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Voorwoord/ inleiding

Het schoolplan van De Boog is de leidraad van de school voor de komende vier jaar.
De ervaring leert dat het moeilijk is om een vast omlijnd plan voor 4 jaar te maken, vandaar dat het
plan als een groeidocument gezien moet worden. Tijdens en aan het eind van het schooljaar 20142015 zal er geëvalueerd worden en vandaaruit worden de jaarplannen voor 2015-2016 aangepast.
Aan het eind van elk schooljaar zijn de evaluaties vertrekpunt voor een nieuw op te stellen jaarplan.
Het schoolplan is een ontwikkelingsdocument wat impliceert dat het op dit moment niet volledig is.
Een aantal aspecten zal de komende jaren verder beschreven worden en als bijlage toegevoegd
worden aan het document dat op school ter inzage ligt.
Om de vier jaar wordt het schoolplan ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag.
Dit schoolplan van basisschool De Boog geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode
2015– 2019 weer.
Tezamen met de schoolgids informeren we de ouders en bieden we duidelijkheid over de gang van
zaken op De Boog.
We laten in dit schoolplan zien hoe we ons onderwijs en de schoolorganisatie professionaliseren, bij
de tijd houden en voortdurend verbeteren.
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs
Eindhoven en omgeving.
De SKPO geeft vanuit de samenhang van pedagogische en levensbeschouwelijke keuzes actief vorm
aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen onze multiculturele samenleving. Met de
SKPO visie als richtlijn worden in dit schoolplan de visie en de doelstellingen van De Boog
beschreven.

Voor de leesbaarheid gebruiken we alleen de term ouders, we bedoelen hiermee ook verzorgers of
andere opvoeders.

Namens het team van De Boog,
Rebecca Gelens, adjunct directeur
Maretta de Jong, directeur

Juli 2015
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Hoofdstuk 1: inleiding
1.1

Doel van het plan

Dit schoolplan van De Boog geeft de beoogde schoolontwikkeling voor de periode 2015-2019 weer. In
dit schoolplan wordt aangeven op welke wijze het team de komende jaren verder vorm wil geven aan
de kwaliteit van het onderwijs op De Boog.
SKPO scholen werken volgens de principes van integrale kwaliteitszorg. We werken
met helder geformuleerde, verifieerbare doelstellingen. Deze doelstellingen zijn gericht op
een ontwikkeling waarin onderwijs, personeel en financieel beleid in samenhang met elkaar gezien
worden. Het gaat erom dat wij onderwijs, personeel en geld inzetten om de missie van de school voor
elk kind en elke ouder die bij een SKPO school aanklopt te verwezenlijken.
1.2

Functie van het plan

Het schoolplan biedt, in samenhang met de schoolgids, duidelijkheid over het beleid en de keuzes die
door het team van De Boog zijn gemaakt. Door het opstellen van het plan wordt hiermee tevens
verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag van de SKPO en aan de onderwijsinspectie.
Het plan is de leidraad voor het steeds verder verbeteren en vernieuwen van het onderwijs op De
Boog.

1.3

Procedure voor het opstellen van het plan

Bij de totstandkoming van het plan is het hele team (direct of indirect) betrokken. Er zijn tijdens
studiedagen en teamvergaderingen n.a.v. evaluaties, ontwikkelpunten en borgingsonderdelen voor de
komende vier jaren benoemd. Alle input is verwerkt door het managementteam en omgezet in
beleidsdoelen voor de komende vier jaren. In dit schoolplan zijn deze beleidsdoelen beschreven.
In het meerjarenbeleidsplan is de planning voor de langere termijn kort beschreven. In de jaarplannen
worden de doelen die op de agenda staan van desbetreffend schooljaar concreet beschreven.
Het concept schoolplan 2015-2019 en concept meerjarenbeleidsplan is ter vaststelling voorgelegd aan
het team en de medezeggenschapsraad. Het jaarplan wordt jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan
het team en de medezeggenschapsraad.
Gezien de ontwikkelingen in het onderwijs kan het zijn, dat we de komende jaren onze beleidsdoelen
zullen moeten bijstellen of de doelen anders moeten prioriteren.
Bij het opstellen van het plan zijn de volgende criteria gehanteerd:
 Het plan moet richtinggevend zijn.
 Het plan moet door het team gedragen worden.
 Het plan moet in heldere bewoordingen zijn opgesteld zodat het goed leesbaar is voor alle
belangstellenden.
 Het schoolplan met de jaarplannen moet volgens het SMART principe te evalueren zijn: specifiek,
meetbaar, haalbaar, realistisch, tijdgebonden.
1.4 Evaluatie van het plan
Dit schoolplan bestrijkt de periode 2015-2019. In schooljaar 2018-2019 wordt het schoolplan
geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt een nieuw plan voor de periode 2019-2023 opgesteld.
Het jaarplan van desbetreffend schooljaar wordt jaarlijks geëvalueerd met het team en de
medezeggenschapsraad. Aanpassingen of aanvullingen n.a.v. de evaluatie worden als bijlage
toegevoegd aan het schoolplan en liggen ter inzage op school voor het team, de ouders en externen.
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Hoofdstuk 2: De opdracht van onze school
2.1.

Zakelijke gegevens

De school
De Boog / SPIL centrum Het Hofke
Koudenhovenseweg Zuid 202 Eindhoven
Tel: 040-2811760
deboog@skpo.nl
www.bsdeboog.nl

Het schoolbestuur / SKPO
Basisschool de Boog valt onder het bevoegd gezag van de SKPO. De SKPO is verantwoordelijk voor
het onderwijs op 36 basisscholen in Eindhoven en Son en Breugel, waaronder twee scholen voor
speciaal basisonderwijs en één school voor onderwijs aan nieuwkomers en voor kinderen van
asielzoekers.
We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie en
gedeelde waarden.
Ambitie en visie van de SKPO
We zien het als onze gezamenlijke opdracht bij te dragen aan een brede ontwikkeling van kinderen,
zodat zij zelfbewust met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een goede toekomst. Dit doen we
met gedreven vakmensen op 36 scholen en in samenwerking met onze partners. De ontwikkeling van
kinderen, ons primaire proces, staat altijd centraal. Dat is de toets voor alle beleid.
Onze ambitie luidt als volgt: SKPO, samen voor schitterend onderwijs!
Een ambitie die motiveert en focus geeft aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.
Wij staan voor:
 Kinderen:
Onderwijs voor de toekomst
 Personeel:
Vakmanschap in beweging
 Partnerschap: Samen kunnen en bereiken we meer
Als bijzonder onderwijs laten we ons leiden door de waarden die we van belang vinden: eigenheid,
verbondenheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en stralen. Onze waarden zijn richtinggevend voor
ons handelen en willen we meegeven aan onze leerlingen.
Onze ambitie is bepalend voor hoe we omgaan met interne en externe ontwikkelingen. Bij de keuzes
die we maken kijken we altijd of die keuze bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.
Als organisatie hebben we dezelfde ambitie, maar de manier waarop een individuele school deze
ambitie realiseert kan verschillend zijn. Door scholen de ruimte te geven keuzes te maken krijgen
schooldirecties, teams en ouders zelf invloed op hun onderwijsproces. Teamleden zijn dagelijks met
het onderwijs aan de slag, zijn daartoe opgeleid en hebben een enorme betrokkenheid bij de kinderen
die hen zijn toevertrouwd. De mate waarin zij in staat zijn sturing te geven aan hun dagelijkse
onderwijspraktijk blijkt de belangrijkste waarde voor goed onderwijs.
Het College van Bestuur en de bovenschoolse staf vormen een kleine, platte bovenschoolse
organisatie en zijn erop gericht de scholen te ondersteunen en te faciliteren. De middelen die de
overheid aan onderwijs toekent worden zoveel mogelijk ingezet op de school.
Kwaliteitszorg op SKPO-niveau
De opbrengsten en de schoolontwikkeling van de individuele scholen worden jaarlijks in kaart
gebracht aan de hand van 12 kwaliteitsindicatoren. De kwaliteitsindicatoren zijn afgeleid van onze
ambities op het gebied van onderwijs, personeel en partnerschap. Hierdoor wordt de
schoolontwikkeling vanuit een integraal karakter bekeken.
De 12 kwaliteitsindicatoren zijn:
Leerling – Onderwijs voor de toekomst
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1. De cognitieve eindopbrengsten en de tussenopbrengsten op de vakgebieden begrijpend
lezen, technisch lezen en rekenen-wiskunde.
2. De sociaal-emotionele opbrengsten van de school, waarbij we kijken naar het zelfvertrouwen
en het welbevinden van de leerlingen.
3. De aandacht voor brede ontwikkeling, zoals talentontwikkeling en ontwerpend en
onderzoekend leren in de school.
4. Het leerlingaantal van de school: de tussentijdse uitstroom in het betreffende schooljaar en
het marktaandeel van de school in de wijk.
5. Het aantal leerlingen dat na drie jaar voortgezet onderwijs op het onderwijsniveau zit conform
het basisschooladvies.
Personeel – Vakmanschap in beweging
6. Het gemiddelde ziekteverzuim en de verzuimfrequentie van het personeel.
7. De tevredenheid van het personeel.
8. De aandacht voor professionele ontwikkeling van het personeel.
9. Het functioneren van de schooldirecteur.
Partnerschap – Samen kunnen en bereiken we meer
10. De tevredenheid van ouders.
11. De aandacht voor betrokkenheid van ouders, zoals participatie en educatief partnerschap.
12. De tevredenheid van partners (bijvoorbeeld SPIL-partners).
Jaarlijks worden de resultaten op de bovenschoolse kwaliteitsindicatoren geëvalueerd. De indicatoren
geven de school en het bevoegd gezag waardevolle informatie om met elkaar verder aan ontwikkeling
te werken. De resultaten op de kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de school- én de
organisatieontwikkeling en dienen daarmee als zelfevaluatie voor alle scholen en voor de organisatie.
Het streven naar de hoogste kwaliteit van onderwijs en opvoeding is voor de SKPO de dagelijkse
inzet. Ons beleid is daarom continu gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Het College van Bestuur
heeft als belangrijkste taak de kwaliteit te bewaken, de ontwikkelingen te stimuleren en het
vastgestelde beleid uit te voeren. Dit gebeurt in continue samenspraak met de schooldirecties en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Schoolgebouwen, leermiddelen en andere faciliteiten moeten vanzelfsprekend aan de eisen van deze
tijd voldoen. Daarin zullen we dan ook blijven investeren. Maar als het kwaliteit en ontwikkeling betreft,
gaan onze belangstelling en zorg vooral uit naar de mensen binnen de organisatie. Wij moeten
immers samen onze ambitie uitdragen en gestalte geven. De SKPO blijft daarom ook in haar mensen
investeren en biedt schoolleiding en leerkrachten alle mogelijkheden zich verder te ontplooien.

Zakelijke gegevens SKPO:
SKPO Eindhoven e.o.
Vonderweg 12
5616 RM Eindhoven
-2595320
secretariaat@bmtskpo.nl
www.skpo.nl
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2.2.

Huidige situatie

Basisschool De Boog is één van de 36 basisscholen van de SKPO in Eindhoven. Onze school is een
school voor regulier basisonderwijs.
Door middel van nascholing, studiedagen en plenaire teambijeenkomsten wordt de eenheid van de 21
personeelsleden steeds verder vormgegeven.
Onze school heeft één medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en
teamleden. Zij is nauw betrokken bij allerlei beleidszaken en bij de schoolontwikkeling. Eén lid van de
medezeggenschapsraad vertegenwoordigt De Boog in de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad) van de SKPO.
De Boog heeft een ouderraad (OR). Het bestuur van de OR wordt door ouders vertegenwoordigd. De
ouderraad organiseert in samenwerking met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de leerlingen.
Samenstelling van het team
De Boog heeft 21 medewerkers verdeeld over onderstaande functies/taken.
Eén directeur, 1 adjunct directeur 15 groepsleerkrachten, 2 intern begeleiders, 1 administratief
medewerkster en 1 conciërge. De intern begeleiders en de directie vormen samen het
managementteam.
De specifieke taakomschrijving van de verschillende functies zijn op te vragen bij de directie van de
school en staat vermeld in het functiebouwwerk op de site van de SKPO.
Het managementteam
Samen met het team draagt het managementteam zorg voor de organisatie, zorg voor de kwaliteit van
het onderwijs, zorg voor de leerlingen en zorg voor het welzijn van allen die aan school verbonden
zijn.
De directeur heeft de algehele eindverantwoordelijkheid van de school. De directeur vertegenwoordigt
de school in besprekingen met College van Bestuur van de SKPO en andere instanties.
Ouders kunnen bij de leerkracht, intern begeleiders en de directeur terecht met vragen, problemen,
ideeën of suggesties. Indien gewenst is de intern begeleider bij een gesprek met ouders en leerkracht
aanwezig. De directeur is op uitnodiging van de leerkracht, intern begeleider of op eigen initiatief bij
een gesprek aanwezig.
Interne begeleiders
De taken van de interne begeleider bestaan uit het coördineren van de hulp en zorg aan leerlingen,
het organiseren van leerling besprekingen, het overleggen met groepsleerkrachten en alle interne en
externe disciplines. Zij geven antwoord op de vraag: “ Welke extra zorg hebben leerlingen nodig en
hoe kan dat het beste geregeld worden?” Daartoe begeleiden/coachen zij ook de leerkrachten in het
primaire proces. Zij onderhouden contacten met externen en participeren in het zorgteam van SPIL
waarin zorgleerlingen besproken worden. Waar mogelijk en nodig wordt er op kleine schaal RT
(remedial teaching) gegeven.
Groepsleerkrachten
De primaire taak van de groepsleerkracht is het lesgeven aan leerlingen en het begeleiden van de
groep, als fulltimer, dan wel samen met een andere leerkracht in een parttime betrekking.
Daarnaast besteden ze tijd aan lesvoorbereidingen, het vastleggen van leerlingengegevens, het
plannen van leerlingenhulp, het houden van oudergesprekken, het begeleiden van stagiaires en het
deelnemen aan overlegvormen. Naast de groepsgerichte taken heeft elke leerkracht taken in het
belang van de organisatie.
Onderwijsondersteunend personeel
De administratief medewerkster verzorgt administratieve werkzaamheden zoals
leerlingenadministratie, financiële administratie, personele administratie en overige werkzaamheden.
De conciërge heeft als taken het verzorgen van klein onderhoud, kopieerwerk, opruimen van een
aantal ruimtes en tuin en pleinonderhoud.
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2.3.

