeling waarin leerlingen hun
zelfstandigheid kunnen ontplooien en leren respectvol om te gaan met elkaar en hun omgeving.
Er wordt in het Jenaplanonderwijs veel nadruk gelegd op de ontwikkeling van creatieve en sociaal-emotionele
vaardigheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vast weekschema waar onder andere kringgesprekken,
zelfstandigheid en samenwerking rondom thema's en creatieve vakken in opgenomen zijn. Door eigen inbreng van de
leerlingen en onze thematische werkwijze ontstaat een boeiende leeromgeving waarbij elkanders kwaliteiten ten volle
benut worden. Ook wordt gelet op een afwisseling van spanning en ontspanning tussen de activiteiten. Zelfstandig
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leren en spelen worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Het initiatief van de kin-deren
speelt altijd een belangrijke rol.
Je kunt nog zo’n uitgekiende organisatie bedenken: als kinderen de leerstof saai vinden, heeft het allemaal geen
effect. Op een school die uitgaat van enkele pijlers van het Jenaplanonderwijs wordt dan ook gebruik gemaakt van
een doordachte volgorde van activiteiten waardoor de schooldagen vol afwisseling zijn.
We onderscheiden 4 basisactiviteiten binnen het dagelijkse onderwijs die het menselijk handelen kenmerken:
gesprek, werk, spel en viering.
HET GESPREK: We leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te
zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Op onze school wordt veel aandacht geschonken aan
praten met elkaar, samen met de groepsleid(st)er, over zaken die de kinderen zelf hebben meegemaakt, en ook over
actuele gebeurtenissen. Deze groepsgesprekken vinden meestal plaats in de kring.
HET WERK: Dit is een even essentieel onderdeel van het werkelijke leven als van het programma van onze school.
En werken betekent dan niet alleen kennis vergaren maar ook: leren samenwerken, zelf dingen opzoeken, ontdekken
en leren creatief bezig te zijn.
HET SPEL: Het doen van spelletjes neemt een belangrijke plaats in. Spelletjes om iets te leren en spelletjes die we
alleen doen omdat ze leuk zijn. De spelletjes beperken zich niet alleen tot de jongere kinderen. Ook voor de oudere
leerlingen zijn speel- en leer-momenten erg belangrijk. Ze kunnen je helpen en leren om je gevoelens te uiten en je
verbaal goed uit te drukken.
DE VIERING: Het bij elkaar komen naar aanleiding van prettige of treurige
gebeurtenissen. Deze vieringen vinden plaats in de basisgroep of in de aula met alle kinderen. Wekelijks wordt de
week afgesloten middels een optreden van een van de basisgroepen de zogenaamde weeksluiting.
Er is er ondanks of juist mede door deze organisatievorm/afwisseling een duidelijke structuur te onderscheiden
waarbij geborgenheid en veiligheid veel aandacht krijgen.
Natuurlijk ontkomen we niet aan regelmaat en discipline. Maar onze manier van werken geeft kinderen de kans zich
te gedragen alsof ze met een groepje vriendjes en vriendin-netjes thuis of op straat spelen. En zeg nou zelf: van wie
leren kinderen sneller dan van kinderen?

Om zelfstandig te kunnen leren, heb je vrijheid nodig. Je moet zelf keuzes kunnen maken. De vrijheid betekent niet
dat alles zomaar kan en mag. De school biedt de grenzen waarbinnen de kinderen in vrijheid kennis en ervaring
kunnen opdoen. Zelfstandig leren en spelen worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Het
initiatief van de kinderen speelt hierbij altijd een belangrijke rol.

Openbaar onderwijs is gericht op het creëren van een samenleving waarin mensen el-kaar met een open houding
tegemoet willen treden, gericht op een echte ontmoeting en een respectvolle manier van samenleven. Wij streven
naar een open omgang met de ouders en het hebben van véél oog en oor voor de behoeften van het kind.
Een ‘open houding’ ten opzichte van de kinderen tussen zowel leerkrachten als leer-lingen zorgt ervoor dat leerlingen
altijd een luisterend oor bij elkaar en bij de leerkrach-ten kunnen vinden. Dit bevordert en stimuleert zowel de sociaal-
emotionele ontwikke-ling als de cognitieve ontwikkeling van de leerling, waardoor hij/zij zich goed in onze dagelijks,
veranderende maatschappij kan handhaven. 
Kortom: 'Een voorbereiding op het leven.'

10 Onderwijskundig beleid

10.1 Identiteit

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en
expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming,
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en
actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. De inrichting van ons onderwijs in
burgerschap is beschreven in de volgende paragraaf.

10.2 Burgerschap

Actief burgerschap en sociale integratie:
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn onze leerlingen immers) kennis, vaardigheden en
houdingen bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spe-len in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Wij
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vinden dat als school belangrijk omdat het onze leerlingen een kans op een goede toekomst biedt. Hoe geeft onze
school vorm aan actief burgerschap en sociale integratie? Wij maken gebruik van de “Kanjertraining”. De centrale
doelstelling van dit programma is gericht op het sociaal functioneren van het kind. Onderliggende doelstellingen hierbij
zijn: jezelf presenteren, ja en nee kunnen zeggen, omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid krijgen en nemen,
omgaan met conflicten en het waarderen van verschillen tussen mensen.

Artikel 8 lid 3 van de WPO (Wet op het primair onderwijs) geeft aan:
Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Mede gericht op het
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Het is er tevens 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 de beheersing van de Nederlandse taal.

10.3 Aanbod

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
vervolgonderwijs.

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.

10.4 Vakken en methodes

Het leerstofaanbod is van groot belang voor de ontwikkelkansen van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat het
methodische aanbod eigentijds is en dat het kinderen goed voorbereidt op het vervolgonderwijs. De school kiest
daarom voor methoden die recht doen aan de eisen zoals geformuleerd in de referentieniveaus taal en rekenen en
voor het overige dekkend zijn voor de kerndoelen. 

Rekenen/wiskunde :             Rekenrijk
Nederlandse taal :                Taalverhaal/Spelling op maat
Aanvankelijk lezen :              Veilig leren lezen kim-versie
Voortgezet technisch lezen : Estafette
Voortgezet lezen :                 Tekstverwerken
Begrijpend lezen :                 Nieuwsbegrip
Schrijven :                             Pennenstreken
Engels :                                 Just do it
Duits :                                    Konfetti, Euregioklapper en Elena
Sociaal-emotioneel :             Kanjertraining en Soemo kaarten
Aardrijkskunde :                    Topondernemers
Geschiedenis :                      Topondernemers
Natuurkunde :                       Topondernemers
Techniek :                              Techniektorens
Gymnastiek :                         Basislessen voor bewegingsonderwijs
Creatieve vakken :                Moet je doen
Verkeer :                               VVN en jeugdverkeerskranten

De school biedt de leerstof van de bovengenoemde methoden aan tot en met het ni-veau van groep 8. Dit geldt voor
alle leerlingen, tenzij er sprake is van een individueel ontwikkelingsperspectief of een specifiek handelingsplan dat
anders vermeldt.
De school biedt een ononderbroken lijn aan in het leerstofaanbod. We geven dit vorm door het gebruik van dezelfde
methoden en door afstemming van de manier van les-geven.
De school past het leerstofaanbod aan de behoeften van de leerlingen aan. De metho-den bieden naast
basismateriaal ook verbredings- en verdiepingsmateriaal. Voor leer-lingen met specifieke problemen worden
handelingsplannen opgesteld met gebruik van extra materiaal.
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10.5 Taalleesonderwijs

De wet 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' is op 1 augustus in werking getreden. De niveaus worden
beschreven in twee kwaliteiten: de fundamentele kwaliteit  (F) en de streefkwaliteit (S). Niveau 1F en 1S zijn van
toepassing op het einde van het basisonderwijs. Toen de referentieniveaus werden opgesteld, is ook een
ambitieniveau geformuleerd. De ambitie was dat minstens 85% van de leerlingen aan het eind van de basisschool
referentieniveau 1F haalt voor lezen, taalverzorging én rekenen.

De wet strekt zich over vrijwel alle onderwijssectoren uit en beoogt:

- een goede zichtbaarheid van het niveau van beheersing van de Nederlandse taal

- goed taalonderwijs door nauwkeurig omschreven doelen

- goede doorlopende leerlijnen

- kleuters en NT2 leerlingen onderdompelen in een 'taalbad'

- aanbod begrijpend lezen in samenhang met studievaardigheden is zeker een

  aandachtspunt

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum.
 Kinderen met een taalachterstand krijgen extra instructie, extra aanbod en extra tijd. 

Door de aanschaf van de KIM-versie van Veilig leren lezen streven we naar een goede doorlopende leerlijn.

10.6 Rekenen en wiskunde

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). De werkgroep rekenen is onder voorzitterschap van de
rekenspecialist aan het onderzoeken welke methode in de komende jaren goed aansluit bij onze leerlingenpopulatie.

Meerdere leerkrachten hebben de cursus 'Met sprongen vooruit' gevolgd. Tijdens de rekenlessen zijn de
praktijkvoorbeelden goed zichtbaar en verrijken ons aanbod.

Net als bij het taalonderwijs houden wij ons aan de wet 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' zoals in
werking getreden op 1 augustus 2010. ( zie taalonderwijs)

10.7 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de methode 'Topondernemers'. In deze
methode komen de vakken, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie in projectvorm (thema's)  aan de
orde. 

Verkeer is een apart vak en wordt in groep 1 t/m 8 gegeven n.a.v. de laatste nieuwe VVN regels en de
jeugdverkeerskranten. Op school is een VEBO-coördinator. Deze medewerker zoekt naar verbinding en
samenwerking van de Brunssumse scholen. De subsidies die hier uit voortvloeien, kunnen weloverwogen worden
ingezet bij allerlei verkeersveilige activiteiten.

10.8 Kunstzinnige vorming

Cultuureducatie wordt op onze school voor een klein gedeelte uitbesteed aan de vrije academie ZOM. Deze instelling
voor cultuureducatie biedt voor scholen een zogenaamd kunstmenu aan. Een voor scholen weloverwogen, alle
disciplines omvattend aanbod aan cultuureducatie. Het kunstmenu confronteert onze kinderen met de diverse vormen
van cultuuruitingen en cultureel erfgoed. De expertise van de Vrije Academie in cultuureducatie en de mogelijkheid
van de instelling om grotere projecten voor meerdere scholen in te kopen, maakt dat het aanbod naar scholen op een
hoog niveau staat.  
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Onze kinderen komen in de acht jaar dat zij bij ons op school zitten met alle disciplines van cultuur in aanraking. De
Vrije Academie en de Brunssumse scholen, die van het kunstmenu gebruik maken, komen twee keer per jaar bijeen
om het programma in te zien, bij te sturen en te evalueren.
De interne cultuurcoördinator binnen de school onderhoudt de contacten met de Vrije Academie en de andere
scholen. Deze icc-er bezoekt indien mogelijk de netwerkbijeenkomsten van de Vrije academie.
Cultuureducatie is niet alleen ondergebracht bij derden; ook binnen de school is hier aandacht voor. Wij werken bij
WO met de methode ‘Topondernemers’. Deze methode geeft de grote doorlopende leerlijn voor wereldoriëntatie aan.
In dit kader is cultuureducatie een structureel onderdeel van onze WO-methode. Tevens heeft groep 5 t/m 8 op onze
school creatief blok op vrijdagmiddag. De kinderen zijn verdeeld in heterogene groepen en werken in blokken van drie
weken in een bepaalde discipline. Dit kan bijvoorbeeld schilderen, boetseren, drama, koken, muziek etc. zijn.  

