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1. De school en haar omgeving

Obs Oosterveldschool is één van de 9 basisscholen van de Stichting Talent. Samen met
Obs Wapserveen vormt het een onderwijsteam. De school is gesitueerd in Uffelte, een
plattelandsdorp in de gemeente Westerveld. Uffelte is een dorp met ongeveer 1300
inwoners. De school is de enige in het dorp.
Onze leerlingen komen uit het dorp en wijde omgeving. De naam is een eerbetoon aan
dhr. Teije Oosterveld die van 1939 tot 1967 werkte als hoofdonderwijzer en een
bijzonder gezien man was in het dorpsleven.

Naar aanleiding van het inspectierapport van 2011 (Inspectieverslag Oosterveldschool
2011) is er begonnen met het werken met groepsplannen voor een aantal vakken. Dit is
2 jaar begeleid door de IJsselgroep o.l.v. mevr. B. van Oenen.
Op 1 augustus 2013 werd een onderwijsteam gevormd van drie scholen: Obs de
Heidehoek, Obs Wapserveen en Obs Oosterveldschool. In het eerste jaar stond vooral de
visie/missie centraal met de vraag: ‘Wat vinden we met elkaar goed onderwijs en wat
zijn goede leerkrachten?’ (Hoofdstuk 3 Ons schoolconcept). Hierin zijn we begeleid door
Hogeschool Windesheim.
Op 10 maart 2014 is een audit afgenomen.(Auditrapport Oosterveldschool 2014). Naar
aanleiding van dit rapport is het Schooljaarplan 2014-2015 opgesteld. Hierin zijn
onderwerpen opgenomen die in de audit benoemd werden als voor verbetering vatbaar.
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het vaststellen van een eigen format voor de
groepsoverzichten, groepsplannen en de groepsmappen. Daarnaast is aandacht besteed
aan het analyseren van toetsen, het geven van goede feedback en het invoeren van de
weektaak.
Op 1 augustus 2014 heeft Obs de Heidehoek ons Onderwijsteam verlaten. Zij zijn
gefuseerd met de Hoekstee in Vledder. Wij gaan verder als OT WO (Wapserveen/Uffelte).
Het onderwijsteam Wapserveen/Oosterveldschool pakt een aantal zaken gezamenlijk op:
begeleiding van het onderwijsleerproces, studie, MR en een aantal teamvergaderingen
per jaar. Leren van elkaar en het vormen van een professionele leergemeenschap is
daarbij een van de doelstellingen om te komen tot goed onderwijs.
Ons doel is kindgericht onderwijs waar elk kind zich op de eigen manier kan ontwikkelen.
Het onderwijs sluit aan bij de verschillen die er zijn tussen de kinderen. De
verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het eigen leerproces wordt gestimuleerd en
wer wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van elk kind. Dit betekent
maatwerk voor elke leerling.
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Op 1 juni 2015 hebben we een inspectieonderzoek gehad, deze keer in de vorm van een
‘pilot kwaliteitsonderzoek’ door mevr. E. Rosema. Vooraf hebben we een zelfevaluatie
ingevuld in het internetdossier.
Aan het eind van de dag heeft de inspecteur haar bevindingen gepresenteerd met een
voldoende resultaat (Hoofdstuk 5)
De inspectie heeft ons daarnaast een aantal goede aanbevelingen gedaan waar we
volgend schooljaar mee aan de slag gaan (Schooljaarplan 2015-2016).
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2. Uitgangspunten schoolbestuur
2.1 Strategisch beleid
Van alle scholen binnen Stichting Talent Westerveld wordt verwacht dat zij binnen hun
school-ondersteuningsprofiel (SOP) elk kind het onderwijs en de zorg geven dat het
nodig heeft. Dit vraagt om meerdere manieren van differentiatie, actieve leervormen en
het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen van leerlingen. De komende
jaren bouwt de stichting verder aan kindgericht onderwijs dat aansluit bij verschillen
tussen kinderen, hen meer verantwoordelijk maakt voor hun eigen leerproces en gericht
is op het ontwikkelen van talenten.
Kindgericht onderwijs doet een groot beroep op het handelingsrepertoire van de
professionals in de school. Vergroting van het handelingsrepertoire van leerkrachten en
de ontwikkeling van meer complexe pedagogisch-didactische vaardigheden vraagt niet
alleen om individuele maar ook om gezamenlijke professionalisering. Het ontwikkelen
van een krachtige leeromgeving voor leerkrachten impliceert ook schoolontwikkeling en
professionalisering van leidinggevenden, staf en bestuur. Stichting Talent Westerveld
ontwikkelt zich daarom tot een professionele leergemeenschap die het vertrouwen van
belanghebbenden heeft.
Het vormgeven aan kindgericht onderwijs en een professionele leergemeenschap moet
de stichting de komende jaren doen in een situatie van krimp. In dit licht zijn drie
strategische beleidsthema’s geformuleerd:
1.Kindgericht onderwijs
Het werken aan kindgericht onderwijs kent drie speerpunten:
Datagericht werken en diagnostisch onderwijzen. Aansluiten bij verschillen tussen
kinderen vraagt om het in kaart brengen van de leerbehoefte van elk kind en om
onderwijs dat hierop aansluit. De betrokkenheid van ouders is hierbij zeer belangrijk.
- Het stimuleren van zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) van leerlingen. Hiermee
bedoelen we het (in toenemende mate) zelf kiezen, zelf plannen en zelf evalueren van
leeractiviteiten. Dit stimuleert de ontwikkeling van hogere-orde vaardigheden. Ervaren
dat je mag kiezen en dat je beslissingen mag nemen is bovendien motiverend.
- Verrijkt onderwijs in heldere doorgaande lijnen, met het oog op talentontwikkeling en
toekomstgerichte vaardigheden.
Het gaat hierbij enerzijds om het (h)erkennen, benutten en versterken van talenten van
kinderen en anderzijds om het in doorgaande lijnen bevorderen van een brede
ontwikkeling. Dat wil zeggen dat naast de cognitieve ontwikkeling er ook aandacht is
voor de vaardigheden van de toekomst: samenwerken en communiceren, creativiteit,
ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch en onderzoekend denken en
sociale en culturele vaardigheden.
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2. Professionele leergemeenschap
Stichting Talent Westerveld streeft er naar dat leraren, schoolleiders, bestuur en staf van
en met elkaar leren. We willen een organisatie zijn met een professionele cultuur waarin
plaats is voor samenwerking, onderzoek en feedback (van leidinggevenden, collega’s en
ouders) en waarin reflectie op de eigen onderwijspraktijk vanzelfsprekend is voor alle
medewerkers. We willen mobiliteit binnen (en tussen) onderwijsteams stimuleren met
het oog op ontwikkeling, flexibiliteit en brede inzetbaarheid van personeel.
3.Krimpen met kwaliteit
Het is onze ambitie om in tijden van krimp een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van
goede scholen te blijven bieden. Stichting Talent Westerveld kiest er voor om kleine
scholen waar mogelijk in stand te houden. Waar noodzakelijk worden fusiemogelijkheden
verkend. Om de kwaliteit van alle en dus ook kleine scholen te bewaken wordt het
werken in onderwijsteams gecontinueerd en wordt de samenwerking en
kennisuitwisseling tussen scholen verder bevorderd. Om leegstand zoveel mogelijk tegen
te gaan werken we aan de herinrichting van schoolgebouwen en aan de ontwikkeling van
de twee grote scholen van de stichting tot brede scholen met meerdere voorzieningen
onder één dak.