Leerlingen- en ouderpopulatie

Analyse van de leerjaren wat betreft specifieke kenmerken:
Om de onderwijsbehoefte van onze kinderen te bepalen moeten we de kenmerken
van onze leerlingenpopulatie weten en beschrijven.

Kenmerken van de leerlingen

Leerjaar 1 t/m 8 per 01-04-2015

Aantal leerlingen

263

Aantal jongens

131

Aantal meisjes

132

Aantal oudsten van het gezin

199

Aantal lln. 4-7 jarigen

149

Aantal lln. 8-12 jarigen

114

Aantal lln. met ontwikkelperspectief

3

Aantal lln. met logopedie

5?

Aantal lln. met medicijn gebruik

18

Aantal lln. met ambulante begeleiding

4

Aantal kinderen met gewicht 0.3

18

Aantal kinderen met gewicht 1.2

24

Aantal kinderen van gescheiden ouders

30

Aantal doelgroepkinderen VVE

23

Aantal meerbegaafde lln. met een A bij alle 4
hoofdvakken
Aantal zij-instromers

27

Aantal zij-instromers met zorg (laatste 3 j.)

3

Aantal lln. met extern onderzoek

5

Aantal lln. met dyslexieverklaring
Dyscalculie + diagnose

8 (+ 3 kinderen die momenteel onderzoek
krijgen)
1

Leerlingen met lichamelijk handicap + diagnose

0

Leerlingen met autisme

3

ADHD / ADD / NLD / etc.

2

Lln. met zorg in de thuissituatie

21
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Analyse leerling populatie De Boog
Onze leerlingen komen uit de wijk Tongelre het Hofke en de omliggende wijken, Herzenbroeken,
Koudenhoven, De Doornakkers, Urkhoven en de Geestenberg. De meeste leerlingen komen uit het
Hofke en daarmee voldoen wij aan onze doelstelling om een wijkschool te zijn. Wij zien steeds meer
leerlingen komen uit de omliggende wijken.
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Het leerlingaantal is afgelopen jaar gestegen van 223 op de tel datum van 1 oktober 2013 naar 239 op
de tel datum van 1 oktober 2014. Op 1 april 2015 hebben we 263 leerlingen in de school. (Zie blz. 57
voor meer informatie) Te verwachten is dat het leerlingaantal in de toekomst licht zal stijgen. (Bron:
CBS)
Het aantal jongens en meisjes in de school is ongeveer gelijk.
De instroom van leerlingen in de onderbouw is groter dan in de bovenbouw. Dit gegeven is van
belang voor de school i.v.m. het aantal groepen en het personeelsbestand in de toekomst.
Het aantal gewichten leerlingen is 18% met daarin een verdeling van 0.3 en 1.2 gewichten leerlingen.
Boven de 15% gewichten leerlingen hoor je bij de kleurrijke scholen.
We hebben 30 leerlingen van gescheiden ouders, over het algemeen geeft dit geen problemen op
school en in sommige gevallen zien we dat dit spanning oplevert bij het kind.
We hebben 23 leerlingen met een VVE (vroeg voorschoolse educatie) dit zijn leerlingen die o.a. een
taal achterstand hebben. Hier zet de school op in met de methode Kleuterplein en worden acties
vanuit het VVE plan ingezet.
We hebben op dit moment 27 leerlingen met een A niveau op alle vier de vakgebieden. Zij zitten
verspreid over alle leerjaren.
Op dit moment hebben we 11 dyslectische leerlingen in de school, eveneens verspreid over
verschillende midden en bovenbouw groepen.
Er zijn 21 leerlingen met zorg in de thuissituatie in de school bij ons bekend.
Conclusie:
Stijgend leerlingaantal
Het leerlingaantal van de school is het afgelopen jaar flink gestegen. De prognose is dat de school de
komende jaren licht blijft groeien (zie prognose RPA-gebied Zuid Oost Brabant) Mede door het
aantrekken van leerlingen uit de omliggende wijken.
Stabiele populatie
De leerling populatie van De boog schommelt al enkele jaren tussen de 15 en de 20 procent
gewichtenleerlingen. Daarmee zijn wij een gezonde afspiegeling van de wijk. Het opleidingsniveau
van de ouders is heel divers. De ouders zijn betrokken bij de school, verrichten hand en spandiensten
en worden graag geïnformeerd over het onderwijsproces. Een kleine groep ouders denkt en praat
mee over het beleid van het onderwijsproces
Diversiteit binnen de groep
Diversiteit binnen alle groepen is een gegeven. Dat geldt voor achtergrond, etniciteit, sociaal
economische basis en voor het niveau van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.
Enkele voorbeelden:
- Er zijn kleuters die weinig Nederlands spreken maar er zijn er ook die al een paar woordjes
lezen.
- Een deel van de kinderen heeft te maken met een echtscheiding of komt uit een één
oudergezin.
- Het aantal kinderen dat behoefte heeft aan extra zorg of extra uitdaging neemt toe.
De kinderen op onze school hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur, maar hebben
tegelijkertijd ook behoefte aan ruimte voor het ontwikkelen van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
en eigen initiatief. Juist de diversiteit onder de kinderen is van grote waarde. Het biedt kansen voor het
leren van en met elkaar. Het stimuleert ze om verder te kijken dan hun neus lang is en begrip voor
elkaar te hebben. Tegelijker is dit een groot punt van aandacht. Door de verschillen tussen de
kinderen is gedegen differentiatie in aanbod en begeleiding een voorwaarde om aan de behoefte van
ieder kind tegemoet te komen. De deskundigheid en vaardigheden van de leerkrachten zijn hierbij van
cruciaal belang.
Wat betekent dit voor ons onderwijs?
Ouderbetrokkenheid en professionalisering rondom differentiatie in aanbod en zorg vormen de koers
voor de komende jaren. We willen de overgang van peuter- naar kleuterperiode beter in beeld krijgen
en daarnaast de contacten met de ouders versterken. Het wederzijds informeren over de
voorgeschiedenis en de ontwikkeling van hun kind levert voor beide kanten waardevolle informatie op.
Dit legt de basis voor een goede relatie en samenwerking met spilpartner Korein en ouders.
Vervolgens zijn we samen met de ouders op zoek naar mogelijkheden om hen te betrekken bij het
leerproces. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerkrachten.
Hiermee willen we voor elkaar krijgen dat we, ook bij een toenemende groepsgrootte en meer
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niveauverschillen, een aantrekkelijk en uitdagend aanbod aan de kinderen kunnen bieden.
Aandachtspunten zijn uitbreiding van kennis over de leer- en gedragsproblematiek van onze kinderen
en de kwaliteit van de aanpak.
2.4.

Overige omstandigheden die de beleidskeuze beïnvloeden

De ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs zijn in volle gang. Beleidsvoornemens op
landelijk niveau hebben vorm gekregen en de invoering is definitief gestart. Door de wijzigingen op het
gebied van LGF, kan het leerlingenaantal in het basisonderwijs gaan toenemen omdat we te maken
kunnen krijgen met leerlingen die niet in het speciaal onderwijs geplaatst kunnen/mogen worden.
Hiervoor heeft De Boog in het een school- en ondersteuningsprofiel (SOP) beschreven welke hulp wij
kunnen bieden en welke hulp niet.
Gezien de ontwikkelingen zullen we ons als school proactief opstellen en kansen aangrijpen om waar
mogelijk tegemoet te komen aan de hulpvragen van onze leerlingen die bij ons op school zitten.

2.5.

De missie en visie van de school

Onze missie
Onze school kenmerkt zich door 'de zorg voor het totale kind' binnen een goed pedagogisch
onderwijsklimaat, waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Het kind moet zich kunnen
ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid:













die zich op school veilig en thuis voelt; school is een plek waar het kind, de ouders en de
medewerkers serieus genomen worden.
die “anders zijn” kan leren accepteren en respecteren.
die goed met een ander kan samenwerken.
die goed kan omgaan met de eigen emoties en die van anderen.
die met een grote mate van zelfstandigheid zijn weg kan vinden.
die de wereld om zich heen tegemoet treedt met respect en verwondering, maar ook met een
kritische houding t.o.v. het eigen handelen en dat van anderen.
die leert vertrouwen te hebben in de toekomst.
die gelooft in eigen kunnen.
er heerst een positieve en open sfeer op school.
er is een grote mate van betrokkenheid zowel bij leerlingen, medewerkers als ouders.
er is een duidelijke structuur.
het onderwijsaanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de behoeften van de leerlingen.

Dit wordt op onze school gestimuleerd door:
 een positieve en open sfeer.
 een grote mate van betrokkenheid van zowel medewerkers, leerlingen en ouders.
 een duidelijke structuur.
 een onderwijs aanbod dat zoveel mogelijk aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de
behoeften van de leerlingen.
Medewerkers ontwikkelen zich voortdurend door gebruik te maken van intern en extern
scholingsaanbod en gebruikmaking van elkaars kwaliteiten.
Onze visie
Levensbeschouwelijke visie
Wij zijn een moderne, open, Protestant Christelijke basisschool en willen ons ontwikkelen naar een
interconfessionele school. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is
welkom. Wij streven naar een veilige en vertrouwde sfeer, zodat de kinderen met plezier naar school
gaan en waarin ieder kind tot zijn recht komt. We zijn alert op discriminatie, pesten en werken vooral
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aan het voorkomen daarvan. Er is een duidelijke regelgeving, waarbinnen kinderen zich veilig kunnen
voelen. Binnen de aangeboden structuur en regelmaat creëren wij ruimte en aandacht voor elk kind.
Op onze school geven wij onderwijs vanuit een christelijke identiteit. Dit betekent dat ons onderwijs is
gebaseerd op de christelijke normen en waarden. Daarnaast wordt aan de kinderen de christelijke
cultuur uitgelegd en worden met name Kerstmis, Pasen en Pinksteren als belangrijke feestdagen in
een lesproject uitgewerkt. In de groepen 1, 2 en 3 wordt er gewerkt met de methode Trefpunt. Actuele
feestdagen van andere culturen worden zoveel mogelijk betrokken in het lesprogramma. We nodigen
leerlingen uit om hierover te vertellen. Door elkaar te informeren over tradities die bij bepaalde religies
horen, ontwikkelen ze respect voor elkaar en voor andere opvattingen en belevingen.

De identiteit en onze onderwijskundige visie
Het geloof is vandaag de dag een minder vanzelfsprekende zaak dan vroeger. De Boog is per 01-082015 een Interconfessionele basisschool. We hebben meerdere gezinnen met verschillende
geloofsovertuigingen in de school.
Vanwege deze diversiteit, willen wij onze identiteit vooral op een uitnodigende wijze presenteren en
niet als een systeem van wetten en voorschriften. Wij leren de kinderen om elkaar en elkaars geloof te
respecteren. Wij stimuleren dit door in kringgesprekken en verhalen die onderwerpen uit verschillende
geloofsovertuigingen aan bod te laten komen.
Er kunnen ook meer algemene levensvragen naar voren komen.
Zo willen wij dat de kinderen kritisch over onze wereld leren nadenken en om ze daarna te laten zien
dat in elke geloofsovertuiging, het geloof in een betere wereld en leven met en naast elkaar steeds
uitgangspunt is. Van daaruit leren wij de kinderen om elkaar te respecteren en te accepteren en, waar
nodig, extra aandacht en zorg te geven. Ons doel is, om kinderen te leren gezamenlijk te laten kijken
naar een toekomst waarin groot en klein samenwerken aan een betere wereld voor iedereen.

Pedagogische visie
Kinderen voorbereiden op hun toekomst en een bijdrage leveren aan een goede toekomst
De Boog als leefgemeenschap
De basisschool is een plek die door iedereen als warm en veilig ervaren moet worden; een
ontmoetingsplek waar kinderen, ouders en leerkrachten graag samenkomen en zich thuis voelen. De
Boog doet er alles aan zo’n omgeving te bieden. De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot
belang voor zowel de ontwikkeling van het individu als die van de groep. Deze voorwaarden zien we
terug bij de inrichting en de opzet van ons onderwijs. Voor een concretere uitwerking hiervan nemen
wij de drie psychologische basisbehoeften van Luc Stevens als uitgangspunt. Hij heeft het in zijn
onderzoek over de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Deze behoeften hebben wij
vertaald naar concrete belevingsuitingen: Ik ben in verbinding; Ik voel me groot; Ik kan het zelf. Vanuit
die behoeften streven we ernaar dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen die:









Trots zijn op wie ze zijn.
Zich door het uiten van hun mening kwetsbaar op durven te stellen.
Met een grote mate van zelfstandigheid hun weg kunnen vinden.
Met oog voor de eigen waarden en normen respect hebben voor een ander en andermans
ideeën.
Betrokkenheid voelen bij de eigen ontwikkelingen en die van de ander.
Elkaars verschillen accepteren en oog hebben voor elkaars talenten.
Zich verantwoordelijk voelen voor een prettige sfeer en tegelijkertijd de veiligheid voor
iedereen in de schoolomgeving.
Goed met elkaar kunnen samenwerken.

Vier richtinggevende bouwstenen vormen de rode draad voor onze pedagogische visie:
 Er heerst een positieve, open sfeer.
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Het leef- en werkklimaat biedt de leerlingen een veilige basis: leerlingen, medewerkers en ouders
voelen zich gerespecteerd.
Er is een grote mate van betrokkenheid zowel bij de leerlingen, de medewerkers als de ouders.
Er is een duidelijke structuur op school, waarbinnen de regels en afspraken op een goede manier
worden nageleefd.