10.9 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. De opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect, omdat het grotendeels
draait om samenwerking en veiligheid.

Iedere groep krijgt tenminste één uur per week gymles. Deze tijd wordt heel efficiënt gebruikt, omdat de vakdocent
voor aanvang van de les de materialen klaarzet. De groepen 5 t/m 8 hebben tijdens creatief blok ook per toerbeurt 3
weken achtereenvolgens twee uur gym. Ook deze lessen worden verzorgd door onze vakdocent gymnastiek.

Groep 4 heeft tot op heden 20 zwemlessen van een uur. Tijdens deze les krijgen de kinderen de eerste
zwemvaardigheden aangeleerd. De leerlingen die al in het bezit zijn van een of meerdere diploma's, kunnen
eventueel een extra diploma behalen.

Ook hebben we het vignet 'Gezonde basisschool' behaald. Buiten het reguliere lesprogramma om werken we ook nog
mee aan; kleutergymnastiek voor groep 2, Brunssum in actie, KidsXtra en Skills4life. Ook hebben we op school een
drink water beleid. 

10.10 Wetenschap en technologie

Doelstellingen ICT:
Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen ICT-middelen gebruiken ter ondersteuning van het dagelijkse
onderwijsproces.
Leerlingen leren op een maatschappelijk verantwoorde manier om te gaan met de moderne multimediale middelen.
Zowel leerkrachten als leerlingen toerusten met de vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vragen (21st century
skills). 

21st century skills:
Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere vaardigheden als belangrijk
worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones,
tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Over de hele wereld wordt

Openbare Basisschool De Trampoline

Schoolplan 2019-2023 17



dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in de huidige maatschappij nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren
in de 21ste eeuw, naast rekenen en taal, vaardigheden als samenwerken, communiceren, creativiteit,
probleemoplossend denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn. Natuurlijk heeft
dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het onderwijs het best kan inspelen op de snelle
veranderingen in de maatschappij. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en veel verder gaan dan het
overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een
belangrijk aspect in onze visie. 

Wat betekent dit voor ICT?
Steeds meer wordt ICT een middel en geen doel. We zullen ons dan ook moeten afvragen welke middelen we de
komende 4 jaar gaan inzetten om zowel personeel als leerlingen te kunnen ondersteunen bij het verder ontwikkelen
van deze 21st century skills. Op dit moment is in de Nederlandse huishoudens een trend te zien waarbij computers en
laptops steeds meer worden vervangen door tablets en smartphones. Het ligt voor de hand dat deze ontwikkeling zich
steeds verder zal doorzetten. Ons onderwijs kan daar dan ook niet op achterblijven. We hebben onze werkstations
grotendeels vervangen door IPads. Een draadloos en goed functionerend netwerk is daarbij natuurlijk een vereiste.
Daarnaast zorgen de steeds sneller wordende internetverbindingen ervoor dat steeds meer in de ‘cloud’ gewerkt
wordt. Het grote voordeel van deze clouddiensten is dat we niet meer afhankelijk zijn van plaats en tijd om aan
documenten te werken. Ook op dit gebied zullen we de komende 4 jaar de mogelijkheden blijven volgen.
 
Wat betekent dit voor ons onderwijs? 
Veel van de 21st century skills komen al terug in de visie van ons onderwijs. Denk vooral aan samenwerken,
creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. Echter het onderwijs van de 21ste eeuw is aan het veranderen. We
zien steeds minder kennisoverdracht en steeds meer kennisconstructie. De afgelopen 4 jaar is er op school flink
geïnvesteerd in het inzetten van ICT ten behoeve van vooral rekenen en taal. Daarnaast gebruikt de bovenbouw de
inzet van ICT bij wereldoriëntatie. Dit laatste is al een belangrijke stap in de richting van het toepassen van de 21st
century skills in het onderwijs en een mooi voorbeeld van kennisconstructie door de leerling zelf. Het ligt voor de hand
om dit ook door te trekken naar de middenbouw en op een aangepaste manier wellicht ook naar de onderbouw. De
clouddiensten komen zeker bij deze vorm van werken goed van pas. Zo kan de leerling zowel op school alsook thuis
aan een pro-ject werken en is hij niet gebonden aan een vaste plek.
ICT inzetten ten behoeve van rekenen, taal en lezen blijft zeker ook de komende tijd be-langrijk. Echter ook hier is
steeds meer een trend te zien dat kinderen thuis met dezelfde software kunnen werken als op school. Vooral ook
omdat steeds meer programma’s webbased worden. Wij zullen ook de komende tijd de kinderen blijven stimuleren
om ook thuis met deze programma’s te werken.
Bring your own device (BYOD) is in het basisonderwijs misschien nog ver weg. Toch zul-len we ons de komende
jaren moeten verdiepen in de mogelijkheden hiervan voor het onderwijs. Het biedt in de klassensituatie veel
voordelen voor het samenwerken en in-teractief leren. Voorzieningen als Padlet (Digitaal prikbord waarop live reacties
kunnen worden geplaatst) bieden zeker een meerwaarde als elk kind de beschikking heeft over een eigen mobiel
apparaat.

Methoden: 
Nu al zien we steeds vaker dat methodes verschijnen op tablets en daarmee boeken overbodig worden. De komende
periode zal het wellicht verstandig zijn om de discussie te voeren en te onderzoeken in hoeverre we dit als school
wenselijk vinden. Wederom zal dat betekenen dat er meer geïnvesteerd moet worden in mobiele devices. Deze in-
vesteringen zijn echter terug te verdienen door besparing op de aanschaf van boeken.

Creatief blok: 
Tijdens creatief blok is het trainen van de ICT-vaardigheden een regelmatig terugkomend item. Zo wordt er aandacht
besteed aan vaardigheden als gebruik van het office-pakket, veilig gebruik van social-media en ook de eerste stappen
van programmeren.

10.11 Engels

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. In groep 8
krijgen leerlingen de gelegenheid 1X per week naar het voortgezet onderwijs te gaan om daar als voorbereiding op
het eventueel tweetalig onderwijs (TTO) het vak Engels te volgen.
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10.12 Leertijd

Onze kinderen moeten voldoende tijd krijgen om zich het leerstofaanbod eigen te ma-ken. Dat betekent dat we de
invloed van de populatie meenemen in de verdeling van de leertijd. De school voldoet aan de wettelijke eisen m.b.t.
de leertijd. Over 8 jaar gerekend voldoen we ruimschoots aan de norm van 7520 uren onderwijs. Onze school kiest er
voor om gezien de populatiekenmerken veel tijd te besteden aan de Nederlandse taal en dan met name aan lezen,
begrijpend lezen, spelling en woordenschat. De taaltijd is als volgt verdeeld: 
Groep 1      6 uur per week
Groep 2      6 uur per week
Groep 3      9 uur en 40 minuten per week
Groep 4      9 uur en 45 minuten per week
Groep 5      10 uur en 30 minuten per week
Groep 6      8 uur en 30 minuten per week
Groep 7      8 uur en 30 minuten per week
Groep 8      8 uur en 15 minuten per week
Verder krijgen alle groepen minimaal 1 uur rekenonderwijs per dag. De overige schooluren worden verdeeld over de
vakken zoals benoemd in paragraaf 10.4.
Om effectief om te gaan met de beschikbare leertijd maken we in de ochtend ook gebruik van een inlooptijd van 5
minuten. Op die manier kunnen we om 8.30 uur met de les starten.

10.13 Pedagogisch-didactisch handelen

Het pedagogisch handelen op een school verwijst enerzijds naar de omgang van de leerkrachten met de leerlingen
en anderzijds naar de omgeving waarbinnen de leerlingen leren en zich ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat
vormt naar ons idee de basis voor het leren van de kinderen. Een goede balans tussen ondersteuning en uitdaging is
een voorwaarde om te komen tot goed onderwijs. Het hoort dan ook tot de professionele taken van onze leerkrachten
om voor deze balans te zorgen. 
De leerkrachten van onze school zorgen voor een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat door:
• zorgvuldig te zijn in het taalgebruik
• het respect tussen kinderen te bevorderen
• een prettige sfeer te creëren in de klas
• het zelfvertrouwen van kinderen te ondersteunen door positieve feedback
• beschikbaar te zijn bij problemen
• positieve verwachtingen uit te spreken
• pestgedrag bespreekbaar te maken en zo veel mogelijk tegen te gaan
• op schoolniveau en op klassenniveau afgesproken regels te hanteren
De leerkrachten van onze school zorgen voor een stimulerend en uitdagend pedago-gisch klimaat door:
• het creëren van een uitdagende leeromgeving in een ordelijk en opgeruimd lokaal
• de zelfstandigheid van leerlingen te stimuleren
• de verantwoordelijkheid van leerlingen te stimuleren
• het gebruik van taakkaarten, stilte teken en stemgebruik tekens

Het didactisch handelen van de leerkrachten omvat 2 aspecten. Enerzijds aspecten die samenhangen met het
directe lesgeven en anderzijds aspecten die samenhangen met een doelmatige klassenorganisatie. Een goede
balans tussen het directe lesgeven en een effectief klassenmanagement is een voorwaarde om te komen tot goed
onderwijs. Het hoort dan ook tot de professionele taken van onze leerkrachten om voor deze balans te zorgen.
- de leerkrachten zorgen in hun lessen voor duidelijkheid en structuur in hun instructie
  en verwerking. Het directe instructie model wordt in elke groep bij de basisvakken       
  gebruikt.
- de leerkrachten zijn op de hoogte van de te bereiken leerstofdoelen in hun groep
- de leerkrachten zijn op de hoogte van de leerlijnen van de kernvakken taal en
  rekenen.
- de leerkrachten hebben hoge verwachtingen en bevorderen dat kinderen actief 
  betrokken zijn bij het leerproces.
- de leerkrachten houden rekening met verschillen tussen leerlingen en passen hun
  lessen hierop aan.
- de leerkrachten organiseren hun lessen efficiënt en doelmatig.
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Een positief schoolklimaat zorgt voor een leeromgeving waarbij kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en
geborgen voelen.
- Onze school is een school waar alle teamleden positief omgaan met leerlingen.
- Onze school is een school waar teamleden positief met elkaar omgaan.
- Onze school biedt een verzorgde indruk en is uitnodigend voor leerlingen.
- Onze school organiseert activiteiten om de betrokkenheid van leerlingen bij de school
  te bevorderen.
- Onze school waakt over de veiligheid van de leerlingen.
- Onze school heeft duidelijke omgangsregels.
- Onze school zorgt voor een aangename, stimulerende werkomgeving voor
   personeelsleden.
- Onze school betrekt ouders bij de school.
- Onze school speelt een functionele rol binnen de lokale en regionale gemeenschap.