2.2. Op alle lagen dezelfde acties
De scholen binnen de stichting werken de drie strategische thema’s uit in hun schoolplan
en jaarplannen. Het bestuur ziet toe op de uitvoering hiervan met behulp van
schoolbezoeken, managementrapportages en gesprekken met directeuren en teams.
Gekoppeld aan de strategische beleidsthema’s worden bovendien gemeenschappelijke
leerpunten voor directeuren geformuleerd, in overleg tussen bestuurder en directeuren.
Deze leerpunten komen cyclisch aan de orde in het directieoverleg.
Als gezamenlijk leerpunten voor directeuren zijn geformuleerd:
1

Het verbinden van schoolontwikkeling, kwaliteitszorg en
competentieontwikkeling.

Binnen de scholen werken de teams aan kindgericht onderwijs. Om dit goed vorm te
geven is het belangrijk dat helder wordt geformuleerd wat hier precies onder wordt
verstaan en welke doelen concreet worden nagestreefd. Dit is de basis voor individuele
en gezamenlijke leerprocessen van leraren en tevens voor monitoring en evaluatie.
Aandachtspunten zijn:
-

Concretisering en cyclische evaluatie van doelen;
Het vertalen van doelen naar individuele en gezamenlijke ontwikkeling;
Borging van succesmaten in basisafspraken en het actueel houden daarvan.
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2

Het vormgeven aan een professionele leergemeenschap.