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen en ouders zich bij ons op school thuis voelen. Er heerst een
open sfeer in de klassen en daarbuiten. De leerkrachten doen er alles aan om de kinderen
ontplooiingskansen te bieden, waarin ook recht wordt gedaan aan hun mogelijkheden.
Daarbij speelt de ouder een belangrijke rol.
Dat betekent dat wij op school zorgen voor:
 een ordelijk en verzorgd schoolgebouw;
 rust en orde in de school;
 een goede communicatielijn met ouders;
 een prettige manier van omgaan met elkaar als collega's;
 een goede en begripvolle manier van omgaan met onze leerlingen;
 gezamenlijke activiteiten zoals b.v. vieringen, crea middagen; e.d.
 een duidelijke en positieve regelgeving naar kinderen, ouders en leerkrachten.
Een kind heeft recht op een veilig en goed pedagogisch klimaat, waarin het uitgedaagd wordt. Als
team doen we er alles aan om dat te realiseren. We vinden het belangrijk om de kinderen
basisvaardigheden mee te geven op het gebied van kennis, maar ook leren zorg te dragen voor hun
omgeving en omgaan met zichzelf en anderen. Wij willen dat elk kind zich ontwikkelt tot een
autonoom mens, zich competent voelt en een prettige relatie kan opbouwen met de leerkracht.
Daarom staat binnen ons onderwijs het kind centraal. We willen rekening houden met de
mogelijkheden én beperkingen van elk kind. Kindgericht betekent ook: hen serieus nemen, open staan
voor hun ideeën. Respect en vertrouwen zijn daarbij de belangrijkste woorden.
Kinderen met leerproblemen hebben recht op hulp. We proberen zoveel mogelijk deze hulp te
realiseren door veel en gerichte aandacht.
Wij hebben ons school-en onderwijs ondersteuningsprofiel (SOP) helder beschreven en op de website
van de school geplaatst.
Een fijne en veilige school
Op onze school hebben we met elkaar afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat De Boog voor
iedereen een fijne en veilige school is en blijft. Deze afspraken bespreken we regelmatig met de
kinderen. Indien nodig zullen we kinderen er op aanspreken. Dat verwachten we ook van ouders. Wij
stellen ons in woord en daad positief op ten aanzien van deze schoolafspraken.
De belangrijkste schoolregels zijn:
Algemeen
1. Iedereen is anders en dat is juist leuk, we maken hier geen grapjes over.
2. Wij doen elkaar geen pijn.
3. Wij houden rekening met elkaar; dus vechten niet met elkaar, schelden elkaar niet uit en we
pesten een ander niet.
4. We hanteren fatsoenlijk taalgebruik, brutaal of negatief gedrag wordt niet
toegestaan.
5. De kinderen spreken elkaar aan met de voornaam, de leerkrachten met juf of meneer.
6. We houden samen de school en het plein netjes en schoon.
Regels binnen klas/school voor de leerlingen
1. We lopen rustig in de school, we rennen en schreeuwen dus niet.
2. Jassen en tassen hangen we aan de kapstok.
3. In de klas heb je geen pet of ander hoofddeksel op.
4. In de klas snoepen we niet.
5. Je loopt alleen in de klas wanneer het nodig is.
6. Mobiele telefoons worden bij aanvang van de les door de leerling in een kluisje gelegd bij de
leerkracht.
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7. Alle andere elektronische apparaten (zoals MP3, computerspelletjes, e.d.) blijven thuis.
Wanneer ze toch worden meegenomen, worden de apparaten door de leerkracht ingenomen
en kunnen diezelfde dag aan één van de ouders worden teruggegeven.
8. We blijven van elkaars spullen af, als je iets wil lenen, dan vraag je dit.
9. Samen zorgen we ervoor dat de klas en de school netjes blijven.
10. We houden de toiletten schoon.
11. We zitten netjes op onze stoel, dus op 4 stoelpoten.
12. Je luistert naar elkaar, als één iemand aan het praten is, is de rest stil.
13. Je stoort andere leerlingen die aan het werk zijn niet.
Regels op het plein voor de leerlingen
1. Je loopt rustig naar buiten.
2. Met een bal mag alleen gegooid worden.
3. Op de grasheuvel mag wel gespeeld maar niet gestoeid worden.
4. Op de toestellen en met het spelmateriaal speel je zoals het bedoeld is.
5. Als je naar binnen wil dan vraag je het aan de pleinwacht.
6. Je houdt het plein netjes en gooit het afval in de prullenbak.
7. In de buurt van de afvalcontainers, en om het hoekje bij de ingang van Korein mag je niet
spelen.
8. Je zorgt voor een leuke pauze voor jezelf en voor de ander.
9. Een ruzie probeer je zelf op te lossen. Je gaat naar de pleinwacht als dit niet lukt.
10. We gebruiken een “Oepsblad” wanneer het mis gaat met het gedrag van een leerling. Dit is
een blad om tot reflectie op eigen gedrag te komen.
11. Als de bel gaat, verzamel je vlot op de verzamelplek en wacht je op je leerkracht.
De afspraken zijn voor de leerlingen verwoord in “zo zijn onze manieren” Deze hangen door heel de
school en zijn zichtbaar voor iedereen.
Binnen:
Ik loop rustig door de gangen en op de trap.
Mijn jas en tas hang ik netjes op.
Ik loop meteen door naar mijn eigen klas.
Buiten:
Eten en drinken doe ik bij de muur.
Mijn afval gooi ik in de prullenbak.
Het speelmateriaal gebruik ik zoals het bedoeld is.
Als ik even naar binnen wil, vraag ik het eerst aan de pleinwacht.
Een ruzie probeer ik op te lossen; ik kan hulp vragen bij de pleinwacht. Vechten hoort er niet
bij.
Ik zorg voor een leuke pauze voor mezelf en voor anderen.
We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat er van je verwacht wordt, wat de waarden en normen
zijn en waar grenzen liggen. Dit hebben we vastgelegd in een gedragscode. Hierin staan afspraken
over de omgang tussen leerlingen onderling, leerling-leerkracht, leerkracht-ouder en leerkrachten
onderling. De gedragscode staat op de site van de school en ligt ter inzage bij de directie.

Onderwijskundige visie
De Boog als werkgemeenschap
Naast het bieden van een prettig leefklimaat biedt De Boog een opbrengstgericht werkklimaat
waarbinnen iedereen op een actieve manier betrokken wordt en verantwoordelijk is voor de inrichting
ervan. Het is ons doel om onderwijs van goede kwaliteit en met hoge opbrengsten te verzorgen. Om
het onderwijs en de betrokkenheid bij kinderen optimaal vorm te geven, creëren we een omgeving die
zich laat kenmerken door rust, duidelijkheid en structuur en waarbinnen verwachtingen voor iedereen
duidelijk zijn. Deze voorwaarden zijn zichtbaar terug te vinden in de totale schoolorganisatie.
We vinden het belangrijk om via een duidelijke en gestructureerde les-opzet de mogelijkheden van
ieder kind zo goed mogelijk te ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, creatief als lichamelijk.
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We creëren situaties waarin kinderen uitgedaagd worden om zelfstandig en creatief aan de slag te
gaan en om probleem-oplossend te werken. Binnen de groep werkt elke leerkracht planmatig aan de
inrichting van het onderwijs. De taak van de leerkracht bestaat steeds meer uit het begeleiden van het
proces dat het kind doormaakt. De kinderen zijn in hoge mate betrokken bij de les. Daarvoor hanteert
de leerkracht een interactieve houding, rekening houdend met ieders onderwijsbehoefte. Alle
professionals in de organisatie bieden de kinderen een veilig onderwijsklimaat waarin motiveren en
positief stimuleren aan de orde is. We bieden onderwijs dat past bij het kind; Passend onderwijs.
Naast de cognitieve ontwikkeling hebben we oog voor ontwikkeling op sociaal en creatief gebied.
Talent op verschillende gebieden is op verschillende momenten aanwezig gedurende de groei van
een kind. Al deze talenten worden gestimuleerd en geprikkeld in alle leerjaren.
We streven er naar dat de leerlingen aan het eind van groep 8 de school verlaten met een rugzak vol
kennis, sociaal-emotionele vaardigheden en creativiteit die ze op de middelbare school en in hun
verdere leven kunnen inzetten om zichzelf door te ontwikkelen.
Onze school heeft een duidelijke structuur en organisatie. Het onderwijs is vanaf groep 3
georganiseerd in jaarklassen, met kinderen van ongeveer gelijke leeftijd.
In de kleutergroepen zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar.
We werken in deze groepen met methoden en zetten de principes van de basisontwikkeling, waar
mogelijk in.
Ons onderwijs is enerzijds gericht op het eigene van ieder kind, maar ook op wat de maatschappij nu
en later vraagt. Dit betekent ook dat een goede voorbereiding en aansluiting op het voortgezet
onderwijs veel aandacht krijgt.
Voor ons is de groep/klas als sociale eenheid van essentieel belang; daar moeten kinderen zich thuis
voelen en zich ontwikkelen. Binnen de groep werkt elke leerkracht via een planmatige aanpak (cyclus
handelingsgericht werken. (HGW)) om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de
mogelijkheden van elk individueel kind. Een groep kinderen doorloopt in principe de basisschool in
acht jaar. In die periode van acht jaar werkt een kind aan zijn scholing.
Het leerstofaanbod is in acht jaarblokken verdeeld. Het aanbod van de leerstof per groep wordt weer
onderverdeeld in kleinere hoeveelheden en vastgelegd in een jaar- en weekplanning. In de gekozen
methodes is terug te vinden welke onderdelen aangeboden worden in de verschillende
leeftijdsgroepen.
Hierbij heeft de leerkracht een duidelijk sturende rol. Als schoolteam realiseren we steeds een
doorgaande lijn in de school.
We vinden het belangrijk om via een duidelijke, gestructureerde aanpak de mogelijkheden van ieder
kind zo goed mogelijk te ontwikkelen, zowel hun kennis, als hun sociaal-emotionele, lichamelijke en
expressieve mogelijkheden.
Binnen de school bestaat een duidelijke ’zorglijn’, waarmee we ieder kind zoveel mogelijk adaptief (op
maat gericht) onderwijs geven. We gebruiken School Video Interactie Begeleiding (SVIB) als middel
om leerkrachten en kinderen op een ondersteunende manier te begeleiden en te coachen.
In de onder- midden- en bovenbouw werken we leerstofgericht en houden we nauwgezet in de gaten
of een kind zich volgens landelijk vastgestelde normen (kerndoelen) ontwikkelt. Hiervoor gebruiken we
methode onafhankelijke toetsen van Cito. Daarnaast gebruiken we de methode afhankelijk toetsen om
de tussendoelen goed te volgen en waar nodig actie te ondernemen. Meer over het
leerlingvolgsysteem kunt u lezen onder het kopje school ondersteuningsprofiel.

De visie op burgerschap en sociale integratie
We bereiden onze leerlingen voor als burger te participeren in de samenleving. We willen ze een
breed wereldbeeld meegeven, waarbij ze zich bewust zijn van de verschillen in de samenleving waar
ze respectvol mee om dienen te gaan. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar eveneens
om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de mens, de samenleving, de geschiedenis
en het milieu. De leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om met elkaar te praten over hun
eigen houding en deze te spiegelen. De voorbeeldrol van de leerkracht is hierbij essentieel.
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De leerlingen dienen zich optimaal te kunnen ontplooien binnen hun eigen mogelijkheden. Waarbij ze
uit kunnen groeien tot zelfstandig oordelende en handelende individuen, die vertrouwen hebben in
zichzelf en hun omgeving. We werken daarom aan vaardigheden zoals zelfstandig leren,
samenwerken, actieve leerhouding, probleemoplossend werken en verdraagzaamheid omdat we dit
belangrijk vinden voor de toekomst van de leerlingen.
Sinds augustus 2013 is er een door de leerlingen gekozen schoolraad die regelmatig met de directeur
of de adjunct directeur vergadert. De doelstelling van de schoolraad is het bevorderen van het
democratisch bewustzijn en democratisch handelen van alle kinderen in de school. Dit ten aanzien
van:
 Autonomie: Het mogen hebben van een eigen mening en die mogen uiten.
 Relatie: Vergroting van het besef de ander nodig te hebben om op schoolniveau activiteiten te
kunnen uitvoeren.
 Competentie: Vergroten van de vaardigheid om zelfstandig activiteiten uit te voeren
Waar je met een groep samen bent, op school, thuis of daar buiten is het nodig om afspraken en
gedragsregels te hanteren. De gedragsregels die we op school hanteren zijn opgenomen in de
schoolgids.
Aangezien de visie op burgerschap en sociale integratie in alle aspecten van het onderwijs een rol
speelt verwijzen we ook naar onderdelen zoals levensbeschouwelijke en pedagogische visie, visie op
de relatie school – maatschappelijke omgeving.

Daar waar het om gaat op De Boog
Om onze missie kracht bij te zetten, hebben wij 8 kernpunten gekozen
over hoe ons onderwijs eruit moet zien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kinderen voelen zich bij ons veilig en komen graag naar school
Wij werken opbrengstgericht door middel van een systeem voor kwaliteitszorg
Wij geven gedifferentieerd onderwijs
De organisatie op onze school is goed geregeld
De zorgverbreding op De Boog is structureel goed verzorgd
We hebben een up-to-date onderwijskundig pakket en creëren daarbij een
doorgaande lijn in de school
7. In onze lerende organisatie heerst een prima werkklimaat onder de collega’s
8. De leerlingen maken kennis met een breed vormings- en onderwijsaanbod

2.6.