10.14 Afstemming

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 Directe Instructie Model. (DIM)

10.15 Ononderbroken ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen: 
Om passend onderwijs te kunnen geven, observeert de groepsleerkracht in en buiten de klas en beoordeelt
methodegebonden en niet methodegebonden toetsen. Zo ontstaat een totaalbeeld van zowel de cognitieve als de
sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind.
Dit leerlingvolgsysteem begint reeds in de groepen 1 en 2, waar aan de hand van
observatielijsten/gespreksformulieren twee maal per jaar wordt bijgehouden welke vaardigheden en begrippen het
kind al beheerst.
Naast de methodegebonden toetsen en observatielijsten, die bij de methodes vanaf groep 3 horen, gebruiken wij het
CITO-leerlingvolgsysteem in alle groepen om de be-haalde resultaten te analyseren. We gebruiken taal-, lees- en
rekentoetsen en de toetsen voor kleuters. (zie paragraaf 10.18) In de groepen 5, 6 en 7 nemen wij de NSCCT af.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te kunnen volgen, gebrui-ken wij het Kanjervolg- en
adviessysteem van de kanjertraining. (KANVAS)
Alle gegevens die wij in de loop van het jaar verzamelen van de leerlingen worden in de computer opgeslagen in
CITO LOVS en in een persoonsgebonden leerlingdossier m.b.v. het digitale leerlingdossier van ParnasSys. Verslagen
van oudergesprekken, mogelijke speciale onderzoeken of hulpverlening, extra begeleiding etc. worden hierin
opgeslagen.
Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor directie, intern begeleider en leerkrachten. Ouders kunnen altijd inzage
krijgen in het dossier van hun kind.
Artikel 8 van de WPO geeft aan: T.a.v. leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op
individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. De scholen voorzien in een
voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
Handelingsgerichtheid:
Wij gaan uit van de behoeften van kinderen in plaats van de tekortkomingen van kinderen. Het gaat dus om de vraag:
"Wat vraagt dat kind van ons om de volgende stap te kunnen maken naar mijn zijn/haar ontwikkeling?"
Preventie:
Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook op het voorkomen van
problemen. Zorgpreventie is voor de school van groot belang. Goed onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De
professionaliteit van de leerkrachten speelt bij deze preventieve zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief
klassen-management met een stevige pedagogisch-didactische basis en een positieve grond-houding zijn daarbij
gevraagd. Die positieve grondhouding van de leerkracht zorgt er voor dat een kind zich veilig en geaccepteerd voelt
ook met zijn beperkingen. 
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10.16 De zorgstructuur

Binnen het knooppunt kunnen wij onze kinderen goed begeleiden bij hun ontwikkeling: 
o PSZ "Bij de Handjes" en KOV "De Springplank"
o Samenwerkingsverband 31.06
o Team jeugd van onze gemeente Brunssum werkt samen met:
* Schoolmaatschappelijk werk CMWW 
* Bureau Voortijdig Schoolverlaten
* Wijkagent
* Schoolarts
Samenwerking met ouders:
Wanneer wij werken aan de aanpak van een probleem betrekken wij de ouders daar zo veel mogelijk bij, hoe moeilijk
dat soms ook kan zijn. Wij bespreken dan niet louter het probleem en de achterliggende oorzaken. We zoeken vooral
ook gezamenlijk naar constructieve oplossingen.

Het Samenwerkingsverband beschrijft onderwijs en zorg in niveaus. Deze niveaus die-nen als uitgangspunt voor het
beschrijven van onze leerlingenzorg. Schematisch zien deze niveaus er zo uit:

Niveau 1:  
Algemene zorg in de groep voor alle leerlingen:
In dit niveau gaat het om goed onderwijs voor alle leerlingen: dus onderwijs dat is aan-gepast aan de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
In de groep gaat de leerkracht op een professionele wijze om met de verschillen in ken-nis, vaardigheden, gedrag en
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Afhankelijk van deze behoeften ontwerpt de leerkracht een passend
onderwijsaanbod voor de leer-lingen.
Alle leerlingen worden systematisch gevolgd en de gegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
In dit niveau is het belangrijk dat er een goede informatie uitwisseling is tussen de ou-ders en de groepsleerkracht(en)
omtrent de ontwikkeling van het kind. Dit geschiedt binnen de gewone schoolprocedures.
Niveau 2: 
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Extra zorg in de groep door de groepsleerkracht:
In dit niveau gaat het om de extra zorg die aan een kind wordt gegeven in deze groep door de leerkracht. Het kan bij
het bieden van deze extra zorg gaan om individuele hulp bij een of meer vakken, om begeleiding van het gedrag, de
motoriek of om een combi-natie van deze aandachtsvelden. In principe betreft het een kortdurende zorg waarvan een
notitie wordt gemaakt in ParnasSys.
De groepsleerkracht kan in samenwerking met de intern begeleider zoeken naar moge-lijkheden om de lichte
achterstanden/problemen van deze leerlingen verder te begelei-den.
Niveau 3 : 
Speciale zorg na intern onderzoek:
Extra begeleiding van de leerling door intern begeleider en/of gedragsspecialist .
Deze begeleiding en/of onderzoek wordt in samenspraak met de groepsleerkracht uit-gevoerd.
Mocht het resultaat niet naar tevredenheid zijn, dan wordt het kind en de hulpvraag van de leerkracht besproken in
het zorgteam of met de IB-er. Leerlingen in dit niveau wor-den door de interne begeleider of trajectbegeleider van de
school onderzocht en/of geobserveerd. Er wordt daarna een handelingsplan opgesteld waarin wordt beschreven wat
het probleem is, wat eraan gedaan kan worden, wie het plan uitvoert en wanneer gekeken wordt of het plan effect
sorteert.
Ouders worden geïnformeerd door de groepsleerkracht en moeten toestemming geven voor het uitvoeren van een
handelingsplan daar de geplande acties vaak buiten het gewone onderwijsaanbod vallen.
Er kan ondersteuning gevraagd worden bij het SBO (Speciaal Basisonderwijs).
Niveau 4:  
Speciale zorg na extern onderzoek:
Indien intern onderzoek vragen oproept, die niet door de eigen schoolorganisatie be-antwoord kunnen worden, dan
kan door ons als school of door de ouders hulp van ex-terne instanties ingeroepen worden bij het diagnosticeren en/of
handelen.
Op basis van een nauwkeurig omschreven vraag wordt onderzoek gedaan door een externe instantie en/of
specialisten, waarbij getracht wordt zo concreet mogelijk 
antwoord te geven op de onderzoeksvraag in de vorm van hulpverlenings-  en/of begeleidingsvoorstellen.
Vaststelling en uitvoering van deze zorg na het interne onderzoek vindt plaats na over-leg met de ouders.
Zodra er externe deskundigen betrokken worden bij het onderzoek van een leerling is schriftelijke toestemming van
de ouders noodzakelijk. Bij het vragen van die toestem-ming dienen de ouders vooraf geïnformeerd te worden over
wat er gaat gebeuren en hoe zij daarna over de resultaten en de voortgang geïnformeerd zullen worden.
Beslissingen over de speciale zorg aan deze leerling worden in de leerlingbespreking op schoolniveau (zorgteam) en
dus niet alleen door de leerkracht(en) genomen en uitgevoerd. De registratie van het proces vindt plaats in ParnasSys
en bij de interne begeleider. De resultaten van het externe onderzoek worden vermeld. Ook het vervolgtraject wordt
aangegeven. Dit kan zijn kortdurende, langdurige of aanvullende speciale zorg.
Naar aanleiding van die bevindingen stelt de leerkracht in samenwerking met die 
specialist en de interne begeleider een handelingsplan op dat op onze school kan worden uitgevoerd. Dit
handelingsplan wordt opgesteld met duidelijk omschreven SMART doelstellingen. (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch, Tijdgebonden)
De ouders van de leerling moeten met de inhoud en de uitvoering van het voorgeno-men handelingsplan akkoord
kunnen gaan. Door het gebruik van een handelingsplan kan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte zo lang
mogelijk bij de groep ge-houden worden. Toch kan het zijn dat een leerling niet of gedeeltelijk kan deelnemen aan het
reguliere curriculum. Hiervoor wordt er in samenspraak met de ouders een ont-wikkelingsperspectief opgesteld
(OPP). Hiermee plan je als leerkracht doelgericht het onderwijs op basis van hoge verwachtingen. Met het OPP
krijgen zowel school, ouders als de leerling zelf scherper in beeld waar de leerling naar toewerkt om succesvol te zijn
in de uitstroombestemming.
Niveau 5:
Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO):
Als blijkt dat de school na voldoende inspanningen niet kan voldoen aan de onderwijs-behoefte van een kind dan kan
er, samen met de ouders, besloten worden tot een ver-wijzing naar het SBO/SO. De afspraken worden ten alle tijde in
gezamenlijkheid ge-maakt tijdens een ronde tafelgesprek. Uiteindelijk kan er een toelating binnen het SBO/SO
plaatsvinden.

Algemene opmerkingen:
Gedragscode:
Onze school hanteert een gedragscode. In deze gedragscode staan regels en afspraken die betrekking hebben op
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leerlingen, leerkrachten en ouders. De afspraken richten zich op machtsmisbruik en seksuele intimidatie, pesten,
lichamelijk- en geestelijk geweld, racisme en discriminatie, gebruik van computer en internet, privacy en klachtrecht.
Deze gedragscode vormt het kader waarbinnen leerkrachten de groepsregels, zo veel mogelijk samen met de
leerlingen, afspreken.
Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld:
De “Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling” is sinds 01-07-2013 in werking getreden. In
het kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. Alle MOVARE-scholen worden hierin begeleid door het R.A.K. (Regionale Aanpak
Kindermishande-ling).
Verwijsindex risicojongeren:
Dit is een instrument dat in de regio Parkstad wordt gebruikt door alle ketenpartners in het onderwijs en de jeugdzorg.
In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de medewerker doorgaans niet alleen de stappen van de
meldcode zetten, maar daarnaast ook moeten overwegen of een melding zou moeten worden gedaan in de
verwijsindex risicojongeren (0-23 jaar). Deze verwijsindex heeft tot doel om medewer-kers die met hetzelfde kind te
maken hebben met elkaar in contact te brengen als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot, kort gezegd, een
onbedreigde ontwikke-ling naar volwassenheid van de leerling. Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke
aanpak van de problematiek van de leerling en zijn gezin. We wijzen er met nadruk op dat de het niet gaat om een
keuze tussen een melding in de verwijsindex of de stappen van de meldcode, maar dat beide acties bij vermoedens
van kindermishandeling aan de orde zijn omdat ze elkaar ondersteunen.

Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen 4 belangrijke kaders:
1. Het rijksbeleid inzake Passend Onderwijs
2. Het Ondersteuningsplan 2019-2021 van het Samenwerkingsverband Passend
    Onderwijs Heerlen e.o. (zie bijlage)
3. Het beleid van Movare inzake passend onderwijs zoals verwoord in de notitie “Van
    eiland naar wijland”. (zie bijlage)
4. Ons school specifieke schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage)

Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle leerlingen op onze school.
We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van hulpverlening. Hieronder volgen de
belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze leerlingenzorg:

A. Wij bieden op onze school Passend Onderwijs aan alle leerlingen die binnen ons schoolondersteuningsprofiel
passen. Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor ons handelen en is te vinden op de website van de school. De
IB-er i.s.m. het zorgteam, is verantwoordelijk voor de leerling ondersteuning die met de beschikbare middelen zo lang
als kan op school gegeven wordt en organiseert passende ondersteuning (lichte of zware ondersteuning) volgens de
procedures van het Samenwerkingsverband Heerlen e.o., waarbij onze school is aangesloten. Kortom, alvorens we
hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden.
Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te
bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Alle schoolbesturen hebben de taak
om in 
gezamenlijkheid voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van het SWV 31.06, een zo passend mogelijke plek
in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het schoolbestuur. Passend onderwijs is voor alle
leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, en richt zich nadrukkelijk op
leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

B. Alle scholen hebben hun huidige mogelijkheden om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen, beschreven in
het schoolondersteuningsprofiel. Het SWV heeft een ambitieus niveau van de basisondersteuning vastgesteld en
daarover afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan. Dat is het niveau waar alle scholen in de periode tot 2021
naar toe groeien.
Ondanks een goede basisondersteuning kan een school in een situatie komen dat extra inzet noodzakelijk is om aan
de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling tegemoet te komen.
Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften is de leerlinggebonden financiering (rugzak) verdwenen en
geldt er een nieuwe regeling. In het vastgestelde schoolondersteuningsprofiel hebben alle scholen aangegeven welke
extra ondersteuning zij heel concreet kunnen leveren, naast de basisondersteuning.
Deze extra ondersteuning wordt voor alle scholen georganiseerd door het eigen bestuur. Extra ondersteuning kan in
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veel varianten uitgevoerd worden, op maat en in overleg met de ouders. De besturen met scholen voor
basisonderwijs ontvangen hiervoor middelen vanuit het SWV.
Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door de school. In het profiel wordt aangegeven welke
ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel
inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing
van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de
medezeggenschapsraad van de school.
De school plaatst het profiel op de website, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is
wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning.
Het samenwerkingsverband heeft het in- en overzicht van alle schoolondersteu-ningsprofielen om te beoordelen of
daarmee een dekkend aanbod gerealiseerd wordt. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen.