Van en met elkaar leren is een belangrijke voorwaarde voor onderwijsontwikkeling. Het
tweede gezamenlijke leerpunt is daarom de lerende organisatie. Aandachtspunten zijn:
-

Omgaan met verschillen tussen leraren (het voorkomen van een kloof);
Het benutten van kwaliteiten van medewerkers;
Het organiseren en faciliteren van leeractiviteiten op de werkplek (o.a. in
leergroepen).
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3. Ons schoolconcept
Missie en visie van de school
In de samenleving van morgen zullen omgaan met gevoelens, leren keuzen te maken,
informatie verzamelen en selecteren wellicht de belangrijkste vaardigheden zijn om
overeind te blijven. Dit betekent dat het in het onderwijs niet alleen gaat om het
aanleren van kennis en het verkrijgen van een lerend vermogen, maar ook om het
verwerven van een positief gevoel van zelfwaarde. In een maatschappij waarin kennis
steeds vernieuwd, is de kunst om lekker in je vel te blijven zitten en je voortdurend
nieuwe kennis eigen te maken van groot belang.
Wanneer we dit betrekken op ons onderwijsteam betekent goed onderwijs voor ons:
onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en
zich er goed bij voelen. De leerkrachten houden daarbij rekening met de
belevingswereld van de kinderen.
Natuurlijk kunnen we het bovenstaande als onderwijsteam niet alleen, daar hebben we
ouders bij nodig. Wij vinden samenwerking met ouders heel belangrijk om het
welbevinden en de betrokkenheid van het kind vorm te geven. We willen ouders als
partner in het onderwijs betrekken. Dit partnerschap is gebaseerd op wederzijds respect,
vertrouwen en het gedeelde belang, namelijk het welbevinden en de ontwikkeling van
het kind.
Ouders en leerkrachten werken samen en beseffen dat onderwijs en opvoeding een
gezamenlijke taak en verantwoording is.
Zij wisselen belangrijke informatie uit
vanuit eigen deskundigheid. Ouders
weten per slot van rekening het meest
over het karakter en kwaliteiten van hun
eigen kind.
Twee kenmerken van grote waarde voor
de ontwikkeling van een kind zijn:
betrokkenheid en welbevinden. Zij
geven antwoord op de vraag hoe een
kind zich ontwikkelt of dingen leert. We
zijn pas echt tevreden over een activiteit
als we erin slagen een hoge
betrokkenheid te realiseren, want in betrokken activiteit geven kinderen (en ook
volwassenen) het beste van zichzelf. Als die hoge mate van betrokkenheid er is, vindt er
leren plaats. Dit komt ten goede aan de competentieontwikkeling en het welbevinden van
het kind.
We houden bij het beoordelen rekening met de leeftijd en ontwikkelingsniveau van de
kinderen. Bij het observeren van de ontwikkeling staat de volgende vraag centraal: ‘Is
dit kind nog in ontwikkeling?’. Door hier naar te kijken worden ook hoogbegaafde
kinderen gesignaleerd, die anders minder snel zouden opvallen, omdat hun resultaten op
de verschillende toetsen toch wel voldoende zijn.
Stichting Talent
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De mate van welbevinden van kinderen geeft aan hoe zij het maken op het emotionele
vlak. Kinderen (en volwassenen) die zich ‘welbevinden’, voelen zich ‘als een vis in het
water’, zijn emotioneel gezond, hebben zelfvertrouwen, durven zichzelf te zijn en voor
zichzelf op te komen.
In ons onderwijsteam realiseren we betrokkenheid en welbevinden door bewust aandacht
te geven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin.
Creativiteit
In ons onderwijsteam zijn wij ervan overtuigd dat het ontwikkelen van creativiteit
belangrijk is. Creativiteit in de zin van vindingrijkheid en probleemoplossend vermogen.
Creativiteit van ons denken en doen. Dat vraagt om verbeeldingskracht van kinderen,
maar ook van leerkrachten. Wij streven ernaar kinderen de ruimte te geven om nieuwe
dingen te ontdekken, uit te proberen en eigen oplossingen aan te dragen. Daarbij maken
we onder andere gebruik van technologische middelen.
Iedereen heeft creatief vermogen in zich. Het is onze taak dit vermogen aan te wakkeren
en te ontwikkelen. Vaak komen creatieve ideeën of oplossingen tot stand door samen te
werken. Door op elkaars ideeën voort te bouwen. Daarom neemt leren samenwerken ook
een belangrijke plaats in, in ons onderwijs. Samen kom je verder!
Talentontwikkeling
Het onderwijsteam gaat er vanuit dat ieder kind talenten, interesses en capaciteiten
heeft. Talentontwikkeling is een manier om in positieve zin naar de mogelijkheden en
kwaliteiten van kinderen te kijken. Dit doen we door vanuit verschillende perspectieven
naar de ontwikkeling, intelligenties, talenten en eigenschappen van kinderen te kijken.
De leerkrachten motiveren, prikkelen de nieuwsgierigheid en bieden ruimte aan
onderzoekend leren van kinderen. In de samenwerking tussen kinderen en leerkrachten
worden talenten van de kinderen ontdekt,
gestimuleerd en ontwikkeld. Dit verhoogt het
zelfvertrouwen. Als kinderen zelf weten welke
talenten zij hebben, helpt hen dit om zichzelf
beter te waarderen en elkaar onderling te
accepteren.
Ondernemingszin
Het onderwijsteam is er van overtuigd dat
ieder kind een zekere mate van
ondernemingszin in zich heeft.
Ondernemingszin is het vermogen om eigen
ideeën uit te voeren. Door kinderen de ruimte
te geven voor eigen initiatieven wordt hun
creatieve denken aangesproken. Een
ondernemend kind kan anderen inspireren en
overtuigen mee te doen. Ondernemingszin doet een beroep op de sociale vaardigheden,
zelfsturing, intellectueel vermogen en communicatieve vaardigheden van een kind. Met
ondernemingszin sluiten we aan op de talent- en creativiteitsontwikkeling van kinderen.
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4. Wettelijke opdrachten
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen
kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en leerlingenzorg aangegeven hoe de
Oosterveldschool hieraan voldoet.
4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