Externe analyse

In deze paragraaf geven we aan welke externe evaluaties een rol spelen binnen de kwaliteit van ons
onderwijs. De aandachtspunten worden besproken in het team en in de MR.
Deze vragenlijsten zijn voor ouders, leerlingen en personeel uitgezet vanuit het kwaliteitszorg systeem
Integraal.
ouder tevredenheidspeiling
De vragenlijst is digitaal verspreid onder alle ouders. De gegevens verkregen uit de oudervragenlijst
zijn verwerkt via het programma Integraal en besproken met het team en de MR.
Er waren 59 respondenten van de 204 ouders.
De gestelde vragen hebben betrekking op onderstaande categorieën:
A: Het onderwijs leerproces
B: Planmatige ondersteuning
C: De schoolcultuur
D: De samenwerking met ouders
E: organisatie management
F: Imago van de school
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Conclusies:
A. De ouders zijn tevreden over het onderwijs leerproces. De aandachtspunten zijn het goed
omgaan met social media, aandacht besteden aan actief burgerschap en aan techniek.
B. Ouders zijn tevreden over de planmatige ondersteuning met als aandachtspunt de
ondersteuning van kinderen met leer en/of gedragsmoeilijkheden en leerlingen met meer en
hoogbegaafdheid.
C. De ouders zijn tevreden over de schoolcultuur met als aandachtspunt de aanpak van kinderen
die pesten of gepest worden.
D. De ouders zijn tevreden over de samenwerking met de school en er zijn geen specifieke
aandachtspunten.
E. De ouders zijn tevreden over het organisatie management met als aandachtspunt de inrichting
van het schoolplein.
F. De ouders zijn tevreden over het imago en noemen geen specifieke aandachtspunten.
Leerlingen tevredenheidspeiling
Ingevuld door de leerlingen van groep 6 en 8.
A: Het onderwijs leerproces
B: De schoolcultuur
C: organisatie management
D: Imago van de school
A. De leerlingen zijn tevreden over het onderwijs leerproces met als aandachtpunt, het leren
omgaan met elkaar, het differentiëren van verwerkingsvormen, aandacht voor creatieve
vakken.
B. De leerlingen zijn tevreden over de schoolcultuur met als aandachtspunt pesten via social
media.
C. De leerlingen zijn tevreden over het organisatie management en hebben geen specifieke
aandachtspunten.
D. De leerlingen zijn tevreden over het imago en hebben geen aandachtspunten.
personeelstevredenheidspeiling
A.
B.
C.
D.
E.

Planmatige ondersteuning
De schoolcultuur
De samenwerking met ouders
organisatie management
Imago van de school

A. De leerkrachten zijn tevreden over de planmatige ondersteuning met als aandachtspunt de
wijze waarop ze ondersteund worden om de kinderen goed te begeleiden.
B. De leerkrachten zijn tevreden over de schoolcultuur met als aandachtspunten, het kunnen
voorkomen van pestgedrag, de betrokkenheid van personeel bij besluitvorming, de onderwijs
visie centraal stellen bij overlegmomenten.
C. De leerkrachten zijn tevreden met als aandachtspunten, de samenwerking en de
betrokkenheid van de ouders bij de ondersteuning van hun kind en de schoolorganisatie, de
wijze waarop er over ouders wordt gesproken.
D. De leerkrachten zijn matig tevreden, ze willen meer aandacht voor de persoonlijke en
professionele ontwikkeling, de evenwichtige taakverdeling om de werkbelasting te
verminderen. De loopbaan mogelijkheden binnen het onderwijs worden als gering ervaren.
De leerkrachten zijn ontevreden over de inrichting van het schoolplein.
E. De leerkrachten zijn tevreden met als aandachtspunten, de wijze waarop de identiteit en de
onderwijs visie wordt uitgedragen. Groei in sociale vaardigheden (uitdragen en eigen maken
van de normen en waarden) en ontwikkeling bij het leren samenwerken van de kinderen.

Vanuit de zelfevaluatie door de leerkrachten in september/oktober 2014 worden het imago en missie
en visie van de school als zwak benoemd. Daarnaast waren er aandachtspunten bij de planmatige
ondersteuning, de schoolcultuur, het kwaliteits-en organisatiemanagement. Dit schooljaar is er veel
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positief ontwikkeld ; o.a. door verandering van de schoolleiding. Hiermee zijn we een weg ingeslagen
die positief terug te vinden is in de tevredenheidspeiling.
Als antwoord op de bovengenoemde aandachtspunten hebben we met het team al een start gemaakt
met:
 Implementeren van het sociaal- emotioneel leerling volgsysteem ZIEN in de midden en
bovenbouw.
 Borgen van het observatie systeem KIJK in de onderbouw
 Oriënteren op coöperatieve werkvormen
 Implementeren van het taakbeleid systeem Cupella
 Systematisch betrekken van het team bij besluitvormingsprocessen
 Een aantal leerkrachten die zich verder gaan scholen op verschillende gebieden.
Komend schooljaar staan deze onderwerpen ook in de jaarplannen beschreven.
Zie bijlage jaarplannen bij dit schoolplan.

Saqi
Elk schooljaar nemen we de School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) af in de groepen 6, 7 en
8. Vervolgens kijken we naar de scores op de volgende samengestelde schalen:
 Motivatie
 Welbevinden
 Zelfvertrouwen
De controleschaal ‘sociaal wenselijk’ zetten we in bij de nadere analyse.
Bij het vaststellen van onze norm hanteren we de normering van de SKPO.
Als het aantal leerlingen waarbij de SAQI is afgenomen op één van de schalen welbevinden of
zelfvertrouwen 11% of meer scoort dan is dit volgens afspraken met de SKPO norm te hoog.
De inspectie norm is 25 %. De directies van de SKPO hebben de norm naar beneden toe aangepast
en leggen de lat hiermee hoger dan de inspectie norm.
Jaarlijks stellen we op schoolniveau en op groepsniveau onze opbrengsten vast. Op basis hiervan
vinden de volgende acties plaats:
 We zijn gestart met ZIEN per april 2015 en na het implementatie proces in 2015-2016, gaan we
vervolgens jaarlijks de scores van ons sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem ‘ZIEN’ (vragenlijst
is door de leerkracht ingevuld) vergelijken met de scores op de SAQI welke is ingevuld door de
leerlingen zelf.
 Gesprek met individuele leerlingen die stanine-score van 1, 2 of 3 hebben.
 Gesprek met de leerkracht door de IB-er van de bovenbouw.
 Interventies op individueel niveau
 Interventies op groepsniveau
 Interventies op bovenbouwniveau, ingezet door de IB-er van de bovenbouw
Over 3 jaar maken we een trendanalyse en zullen daar conclusies en mogelijke acties aan verbinden.
Inspectierapport
Op 15 maart 2011 heeft er een onderzoek naar kwaliteitsverbetering plaatsgevonden in het kader van
het traject intensief toezicht. Op 26 april 2011 heeft de onderwijsinspectie hierover gerapporteerd naar
de school en het Bestuur. De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs
door zich te richten op kernindicatoren die betrekking hebben op opbrengsten, leerstofaanbod, leertijd,
schoolklimaat, didactisch handelen, afstemming, begeleiding, zorg, kwaliteitszorg en wet- en
regelgeving.
Naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek wordt de kwaliteit van het onderwijs op De Boog als
voldoende beoordeeld. Dit betekent dat de inspectie het basisarrangement heeft toegekend aan de
school.
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De inspectie is van mening dat wij als school een flinke inhaalslag hebben gemaakt de afgelopen
jaren. Dit doen we vanuit een prettig schoolklimaat, waarbij respectvol met elkaar wordt omgegaan.
Het onderwijsleerproces voldoet aan de meeste door de inspectie gestelde eisen. Dit geldt voor de
opbrengsten, het leerstofaanbod, het gebruik van de onderwijstijd, het pedagogisch en didactisch
handelen, de begeleiding en de wet en regelgeving.
Het kwaliteitsaspect afstemming heeft van de vier punten 1 onvoldoende score: de leerkrachten
stemmen de verwerkingsopdrachten af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
Het kwaliteitsaspect zorg heeft van de vier punten twee onvoldoende scores: Op basis van de analyse
van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. De
school voert de zorg planmatig uit.
Het kwaliteitsaspect, kwaliteitszorg heeft van de 6 punten 2 onvoldoende scores: De school heeft
inzicht in de onderwijs behoefte van haar leerling populatie. De school evalueert regelmatig het
onderwijsleerproces.
De inspectie spreekt haar waardering uit voor de positieve ontwikkeling die de school in anderhalf jaar
heeft doorgemaakt. De school werkt met een ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen waar dit voor
nodig is. Er zijn een aantal punten van extra zorg en aandacht zoals hieronder beschreven.

Zie onderstaand schema.
Goed

Voldoende

Opbrengsten
Leerstofaanbod
Leertijd
Schoolklimaat
Didactisch handelen
Afstemming
Begeleiding
Zorg
Kwaliteitszorg
Wet- en regelgeving

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Onvoldoende

Geen
oordeel

Extra
aandacht

6.3 onv.
8.2, 8.3 onv.
9.1, 9.3 onv.

Het inspectierapport ligt ter inzage op school (of via onderwijsinspectiehttp://toezichtskaart.owinsp.nl).
Op dit moment is de afstemming 6.3 naar ons inzicht in ontwikkeling.
De zorgaspecten 8.2 en 8.3 zijn goed in beeld en de kwaliteitszorg 9.1 en 9.3 zijn volop in
ontwikkeling.
De bovengenoemde punten hebben onze aandacht en worden meegenomen in de plannen van het
komende jaar.

2.7.

Interne analyse

Kwaliteitsindicatoren SKPO
Vanaf schooljaar 2008-2009 leveren de scholen van de SKPO gegevens aan voor de output
indicatoren die vastgesteld zijn op bestuursniveau voor alle scholen. Zie onderstaand schema.

QuickScan van het kwaliteitszorgsysteem
Indicator
Norm SKPO
Resultaat
school
2012-2013
Leerlingen
aantal
245
teldatum 1
oktober

Resultaat
school
2013-2014
223

Resultaat
school
2014-2015
239
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Welbevinden
leerlingen
SAQI

Uitstroomgegevens
schooladvies
Identiteit
methode

Max.
afwijking
11%(zoals
beschreven
bij de Saqi)
80% of hoger

Afwijking
7.77%

91.67%

Methode
trefwoord voor
groep 1/2/3

Afwijking
6.67%

79.59%

Methode
trefwoord voor
groep 1/2/3

Afwijking
5.40%

86,21%

Methode
trefwoord voor
groep 1/2/3.

Conclusie leerling aantal
Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat de indicator leerlingenaantal weer
aan het groeien is. Bij nadere analyse blijkt dat onze eigen prognose overeenkomt met het
leerlingenaantal op de tel datum en in die zin weinig afwijkt (norm is afwijking van maximaal 5 %)
Direct kunnen we hier weinig tot geen invloed op uitoefenen.
Indirect kunnen we dit wel beïnvloeden door goed, zorgvuldig en uitnodigend te communiceren met
het veld.
Conclusie Welbevinden
De afgelopen drie jaar scoort het leerling welbevinden onder de 11% Dit betekent dat we ruim onder
de SKPO norm scoren en hierover zeer tevreden mogen zijn.
Wij maken elk jaar een analyse en bespreken dit met de leerkrachten.
Conclusie uitstroom gegevens
Het aantal VO adviezen dat afwijkt van de huidige plaats van de leerlingen is in schooljaar 2014-2015
hoger dan de gestelde norm van 80%. Dit cyclisch proces is elk jaar punt van aandacht bij onze
besprekingen.
Na analyse met de VO scholen blijkt dat de veranderingen van richting te maken hebben met gebrek
aan:
 Motivatie
 Concentratie / houding
 Zwakke en/of zorgelijke thuissituaties
 Huiswerk attitude
De motivatie, concentratie, werkhouding en huiswerk attitude zijn onderwerpen waar wij altijd
aandacht voor hebben in alle groepen.
Conclusie identiteit
De groepen 1,2 en 3 maken gebruik van de methode Trefwoord bij de grote Christelijke feesten. In de
overige groepen wordt er zonder methode aandacht besteed aan deze feesten. Het team en de MR
hebben na goed overleg besloten om een andere identiteit aan de school te verbinden die meer past
bij de samenstelling van de school. Het proces is afgelopen jaar goed doorlopen en per 1 augustus
2015 zijn we Interconfessionele school.

2.8.

Meerjarenplanning

Op basis van de externe analyse en de interne analyse zijn de ontwikkelpunten of borgingsonderdelen
geïnventariseerd en opgenomen in onze meerjarenplanning. Zie schema hieronder. (O = ontwikkelen,
B = borgen)
De teamleden hebben hiervoor de volgende documenten gebruikt: de tevredenheidspeiling onder
leerlingen, ouders en personeel uit Integraal. Het inspectierapport van maart 2011
Vanuit het meerjarenplan worden concrete jaarplannen gemaakt met concrete doelstellingen en
bijbehorende activiteiten.
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O is ontwikkelen en B is borgen
Onderwerp

2014-2015
O

Opbrengsten
De uitstroom resultaten van de leerlingen
liggen op het niveau dat op grond van de
leerlingenpopulatie verwacht wordt
Leerstofaanbod
Woordenschatonderwijs
Taal-leesonderwijs
ICT onderwijs (inzet methode gebonden en
remediërende software )
Doorgaande lijn begrijpend lezen
nieuwsbegrip XL voortzetten
Burgerschap
Referentie niveaus taal, lezen, rekenen
Techniek
Sociaal emotionele ontwikkeling
Pedagogisch groepsoverzicht + groepsplan
Pedagogisch klimaat
Implementatie lln. volgsysteem ‘ZIEN’
Pedagogisch handelen teamleden op elkaar
afstemmen (regels en afspraken)
Sociale opbrengsten vanuit Saqi
Schoolklimaat
Veiligheid leerlingen, ouders en teamleden
Interne communicatie
Ouderenquête 4 jaarlijks

O/B

2015-2016
O

O/B

2016-2017
O

O/B

2017-2018
O

O/B

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

Didactisch handelen
Didactisch groepsplan
Onderwerp
Model directe instructie
Uitdagende leeromgeving
Actieve en zelfstandige houding van de
leerlingen ontwikkelen.
Implementatie coöperatieve werkvormen
Afstemming
Afstemmen op onderwijsbehoeften van de
leerlingen
Begeleiding
Planmatig handelen verder professionaliseren
in het kader van zorgniveau 1, 2 en 3
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de
leerlingen
Zorg
Leerlingvolgsysteem
Cyclus van gespreksvoering
Individuele handelingsplannen SMART
formuleren
Vroegtijdig signaleren van de zorgleerlingen
Ondersteuningsprofiel elke vier jaar
herdefiniëren samen met het schoolplan.
Herzien zorgprofiel implementeren

x
2014-2015
O
O/B
x
x
x
x

2015-2016
O
O/B
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

2016-2017
O
O/B
x
x
x

2017-2018
O
O/B
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
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Kwaliteitszorg
Planmatig werken met jaarplannen
Klassenbezoeken aan de hand van kijkwijzers
door IB-ers 2 tot 3x per jaar met
terugkoppeling op leerkracht- en schoolniveau
Jaarlijks evalueren leeropbrengsten op
groepsniveau en schoolniveau voor TL, BL,
spelling, rekenen en wiskunde 2x per jaar
Professionalisering
Expertise teamleden intern en extern
Ontwikkelen leerkrachtvaardigheden voor LB
functie
Gebruik maken van elkaars kwaliteiten
Personeelsbeleid
Beoordelingsbeleid
Functie omschrijving
Ouderbetrokkenheid
Informatieverstrekking aan ouders
Ouders informeren/betrekken bij
medezeggenschapsraad
Ouders informeren/betrekken bij ouderraad
Schoolleiding
Professionele communicatieve houding
management team en leerkrachten
Stimuleren van initiatieven

2.9.