C. In het ondersteuningsproces van onze school wordt handelingsgericht en plan-matig gewerkt. Handelingsgericht
werken verbetert de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van de kinderen. Het is een systematische manier
van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan
de hand van kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het kind heeft. Het onderwijs wordt daarop
aange-past. Het gaat dus niet om de vraag: “Wat heeft dat kind”, maar om de vraag: “Wat heeft dat kind nodig?” Met
andere woorden: "Wat vraagt dat kind van ons om de volgende stap te kunnen maken?"
Het proces van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling start bij de signalering, door een leerkracht of door de
ouders, en eindigt op het moment dat passend on-derwijs voor deze leerling gerealiseerd is.
HGW gaat uit van de volgende stappen:
- Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instruc-tie, de leertijd en uitdaging.
- Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht,
  de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind
  nodig heeft.
- De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en
  zo het onderwijs passend maken.
- Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve
  aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de
  ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan ziet hij vaak 
  alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt 
  naar positief gedrag. Dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.
- Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor 
  initiatief ligt bij de school. En de school geeft de verwachtingen over de 
  verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
- Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, 
  werkhouding en sociaal - emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als 
  lange termijndoelen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie
  hieronder). Ze worden SMART geformuleerd.
- De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke af-spraken over wie wat doet en wanneer.
Wij maken hierbij gebruik van de HGW-cyclus. Dit is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel
niveau concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn
groep in een groeps-plan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding
nodig hebben.
Ons proces van handelingsgericht werken (HGW) bevat de volgende stappen:
- Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met
  leerlingen/ouders in een groepsoverzicht
- Het groepsoverzicht biedt beknopt en bondig zicht op de kind kenmerken en hoe het
  actueel staat met de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen
  belemmeren en bevorderen
- Signaleren van de leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose 
  ontwikkelen
- Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen
- Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroe-pen
- Doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering
- Uitvoeren en evalueren van het groepsplan
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- Afsluiten met groepsbesprekingen
- Monitoren en evalueren. Twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats waarbij 
  gekeken wordt of de leerlingen hun groei bereikt hebben

D. Voor het realiseren van Passend Onderwijs is de keuze gemaakt voor nauwe sa-menwerking tussen scholen en
partijen die betrokken zijn bij de ondersteu-ningsprocessen. Die samenwerking krijgt voor ons gestalte in een
clusterstruc-tuur van scholen. Het gaat binnen deze scholenclusters om kennis delen en leren van elkaar, waardoor
het vakmanschap vergroot kan worden. Onze school maakt deel uit van scholencluster 2. Hieronder vallen alle
Brunssumse scholen.

E. Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar ze-ker ook op het voorkomen van
problemen. Zorgpreventie is voor onze school van groot belang. Goed onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De
professionaliteit van de leerkrachten speelt bij deze preventieve zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief
klassenmanagement met een stevige pedagogisch - didactische basis en een positieve grondhouding zijn daarbij
gevraagd. Die positieve grondhouding van de leerkracht zorgt er voor dat een kind zich ook met zijn beperkingen
veilig en geaccepteerd voelt.

F. Klassenconsultaties door de directeur, de I.B. –er of een specialist van een bepaald vak- of vormingsgebied zijn
een middel om het professioneel handelen van individuele leerkrachten te verbeteren. Samen worden tevens
persoonlijke leerpunten bepaald. De werkwijze is als volgt: observeren in de groep, nabespreken met de leerkracht en
vervolgens maakt de leerkracht hiervan een verslag. Het kan ook zijn dat collega’s bij elkaar klassenconsultaties
willen doen. Het traject richt zich dan op het zorgvuldig invoeren van een bepaalde werkwijze in de school.

G. Binnen het kader van deze preventieve gerichtheid speelt de toenemende 
samenwerking met onze peuterspeelzaal en kinderopvang ook een belangrijke rol. Al bij de aanmelding en eerste
weken op onze school willen we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkeling van leerlingen. Het
zwaartepunt van de begeleiding van leerlingen ligt daarom bewust in de onderbouw.

H. Ondanks alle aandacht die er in cursus- en basisgroepen wordt besteed aan de leerlingen en ondanks het feit dat,
tijdens de cursusuren, in de middenbouw de groepen zo klein mogelijk gehouden worden om het lees-, taal- en
rekenonderwijs een goede basis te geven, komt het toch voor dat sommige leerlingen met de geijkte middelen niet of
te langzaam vorderen. Enkele, door opleiding gespe-cialiseerde, leerkrachten zijn voor een deel vrijgesteld van
lesgevende taken om de interne leerlingenzorg vorm te geven. De intern begeleider is op één dagdeel na vrijgesteld
van lesgevende taken om de contacten met externe instanties te onderhouden, de coördinatie van zorgleerlingen te
stroomlijnen en leerkrachten te begeleiden en te coachen.
Verder hebben we een zorgteam samengesteld dat maandelijks de gang van zaken rondom leerlingenzorg
bespreekt. Dit zorgteam bestaat uit de directeur, intern 
begeleider en de coördinatoren van de verschillende bouwen. Op afroep zijn andere specialisten van ons team
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beschikbaar.
De hulpverlening voor de leerlingen wordt vastgelegd. De ouders worden door de leerkracht hierover geïnformeerd.

I. Als een leerling grote moeite heeft met het volgen van het reguliere onderwijs en na toepassing van individuele
handelingsplanning, leerachterstanden van meer dan een jaar oploopt en hoogstwaarschijnlijk niet alle kerndoelen
behaald zullen worden, kunnen we in overleg met de ouders de gemiddelde leerlijn loslaten.
Het individueel ontwikkelingsperspectief dat dan geschreven gaat worden, zal tevens ondersteund worden door
middel van een psychodiagnostisch onderzoek. Op onze school streven we ernaar zo’n besluit ten vroegste in groep
6 te nemen.
Onze school handelt conform de richtlijnen van de inspectie. 

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen:
Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Een
uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld. Het gaat dus om die kinderen
die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn.
In deze gevallen organiseren wij als school contacten met het zieke kind om ervoor te zorgen dat het leerproces zo
goed mogelijk doorloopt. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht door de
groepsleerkracht en mede-leerlingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school bezoeken. Als dit om
medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van Klassecontact.nl; dit is een project waarbij
zieke kinderen via een digitale verbinding lessen volgen in de klas. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en
tekeningen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen onze school en het zieke kind. Per
situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Veel hangt af van de medische behandeling en de draagkracht van
kind, ouders en school. De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke
kind uitvoeren. We realiseren ons dat de ouders van een langdurig ziek kind een moeilijke periode doormaken en dat
er op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd. Als duidelijk is dat een leerling van onze school langer
dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern
begeleider van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. De school ontwikkelt in overleg
met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met externe begeleiding). De school blijft verantwoordelijk, voor de
te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders
plaats. 

10.17 Passend onderwijs

Artikel 8 lid 2 van de WPO geeft aan:

Het onderwijs richt zich vooral op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit,
op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

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 hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet
kunnen geven. 

10.18 Toetsing

Door het hele schooljaar heen worden er in de kleuterbouw lijsten van de methode Kleuterplein ingevuld om de
kleuters goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling. Groep 2 neemt ook Protocol Dyslexie af.
In groep 3 worden de signaleringstoetsen van Veilig Leren Lezen afgenomen.
Verder worden er in de groepen 3 t/m 8 de methodegebonden toetsen afgenomen en verwerkt in het
leerlingvolgsysteem. Tevens meten we tussentijds de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-
leerlingvolgsysteem.
We gebruikende de volgende toetsen van het LOVS:
Rekenen voor kleuters, Taal voor kleuters, Woordenschat, Rekenen/Wiskunde, DMT, AVI, Begrijpend lezen en
Spelling.

De LOVS-scores bepalen het zorgarrangement van de leerlingen. In beginsel houden we deze structuur tot groep 5 in
stand. Als leerachterstanden de grens van een jaar overschrijden en er een psychodiagnostisch onderzoek heeft
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plaatsgevonden, bepalen we in overleg met ouders en externe deskundigen of een individueel
ontwikkelingsperspectief gewenst is.
Voor leerlingen die op grond van de toetsen van het leerlingvolgsysteem continu niveau I of I+ scoren biedt onze
school verbreding en verdieping van de leerstof aan middels aangepaste programma’s. 

10.19 Resultaten

Wij monitoren onze opbrengsten op de volgende manier: 
a. Leerlingen met dyslexie krijgen de toetsen vergroot en eventueel met auditieve
    ondersteuning aangeboden. Bovendien krijgen ze extra tijd.
b. Tijdens de schoolloopbaan maken we gebruik van de toetsen van het C.I.T.O.-
    leerling-onderwijs-volg-systeem (LOVS) en het Kanjer Volg– en Adviessysteem
    (KANVAS). Ook hier zijn we gericht op bovengemiddelde resultaten, ook kijkend naar
    de individuele prestaties van de leerlingen.
c. De resultaten van het LOVS worden 2 x per jaar geagendeerd op de 
    bouwvergadering. We houden per bouw een V.C.B. overleg ( Voortgangs Controle
    Bespreking). Bij deze bespreking wordt zowel gekeken naar individuele leerlingen
    als naar de resultaten van de hele groep. Voor individuele-, groeps- en
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    schooloverzichten maken we gebruik van dwarsdoorsneden, trendanalyses,
    groepsanalyses en overzichten van de vaardigheidsgroei. Ook wordt hier gekeken
    welke extra begeleiding de leerlingen eventueel nodig hebben.
d. In elke groep worden ook methodegebonden toetsen afgenomen. Deze toetsen
    geven de leerkracht informatie over de wijze waarop de leerlingen de leerstof van de
    afgelopen periode hebben verwerkt.

10.20 Leerstofaanbod groep 1 en 2

Wij gebruiken de integrale kleutermethode ‘Kleuterplein’. 'Kleuterplein' is een complete methode. De methode gaat uit
van de individuele ontwikkeling en beleving van de kleuter. Alle leerlijnen komen aan bod in de verschillende thema’s.
Het beoogt een doorgaande lijn naar alle vakken en er wordt doelgericht gewerkt aan alle tussendoelen.
 