Leerlingvolgsysteem Cito
We maken gebruik van de volgende toetsen, ze worden 2 maal per jaar afgenomen:
Citotoetsen
Groep

Taal

1

Taal voor
kleuters

2

Taal voor
kleuters

3

Spelling

4

Spelling

5

Spelling

6

Spelling

7

Spelling

8

Spelling

Lezen

DMT en
AVI
DMT en
AVI
DMT en
AVI
DMT en
AVI
DMT en
AVI
DMT en
AVI

Begrijpend
lezen

x
X
X
X
X
X

Rekenen
Rekenen
voor
kleuters
Rekenen
voor
kleuters
Rekenen/
wiskunde
Rekenen/
wiskunde
Rekenen/
wiskunde
Rekenen/
wiskunde
Rekenen/
wiskunde
Rekenen/
wiskunde

Zien in
ParnasSys
X
X
X
X
X
X
X
X

Methodegebonden toetsen
De leerkrachten noteren de toetsuitslagen van een aantal methodes die we gebruiken.
Het zijn: Veilig leren lezen, lezen in beeld, spelling in beeld, taal in beeld, Alles telt en
Topondernemers.
De scores zijn te vinden in ParnasSys bij de betreffende leergroep. Er worden analyses
gemaakt waarna de groepsoverzichten en groepsplannen indien nodig worden bijgesteld.
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Observaties
Alle leerkrachten observeren en opmerkingen worden in ParnasSys gezet. De Ib-er en de
directeur doen klassenconsultaties. Daarnaast wordt er regelmatig gefilmd en dit wordt
besproken in intervisie groepjes. Deze groepjes bestaan uit leerkrachten van beide
scholen van het onderwijsteam.

4.2 De inhoud van ons onderwijs
Leermiddelen, wijze van inzet leermiddelen en leertijd
Leermiddelen/methodes

Bijzondere
afspraken

Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling

Kleuterplein

Er worden soms
elementen gebruikt
van Onderbouwd

Nederlandse taal en lezen

Taal in beeld
Lezen in beeld- begr.lezen
Veilig leren lezen
Station Zuid (voortgezet
lezen)
Alles telt
Komt nieuwe methode
Topondernemers

Vakgebieden

Rekenen en Wiskunde
Engelse taal
Wereldoriëntatie
Maatschappelijke
verhoudingen, waaronder
staatsinrichting
Geestelijke stromingen

Topondernemers

Expressie-activiteiten
Bevordering sociale
redzaamheid, waaronder
gedrag in het verkeer
Schoolveiligheid/welbevinden
van de leerlingen
Bevordering actief
burgerschap en sociale
integratie, overdragen kennis
over/kennismaking met de
diversiteit van de samenleving

Moet je doen
Jeugdverkeerskrant

In projectvorm

Kanjertraining in
combinatie met ZIEN
Tijdens de lessen
wereldoriëntatie met
Topondernemers

Vernieuwde versie in
nieuwe schooljaar

Tijdens de lessen
GVO(Godsdienst - en
vormingsonderwijs)
en HVO
(Humanistisch
vormingsonderwijs)

In projecten

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de
wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd (groepsmap) die wordt
gereserveerd voor deze inhouden voldoen we aan de kerndoelen en de wettelijke eisen
zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.
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Professionalisering
Elk jaar wordt er een scholingsplan opgesteld. Hierin staat de scholing op OT-niveau en
de individuele scholing van de leerkrachten. De professionalisering van de leerkrachten
staat in het teken van de visie en heeft eeen relatie met onderwijskundige en
organisatorische doelen van de school (zie School(jaar)plan). Soms is de scholing
bovenschools zoals het komende schooljaar met ICT het geval is.