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jaarplanning

Het jaarplan van schooljaar 2015-2016 is in een aparte bijlage toegevoegd.
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Hoofdstuk 3: De onderwijskundige vormgeving van het onderwijs
3.1. Groeperingsvormen
De groeperingsvormen die we hanteren binnen onze school staan ten dienst van de kwaliteit van ons
onderwijs. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs zo effectief mogelijk aangeboden wordt, hanteren
we onderstaande organisatievorm.
onderbouw

bovenbouw

groepen

groepen

3 niveaus per groep

3 niveaus per groep

Bouwen
In elke bouw werken de volgende medewerkers:
 Groepsleerkrachten, intern begeleider onderbouw (groepen 1 t/m 4), intern begeleider bovenbouw
(groepen 5 t/m 8 )
Op basis van het aantal groepen per bouw wordt de jaarlijkse formatie verdeeld en worden
genoemde medewerkers ingezet. In elke bouw vinden er bouw-overleggen plaats met als voorzitter de
IB-er of de adjunct directeur. Naast de activiteiten in de groep en per bouw, vinden er activiteiten op
schoolniveau plaats zoals creamiddag, projecten en festiviteiten rondom feestdagen.
Groepen
Voor het samenstellen van de groepen hanteren we een aantal richtlijnen:








Leerrendementsverwachting
Recente toets-resultaten
Taalniveau/aanspreekniveau
Leeftijd
Hulpvraag op didactisch gebied
Hulpvraag op pedagogisch gebied
Groepsgrootte

De groepen worden gevormd op basis van leeftijd. Wij streven naar een maximale groepsgrootte van
28 leerlingen. In verband met verhuisleerlingen kan het in sommige situaties voorkomen dat er meer
dan 28 leerlingen in een groep worden geplaatst.
Uitzondering hierop is de samenstelling van de 1/2 groepen. De samenstelling van deze groepen is
heterogeen, variërend in leeftijd van vier tot zeven jaar. De groep telt maximaal 26 leerlingen.
Het leerstofaanbod wordt afgestemd op basis van analyses die naar aanleiding van observaties,
toetsen/testen en het dossier gemaakt worden.
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3.2. Didactisch handelen
We streven ernaar om onze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten volgen. De
onderwijskundige visie zoals beschreven en de verschillen tussen de leerlingen vragen een duidelijke
structuur, doelmatig klassenmanagement, rust en orde, duidelijke interactie en planmatig handelen.

Klassenmanagement
Het klassenmanagement is afgestemd op de doelgroep van De Boog en onze visie.
Voor de klasseninrichting betekent dit:
 Dat leerlingen een eigen werkplek hebben.
 Dat er voldoende loop- en bewegingsruimte is.
 Dat materialen zelfstandig door leerlingen gepakt kunnen worden.
 Dat de klasseninrichting levendig doch overzichtelijk is.
 Dat er een talige, betekenisvolle leeromgeving is.
 Dat recente werkstukjes van de leerlingen zichtbaar zijn.
 Dat er vooraan in de klas een instructietafel is.
 Dat in de 1/2 groepen groep (ook) gewerkt wordt met een grote en kleine kring.
 Dat de leerkracht zich zodanig opstelt dat hij/zij een goed overzicht heeft.
 Dat de lokalen er ordelijk en opgeruimd uit zien.
Voor de werkprocedures betekent dit:
 Dat de dagindeling binnen de structuur afwisselend is.
 Dat het dagprogramma bekend is bij de leerlingen, dagelijks wordt doorgenomen en zichtbaar is in
de klas.
 Dat in de klas een klok aanwezig is.
 Dat er time-timers (een klok die inzicht geeft in de nog resterende werktijd) beschikbaar zijn ter
ondersteuning.
 Dat er gewerkt wordt met picto’s voor zelfstandig werken.
 Dat de hele school voor zelfstandig werken gebruik maakt van het stoplicht via het digitale
schoolbord.
 Dat naast leerkracht gebonden lessen er lessen zelfstandig (ver)werken zijn.
 Dat elke dag samen met de leerlingen van de groep wordt opgestart en afgesloten.

Onderwijsbehoeften
Het didactisch handelen wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De
instructiebehoefte wordt bepaald door een aantal factoren die in willekeurige volgorde aan bod zullen
komen.











Wat kan het kind nog niet zelf maar wel met hulp?
Wat kan het kind zelfstandig?
Op welk gebied kan het succeservaringen opdoen?
Keuze voor een leerroute en/of voor een didactische aanpak?
Van welke activiteiten leert het kind het beste?
Welke manier van instructie en verwerken is het meest effectief en efficiënt?
Welke inhoud sluit het beste aan?
Is er visuele ondersteuning nodig?
Relevante context: motivatie, ervaringswereld.
Afstemmen op gehanteerde methodes en materialen.

Model directe instructie
De leerlingen van De Boog hebben behoefte aan ‘actieve en korte instructie’ en begeleiding door de
leerkracht. De instructie wordt vaak ondersteund met concreet materiaal. Het model directe instructie
maakt het mogelijk dat de leerkracht het onderwijsproces controleert en tegelijkertijd de leerlingen
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actief bij de instructie (les) betrekt. Dit instructiemodel voldoet aan de onderwijsbehoeften van elke
leerling.
Het model directe instructie wordt toegepast in alle onderwijssituaties op de school. Op basis van een
borgingsdocument wordt jaarlijks de kwaliteit van de leerkrachtvaardigheden in beeld gebracht.
In het borgingsdocument zijn de volgende onderdelen van het model directe instructie opgenomen:
 Dagelijkse terugblik
 Presentatie met lesdoel
 Begeleid inoefenen met eventueel verkorte instructie
 Individuele of coöperatieve verwerking, eventueel verlengde instructie (afpellen)
 Evaluatie/nabespreking:
 Interactie/terugkoppeling
 Organisatie

Coöperatief leren
In het jaarplan van 2015-2016 staat beschreven dat wij met het team gaan starten met de verkenning
op coöperatief leren. Wanneer het team na de verkenning, de meerwaarde ziet van coöperatief leren
dan starten we in 2016-2017 met een implementatie traject.
Voor de leerlingen van onze school is het niet altijd vanzelfsprekend om op een goede manier samen
te werken en van elkaar te leren. De leerlingen leren van elkaar door voordoen, nadoen en
samendoen. Ze leren hun gedachten onder woorden te brengen, te argumenteren en om het eigen
inzicht aan te passen.
De leerkrachten bieden samenwerkend leren gestructureerd aan zodat het meer diepgang en kwaliteit
krijgt. Om dit te realiseren vinden we het belangrijk dat:
 Er sprake is van positieve wederzijdse verantwoordelijkheid.
 De leerlingen individueel verantwoordelijkheid nemen.
 De opdrachten zo zijn geformuleerd dat directe interactie mogelijk is.
 Er aandacht is voor samenwerkingsvaardigheden.
 Het samenwerken geëvalueerd wordt.
Coöperatief leren wordt vanaf 2016-2017 regelmatig en waar passend in de les, ingezet tijdens
rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Planmatig handelen (zie school ondersteuningsprofiel)
Planmatig handelen komt voort uit de groepsplannen. In het groepsplan wordt het onderwijs in een
aantal periodes per schooljaar gepland.
In het groepsplan worden haalbare doelen gesteld en op basis daarvan worden leerroutes
uitgestippeld.
Het groepsplan bestaat uit:
 Ondersteuningsniveau 1:
o Basisprogramma voor alle leerlingen in de groep
 Ondersteuningsniveau 2:
o Subgroepen en/of individuele leerlingen in de groep
o Extra leertijd
 Ondersteuningsniveau 3:
o Ondersteuningsniveau 3 is wel opgenomen, maar indien hier sprake van is, wordt verwezen
naar het desbetreffende individueel handelingsplan.
o Uitbreiding leertijd voor individuele leerlingen tijdens de weektaak, extra uitdaging en
verdieping.
Onderdelen die beschreven worden in het individueel handelingsplan (ondersteuningsniveau 3) staan
beschreven in het school ondersteuningsplan (SOP) paragraaf 3.4 ondersteuningsniveaus.
Het groepsplan wordt gemaakt voor de volgende vakgebieden:
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Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling (inclusief woordenschat en taal in de onderbouw)
Rekenen en wiskunde

De groepsplannen worden gemaakt door de leerkracht. De evaluatie wordt besproken met de intern
begeleider, waar vervolgens aandachtspunten voor het daaropvolgende groepsplan vastgesteld
worden. Het nieuwe groepsplan wordt bij de start en tussentijds met de intern begeleider besproken.
3.3. Pedagogisch handelen
Met ons pedagogisch handelen willen we het positieve zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerling
vergroten.
Leerlingen hebben behoefte aan pedagogische ondersteuning van de teamleden. We stellen hierbij de
basisbehoeften, competentie, autonomie en relatie, van de leerling centraal. Het pedagogisch
handelen van de teamleden richt zich op het vervullen van genoemde basisbehoeften.
In onze missie en visie geven we aan dat we het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen
belangrijk vinden. Het is de basis om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast richten we ons op
het vergroten en verder ontwikkelen van het sociaal initiatief, de sociale autonomie, de
impulsbeheersing en het inlevingsvermogen.
Vaardigheden die hierbij een rol spelen zijn:
 Samenwerken
 Actieve, betrokken leerhouding
 Gevoelens uiten en gevoelens beheersen
 Verdraagzaamheid
 Onderzoekende houding
 Oplossingsgericht handelen
We ondersteunen deze vaardigheden met
 Methode: kinderen en hun sociale talenten
 Implementatie van het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN in schooljaar 2015-2016
 Begeleid buitenspel met behulp van speelkaarten
Om ons pedagogisch handelen goed af te stemmen op de behoeften van de leerlingen gaan we in
2015-2016 starten met werken aan pedagogische groepsoverzichten, een pedagogisch groepsplan,
het pedagogisch volgsysteem ‘ZIEN’ in de groepen 3 t/m 8 en KIJK in de groepen 1/2. Deze
instrumenten samen sturen het handelen van de leerkrachten dat is afgestemd op de
ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijsbehoeften van de individuele leerling en de groep. De
pedagogische groepsplannen met bijbehorende evaluaties worden besproken met de intern
begeleider.
We hebben omgangsregels en afspraken voor in de klas, in school en op het schoolplein. Daarnaast
wordt er voor individuele leerlingen, waar nodig, gewerkt met een beloningssysteem.
3.4. Leerstofaanbod
De leerstof wordt gekozen door het aanschaffen van (ontwikkelings)-materialen en methodes, die
passen bij onze missie en visie, het daaruit ontwikkelde beleid én de eventuele hulpvragen van
individuele leerlingen.
Het aanbod van de leerstof sluit aan bij de mogelijkheden en uitstroomverwachting van de leerlingen.
Bij de aanschaf van materialen en methodes wordt rekening gehouden met:
 Aansluiting bij de leerlingen en de daarbij behorende onderwijs- en opvoedingsdoelen
 Of het voldoende motiverend en uitdagend is voor de leerlingen
 Differentiatiemogelijkheden
 Toepasbaarheid van het model directe instructie
 Mogelijkheden voor groepswerk of duo-werk
 Mogelijkheden voor zelfstandig werken
 Mogelijkheden voor het gebruiken van leerstrategieën
 Gebruik van software behorende bij de methode of hieraan ondersteunend (Prowise, Gynzy)
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Duidelijke structuur en opbouw
Algemene toepasbaarheid voor de leerkracht
Kerndoelen van het basisonderwijs
Het bieden van oplossingen voor knelpunten in ons onderwijs
Adviezen van externen
Recensies in vakbladen
Aanschafprijs

In de 1/2 groepen, werken we thematisch en we gebruiken daarvoor het programma Kleuterplein. Op
de eerste plaats gebruiken we dit programma om de leerlingen een beredeneerd aanbod te bieden
wat betreft taal, woordbegrip en rekenen. Op de tweede plaats gebruiken we het programma om
planmatig en doelgericht te werken aan de tussendoelen voor taal en rekenen.
Bij het vaststellen van de thema’s houden we rekening met de belevingswereld van de leerlingen, de
seizoenen, actuele gebeurtenissen en de te behalen tussendoelen. Bij de planning van elk thema
bepalen we aan welke tussendoelen we specifiek willen gaan werken. Achteraf, na elk thema,
evalueren we of we de tussendoelen bereikt hebben.
De kijktafel en de tussendoelen staan centraal bij elk thema. Alle activiteiten worden genoteerd. We
letten hierbij op de samenhang tussen de activiteiten en de te behalen tussendoelen. We houden
rekening met niveauverschillen van de leerlingen en de hoeveelheid verplichte activiteiten per leerling.
In groep 3 t/m 8 worden methodes gebruikt waarin leerstofthema’s zitten. Methodes en leesboeken
worden mede geselecteerd op criteria voor roldoorbreking en multi-etniciteit.
De leerstof moet aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen en hun thuismilieu. Er
dient ook algemeen culturele leerstof te worden aangeboden, die eventueel buiten de leefwereld van
de leerlingen ligt.
Gedurende de gehele schoolperiode blijven we nadrukkelijk aandacht besteden aan woordenschaten NT2 onderwijs(Nederlands als tweede taal), zodat ook de meertalige leerlingen over voldoende
basiskennis en vaardigheden zullen beschikken.
Het woordenschatonderwijs is gericht op het actief- en passief taalgebruik aansluitend bij de
taalmethode. Daar waar mogelijk wordt woordenschatvergroting gekoppeld aan rekenen, begrijpend
lezen en wereldoriëntatie.