‘Leren spelen en leren door te spelen’

Kinderen ontwikkelen en leren door activiteiten die hun interesse hebben en waarin ze betrokken zijn samen met
anderen. Kinderen zijn geïnteresseerd in de dingen om hen heen en in wat volwassenen doen.
Het spel zal vorm krijgen in verschillende activiteiten. De spelvormen hangen met elkaar samen. De ene spelvorm
zorgt ervoor dat kinderen ervaringen en vaardigheden opdoen en de andere leert hun interesse te wekken voor een
volgend spelniveau.
Naast de thema’s als herfst, Sinterklaas, winter, lente etc. komen er thema’s uit deze me-thode aan bod in het
jaarprogramma. Het dagprogramma bevat, naast de activiteiten uit de methode ‘Kleuterplein’, aanvullende activiteiten
zoals bewegingslessen, muzieklessen en activiteiten die de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen.
Tijdens alle activiteiten uit ‘Kleuterplein’ bestaat de mogelijkheid om te differentiëren. Iedere les bevat een zgn. “stapje
naar boven” en “stapje naar beneden” gedeelte.
Tijdens de werklessen kan de leerkracht voor een bepaald groepje kinderen tijd inruimen, om aan de hand van het
groepsplan aan een bepaald ontwikkelingsgebied te werken.
Naast het aanbieden van de start- en kernactiviteiten van ‘Kleuterplein’ heeft de leerkracht de mogelijkheid om een
heleboel keuzeactiviteiten in te plannen. Zij maakt hierbij gebruik van het planbord.
Er wordt in de groepen 1 en 2 voornamelijk aan voorbereidende lees- en rekenactivitei-ten gewerkt. In groep 3 start
het aanvankelijk lezen en rekenen. Evenals ‘Kleuterplein’ werkt ook ‘Veilig leren lezen’ met een planbord. We zorgen
voor een soepele overgang in de werkwijzen zoals die gehanteerd worden in de groepen 2 en 3.

We maken gebruik van het registratie- en observatiesysteem van ‘Kleuterplein’ om leerlingen te volgen in hun
ontwikkeling. Het volgsysteem is bestemd voor kinderen vanaf groep 1 tot eind groep 2.
In de thema’s van ‘Kleuterplein’ is elke activiteit gekoppeld aan een leerdoel. Deze leerdoelen registreren wij om na te
gaan of ons aanbod aan activiteiten voor een jaar voldoende evenwichtig is geweest. Het leerdoel is telkens het
hoofddoel van de betreffende activiteit. In dit digitale registratiesysteem bij ‘Kleuterplein’ kan heel gemakkelijk
bijgehouden worden aan welke leerdoelen in het jaar aandacht besteed wordt. In het resultatenoverzicht is in één
oogopslag te zien aan welke leerdoelen nog extra aandacht besteed moet worden.

Bij alle leerdoelen uit ‘Kleuterplein’ zijn observatiepunten beschreven aan de hand waarvan de ontwikkeling van
leerlingen op de verschillende ontwikkelingsgebieden gevolgd worden. Dit draagt bij aan het samenstellen van een
beredeneerd aanbod van activiteiten. Dit systeem wordt tevens gebruikt voor oudergesprekken en de overdracht van
leerlingen naar een andere leerkracht of intern begeleider.

‘Kleuterplein’ hanteert de volgende ontwikkelingsgebieden:
• Taaldenken/ taallezen
• Auditieve en visuele ontwikkeling
• Taal en communicatie
• Voorbereidend rekenen/ Ruimtelijke oriëntatie
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Wereldoriëntatie/ burgerschap
• Motorische ontwikkeling (grove en fijne ontwikkeling)
• Voorbereidend schrijven
• Drama en muzikale ontwikkeling
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• Beeldende vorming
• Werkhouding

Taalontwikkeling:
Ontwikkeling woordenschat
Een kleuter is de hele dag met taal bezig. Wij proberen de taalvaardigheid te vergroten door met name in de kring
veel gerichte taalactiviteiten aan te bieden; voorlezen, versjes aanleren, gesprekjes voeren, luisteroefeningen etc. Wij
maken daarbij gebruik van ons uitgebreide assortiment lees– en prentenboeken, de methode ‘Kleuterplein’ en
verschillende bronnenboeken.
Er is een nauwe samenwerking met de bibliotheek van Brunssum. Jaarlijks bezoeken alle kinderen de bibliotheek en
bij elk thema ontvangen we van de bibliotheek een boekenkist.
Voor de ontwikkeling van de woordenschat biedt de methode ‘Kleuterplein’ extra ondersteunende activiteiten. Zo
maken we intensief gebruik van de mindmap, het woordveld en beeld- en woordkaarten van het betreffende thema.
Bij elk thema zijn de basiswoorden en uitbreidingswoorden duidelijk omschreven.
Begrijpend luisteren
School breed zetten we hoog in op het begrijpend luisteren als voorbereiding op het begrijpend lezen. Met behulp van
o.a. het introductieverhaal/prentenboek van elk the]ma van de methode ‘Kleuterplein’ wordt het verhaal meerdere
malen met uitlokkende vragen aangeboden. Bij de vraagstelling kunnen we gebruik maken van de pictogrammen
vanuit de methode.
De fase van beginnende geletterdheid
Voor het aanleren en automatiseren van de klank-tekenkoppeling gebruikt onze school de auditieve ondersteuning
van ‘Spreekbeeld’. De methodiek is inmiddels een begrip op veel scholen in Nederland.
Leerlingen die eraan toe zijn, worden begeleid in de voorwaarden van het aanvankelijk lezen: beginnende
geletterdheid.
De ontwikkeling van geletterdheid gaat razend snel wanneer kinderen naar de basisschool komen. Ze leren zich
verder te oriënteren op de functies van geschreven taal en ze leren de basisprincipes van het lezen en het schrijven.
Met taalspelletjes en voorleesactiviteiten leren kleuters dat er een relatie bestaat tussen geschreven en gesproken
taal en raken ze vertrouwd met teksten.
Ze herkennen de functies van geschreven taal door bezig te zijn met boeken, versjes en stempel- en schrijfmateriaal.
Ze hoeven dus niet alleen via gesproken taal te leren dat je kunt communiceren met een ander. In het begin zullen
kinderen gebruik maken van tekeningen die ze, naarmate ze ouder worden, vervangen door letters. Ze zien dan ook
de structuren in woorden en zinnen. Ze ontdekken het alfabetisch schrift. Deze kennis is nodig voor het leren lezen en
schrijven in groep 3.

Tussendoelen beginnende geletterdheid
1. boekoriëntatie
2. verhaalbegrip
3. functies van geschreven taal
4. relatie tussen gesproken en geschreven taal
5. taalbewustzijn
6. alfabetisch principe
7. functioneel schrijven en lezen

Voorbereidend rekenen:
Tijdens kringactiviteiten en werklessen wordt tevens aandacht besteed aan oriëntatie op reken- en wiskundig gebied.
Leerlingen worden gestimuleerd zelfstandig of samen met anderen vraagstukjes op te lossen. Hiervoor maken wij
gebruik van de methode 'Kleuterplein' en de rekenontwikkelingsmaterialen. Ook hier wordt de leerling, die eraan toe
is, begeleid in de beginnende gecijferdheid.
Als aanvulling op de methode ‘Kleuterplein’ hebben we gekozen voor de methode ‘Met sprongen vooruit’. Deze
methode bevat een rijkdom aan materialen en extra activiteiten.

Ontwikkelingsmaterialen:
Het werken met de ontwikkelingsmaterialen is erop gericht om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren zodat de
voorwaarden die nodig zijn om te leren lezen en rekenen geoptimaliseerd worden. De oefeningen zijn aangepast aan
het ontwikkelingsni-veau van elk kind. Tijdens deze werklessen zijn de kleuters alleen of in groepjes bezig. Het
initiatief kan bij de leerkracht maar ook bij het kind liggen. We onderscheiden kleur-, vorm-, bouw-, taal-, reken-,
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orden- en constructiemateriaal.
Daarnaast vinden er diverse hoekactiviteiten plaats: poppen-, bouw-, schilder-, taal-, lees-, computer-, zandtafel- en
watertafel hoek.
In de hoeken wordt ook aandacht besteed aan het sociale aspect; de kleuters leren er samen werken en spelen.

Spel- en bewegingsactiviteiten:
Tijdens de gymlessen komen allerlei bewegingsvormen aan de orde: lopen, rennen, huppelen, hinkelen, kruipen,
rollen, klauteren, springen, zwaaien etc.
Deze lessen worden met of zonder materialen gegeven. In de spellessen bestaat er een afwisseling van in– en
ontspanning. Tijdens de gymlessen (binnen of buiten) is er ook ruimte voor vrij spelen met en zonder materiaal. Ook
hierbij wordt aandacht besteed aan de sociaal- emotionele ontwikkeling.
Eén keer per week krijgen de oudste kleuters een extra gymles. Dit wordt georganiseerd vanuit de gemeente
Brunssum. Deze extra gymles wordt gegeven door een gediplomeerde gymdocent voor het jonge kind.

Motorische ontwikkeling is belangrijk voor kleuters om op een speelse manier goed te leren bewegen. Spelenderwijs
krijgen de kleuters op alle gebieden belangrijke vaardigheden aangeleerd. Van bewegingen aan elkaar koppelen tot
werken aan de coördinatie en het aanpassingsvermogen tot oriëntatie. De kinderen worden fysiek sterker door
veelzijdig te bewegen. Basisvaardigheden als rennen, springen, rollen, gooien, vangen e.d. vergroten niet alleen hun
uithoudingsvermogen maar ook hun weerstand.

‘Kleuterplein’ maakt gebruikt van bewegingslessen waarin situaties/bewegingen aan bod komen die zijn opgebouwd
van makkelijk naar moeilijk. Bij de lessen worden be-wegingen continu herhaald. De lessen zijn compleet uitgewerkt
en zo ingericht dat kin-deren steeds worden uitgedaagd en worden geprikkeld. Dat is niet alleen goed voor het
mentale en sociale aspect maar ook voor de motoriek. Daarnaast leert een kind zijn of haar grenzen kennen en dat
helpt bij het ontwikkelen van de persoonlijkheid. Het doel voor kleuters is om kinderen al op jonge leeftijd te prikkelen
de motorische- en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Spelen is leren.

Expressie activiteiten:
Deze vormen geen aparte categorie in de onderbouw. Deze activiteiten komen aan de orde tijdens
verwerkingslessen, bewegingslessen, rollenspelen, drama en beeldende vorming.

Motorische ontwikkeling:
Bij het plannen van activiteiten die de fijne en grove motoriek stimuleren en ondersteunen, wordt gebruik gemaakt van
‘Pennenstreken'.