Sponsoring
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële
speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als aan
nevenactiviteiten. Op dit moment is het niet van toepassing op onze school.
We hebben geen beleid wat sponsoring betreft maar zullen als het zich aandient in
overleg met de Stichting beleid gaan. De komende tijd zullen we beleid gaan
ontwikkelen.
4.3 Wat hebben onze leerlingen nodig?
De leerlingen van de Oosterveldschool komen uit alle lagen van de bevolking. Ons
percentage kinderen met een hoger gewicht dan 1 schommelt rond de 10%.
In onze visie zijn welbevinden en betrokkenheid van kinderen de twee pijlers waarop ons
onderwijs rust. Dat leidt tot onderwijs waarbij kinderen maximaal betrokken zijn, waarin
kinderen zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen. Maar niet ieder kind
ontwikkelt zich op dezelfde manier. Daarom bieden wij in ons onderwijs verschillende
werkvormen aan. Daarmee sluiten we aan op de behoeften van het kind. Afwisseling van
werkvormen bevordert bovendien de betrokkenheid van kinderen.
Didactische werkvormen: klassikaal, in groepjes, met een maatje of individueel.
De leerkracht geeft de instructie aan de (hele) groep of een deel van de groep, waarbij
de andere kinderen zelfstandig werken.
Er zijn ook momenten dat kinderen vooral van elkaar leren. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij
het lezen of coöperatief werken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren
samenwerken. In onze methode voor wereldoriëntatie Topondernemers wordt samen
werken gestimuleerd. Kinderen werken individueel of in kleine groepjes aan een
opdracht. Ze presenteren de resultaten aan de klas zodat andere kinderen weer van hen
leren.
Bij al deze werkvormen is ICT een belangrijk hulpmiddel. De leerkracht biedt visuele
ondersteuning met de lessen op het digibord. De kinderen gebruiken computers voor
extra oefening bij rekenen, taal en spelling.
Spel
Vooral jonge kinderen leren spelenderwijs. Maar ook oudere kinderen hebben behoefte
aan spel. Dat gebeurt soms in de klas maar ook buiten op het schoolplein.
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Ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling is spel een belangrijke werkvorm. In de
Kanjertraining (zie schoolgids) komen daarom veel spelelementen voor, bijv.
rollenspellen om bepaalde situatie te duiden en te beleven.
Creatieve werkvormen
In ons onderwijs is de ontwikkeling van de creatieve vermogens van kinderen belangrijk.
Creativiteit is voor ons het vermogen dat vorm en inhoud en uitdrukking geeft aan ons
denken, voelen en handelen.
We stimuleren creativiteit niet alleen in de zin van kunstzinnige werkvormen, zoals
tekenen, handvaardigheid en muziek, maar proberen ook het creatieve denkvermogen
van kinderen aan te spreken door werkvormen te gebruiken waarbij een beroep wordt
gedaan op hun probleemoplossend vermogen.
Motorische werkvormen
Denken en doen worden afgewisseld met bewegen. Buiten op het plein, in het speellokaal
of in de gymzaal.
Zo wordt het onderwijs zo veel mogelijk op het kind afgestemd.

Het jonge kind
De aanpak in kleutergroepen verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting
van de lokalen en de manier van werken is anders.
Voor 4 jarigen die instromen in groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan naar school
gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat.
Op het lesrooster worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden In de
kleutergroepen komen deze vormingsgebieden in samenhang aan de orde aan de hand
van een bepaald thema.
Spel is essentieel voor de algemene ontwikkeling en het specifieke leren van kinderen.
Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto
leert ook getallen of kleuren en wie op een vel papier golven tekent is bezig met de
motorische ontwikkeling die nodig is voor het schrijven. Er is veel aandacht voor
taalvorming, de basis voor alle leergebieden.
In de klas hangen dagritme kaarten en een planbord zodat voor kleuters de dagindeling
inzichtelijk wordt.
Kleuters bewegen graag en veel. Ook daaraan komen we tegemoet door de kinderen
dagelijks (indien het weer het toelaat) buiten te laten spelen met allerlei spelmateriaal.
De school heeft een eigen speelzaal waar met de kleuters een spel of gymles gedaan kan
worden.
Kleuterplein
Met deze geïntegreerde methode ontdekken en ervaren kleuters spelenderwijs maar
doelgericht de wereld al zijn facetten om hen heen.
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Kleuterplein stimuleert kleuters om de wereld te ontdekken. Het gaat uit van de
persoonlijke beleving en ontwikkeling van elke kleuter. En ook het samen spelen en leren
komt volop aan bod.
Kleuterplein heeft 16 keuzethema’s in de belevingswereld van de kleuters. In elk thema
komen alle ontwikkelingsgebieden en leerdoelen voor kleuters aan bod.
Elk thema heeft een vaste opbouw en telt 36 activiteiten: 5 startactiviteiten, 15
kernactiviteiten,14 keuze-activiteiten en 2 afsluitingsactiviteiten waaruit de kinderen
kunnen kiezen.

Taal en lezen

Praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en
schrijven.

Woordenschat

Ongeveer 150 woorden per thema: basis- en uitbreidingswoorden.

Rekenen

Tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen en tijd.

Motoriek

Fijne motoriek en grove motoriek.

Wereldoriëntatie

Drie leerlijnen: Hier ben ik, Hier wonen wij en De wijde wereld.