Samenhang tussen de methodes van de verschillende vakgebieden
De samenhang tussen de methodes van de vakgebieden is op verschillende manieren zichtbaar:
 Woorden die aangeboden worden bij woordenschatonderwijs worden, zo mogelijk, 'door de dag
heen' gebruikt. (2015-2016 hele school maakt gebruik van het boek: op woordenjacht)
 De onderwerpen van begrijpend lezen sluiten aan bij actuele zaken en komen terug in
klassengesprekken. (voortgang Nieuwsbegrip XL implementatie traject 2015-2016)
 Vaardigheden die bij begrijpend lezen worden aangeboden, worden toegepast bij het maken van
spreekbeurten, bij het lezen van teksten met betrekking tot wereldoriëntatie en bij het maken van
een boekbespreking.
 Toepassen van de spellingregels bij (verwerkings)opdrachten afgestemd op het doel van de
opdracht en op de (presentatie)vorm.
 Taalvaardigheid speelt een belangrijke rol bij het rekenbegrip van de leerlingen.
 Rekenbegrippen zoals tijdsbesef, waarde van geld, getalbegrip en plaatsbepaling spelen een rol
bij het begrijpen van teksten.
 Bij het geven van instructie worden relaties gelegd met andere vakgebieden.

Leerstof overstijgende doelen
De leerstof overstijgende doelen die op school belangrijk zijn staan hieronder kort beschreven. Voor
alle doelen geldt dat ze zijn afgestemd op de mogelijkheden van elk individueel kind in relatie tot het
ontwikkelingsperspectief.



Kinderen beheersen de vaardigheden van zelfstandig werken.
Kinderen kunnen gerichte vragen stellen.
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Kinderen kunnen op hun niveau relevante informatie opzoeken en verwerken.
Kinderen hebben plezier in het leren van nieuwe dingen.
Kinderen kunnen plannen, waarbij ze rekening houden met de beschikbare tijd en de
moeilijkheidsgraad van de opdrachten.
Kinderen kunnen zich op verschillende manieren presenteren.
Kinderen kunnen samenwerken en overleggen.
Kinderen durven voor zichzelf en voor anderen op te komen.
Kinderen kunnen leerstrategieën in verschillende situaties toepassen.
Kinderen kunnen omgaan met verschillende sociale situaties.
Kinderen kunnen reflecteren op hun eigen gedrag en hun eigen prestaties.

Effectieve leertijd
Vanaf het moment dat de leerlingen instromen, is ons onderwijs zodanig ingericht dat:
 De leerlingen aaneensluitende schooljaren doorlopen.
 De leerlingen van de groepen 1 t/m 4, 944 uur onderwijs krijgen.
 De leerlingen van de groepen 5 t/m 8, 982 uur onderwijs krijgen.
 De leerlingen ten hoogste 7 weken per schooljaar een 4 daagse schoolweek hebben.
 De onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld.

Overzicht onderwijsleermiddelen
Vakgebied

Methode

Groep

Jaar van
ingebruikname

Kleuterplein
(voorbereiden lezen en
rekenen)
Veilig leren lezen maan
versie 2
Taal actief versie 3

1/2

2010

Groep 3

2009

Veilig leren lezen Maan
versie 2
Nieuwsbegrip XL

Groep 3

Opm.

Nederlandse Taal

Groep 4 t/m 2009
8

Lezen

Speciale leesbegeleiding
(Luc Koning)
Zuid Vallei (remediërend
programma)
Lees maar door

2009

Groep 4 t/m 2014
8
Alle
groepen
Alle
2015
groepen
Groep 4 t/m
6

Schrijven
Pennenstreken Woord
versie

2009

Rekenen en wiskunde
Kleuterplein
Maatwerk
Wereld in getallen versie

Groepen
1/2
Groepen 3
t/m 8
Groepen 3

2010

2012
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4

t/m 8

Engels
Hello World

1999

Aardrijkskunde. Hier en
daar versie 2
Kunst en Natuur
Informatie verwerking.
Blits
Verkeer Wegwijs

2010



Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

Informatie reeksen

Groepen 5
t/m 8
Groepen
3t/m 8
Groepen 3
t/m 8

2011
Ter bespreking
2015-2016



Sociale competenties
Kinderen en hun sociale
talenten
Kids skills
Remweg

Gezelschapsspellen
Prentenboeken
(Voor)Leesboeken
Coöperatieve
werkvormen
Speelkaarten begeleid
buitenspel
KIJK (leerling
volgsysteem met 17
ontwikkelingslijnen)
ZIEN (sociaal emotioneel
leerling volg systeem)

Alle
groepen
Individuele
leerlingen
Individuele
lln. met
specifieke
hulpvraag
Alle
groepen
Alle
groepen
Alle
groepen
Alle
groepen
Alle
groepen
Groepen
1/2

Ter bespreking
2015-2016
2015



2014

Groep 3 t/m April 2015 (start
8
implementatie
traject)

Expressie
Muziek, moet je doen
versie 2
Beeldende vorming, moet
je doen
Drama via CKE
Alle
groepen
Identiteit. Trefwoord
Groepen
1/2/3
Muziek, moet je doen

2011
2011
Jaarlijks aanbod

2011

Lichamelijke oefening
Bewegingsonderwijs in
het speellokaal
Basislessen

Groepen
1/2
Groepen 3

Ter bespreking
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bewegingsonderwijs?

t/m 8

2015-2016

Software bij de methodes

Alle
groepen

Bij in gebruik
name van de
software

Flits

Alle
groepen
Groepen
1,2 en 3
Groepen 4
t/m 8
Alle
groepen
Alle
groepen

ICT

Woordenstart
Bloon.nl
Gynzy
Prowise



Ter bespreking
2015-2016



Evalueren indien nodig vernieuwen. Ter bespreking om aan te schaffen.
Na de weloverwogen keuze van een bepaalde methode met het team, wordt deze het eerste
jaar geïmplementeerd en geëvalueerd. Een methode gaat rond de 10 jaar mee en moet dan
vervangen worden. Ruim voor de afloop van de periode gaan we als team nadenken over een
nieuwe methode.

Vakgebieden
Nederlandse taal
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen, een boodschap door te geven of
te ontvangen. Natuurlijk leren we de kinderen de spellingsregels om zo foutloos mogelijk te schrijven.
We besteden ook veel aandacht aan leren spreken, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop
antwoorden. We leren kinderen om hun mening en gevoelens onder woorden te brengen.
Een aantal van onze leerlingen heeft een taalachterstand. Het is daarom belangrijk dat we binnen ons
onderwijs veel tijd besteden aan taalonderwijs. We doen dit in een betekenisvolle leeromgeving naar
aanleiding van de uitgangspunten en differentiatiemogelijkheden die de methodes bieden. Daarbij
besteden we veel aandacht aan woordenschatontwikkeling.

Ons taalonderwijs is erop gericht dat de leerlingen:
 Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig kunnen gebruiken in
situaties zoals die zich in de praktijk van elke dag voordoen.
 Hun woordenschat vergroten.
 Kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal.
 Plezier hebben en houden in het gebruiken van de taal.
 Leesplezier ontwikkelen en behouden.
Bij de 1/2 groepen zijn de taalactiviteiten opgenomen in de thema’s en projecten. Hierbij wordt de
methode Kleuterplein gebruikt. De thema’s, onderwerpen en doelen van Kleuterplein worden
opgenomen in het groepsplan.
Het KIJK leerling volgsysteem door de leerkrachten ingevuld, maakt deze ontwikkelingen zichtbaar.
De Cito kleutertoetsen laten ons zien of de kinderen voldoende ontwikkeling hebben gemaakt.
In de groep 3 werken we met ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode wordt op gedifferentieerde wijze
ingezet.
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Nadat de leerlingen het aanvankelijke proces hebben doorlopen werken we momenteel met de
methode Taal actief waarbinnen woordenschat is opgenomen. Het onderdeel woordenschat is
momenteel in ontwikkeling om beter tegemoet te komen aan de behoeften van onze populatie.
De methode software wordt ingezet om de leerlingen op individueel niveau te laten oefenen.

Technisch lezen
Bij de 1/2 groepen worden activiteiten met betrekking tot ontluikende geletterdheid geïntegreerd
aangeboden (methode Kleuterplein). De activiteiten worden afgestemd op de ontwikkeling van de
leerlingen.
In de groepen 3 werken we met ‘Veilig Leren Lezen’. Naast de differentiatiemogelijkheden die de
methode biedt, worden aanvullende werkvormen ingezet om zoveel mogelijk af te stemmen op de
ontwikkeling van de leerlingen.
Nadat de leerlingen het aanvankelijke leesproces hebben doorlopen, gaan we verder met het
voortgezet technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de methode, Lees maar door en leesboeken die
ingedeeld zijn op AVI niveau.
Begrijpend lezen
Om het maximale uit begrijpend lezen te kunnen halen, vinden we het belangrijk dat er in de groepen
1/2 en 3 begrijpend luisteren op het rooster staat. In de 1/2 groepen sluiten de luisteractiviteiten aan
bij de thema’s van dat moment.
Voor begrijpend lezen hanteren we vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip XL.
Groep 4 werkt sinds januari 2014 met Nieuwsbegrip XL.
In schooljaar 2015-2016 gaat het team een Masterclass Nieuwsbegrip XL volgen.
De leesstrategieën uit de methode worden ook toegepast bij andere vakgebieden zoals
wereldoriëntatie.
Schrijven
In de 1/2 groepen wordt veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de fijne motoriek en aan
het voorbereidend schrijven met behulp van de methode Pennenstreken, specifieke
ontwikkelingsmaterialen, hoekenwerk, motorische oefeningen en creatieve activiteiten.
Vanaf groep 3 gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij de methode
‘Veilig Leren Lezen’. Leerlingen die in groep 3 starten met deze schrijfmethode, gebruiken die tot en
met groep 6.
Rekenen en wiskunde
We werken vanuit de principes van het realistisch rekenonderwijs.
Ons rekenonderwijs is erop gericht dat de leerlingen:
 Verbanden kunnen leggen tussen het reken/wiskunde onderwijs en hun dagelijkse leefwereld.
 Basisvaardigheden verwerven en deze kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.
 Reflecteren op hun activiteiten en de resultaten kunnen controleren.
 Eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren kunnen opsporen.
 De geleerde strategieën zelf kunnen verwoorden en kunnen gebruiken.
 Een beperkt aantal oplossingsstrategieën aangeboden krijgen.
 Zelf actief bezig kunnen zijn. De interactie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen
onderling is belangrijk.
 Rekenvraagstukjes in de groep bespreken en gezamenlijk naar oplossingen zoeken.
 Naast de methode ook materialen in kunnen zetten voor het vergroten van het denken en het
automatiseren van het rekenen.
In de 1/2 groepen komen allerlei rekenactiviteiten aan bod tijdens kringactiviteiten, werken met
ontwikkelingsmaterialen en hoekenwerk. De geïntegreerde methode Kleuterplein wordt gebruikt.
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Vanaf groep 3 werken we met de methode Wereld in getallen. Naast de methode gebruiken we het
programma ‘Maatwerk’ voor kinderen die extra oefening nodig hebben.
De leerlijnen en het bijbehorende aanbod van ‘Maatwerk’ is afgestemd op het aanbod uit de methode
Wereld in getallen.
Levensbeschouwing / geestelijke stromingen
Binnen ons onderwijs leren we leerlingen op eigen wijze en op hun eigen niveau om te gaan met
levensvragen belicht vanuit hun geloofsovertuiging. We houden hierbij rekening met andere
geloofsovertuigingen.
De leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om met elkaar te praten over hun eigen houding en
ze leren de eigen houding te spiegelen.
Daarnaast vinden er regelmatig gesprekken plaats hoe we op school met elkaar om willen gaan.
We besteden aandacht aan kerkelijke feesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Daarnaast
worden de leerlingen geïnformeerd over tradities die bij bepaalde religies horen en leren ze respect te
ontwikkelen voor elkaars opvattingen en belevingen.
We gebruiken hiervoor in de onderbouw de methode: Trefwoord.
In de andere groepen gebruiken we hier geen methode voor.

Lichamelijke oefening
Ons bewegingsonderwijs is erop gericht dat de leerlingen:
 Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten.
 Een positieve houding ontwikkelen met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur.
 Leren omgaan met elementen als spanning, verlies en winst.
De lessen zijn gebaseerd op de methode Basislessen bewegingsonderwijs deel 1 en 2.
Voor de 1/2 groepen zijn er dagelijks bewegingsactiviteiten in de speelzaal of buiten.
Jaarlijks nemen we deel aan sportieve activiteiten zoals voetbaltoernooi, schaatsprestatierit,
handbaltoernooi, sportdag etc
In samenwerking met Sportformule Eindhoven bieden we naschoolse sportactiviteiten aan.
Wij hopen dat dit de komende jaren gecontinueerd zal worden.
De groepen 3 t/m 8 hebben vanaf schooljaar 2015-2016 tweemaal per week drie kwartier gymles in de
gymzaal met de Basislessen bewegingsonderwijs. Tweemaal per week drie kwartier gymles is
effectiever en gezonder dan een maal per week anderhalf uur.