Extra aandacht voor de taalontwikkeling via het VVE programma:
Met vroegschoolse educatie bedoelt men het aanbieden van een VVE-programma. VVE programma's richten zich
met name op stimulering van de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de
sociaal-emotionele- en motorische ontwikkeling. Er wordt ook wel gesproken van voor- en vroegschoolse zorg en
educatie (VVZE). Het reguliere taalaanbod valt niet onder VVE. Het gaat bij VVE om programma's die starten op de
peuterleeftijd en doorlopen in groep 1 en 2 met een doorgaande leerlijn van voorschools naar vroegschools. Het zijn
geen losse lessen maar bij alles wat er in de klas gebeurt, speelt het programma een rol. Ook als er niet expliciet aan
activiteiten van het programma wordt gewerkt.
OBS de Trampoline heeft een inhoudelijke samenwerking met de inpandige peuterspeelzaal en de kinderopvang.
Samen vormen wij een VVE koppel. We zorgen voor een doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Bij
doorgaande lijnen gaat het om een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen in het onderwijs. Het gaat in dit
geval om een door-gaande lijn van voorschoolse educatie (in peuterspeelzalen of de kinderopvang) naar
vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2).
Er zijn heel veel manieren om een doorgaande lijn te realiseren. Bij het versterken van de doorgaande lijn
onderscheiden we de volgende doelen:
• De doorgaande lijn in het beleid: samenwerking en afstemming tussen peuters-peelzalen en de school middels
overlegmomenten met eigen VVE koppel en met andere VVE koppels
  in samenwerking met de gemeente.
• De overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal of de kinderopvang naar de school: het registreren van
opbrengsten en daarbij ook het overnemen van gegevens uit de
  voorschoolse registratiesystemen (voorschoolse toetsen Cito ordenen en taal) in ons digitaal leerlingvolgsysteem
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ParnasSys.
• Een warme overdracht van kind gegevens middels een observatieformulier en oudergesprekken. Invullen
overdrachtsformulier en oudergesprek met:
o 3 jaar en 10 maanden (peuterspeelzaal)
o 4 jaar en 2 maanden (basisschool)
o 4 jaar en 10 maanden (basisschool)
Bij achterstanden op bepaalde ontwikkelingsgebieden zullen de leerkrachten van de basisschool bij het gesprek op de
peuterspeelzaal aanwezig zijn om vroegtijdig zorg-leerlingen te kunnen begeleiden.
Leerlingen kunnen bij uitzondering een verlenging aangeboden krijgen op de peuterspeelzaal van een periode van 3
maanden tot maximaal 6 maanden. Eventueel aangevuld met 1 instroomochtend op de basisschool.
Afstemming van de inhoudelijke doorgaande lijn: doorlopende programma’s, leerlijnen voor taal, rekenen en de
sociale ontwikkeling.
In de onderbouw vinden wij ouderbetrokkenheid van groot belang. De tijd die een kleuter op school aanwezig is, is
een kort deel van de tijd dat ze leren. Thuis zijn er zoveel andere leermomenten. Het is niet altijd makkelijk om thuis
activiteiten te bedenken en uit te voeren. We bieden hiervoor het programma 'VVE Thuis' aan.
Via het programma VVE thuis (Voor- en Vroegschoolse Educatie Thuis), dat inspeelt op de gehele ontwikkeling van
kleuters met speciale aandacht voor de taal- en denkontwikkeling, willen wij ouders meenemen in de thema's die we
volgen in de groepen. VVE Thuis wil de onderwijskansen van kleuters vergroten door het bevorderen van hun taal- en
denkontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat en het bevorderen van een ondersteunend
en stimulerend gezinsklimaat.
Bij ieder thema op school is er een apart themaboekje met bijbehorende activiteiten.
“Thuis gaat u met uw kind activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema’s van VVE-programma’s
die op de school gevolgd worden. Wanneer kinderen op school activiteiten doen rond bijvoorbeeld lente of kunst dan
kunt u met het kind thuis ook activiteiten doen rond dit thema. De activiteiten voor de ouders en kinderen staan in
themaboekjes. In elk themaboekje staan acht activiteiten zoals praatplaten, puzzels, voorlezen, liedjes, knutselen en
bewegen. Bij een aantal themaboekjes hoort tevens een leesboekje.”
Bij een aantal thema’s in het schooljaar wordt een ouderbijeenkomst gehouden. Hierin leren ouders hoe de
activiteiten met hun kind thuis uitgevoerd kunnen worden. Er wordt informatie over de ontwikkeling van kinderen
gegeven en is er gelegenheid om ervaringen over opvoeden uit te wisselen.

De doorgaande lijn en de methodes:
OBS de Trampoline werkt met de methode ‘Kleuterplein’. Dit is een integrale kleutermethode. Met deze lesmethode
ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hun heen. Met Kleuterplein wordt doelgericht aan álle tussendoelen
gewerkt. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend
schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht, gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee
een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3 en als doorgaande lijn een mooi vervolg op de
methode ‘Speelplezier’ van de peuterspeelzaal. Ouders worden bij uitvoering van het programma betrokken via het
weekweetje.
De peuterspeelzaal werkt met de methode ’Speelplezier’.
'Speelplezier' is een voor- en vroegschools programma met als doel het vergroten van de kansen van kinderen op
een succesvolle schoolloopbaan. De doelgroep bestaat uit kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij 'Speelplezier' gaat het er
vooral om de kinderen zinvol spel aan te bieden en via het spel met name de taalontwikkeling te stimuleren. Ook
ouders worden bij de uitvoering van het programma betrokken via de nieuwsbrief en informatieavonden. De leidsters
hebben zich de afgelopen jaren geschoold om efficiënt met de methode te werken.
Het primaire doel van 'Speelplezier' is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan.
Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen.

Aanpak:
'Speelplezier' is een center-based pedagogisch educatief programma met een actief, deels open en deels
gestructureerd curriculum. Taal en spel lopen als een rode draad door het ochtend- of dagprogramma. 'Speelplezier'
biedt spel- en taalroutines in de grote groep en concrete handvatten om spel en taal, in de zone van naaste
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ontwikkeling, te stimuleren in kleine groepen.

Ontwikkelingen/aanpassingen 2019-2023:
In de onderbouwgroepen zitten de leerlingen van groep een en twee bij elkaar in de basisgroep en worden de
cursusactiviteiten in drie niveaugroepen aangeboden. Een oudste groep (groep 2), een middengroep (groep1) en een
jongste groep (groep1). Clus-tering vindt plaats in de niveaugroepen. Toch blijkt in de praktijk dat binnen deze cluste-
ring leerlingen kunnen uitvallen op een of meerdere ontwikkelingsgebieden. Deze leerlingen ontvangen binnen de
niveaugroep een aangepast programma en werken met een groepsplan of individueel handelingsplan. Sinds het
schooljaar 2018-2019 hebben de leerlingen van groep 2 op donderdagmiddag extra onderwijstijd. Deze middag staat
geheel in het teken van de voorbereiding op groep 3. 

Toetsen dyslexieprotocol:
Het dyslexieprotocol is bedoeld om kinderen die zwak zijn op het gebied van begin-nende geletterdheid zo vroeg
mogelijk te signaleren.
De eerste stap in dit proces van leespreventie is het signaleren van kinderen waarbij die leesproblemen dreigen te
ontstaan. Om met de nodige zekerheid te kunnen bepalen bij welke kinderen in groep 3 waarschijnlijk leesproblemen
ontstaan, is naast de systemati-sche observatie van de leerkracht de afname van objectieve, betrouwbare en valide
toetsen noodzakelijk. De tweede stap in het preventieproces bestaat in het bieden van effectieve hulp zodat de
risicokinderen zich in de goede richting ontwikkelen. De risico leerlingen worden binnen de niveaugroep in het
groepsplan opgenomen in de kleine groep om zo extra begeleiding te krijgen.

Alle onderdelen van het dyslexieprotocol worden in de maanden januari en juni afgenomen.
• Kleurentoets
• letters benoemen voor kleuters
• toets auditieve analyse voor kleuters
• toets auditieve synthese voor kleuters
• Invented spelling januari
Wanneer de kleurentoets in januari voldoende/goed is, mag dit onderdeel in juni worden weggelaten.

10.21 Duits

   

Op basis van de ligging van de Euregio Maas-Rijn biedt dit gebied veel mogelijkheden wat het leren van taalkundige
en culturele vaardigheden betreft. Echter verlangt de Euregio ook competenties die buiten dit gebied minder van
belang zijn. Voor veel leerlingen van de Euregio is het heel normaal om in het buurland naar de bioscoop te gaan, te
gaan winkelen of te gaan stappen. Een studie of het zoeken van een baan in het buurland is echter veel minder
typisch. Naast praktische redenen zoals loonverschillen blijken vooroordelen, zoals een gebrek aan talenkennis en te
weinig culturele kennis de belangrijkste redenen hiervoor te zijn.
De leerlingen van de bovenbouw krijgen 1x per week Duits. In de onder– en middenbouw krijgen de kinderen
ongeveer 1x per maand Duitse les met behulp van het computerprogramma Elena, Duitse voorleesboeken en Duitse
tekenfilmpjes. De leerlingen hoeven natuurlijk niet vloeiend Duits te spreken, maar het aanbieden van woorden en
zinnen in verhaalvorm gaat prima. Dus geen vervelende grammaticalessen. De leerlingen komen tegenwoordig
overal Engels tegen en ze komen zeer zelden meer in aanraking met Duits. Vroeger hadden we niet zo’n breed scala
aan TV zen-ders en keek je als kind vaak naar Duitse TV programma’s en zo kwam je in aanraking met de Duitse
taal. Vooral de leerlingen die in Limburg wonen kunnen later werk zoeken in Duitsland. We grenzen aan Duitsland.
Als we de leerlingen vroeg met Duits in aanraking laten komen, is de overstap naar Duits leren op het voortgezet
onderwijs niet meer zo groot. In het voortgezet onderwijs bieden ze daar dan weer extra Duits aan.
Onze school heeft twee gecertificeerde leerkrachten. Deze leerkrachten hebben de Goethe opleiding Duits gevolgd.
De Duitse les in de bovenbouw wordt dus gegeven door leerkrachten die hiervoor bevoegd zijn. Komend schooljaar
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gaat een leerkracht van de middenbouw de Goethe opleiding volgen.  Zo kan de Duitse taal dan ook in de
middenbouw door een bevoegde leerkracht gegeven worden.
We gebruiken het computerprogramma Elena. Dit computerprogramma is heel speels opgebouwd. Kinderen komen
spelenderwijs aan de hand van spelletjes, liedjes en verhaaltjes in aanraking met Duitse woorden. Deze worden dan
besproken en herhaald.
Om over grenzen heen te stappen moet men grenzeloos denken. Dit denken verlangt een bepaalde houding, kennis
en verschillende competenties. Deze worden in begrippen als Euregiocompetentie (beroepsopleiding) of
Euregioschool respectievelijk Euregioprofiel (basisschool) samengevat. Anders dan de naam doet vermoeden is de
Euregioschool geen school in de eigenlijke zin van het woord. Ze staat voor een aanpak die de samenwerking met
een partnerschool in het buurland systematisch probeert te integreren in het taalonderwijs. Door het
buurtaalonderwijs te combineren met een uitwisseling krijgt het buurtaalleren voor de leerlingen een dimensie die in
het traditionele taalonderwijs vaak ontbreekt: authentieke, levensechte communicatie.
Onze school heeft ook een Partnerschule in Alsdorf. In het begin verloopt zo’n uitwisseling natuurlijk een beetje stroef,
maar uiteindelijk zie je de leerlingen op een speelse manier met elkaar communiceren. 

10.22 PCA Onderwijskundig beleid

Beoordeling

De inspectie waardeert de indicatoren op een schaal van 1 t/m 4.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,86

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,5

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,46

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,56

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 4

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 4

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,67

Aandachtspunt Prioriteit

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

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus hoog

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

hoog

De leraren stemmen de spelbegeleiding af op de behoeften van de groep en individuele
leerlingen

hoog

11 Personeelsbeleid

11.1 Integraal personeelsbeleid

Personeelsbeleid op MOVARE-niveau:
Het MOVARE-personeelsbeleid is gebaseerd op een jaarlijks vast te stellen Bestuursformatieplan. In combinatie met
het rekenmodel van MOVARE wordt daarbij de beschikbare formatie voor onze school vastgesteld. Beleid t.a.v.
nascholing en begeleiding nieuwe leerkrachten worden afgeleid uit de vastgestelde regelingen van de CAO. De
leidinggevende moet geregistreerd staan in het schoolleidersregister. Op dit moment is de lerarenregistratie "on
hold". 
De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van ons onderwijs. Op bovenschools niveau is het
personeelsbeleid beschreven in het functiebouwwerk. In het personeelsbeleidsplan zijn de keuzes verwoord zoals die
op MOVARE-niveau zijn gemaakt over aspecten als:
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1. Bekwaamheidsdossier 
2. Taakbeleid
3. Mobiliteit
4. Scholing
5. Begeleiding op de werkvloer
6. Gesprekkencyclus

Personeelsbeleid op schoolniveau:
Voor de schoolleiding is het zaak om op schoolniveau uitvoering te geven aan het stichtingsbeleid en de hierboven
genoemde punten in de praktijk te brengen door:
1. Teamleden vanuit een gemeenschappelijke visie te laten werken
2. De bij de visie horende deskundigheid voortdurend op peil te houden
3. Teamleden op hun competenties aan te spreken
4. Competentiemanagement toe te passen
5. Beginnende leerkrachten op te vangen en te begeleiden
6. Boventalligheid tijdig te bespreken
7. Verzuim te monitoren
8. Instrumenten voor personeelsbeleid samenhangend in te zetten
Op onze school streven we collegialiteit en professionaliteit na. Dat uit zich in gedrag als:
• Het openlijk delen van successen, mislukkingen en fouten
• Het tonen van respect voor elkaars mening
• Het praten mét elkaar in plaats van over elkaar
• Open staan voor feedback
• Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures.