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Onder andere zelfvertrouwen, samen spelen en werken en
weerbaarheid.

Muziek

Muziek beleven, ritme en melodie.

Kleuterplein biedt een doorgaande lijn naar de
methodes in groep 3.
De methode houdt natuurlijk rekening met
verschillen in leeftijd en niveau. Het bevat volop
mogelijkheden voor differentiatie. Elke activiteit
eindigt met een differentiatiestapje omhoog of
omlaag.
Woorden worden in Kleuterplein op 2 niveaus
aangeboden:



Basiswoorden. De woorden die bekend verondersteld worden bij kinderen die
starten in groep 1. (aanbod voor de taalzwakke kleuters)
Uitbreidingswoorden. De woorden die voor de meeste kinderen nieuw zijn.

De registratie van de individuele ontwikkeling van de kinderen is digitaal te verwerken en
zeer overzichtelijk.

Zorgroute
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Elk kind is anders en vraagt voor zijn of haar eigen ‘eigenaardigheden’ een persoonlijke
benadering.
Wij treffen voorzieningen voor leerlingen, die moeilijkheden ondervinden om hun leer- en
ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Met deze voorzieningen willen wij er voor
zorgen dat ieder kind een doorgaande ontwikkeling doormaakt die recht doet aan deze
leerling.
We hebben hoge verwachtingen t.a.v. prestaties en gedrag van leerlingen en proberen
daarover steeds positieve en reële feedback te geven. Daarbij houden we rekening met
de relatie tot de leerling, zijn competentiegevoel en de autonomie van de leerling. Dat
betekent dat onze speciale zorg zich niet alleen richt op de kinderen die moeite hebben
het reguliere programma te doorlopen, ook kinderen die meer aankunnen en andere
uitdagingen nodig hebben, hebben recht op specifieke ondersteuning.
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De zorgroute binnen onze school verloopt volgens de volgende stappen:
1
2

Signalering van een afwijkende ontwikkeling van een leerling door de leerkracht.
In overleg met de intern begeleider en middels eventuele collegiale consultatie
wordt de ondersteuningsbehoefte en interventies ingezet en beschreven in het
groepsplan.

3 Bespreking van extra ondersteuning en interventies met de ouders.
Procedure aanmelden
De keuze van een school voor een ouder en kind is heel belangrijk: kinderen brengen
veel tijd op school door. Het is dus belangrijk ouders goed te informeren over wat een
school de leerlingen te bieden heeft.
Kinderen die leerplichtig zijn kunnen elk moment bij ons op school komen.
In de periode voorafgaand aan de 4e verjaardag van een kind ontvangt de ouder een
uitnodiging van de school.
Wanneer er al een kind(eren) uit het gezin op onze school zit(ten) ontvangt men de
uitnodiging voor een gesprek van de groepsleerkracht. Dit gesprek is dan gericht op
de door de ouder ingevulde vragenlijst over de nieuwe leerling.

In geval het een eerste kind is dat eventueel onze school gaat bezoeken neemt de
directeur er de tijd voor om een en ander te vertellen en vragen te beantwoorden.
Het is dan ook mogelijk de school te bekijken en sfeer te proeven.
Mocht de ouder besluiten om het kind op school aan te melden dan ontvangt de ouder
het volgende administratieve pakket:






het inschrijfformulier
een vragenlijst over het kind als entree voor ons leerlingvolgsysteem
invullen SI-DI protocol voor meer- en hoogbegaafdheid

Het maken van een afspraak voor een kijkmoment voor (u en uw) kind maakt de ouder
met de leerkracht van de groep waarin het kind wordt geplaatst.
De groepsleerkracht van groep 1 maakt met een afspraak voor het bespreken van de
ingevulde vragenlijst over het kind.
Voor ouders van leerlingen die door bijv. een verhuizing van school moeten wisselen
geldt hetzelfde als voor nieuwe 4-jarigen. Er kan een afspraak gemaakt worden met de
directeur die vertelt over het geen de school te bieden heeft. Men krijgt een rondleiding
en de gelegenheid kennis te maken met de (toekomstige) leerkracht van het kind.
Mocht de aanvangsgroep aan het eind van het schooljaar tot meer dan 35 kleuters
toenemen, dan adviseren we ouders van nieuwe vierjarigen hun kind met ingang van het
nieuwe schooljaar te laten komen om een rustiger start te kunnen maken. Na
aanmelding mag het kind twee maanden voordat hij/zij 4 jaar wordt, maximaal 5 dagen
(10 dagdelen) meedoen in de groep. Daarover kan een afspraak gemaakt worden met de
betreffende leerkracht en/of directie. Op de dag dat het kind 4 jaar is, wordt hij/zij ook
op school verwacht. De kinderen die van een andere basisschool komen, worden in
principe geplaatst in de groep, waarin ze op de vorige basisschool ook zitten.
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Procedure schorsen en verwijderen
In uitzonderlijke situaties is het mogelijk leerlingen te schorsen of (tijdelijk te
verwijderen). Voor een beschrijving van deze procedure verwijzen we naar de
bovenschoolse Talentgids.
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5. Analyse van het functioneren van de school
Inspectieoordeel kwaliteitsonderzoek van 1 juni 2015:

Onderbouwing
We zijn tevreden met dit resultaat. Het geeft de stand van zaken op onze school goed
weer. We hebben het afgelopen jaar d.m.v. scholing gewerkt aan een aantal belangrijke
basiselementen voor goed onderwijs. Dit heeft zich vertaald naar een voldoende
beoordeling dus ‘Basisarrangement’.
Kwaliteitsgebied Onderwijsproces



Aanbod is eigentijds en voldoet aan de kerndoelen
Didactisch handelen is op schoolniveau voldoende

Aanbeveling:








Stem de instructie af op de verschillen tussen de leerlingen door het stellen van de
goede vragen
Evalueer de manier van lesgeven aan de hand van het leren van leerlingen (hoe
pakken leerlingen problemen op, worden ze geholpen en hoe voeren ze de taken
uit.
Meer interactie met en tussen de leerlingen stimuleert de mondelinge
taalvaardigheid en de sociale competenties
Geef tussentijds ook feedback
Analyses moeten diepgaander. Wat is de oorzaak van de leerproblemen
Evalueer goed en regelmatig de effecten van de zorg
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Schoolklimaat en veiligheid




De school biedt een herkenbaar positief beeld (ouders, leerlingen en leerkrachten)
Er is een leerlingenraad
om de twee jaar wordt de veiligheidsbeleving van personeel en leerlingen gemeten
via de enquêtes

Kwaliteitszorg en ambitie




De kenmerken van de leerling populatie zijn in beeld
De visie is duidelijk en herkenbaar en geformuleerd
We betrekken derden (audits, verbetertrajecten) bij de schoolontwikkeling

Aanbeveling:




De resultaten op schoolniveau steeds diepgaand analyseren en daar conclusies aan
verbinden
Leg de focus van de verbeteractiviteiten op het effect er van bij de kinderen, wat
wil je bij hen zien?
Plan klassenconsultaties en onderzoek het effect van het lesgeven op het leren en
op de vorderingen van de leerlingen

Samenvattende conclusie over: Algemeen beeld






Voldoende eindresultaten
Ondanks veel wisselingen in het team een collegiale werksfeer
Positief en veilig schoolklimaat
Tevreden leerlingen en ouders (leerlingenraad en doorsnee ouders)
Didactisch handelen is voldoende



Diagnose van leerproblemen is verbeterpunt, diepgaande analyse. Waarom kan
deze leerling deze stof niet eigen maken?



Kwaliteitszorg: verder gaan op de ingeslagen weg, is in ontwikkeling

Voor het schooljaar 2015-2016 gaan we verder met de aanbevelingen. Deze resultaten
bevestigen ons in de eigen analyse.
Deze punten willen we de komende 4 jaar verder uitbouwen. Streven is van ‘voldoende’
beoordeling naar ‘goed’ te gaan.
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6. Lange termijn ontwikkelingen
Om verder invulling en vorm te geven aan de onze visie investeren we de komende vier
jaar in:
Thema 1:
Het implementeren van nieuwe tools en onderwijsmethoden om de kinderen zich
optimaal en volgens de eigen leerlijnen te laten ontwikkelen.
Thema 2:
Realiseren van een leerklimaat waarin leerkrachten samen met leerlingen leren en het
optimale uit zichzelf en daarmee uit de kinderen halen
Thema 3:
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs op maat realiseren samen met ouders en andere op
leren georiënteerde partners en de profilereing daarvan

Beleidsvoornemens

Gewenst resultaat

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Strategisch thema 1: Kindgericht onderwijs
Zelfstandig werken:
Kinderen werken zelfstandig
de weektaak
en nemen
verantwoordelijkheid voor het
eigen werk (eigenaarschap)
Uitwerken visie:
Kinderen weten wat hun
talentontwikkeling,
talenten zijn. Ze krijgen de
creativiteit en
mogelijkheid er op school aan
ondernemingszin
te werken
Forum/maandsluiting
Kinderen maken samen met
de leerkrachten een
voorstelling/programma en
treden op voor publiek
Projectonderwijs
Kinderen verdiepen zich in
een bepaald thema
Portfolio
Elk kind heeft een portfolio
waarin allerlei zaken worden
bewaard die van waarde zijn
voor het kind
Samenwerking met de
Instanties/personen werken
omgeving
samen met school aan een
doel
Ouderbetrokkenheid
Ouders doen en denken mee
zichtbaar vormgeven
met school
Ouder-kind-leerkracht
Kinderen vertellen over wat
gesprek verder
ze al kunnen/kennen.
uitbouwen de komende
Daarnaast weten waar ze
jaren.
waar extra aandacht voor
nodig is.
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Van leerstofjaarklassensysteem naar passend
onderwijs voor elk kind
(gepersonaliseerd
onderwijs)

Kinderen werken niet meer in
jaargroepen die naar leeftijd
zijn samengesteld maar
werken in niveaugroepen of
werken individueel.