Expressievakken
De basisvaardigheden van de expressievakken zijn afgestemd op de leerlingen en de groep waarin ze
zitten. Spontaniteit, inzet, leren werken met materialen, ontwikkelen van expressiviteit en fantasie
staan voorop. Het resultaat komt op de tweede plaats.
In de 1/2 groepen sluit de inhoud van de opdracht/activiteiten aan bij de thema’s die centraal staan.
De inhoud van de opdrachten/activiteiten in de groepen sluit aan bij de jaargetijden, actuele
onderwerpen en feesten. Elke groep presenteert zich één maal per jaar aan de hele school door het
verzorgen van een groepsviering. De methoden: muziek en beeldende vorming moet je doen en
drama via CKE geven richting aan de lessen die de leerkrachten geven. In deze methoden wordt ook
het werken met een bepaald materiaal of een bepaalde techniek centraal aangeboden. Er is ruimte
voor de leerkrachten om een eigen invulling te geven, aangepast aan de tijd van het jaar of het niveau
van de groep.
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Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL)
Het BVL biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van
alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Wij hebben dit label in juni 2014 behaald. Met dit label
laat de school zien dat wij verkeerseducatie en verkeersveiligheid zeer belangrijk vinden binnen ons
onderwijs. Om het label te kunnen voeren vindt er regelmatig controle plaats door de BVL-adviseur.
De school werkt met de methode Wegwijs.

Wereldoriëntatie
We praten op veel momenten met de leerlingen over de wereld om ons heen en we brengen hen
kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis,
maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de mens, de samenleving,
de geschiedenis en het milieu. Deze gesprekken vinden plaats in alle groepen aangepast aan de
leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.
Concreet houdt dit in dat bij de 1/2 groepen de thema’s dicht bij huis gezocht worden en aansluiten bij
de belevingswereld. Bij groep 3 sluiten de wereld oriënterende thema’s aan bij de thema’s uit ‘Veilig
Leren Lezen’.
De overige groepen werken met een methode voor de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en
verkeer.
Engels
In de groepen 7 en 8 maken de leerlingen op een eenvoudige manier kennis met de Engelse taal. We
gebruiken hiervoor de Hello World. Komend jaar gaan we ons oriënteren op een andere methode voor
de Engelse taal.
Het doel is om leerlingen vertrouwd te maken met een vreemde taal en om de overstap naar het
voortgezet onderwijs met meer vertrouwen te kunnen maken.
Bevordering gezond gedrag
In deze paragraaf richten we ons op gezond gedrag in engere zin, met name ‘de voeding’.
Uit ervaring weten we dat voor een aantal van onze leerlingen gezonde dagelijkse voeding geen
vanzelfsprekende zaak is.
We hebben de volgende aandachtspunten:
 Met ouders en leerlingen hebben we afspraken om gezond eten en drinken mee te brengen naar
school.
 De leerkracht ziet er op toe dat de leerling brood en drinken bij zich heeft voor de middagpauze.
 Het eten en drinken in de middagpauze gebeurt in de klas onder toezicht van de leerkracht.
 Als er problemen en/of vragen zijn over het eten dan neemt de groepsleerkracht contact op met
de ouders. Indien nodig is er een gesprek met de ouders om over de voeding van het kind te
praten.

In gesprekken wordt o.a. gesproken over gezond gedrag. Onderwerpen die dit helder en herkenbaar
maken voor leerlingen zijn sport, gezonde voeding, lichaamsverzorging, nachtrust, schoolontbijt,
klassenlunch en het voorleesontbijt.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Vanuit de overheid en gemeente Eindhoven wordt er veel geïnvesteerd om alle kinderen gelijke
kansen te bieden bij de start van het onderwijs. De eerste jaren zijn erg belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind. Daarom is het leggen van een goede basis inde vroege kinderjaren van
groot belang. Om achterstanden bij kinderen te voorkomen of te bestrijden worden vve programma’s
ingezet. Deze programma’s beginnen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf (de voorschoolse
periode) en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool (de vroegschoolse periode).
We werken binnen ons SPILcentrum met dezelfde visie en met methodieken en thema’s die zoveel
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mogelijk op elkaar aansluiten. Daardoor is onze manier van werken herkenbaar en vertrouwd voor
de kinderen. Zo voelen kinderen zich snel thuis op de basisschool.
Maar ook door regelmatig contact en overleg hebben de pedagogisch medewerkers en de
leerkrachten de kinderen goed in beeld. Ons handelen is goed op elkaar afgestemd en uw kind heeft
zo alle mogelijkheid om zich in zijn eigen tempo in een doorgaande lijn te ontwikkelen.
In SPILcentrum ’t Hofke werken wij met de VVE-methode Peuterplein & Kleuterplein.
Deze VVE-methode verrijkt de omgeving door het werken met thema’s en geeft de pedagogisch
medewerkers en leerkrachten handvatten om in te spelen op het natuurlijke ontwikkelingsproces
van onze peuters en kleuters. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod:
• Sociale ontwikkeling: in een groep leren de kinderen van elkaar.
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: de persoonlijke ontwikkeling.
• Cognitieve ontwikkeling: taal en spraak, rekenen, logisch nadenken.
• Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling.
• Morele ontwikkeling: normen en waarden.
Het VVE plan ligt ter inzage op school.

Burgerschap, sociale integratie en identiteit
Ons aanbod ten aanzien van burgerschap, sociale integratie en identiteit zit op de eerste plaats
verweven in de praktijk van alle dag: hoe ga je met elkaar om, kun je jezelf zijn, hou je voldoende
rekening met de ander.
Er wordt gewerkt aan het vergroten van het sociaal-emotioneel functioneren, het vergroten van het
zelfvertrouwen, het zinvol invullen van de vrije tijd, zelfverzorging en vooral het leren omgaan met
elkaar.
Op de tweede plaats worden activiteiten georganiseerd die aansluiten bij onze visie. Hieronder een
opsomming:
Interne activiteiten verzorgd door eigen teamleden:














Gesprekken rond de kerkelijke feesten als Kerstmis en Pasen.
Actuele feestdagen van andere culturen worden zoveel mogelijk betrokken in het lesprogramma.
Prinsjesdag (troonrede).
Koningsdag geïntegreerd met het internationaal kinderfeest.
Rond 4/5 mei thema’s m.b.t. oorlog, vrijheid, meningsuiting.
Actuele thema’s uit de methode Nieuwsbegrip XL, dagblad, weekjournaal.
Thema’s/lessen uit de methodes voor wereldoriëntatie.
Gezamenlijke maaltijd met gerechten uit verschillende culturen.
Theoretisch en praktisch verkeersexamen.
Verkiezingen.
Sam Sam groepen 6 t/m 8.
Eind musical groep 8.
Bovenbouwleerlingen gaan per fiets naar buitenschoolse activiteiten.

Interne activiteiten verzorgd door externen:
 Lessen van CKE.
 Lessen van HALT.
 Lessen door ouders met een specifiek beroep
Uitstapjes/excursies:
 Sluiten aan bij thema’s/projecten, bv. musea, treinreis.
 Schoolreisje, schoolverlatersdagen groep 8.
 Schoolbezoeken voortgezet onderwijs.

34

ICT
Leerlingen maken gebruik van methode-gebonden software, remediërende software programma’s en
websites om aangeleerde lesstof extra te oefenen. Deze software en websites worden in de klas
aangeboden door de groepsleerkracht. Hierbij wordt er ingespeeld op de vaardigheden van kinderen
om met een computerprogramma om te gaan. De kinderen leren hierin zelfregulerend te zijn, door de
goede oefeningen te kiezen.
Het ICT-onderwijs wordt aangeboden op groepsniveau onder begeleiding van de groepsleerkracht. De
ICT-coördinatoren hebben een ondersteunende taak naar de leerkracht. Hierbij moet gedacht worden
aan het werkbaar maken van de software, observatiemomenten op inzet van de software, aanleren
van vaardigheden die noodzakelijk zijn om met bepaalde programma’s te werken. Vervolgens kunnen
de leerlingen op individueel niveau verder met de aangeboden lesstof afgestemd op de eigen
mogelijkheden en het niveau.
In de bovenbouw maken de kinderen regelmatig gebruik van Powerpoint en Word om presentaties en
werkstukken te maken. Hierbij speelt de groepsleerkracht een ondersteunende rol. Wanneer kinderen
iets willen leren qua vaardigheden binnen deze programma’s is de groepsleerkracht eerste
aanspreekpunt. De ICT-coördinator kan ook hierin een ondersteunende rol spelen.
In de klassen wordt gebruik gemaakt van touchscreens. Deze worden gebruikt ter ondersteuning van
de lessen. De programma’s, die dor de leerkracht op het touchscreen worden gebruikt zijn of
methode-gebonden of ze zijn puur les-ondersteunend

3.5 School ondersteuningsprofiel (SOP)
3.1 Passend onderwijs
Passend onderwijs in het kort
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1-8-2014 voor
verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede
onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale
samenwerkingsverbanden. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zo veel mogelijk kinderen een reguliere school in de
buurt kunnen bezoeken. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal
onderwijs. Dat blijft.

School heeft zorgplicht
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind
extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere
scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school
van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een
passende onderwijsplek te bieden.
Voor een overzicht van het te doorlopen traject, kunt u bij de directie het stroomschema inzien.
Passend Onderwijs.
Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale
samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en
speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De Boog is aangesloten bij het samenwerkingsverband
‘Passend Onderwijs PO Eindhoven’. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over
onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over
welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het
samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met
(jeugd)zorg.
Financiering extra ondersteuning
Het samenwerkingsverband ontvangt geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van
de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk
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mogelijk en het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in
de klas.

Basiskwaliteit van het onderwijs
In het laatste inspectiebezoek (maart 2011) heeft De Boog van de onderwijsinspectie het
basisarrangement toegewezen gekregen. Op De Boog werken we volgens de 1-zorgroute en
hanteren wij een cyclisch volgsysteem op didactisch, pedagogisch en sociaal-emotioneel gebied (zie
bijlage 2: Jaarcyclus).

3.6 Planmatig handelen
Om opbrengstgericht te werken heeft De Boog op didactisch gebied normen per vakgebied
vastgesteld die de basis vormen om de leerlingen de juiste zorg en begeleiding te geven én om ons
onderwijsaanbod af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
De Boog, schooljaar 2013-2014 / Streefnormen van De Boog – gerealiseerde niveauwaarden
201 Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling
Rekenen
3- DMT
201
4
Kaart 3
Gr. 4.0
4.0
3.8
2.3
3.8
4.1
3.8
4.2
3
Gr. 3.8
4.1
3.8
4.1
3.8
4.2
3.8
4.2
4
Gr. 3.7
4.2
3.6
1.7*
3.7
4.2
3.7
4.2
5
Gr. 3.7
4.0
3.2
4.0*
3.7
3.6
3.7
3.1
6
Gr. 3.6
4.1
3.2
3.0*
3.6
2.7
3.6
2.1
7
Gr. 3.5
4.1*
3.4
1.4*
3.5
2.7*
3.5
1.0*
8
Getallen gebaseerd op de Eindversie van Cito.
* Getallen gebaseerd op de M-Cito. (midden Cito)

Onderwijsbehoefte
De leerkracht volgt de leerling op sociaal- emotioneel en didactisch gebied en houdt zich op de hoogte
van de ontwikkeling van de leerling door observatie en toetsing. We gebruiken methodetoetsen en
LOVS CITO. De afname van zowel methode als LOVS CITO zijn opgenomen in de jaarplanning per
groep en in de toets kalender (zie bijlage 3: toets kalender).
De leerkrachten zijn in staat om gegevens van methodetoetsen, LOVS CITO en observaties te
analyseren, te verklaren en daarmee de onderwijsbehoefte van alle leerlingen vast te stellen en er een
afgestemd vervolg aan te geven. De analyse en onderwijsbehoefte van de leerlingen worden
beschreven in het didactisch groepsoverzicht en het afgestemde onderwijsaanbod in het groepsplan.
Groepsplan
In het groepsplan wordt het onderwijs voor een bepaalde periode gepland verdeeld over de 1e en 2e
helft van het schooljaar. In het groepsplan worden haalbare doelen gesteld en op basis daarvan
worden leerroutes uitgestippeld.
Het groepsplan bestaat uit:
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Basisgroep:
o Basisaanbod voor instructiegevoelige leerlingen, gemiddelde leerrendement ligt rond
de 100%
Subgroep 1:
o Basisaanbod gereduceerd en aangevuld met verrijking voor instructie onafhankelijke
leerlingen, bovengemiddelde leerrendementen >120%
o Uitdaging, verdieping, zelfstandigheid en afwisseling spelen een grote rol
Subgroep 2:
o Basisaanbod aangevuld met extra instructie, begeleide in-oefening en herhaling voor
instructie afhankelijke leerlingen (de pre- en re-teaching groep), gemiddelde
leerrendement <80%