‘Levenslang leren’ is op onze school een kernattitude voor alle betrokkenen. Uitgangs-punt bij te maken
scholingskeuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze
waarop professionalisering vormgegeven wordt, is dat van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld wordt
aan de dagelijkse praktijk. Dit kan niet alleen invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met
collega’s van andere scholen.
De competentieontwikkeling van het gehele team wordt structureel verankerd in onze school. 
Dit kenmerkt zich door:
a. Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoel-
    stellingen worden gerealiseerd.
b. Klassenbezoeken in het kader van competentieontwikkeling door het geven van
    feedback op het onderwijsgedrag.
c. Ontwikkelingsgesprekken waarin ook de leeropbrengsten van de betreffende groep
    aan de orde komen.
d. De persoonlijke competentieontwikkeling, die vastgelegd wordt tijdens het 
    functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek. 
e. Het jaarlijks opstellen van de nascholingsactiviteiten op team- en individueel 
    niveau.

11.2 De gesprekkencyclus

Conform de afspraken binnen Movare heeft iedere leerkracht minimaal één functioneringsgesprek per schooljaar. In
het schooljaar 2018-2019 heeft iedere leerkracht zijn/haar F-gesprek formulier ingevuld en minimaal een week van
tevoren ingeleverd bij de directeur, zodat deze het gesprek goed kan voorbereiden. Op deze manier heeft de
leerkracht de eigen regie in handen. Wanneer leidinggevende en leerkracht na het gesprek akkoord gaan met de
inhoud en datgene wat besproken is, wordt het formulier door beiden op datum ondertekend.

Groepsbezoeken vinden plaats op initiatief van de leidinggevende of de leerkracht. Hierna volgt een werkoverleg of
een ontwikkelgesprek. Op die manier kan een leerkracht ook doorgroeien van start- naar basis- en vakbekwaam.

11.3 Professionele cultuur

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Op teamniveau
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volgen wij de cursus meer- en hoogbegaafdheid. Tevens zijn er 3 collega's die nog meer verdieping krijgen, omdat zij
de coördinator van dit traject zijn. Op individueel niveau worden er cursussen gevolgd, die nodig zijn om de kwaliteit
van het onderwijsaanbod te waarborgen. Een collega volgt een nascholing om komend schooljaar te kunnen starten
met het unieke interventieprogramma BOUW. 
Het is belangrijk dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school.

11.4 Bekwaamheid

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 kunnen zich op termijn inschrijven in het lerarenregister.

11.5 Begeleiding

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), met name de
criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’.

11.6 Taakbeleid

Tijdens het F-gesprek wordt het taakbeleid van het lopende schooljaar besproken en vindt er ook een vooruitblik
plaats.

Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal
lesgebonden uren, de tijd voor voorbereiding en nazorg (niet lesgronden uren), de professionalisering en de
schooltaken.

Dit wordt weggezet in het administratiesysteem Cupella.

11.7 Scholing

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.

Teambreed zijn wij bezig met het nascholingstraject meer- en hoogbegaafdheid.

11.8 Algemeen

Van ieder personeelslid wordt een eigen inbreng verwacht tijdens de verschillende overlegmomenten en men werkt
middels bouwoverleg systematisch aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking.
Integraal personeelsbeleid is een belangrijk item binnen de wijze van samenwerken. Er is veel aandacht voor
arbeidsomstandigheden van het personeel.
Dit komt o.a. tot uiting in het competentiebeleid met aandacht voor specialisaties, persoonlijke groei en begeleiding
van leerkrachten.

Op gezette tijden wordt het team ondersteund door externen. Ook vraagt het team externen om hun praktisch te
ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het onderwijsleerproces.

12 Organisatiebeleid

12.1 De schoolleiding

Onze school is een van de 47 scholen van Onderwijsstichting Movare. De directeur geeft – onder
eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur van Movare - leiding aan de school. De directeur is integraal
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verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid. De directeur wordt bijgestaan
door de IB-er en de ICT-er. Zij vormen samen het managementteam. Er zijn ook 3 bouwcoördinatoren voor de onder-
midden- en bovenbouw. De school heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad en ouderraad. Op
Stichtingsniveau is er een GemeenschappelijkeMedezeggenschapsRaad. (GMR)

12.2 Groeperingsvormen

Wij streven naar kleine vaste groepen. Onze populatie is gemengd, d.w.z. autochtone en allochtone kinderen werken
en leren met elkaar. 
In het kader van passend onderwijs proberen we in de samenstelling van de groepen rekening te houden met
kinderen die op cognitief en/of emotioneel gebied problemen hebben. Dit is zeker mogelijk in de basisgroepen.
Wij werken met een aantal bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) met eigen coördinatoren, waardoor we als
bouwteam meer kinderen kennen en kunnen begeleiden. Wij hebben de hoop dat de zorgvuldige samenstelling van
de groepen een positief effect bij de ouders teweeg brengt.

12.3 Lestijden

Op onze school hanteren we de volgende lestijden: 
Groep 1:             maandag en dinsdag van 8.30 uur -14.45 uur
                           woensdag t/m vrijdag van 8.30 uur - 12.15 uur 

Groep 2 t/m 4:    maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur - 14.45 uur  
                           woensdag en vrijdag van 8.30 uur - 12.15 uur

Groep 5 t/m 8:    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur - 14.45 uur
                            woensdag van 8.30 uur = 12.15 uur   

12.4 Schoolklimaat

Een positief schoolklimaat zorgt voor een leeromgeving waarbij kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en
geborgen voelen. 
- Onze school is een school waar alle teamleden positief omgaan met leerlingen en met 
  elkaar, biedt een verzorgde indruk en is uitnodigend voor leerlingen
- Onze school organiseert activiteiten om de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij
  de school te bevorderen
- Onze school waakt over de veiligheid van de leerlingen en heeft duidelijke   
   omgangsregels
- Onze school zorgt voor een aangename, stimulerende werkomgeving voor
  personeelsleden

12.5 Veiligheid

In het kader van veiligheid beschikt de school over 2 aandachtsfunctionarissen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt daar
waar het gaat om pesten, zij coördineren het pestbeleid en zorgen voor de actualisatie en uitvoer van het
veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan). De taken zijn vastgelegd in een functie-omschrijving. De school waarborgt de
sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers).

12.6 Registraties

De school beschikt over een registratiesysteem.

De aandachtsfunctionaris en/of BHV-er 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 BHV-er registreert wanneer bij een ongeval de arts of erger nog wanneer een van de hulpdiensten moeten
worden opgeroepen.

De aandachtsfunctionaris analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, in overleg
met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.
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12.7 Preventie

De school probeert incidenten te voorkomen door met de leerlingen de school- en klassenregels te bespreken. Er zijn
school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt daarnaast over een 
methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling "de Kanjertraining". De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het leerlingvolgsysteem KANVAS houden we
de resultaten bij.

De school vult elk jaar met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst, die valide en betrouwbaar is, de
veiligheidsbeleving in. Deze veiligheidslijst wordt ingevuld door de leerkracht en de leerlingen. De gegevens worden
aangeleverd bij de inspectie. De uitkomsten worden geanalyseerd en op groepsniveau voorzien van verbeterpunten.

12.8 Informatie veiligheid

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  6 BHV - ers en een preventiemedewerker. Deze leerkracht was
voorheen de ARBO-coördinator.

12.9 Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, een "warme overdracht" 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 samenwerkingsverband 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.

12.10 Educatief partnerschap

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven.
Samen "bouwen" wij aan de goede ontwikkeling van het kind; de cognitieve- en sociaal/emotionele ontwikkeling
moeten in balans zijn. Ouders zien we 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. Het welbevinden staat bij ons hoog in het vaandel. Hierbij
gaat het zowel om de leerling, het teamlid en de ouders.

12.11 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 waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. De ouders van groep 8 worden in het najaar uitgenodigd om een bijeenkomst
bij te wonen van het LVO, zodat ze weten welke VO scholen mogelijk zijn. De leerkrachten van groep 8 zorgen voor
een "warme overdracht" naar het VO. Zij voeren gesprekken met de brugklascoördinatoren om de beginsituatie van
iedere leerling samen te bepalen. De directeur neemt zitting in het BOVO-overleg.

12.12 Privacy

Onze school beschikt over een privacyreglement waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het reglement staat hoe
we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang deze 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 ParnasSys) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-
date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids.
Het privacy reglement is bovenschools opgesteld en goedgekeurd door de GMR.

12.13 Voorschoolse voorzieningen

Onze school is een VVE-school (Vroeg- en voorschoolse Educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
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peuterspeelzaal "Bij de handjes" die in hetzelfde gebouw is gehuisvest. 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 maakt gebruik van de methode Kleuterplein, die redelijk aansluit op de methode's die op de peuterspeelzaal
worden gebruikt. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzaal en er is in alle gevallen van
plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

In ons gebouw is ook Kinderopvang Parkstad m.n. "De Springplank" gehuisvest. Wanneer peuters van deze
organisatie bij ons op school worden ingeschreven, passen we dezelfde afspraken toe als bij onze peuterspeelzaal.

12.14 PCA Organisatiebeleid

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,92

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 4

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 4

Aandachtspunt Prioriteit

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school –indien nodig-
samen met partners in zorg

hoog

13 Financieel beleid

13.1 Algemeen

Als het gaat om financieel beleid zijn hierbij van belang:
a. Het financiële jaar loopt voor een school gelijk met het schooljaar
b. Scholen beschikken over een eigen schoolbegroting

De inrichting van ons financiële systeem:
Vanuit de rijksoverheid wordt een Lumpsumvergoeding gegeven, gerelateerd aan het leerlingaantal. Binnen de
schoolbegroting worden alle inkomsten op basis van aanwezige leerlingen toegerekend aan de school. Uitzondering
hierop zijn de fusiemiddelen. Het CvB beslist over de inzet van deze middelen.
Uit de bekostiging draagt de school een jaarlijks vast te stellen % van de inkomsten af aan het Bestuursbureau ter
dekking van het bovenschoolse apparaat en gemeenschappelijk voor alle scholen gemaakte kosten.
Op basis van solidariteit tussen alle scholen vindt een aantal kostenegalisaties plaats, m.n. bedoeld om personeel
stichtingsbreed mobiel te houden.
Ook worden de op postcode toebedeelde impulsmiddelen herverdeeld op basis van gewichtenleerlingen.
Inkomsten na aftrek van afdrachten en correctie voor egalisaties worden ingezet ter dekking van personeelskosten en
kosten voor materiële instandhouding.
De financiële afdeling van MOVARE draagt zorg voor de bewaking van de budgetten en een juiste administratie. In
het onderstaande schema is e.e.a. nog eens uiteen gezet:

Openbare Basisschool De Trampoline

Schoolplan 2019-2023 38



13.2 Rapportages

Tweemaandelijks ontvangt de directeur van de school de financiële positie van de school via het dashboard. Op dat
moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking tot de uitgaven voor personeel en ziekteverzuim.
Tweemaandelijks 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.