Beleidsvoornemens

Gewenst resultaat

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Strategisch thema 2: Lerende professionals
Basisafspraken
Op de i-schijf staan alle
afspraken over het
onderwijsleerproces
ICT
Leerkrachten beheersen de
basis van het ICT-gebruik in
de klas. De i-pad maakt
onderdeel uit van het
onderwijs in de klas.
Topondernemers
Implementeren nieuwe versie
van de methode
Video interactie
Leerkrachten ontwikkelen
zich d.m.v. het kijken naar de
eigen opnames. Dit wordt in
intervisie groepjes besproken
Visie zichtbaar maken in
de school.

Didactisch handelen:
kindgesprekken,
feedback geven

Coöperatief leren

Groepsoverzicht,
groepsplan en
groepsmap vaststellen
Analyseren van toetsen
Leerkrachtvaardigheden
ICT in kaart brengen
Mobiliteit nastreven
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Duidelijk zichtbaar dat er aan
talentontwikkeling,
creativiteit en
ondernemingszin wordt
gewerkt in de groepen
De leerkracht voert
gesprekken met de kinderen
uit de klas met als doel het
onderwijs passend te maken
voor het kind, kinderen
krijgen meteen feedback op
hun handelen
Kinderen en leerkrachten
kunnen op allerlei
verschillende manieren
samenwerken
Elke leerkracht gebruikt de
afgesproken formats. Ze
worden opgeslagen op de ischijf onder 1 Schoolplannen
Leerkrachten diagnosticeren
de leeractiviteiten van
kinderen
Leerkrachten die ICT op een
adequate manier inzetten in
hun groep. Inzet Ipads.
Leerkrachten van het OT
wisselen van school
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Beleidsvoornemens

Gewenst resultaat

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Strategisch thema 3: Krimpen met kwaliteit
Ruim voldoen aan de
Zowel bij inspectiebezoek als
inspectienormen
een Audit scoren we
voldoende tot goed
Profilering
Het OT profileert zich op een
duidelijke wijze
Kindcentrum
Met de Stichting KaKa de
(schooltijden)
mogelijkheden onderzoeken
tot het vormen van een
kindcentrum voor kinderen
van 0-12 jaar?

Vertaalslag
onderwijsvisie naar
‘schoolsysteem/concept’

‘Onderwijsconcept’ optimaal
laten aansluiten bij de
missie/visie

Leegstand

Leegstand minimaliseren en
kijken naar mogelijkheden
voor verhuur

Beleidsvoornemens

Gewenst resultaat

Communicatieplan

Een plan waarin de
verschillende manieren van
communiceren staat
beschreven met tijdpad
Jaarlijks uit te voeren

Schoolgids
Schooljaarverslag
Schooljaarplan
Scholingsplan

Legenda:
Oriënteren
Uitproberen en evalueren
Implementeren
Borgen
Opfrissen
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Bijlage: Overzicht wettelijke eisen
bijlage
Wettelijke eisen
Nr.
1
1.1
1.2

Aspect
Onderwijskundig beleid
Uitwerking wettelijke opdrachten
Uitwerking eigen opdrachten

1.3
2
2.1

Schoolondersteuningsprofiel
Personeelsbeleid
Maatregelen gericht op
ontwikkeling en uitvoering van het
onderwijskundig beleid
Maatregelen en instrumenten om
te waarborgen dat het personeel
zijn bekwaamheid onderhoudt
Beleid inzake bewaking en
verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs
Wijze van kwaliteitsbewaking
Wijze van vaststelling van
maatregelen ter verbetering
Beleid omtrent sponsoring
Verantwoording besteding
sponsorbijdragen
Identiteit
Programma voor geestelijke
stromen onderwijs

2.2

3
3.1.
3.2
4
4.1
5
5.1

Stichting Talent

WPO
12.1
12.2 + 8 + 9
12.2 + eisen
stichting
12.2
12.1
12.3

Vindplaats in schoolplan

12.4 + 10

Paragraaf 4.1

Hoofdstuk (1, 2, 3 en) 4
Hoofdstuk (1, 2 , 3 en) 6
Hoofdstuk 3 en paragraaf 4.3
Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6

12.1
12.4
12.4

Paragraaf 4.1
Paragraaf 4.1 en hoofdstuk 5

12.1
12.1

Paragraaf 4.2

12.2
12.2

Paragraaf 4.2
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