13.3 Sponsoring

Sponsorloop:
Elk schooljaar wordt er tijdens de sportdag van onze school een sponsorloop georgani-seerd. Voor deze jaarlijkse
sportdag laten de leerlingen zich sponsoren door familiele-den, buren en bekenden.
De helft van het ingezamelde geld wordt altijd besteed aan een vooraf te bepalen goed doel. Dit kan zijn: de
cliniclowns, na een verwoestende brand voor de opbouw van een nieuw scoutinggebouw, waar wij elk jaar op
schoolkamp gaan, Ronald McDonald huis etc. De cheque wordt meestal tijdens een weeksluiting aangeboden aan
vrijwilligers van dit goede doel.
De leerlingen van de onderbouw rennen één rondje over de sintelbaan, de leerlingen van de middenbouw twee en de
leerlingen van de bovenbouw drie. Dit is altijd een enorme happening waarbij veel ouders, opa’s, oma’s etc. de
kinderen komen aanmoe-digen.
De andere helft van het gesponsorde geld wordt ingezet voor een goed doel ten be-hoeve van de school. Zo hebben
we b.v. de bibliotheek goed aangevuld en nu sparen we voor eventuele nieuwe materialen voor onze brede school.
Sponsoring is op deze manier verenigbaar met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardig-heid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs en de daarbij be-trokkenen in gevaar brengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de conti-
nuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de
school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijspro-ces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

14 Kwaliteitszorg

14.1 Kwaliteitszorg

Bij kwaliteitszorg gaat het over onderwijskwaliteit op een aantal kerngebieden waarbij het niet alleen gaat over
opbrengsten (leerprestaties op het cognitieve domein en de sociale opbrengsten van onderwijs) maar ook over de
wijze en de voorwaarden waaronder deze tot stand zijn gekomen. Vanuit een gedegen zelfevaluatie stelt de school
haar kwaliteitsniveau vast en definieert vervolgens de verbeterruimte en vertaalt deze aansluitend in concrete
interventies. “Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je interventies kunt uitvoeren, hoe beter de bereikte kwaliteit zal zijn."
Tenslotte heeft de school de opdracht om over dit proces publieke verantwoording af te leggen.

Voorwaarden van onze kwaliteitszorg:
Een aantal zaken is randvoorwaardelijk voor het realiseren van onderwijskwaliteit. Vanaf 2015 wordt binnen
MOVARE een rekenmodel gehanteerd dat inzichtelijk maakt hoe de financiële huishouding van de school is
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opgebouwd.
Een volgende belangrijke voorwaarde is het systematisch en periodiek verzamelen van data van
onderwijsopbrengsten. We maken daarbij onderscheid in cognitieve opbreng-sten en opbrengsten van sociaal-
emotionele ontwikkeling. Onze school hanteert hierbij een genormeerd instrument van LOVS. Van toenemend belang
zijn de thema’s “school-klimaat” en “veiligheid.”
In het systeem van kwaliteitszorg wordt ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de processen. Daarbij wordt o.a.
gelet op aspecten van planmatigheid en borging. Tevens kijken we ook naar het systematisch vertalen van onze visie
in persoonlijke doelen van alle leerkrachten.
Tevens verantwoorden wij ons over onze opbrengsten i.r.t. onze doelen. Hierbij is in toenemende mate van belang
om kennis te nemen van de mening en ervaringen van derden over onze school. Om die reden organiseren wij naast
medewerkers tevredenheidsonderzoeken ook periodiek leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken. De resultaten
hiervan nemen wij op in de publieke verantwoording. Kalenderjaar 2018 hebben wij alle 3 de onderzoeken
afgenomen.
Tenslotte monitoren wij hoe onze leerlingen het in het Voortgezet Onderwijs doen en volgen hun ontwikkelingen tot in
het derde leerjaar. De evaluatie hiervan gebruiken wij bij onze schooladviesprocedure. Hetzelfde doen wij met de
opbrengsten van het inspectietoezicht.

Relatie personeelsbeleid:
Kwaliteitszorg heeft een directe relatie met integraal personeelsbeleid. De kwaliteit staat en valt immers met de
mensen voor de klas. Binnen de school willen we daarom beter worden om continue te werken aan een sfeer waarin
we met elkaar over de resultaten van het onderwijs spreken, elkaar feedback geven en waar plaats is voor coaching
en intervisie.
Momenteel beschikt de school over twee door het seminarium voor orthopedagogiek geschoolde gedragsspecialisten,
een lees-/taalspecialist, een begeleidingsspecialist en een rekenspecialist. Tevens hebben 2 collega’s het Goethe
diploma Duits behaald.

Inventarisatie gegevens:
Om gegevens te verzamelen, maken we gebruik van de volgende middelen:
a. Gesprekken met leerkrachten 
De directie voert in de gesprekscyclus ontwikkelgesprekken met de medewerkers. Doel van de gesprekken is het
vergroten van de kwaliteit van onderwijs en het welbevinden van de medewerkers.
b. Klassenbezoek door de directeur 
c. Klassenbezoek IB-er/lees- en taalspecialist
d. Klassenbezoek rekenspecialist
(De klassenbezoeken worden op verzoek van de betrokkenen uitgevoerd.)
e. CITO/LOVS
f.  Methodegebonden toetsen
g. Kanjerlijsten voor sociaal-emotionele ontwikkeling
h. Resultaten voortgezet onderwijs
i.  Toezicht onderwijsinspectie

Periodisering:
Het meten (en weten) van gegevens is nog geen kwaliteitszorg. We
realiseren ons dat we de gegevens moeten analyseren en interpreteren,
dat we verbeteringen moeten plannen en realiseren en na verloop van tijd
weer opnieuw moeten meten. De kwaliteitszorg van onze school is
daarom een cyclisch proces, waarbij we gebruik gaan maken van de zgn.
PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act) binnen het handelingsgericht werken.

INK-model:
We willen ook beoordelen of we met deze instrumenten voldoende
informatie verzamelen. Daarom maken we in dit document gebruik van het INK-model om te bezien of de verzamelde
informatie robuust genoeg is. 
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Uit het schema blijkt dat alle aandachtsvelden van het INK-model aan de orde komen. De informatieve dekking is dus
voldoende.
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De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hiervoor beschreven kwali-teitszorgsysteem. De
werkzaamheden zijn onder andere:
- het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t 
  kwaliteitszorg
- het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang
- het vastleggen en bewaken van teamafspraken
- het creëren van draagvlak
- het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren
- het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking 
   (waaronder het systematisch geven van feedback).

Voor de leerkrachten geldt dat zij medeverantwoordelijk zijn bij de kwaliteit van het on-derwijs op de school als
geheel. Dit vanuit de opvatting dat ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is als er sprake is van een professionele
cultuur.
Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap, betrokkenheid, verantwoorde-lijkheid, niet alleen voor de
eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit en bereidheid tot reflecteren op eigen handelen.
Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met voor ons onderwijs
relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de activiteiten, die we in dit kader
doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert, leggen we verantwoording af naar de betreffende instanties en ons
bestuur en de ouders. Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven.

14.2 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.

14.3 PCA Kwaliteitszorg

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 4

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 4

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,4
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Aandachtspunt Prioriteit

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

hoog

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze hoog

15 Basiskwaliteit

15.1 Basiskwaliteit

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.

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten

16.1 Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities)

"Schooleigen" opdracht
Naast de basisvaardigheden moet er meer aandacht komen voor de brede opdracht van de school: de
maatschappelijke opdracht. Het gaat dan over het overdragen van fundamentele waarden van onze rechtsstaat, de
relatie tussen onderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt, de volwaardige participatie in de maatschappij middels
digitale geletterdheid en burgerschapsvorming. Voorts persoonsvorming en talentontwikkeling, vorming van karakter
en identiteit. De school zal in de nieuwe schoolplanperiode keuzes maken om haar eigen opdracht gestalte te geven.

Richtinggevende vragen voor de school hierbij zijn:
Welke kennis en vaardigheden moeten een plek krijgen in het curriculum zodat leer-lingen optimaal worden
voorbereid op het vervolgonderwijs en de toekomstige ar-beidsmarkt?
Welke kennis en vaardigheden moeten worden verankerd in het curriculum zodat leer-lingen volwaardig leren te
participeren in een pluriforme democratische samenleving?
Welke bijdrage moet het onderwijs leveren aan persoonsvorming en talentontwikkeling en hoe moet dit tot uitdrukking
komen in het curriculum?

17 Strategisch beleid

17.1 Strategisch beleid

In “De staat van het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs 11 april 2018)” vallen relevante passages te lezen.
 
 
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. 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:  
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.  
Zorgen dat schoolteams, schoolleiders en bestuurders hun autonomie beter benutten. Dat leidt namelijk tot prachtig
onderwijs, zo laten veel scholen en opleidingen zien. Maar autonomie betekent een grotere verantwoordelijkheid en
zeker geen alibi voor vrijblijvendheid. 
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.  
Vanuit het schoolleidersregister wordt gewezen op de onderstaande trends die van belang zijn en waarbij ook iets van
de schoolleider wordt verwacht: 
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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.  
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
vaste 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 appèl 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.  
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 Inpectie van het Onderwijs bij de Onderwijsstichting MOVARE
een zogenaamd Bestuursgericht Inspectie Onderzoek uitgevoerd. Het functioneren van het bestuur werd in
samenhang met het functioneren van de toenmalige MOVARE scholen nauwgezet bekeken. De uiteindelijke
rapportage gaf 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 het “MOVARE-gevoel” is
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 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 Komend schooljaar starten we met het uniek interventieprogramma
BOUW!

hoog

De parels die genoemd zijn in het vorige hoofdstuk zichtbaar te hebben
uitgevoerd/gehandhaafd.

hoog

We beschikken in 2023 over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de
21 eeuwse vaardigheden.

hoog

Expertise rondom meer- en hoogbegaafdheid ontwikkelen en borgen. hoog

Duitse taal verder implementeren. hoog

Bij rekenen en taal worden de IPads steeds meer ingezet. hoog

PCA
Onderwijskundig
beleid

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

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte
referentieniveaus

hoog

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

hoog

De leraren stemmen de spelbegeleiding af op de behoeften van de groep
en individuele leerlingen

hoog

PCA
Organisatiebeleid

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school –
indien nodig- samen met partners in zorg

hoog

PCA
Kwaliteitszorg

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de
resultaten die ze behaalt

hoog

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze hoog
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19 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Komend schooljaar starten we met het uniek interventieprogramma BOUW!

De parels die genoemd zijn in het vorige hoofdstuk zichtbaar te hebben
uitgevoerd/gehandhaafd.

Bij rekenen en taal worden de IPads steeds meer ingezet.

PCA
Onderwijskundig
beleid

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

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

De leraren stemmen de spelbegeleiding af op de behoeften van de groep en individuele
leerlingen

PCA
Organisatiebeleid

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school –indien nodig- samen
met partners in zorg

PCA Kwaliteitszorg De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

PCA Kwaliteitszorg Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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21 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Duitse taal verder implementeren.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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22 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld We beschikken in 2023 over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de 21 eeuwse vaardigheden.

Expertise rondom meer- en hoogbegaafdheid ontwikkelen en borgen.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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