Het groepsplan wordt gemaakt voor de volgende vakgebieden:
 Technisch lezen
 Begrijpend lezen
 Spelling
 Rekenen en wiskunde
De groepsplannen worden gemaakt door de leerkracht. De evaluaties worden besproken tijdens de
groepsbesprekingen met de intern begeleider waar vervolgens aandachtspunten benoemd worden
voor het daaropvolgende groepsplan. Het nieuwe groepsplan wordt bij de start besproken met de
intern begeleider.
Besprekingen op groeps- en individueel niveau
De continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd door een cyclische aanpak.
Op groepsniveau worden vijf keer per jaar groepsbesprekingen gehouden met de intern begeleider
waarvan er twee opbrengstgericht zijn en in het bijzijn van de directie. De momenten, instrumenten en
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het overzicht van de cyclische aanpak didactische
groepsplannen en groepsbesprekingen (zie bijlage 2: Jaarcyclus). In de groepsbespreking worden de
groepsplannen en didactische groepsoverzichten kritisch besproken en eventuele nuances
aangebracht op leerstofaanbod en/of aanpassingen gedaan op zaken als instructie,
klassenmanagement, zelfstandigheid, werkhouding en materiaalverzorging.
Tevens worden in deze bespreking individuele leerlingen gesignaleerd die meer zorg behoeven. Dit
kunnen leerlingen zijn met een dusdanig hoog of laag leerrendement, dat zij geen aansluiting vinden
bij het leerstofaanbod binnen één van de 3 niveaus van het groepsplan en/of leerlingen die een meer
uitgebreide onderwijsbehoefte hebben voor hun sociaal emotionele ontwikkeling.
Naast de besprekingen op groepsniveau voert de intern begeleider klassenbezoeken uit om de
leerkracht te ondersteunen/ coachen in professionalisering ten aanzien van handelingsgericht werken,
klassenmanagement, didactiek en pedagogische aanpak.
Binnen het onderwijsleerproces houden we rekening met verschillen tussen kinderen en hun niveau.
Dit doen we op leerstof en op sociaal emotioneel gebied. De doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8
vormt een belangrijke basis t.a.v. leerstof, pedagogisch klimaat en sociale vaardigheden.
We streven ernaar om onze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten volgen. De
onderwijskundige visie zoals beschreven in hoofdstuk 2 en de verschillen tussen de leerlingen vraagt
een duidelijke structuur, doelmatig klassenmanagement, rust en orde, duidelijke interactie en
planmatig handelen. De continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd door een cyclische aanpak.
Hierbij maken we op De Boog gebruik van de cyclus Handelingsgericht werken: waarnemen,
begrijpen, plannen en realiseren.
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De leerkracht is verantwoordelijk voor de cyclische uitvoering van het handelingsgericht werken. Dit
houdt in:
Waarnemen
Waarnemen doen we de hele dag op verschillende manieren. Alle professionals gebruiken
verschillende tools om zo veel mogelijk gegevens te verkrijgen over een leerling of een groep
leerlingen. Hierbij valt te denken aan observeren, afnemen van toetsen, gesprekken voeren, zoeken in
bestaande gegevens, gesprekken met ouders.
Begrijpen (van gegevens informatie maken)
Alle data die verkregen is door te waarnemen zal door de leerkrachten geïnterpreteerd moeten
worden. Dit heeft tot doel om de gegevens om te zetten naar informatie. Op De Boog gebeurt dit door
de gegevens te analyseren al dan niet met behulp van analyseformulieren. Analyseren begint breed
en algemeen, daar waar nodig is wordt de analyse meer verfijnd. Middelen die ingezet worden bij het
maken van een analyse zijn oa.: analyse formulieren, een diagnostisch gesprek, een diagnostische
observatie, een analyse gesprek.
Plannen
Met de verkregen informatie worden op De Boog plannen gemaakt. Die kunnen variëren in formaat en
hoeveelheid. Het groepsplan is een voorbeeld van een halfjaarlijks plan waarin doelen en aanpak
beschreven staan voor de 4 hoofdvakken in de groepen 3 t/m 8. In diezelfde groepen kunnen n.a.v. de
methodetoetsen kleinere plannen opgesteld worden die in 2 of 3 weken aan bod komen. In groep 1/2
wordt de verkregen informatie verwerkt in zogenaamde accenten die in het groepsplan beschreven
worden. Meer hierover is te vinden in de beschrijving van de groepsplannen (zie bijlage 6:
Groepsplannen).
Realiseren
De plannen worden uitgevoerd zoals ontworpen. Afhankelijk van de grootte, de organisatie en doelen
van de plannen wordt tijdens de uitvoering ervan direct gezocht naar informatie die nodig is om
tussentijds bij te stellen of mee te nemen in de evaluatie van het plan. De evaluatiegegevens worden
meegenomen naar het onderdeel Waarnemen, waardoor de cyclus opnieuw start.
Op De Boog werken de groepen 3-8 volgens vaste methoden in homogene jaargroepen. Het
leerstofaanbod sluit per leerjaar op elkaar aan. Jaarlijks maken de leerkrachten een jaarplan voor alle
vakken. Groepen 1/2 werken met de methode Kleuterplein.
Het vaste didactische model in de kleutergroepen is het werken met de grote en de kleine kring. In de
groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met het model “Directe Instructie”. Er kan beredeneerd van de modellen
afgeweken worden, daarvoor is de deskundigheid en inzicht van de leerkracht noodzakelijk. De
praktische uitvoering van de plannen is terug te vinden in de dagplanning, een vast onderdeel in de
klassenmap.
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3.7 Ondersteuningsniveaus
Tijdens de opbrengst- en groepsgesprekken van het desbetreffende schooljaar wordt samen met de
leerkracht, intern begeleider en directie de resultaten op zowel groepsniveau als op individueel niveau
besproken.
Vervolgens worden de leerlingen geplaatst in de verschillende ondersteuningsniveaus. Bijvoorbeeld
als een leerling twee keer een D of een E-score heeft behaald, gaat de leerling naar
ondersteuningsniveau 2b.
Het basisprogramma, ondersteuningsniveau 1 en 2, wordt beschreven in het groepsplan, gepland
voor een bepaalde periode verdeeld over de 1e en 2e helft van het schooljaar. In het groepsplan
worden haalbare doelen gesteld en op basis daarvan worden leerroutes bepaald. Deze leerroutes
omvatten de kerndoelen. Verantwoordelijkheid van de leerkracht. Voor ondersteuningsniveau 3, 4 en
5 is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid (leerkracht, interne begeleider, interne/externe
deskundige) met betrekking tot het bepalen van de inhoud van het handelingsplan.
Verslagen van bv. gesprekken met betrokkenen worden vastgelegd in het leerlingendossier.
Hieronder worden de vijf ondersteuningsniveaus (zorgniveaus) verder beschreven.
Ondersteuningsniveau
Inhoud
Ondersteuningsniveau 1:
Cyclus Handelingsgericht Werken door de
Basisgroep
leerkracht
Groepsbespreking
Ondersteuningsniveau 2 (a en b):
Begeleiding in de groep
Ondersteuningsniveau 3:
Extra zorg buiten de groep in overleg met
de interne begeleider (kan ook in de groep)

Groepsplan
Groepsbespreking/Leerlingenbespreking
Indien nodig een individueel handelingsplan
of extra differentiatie binnen het
groepsplan.
Externe consultatie:
Adviseur leerlingenzorg, observatie

Ondersteuningsniveau 4:
Speciale boven schoolse zorg buiten de
groep door externe deskundige

Leerlingenbespreking

Ondersteuningsniveau 5:
Verwijzing SBO of (V)SO

Leerlingenbespreking

Externe consultatie:
Onderzoek, observatie, handelingsgerichte
diagnose, adviseur leerlingenzorg,
begeleiding AB-er

Externe consultatie:
Orthopedagoog (adviseur leerlingenzorg)
PCL/indicatiecommissie
Verwijzing

Ondersteuningsniveau 1: Basisgroep
 Onderwijs op maat, instructie geven volgens de methode, toepassen van het model “Directe
Instructie” en observeren zoals de methode het aangeeft.
 Vanuit de observatie van de methodelessen extra instructie geven aan kinderen die het niet
meteen oppakken d.m.v. pre- en re- teaching en extra verrijking/verdieping voor A- leerlingen.
 Sociaal- emotioneel volgen, werken aan pedagogisch klasklimaat.
 De leerkracht is verantwoordelijk.
 De A+ leerling gaat naar ondersteuningsniveau 2, subgroep 1.
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Indien de leerling bij 1 of meerdere vakgebieden, of op 1 onderdeel daarvan, onder de norm
scoort (D of E score), gaat de leerling voor het betreffende vakgebied/ onderdeel over naar
ondersteuningsniveau 2b.

Ondersteuningsniveau 2: Begeleiding in de groep
 Analyseren van:
- Methode gebonden toetsen
- Niet- methode gebonden toetsen
- Leertaakaanpak
- Diagnostisch gesprek
- Sociaal-emotioneel functioneren (bv. faalangst, motivatie, onzekerheid)
 De leerkracht is verantwoordelijk
 Subgroep 1:
- Verrijkte instructie voor A+ leerlingen die zelfstandig en zorgvuldig werken, en hoge
leerrendementen halen. De leerlingen gaan sneller door de stof en werken met methodische
en niet methodische verrijkingsmaterialen.
- Uitdaging, verdieping en afwisseling spelen een grote rol.
- Aanspreekniveau
- Denkrelaties leggen
 Subgroep 2a:
- Hierin zitten leerlingen die bij het vorige LOVS CITO (groepsgericht schoolonderzoek) onder
het verwacht leerrendement hebben gescoord (D of E score of C-leerlingen die onvoldoende
groei in rendement/vaardigheidsscore laten zien). Het dient een beredeneerde keuze te zijn
die samenhangt met de diagnose.
- Clustering van leerlingen kan ook op basis van onderwijsbehoeften plaatsvinden. Bv. Cleerlingen die onzeker zijn en gebaat zijn met extra instructie.
- Deze leerlingen hebben extra of herhaalde uitleg van de basis leerstof nodig met als doel om
het volgende LOVS CITO het verwacht leerrendement te behalen.
 Subgroep 2b:
- Hierin zitten leerlingen die bij het LOVS CITO onder het verwacht leerrendement hebben
gescoord nadat ze in subgroep 2a hebben gezeten of die voor het eerst bv. een E-score halen
(D of E score). Ook dit dient een beredeneerde keuze te zijn die samenhangt met de
diagnose.
- Ook hier kan clustering van leerlingen plaatsvinden op basis van onderwijsbehoeften omdat
de leerlingen gebaat zijn met extra instructie.
- Deze leerlingen krijgen extra of herhaalde uitleg van de leerstof en gaan vervolgens aan de
instructietafel onder begeleiding van de leerkracht de leerstof maken (begeleide
verwerking/instructie).
- Inzetten extra remediërende hulp vanuit de methode voor een langere periode.
- Doel is om bij het volgende LOVS CITO in ieder geval vooruitgang te zien t.a.v. het verwacht
leerrendement of het verwacht leerrendement te behalen.
De leerkracht bespreekt het ondersteuningsniveau met de ouders. De leerkracht informeert de IB- er
over de gevoerde gesprekken.
Ondersteuningsniveau 3: Extra zorg buiten de groep in overleg met de interne begeleider (kan ook in
de groep)
 Analyse:
- Analyse methode gebonden toetsen
- Analyse niet-methode gebonden toetsen
- Leerbaarheid van de leerling
- Leertaak aanpak
- Sociaal-emotioneel functioneren (bv. faalangst, motivatie, onzekerheid)
- Informatieverwerking
- Diagnostisch gesprek
 Raadplegen van intern begeleider tijdens individuele leerlingbespreking voor D-E leerlingen
en lage C-leerling met extra onderwijsbehoeften
 Uitvoeren van kortdurend handelingsplan of differentiatie binnen groepsplan voor lage Cleerling met extra onderwijsbehoeften en D-E leerlingen
 Inzetten van aanvullend, methode onafhankelijk remediërend materiaal
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Uitbreiding leertijd
Na bv. 2 of 3 meetmomenten zonder vooruitgang (of nagenoeg geen) te boeken op de
vakgebieden en/ of onderdelen, gaat de leerling over naar ondersteuningsniveau 4

Het teamlid dat het handelingsplan uitvoert bepaalt de inzet van materialen en neemt het initiatief wat
betreft het opstarten van de hulp, oudergesprek en evaluatie. Het handelingsplan dient besproken en
ondertekend te worden met/door de ouders. De IB-er coördineert.
Ondersteuningsniveau 4: Speciale zorg buiten de groep door externe deskundige
Raadplegen van externe adviseur leerlingenzorg
Inschakelen van externe deskundige
Inschakelen van bovenschoolse hulp (bv. preventieve ambulante begeleiding, PAB)
De IB- er coördineert de speciale zorg. De zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan en/of
begeleidingsplan en wordt besproken met de ouders waarna ondertekening plaats vindt.
Na 8 tot 12 weken (of afgesproken periode) wordt het handelingsplan geëvalueerd met de ouders,
leerkracht, IB-er en externe deskundige .
Naar aanleiding van de evaluatie wordt het plan voortgezet, afgesloten of start er een nieuw plan.
Wanneer er geen (of nagenoeg geen) ontwikkeling meer plaatsvindt en de school niet (meer) kan
voldoen aan de hulpvraag van de leerling, zal in overleg met de ouders worden besproken of een
andere vorm van onderwijs wenselijk (noodzakelijk) is (ondersteuningsniveau 5).
(mede) Bepalend hierbij zijn de mogelijkheden en de grenzen van school op korte en lange termijn, de
leerkracht en de groepssamenstelling.
Ondersteuningsniveau 5: Speciale bovenschoolse zorg
Leerlingen worden verwezen naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO)
Leerlingen worden verwezen naar het Speciaal Onderwijs (SO)
De IB- er coördineert de speciale bovenschoolse zorg. In overleg met de ouders en externe adviseur
(en directie) wordt bepaald welke vorm van onderwijs passend is.

3.8 Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO)
In sommige gevallen is de behoefte aan zorg van een leerling zo specialistisch dat
basisschool De Boog hier niet in kan voorzien. Een leerling komt dan beter tot zijn recht
op een speciaal daartoe uitgeruste school. Dit kan een vorm van speciaal onderwijs zijn,
zogenaamd Speciaal Basis Onderwijs, maar het kan ook een “gewone” basisschool zijn in de
buurt die zich speciaal heeft toegelegd op het verlenen van die specifieke vorm van zorg.
Een dergelijke keuze kan alleen gemaakt worden met de volledige instemming en
goedkeuring van de ouders.
Procedure verwijzing SBO of SO
Als er een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)
nodig is, moet een ‘toelaatbaarheidverklaring’ (TLV) worden aangevraagd bij het
samenwerkingsverband.
In ons samenwerkingsverband wordt vanaf 1-8-2014 de verwijzing middels de "triade"; de verwijzende
school/instelling, ouders en ontvangende school, plaatsvinden. Daarbij is een positief advies voor
plaatsing nodig van twee deskundigen.
Hieronder een afbeelding van de "triade".
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Voorwaarden voor het aanvragen van een TLV:
Het aanvragen van een TLV
Deze wordt aangevraagd door met alle partijen de TLV in te vullen.
Voor het aanvragen van een TLV is het volgende in ieder geval noodzakelijk (criteria):
criteria voor aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring:
In de triade is aan de hand van handelingsgericht werken aangetoond wat de ondersteuningsbehoefte
is van de leerling.
Een orthopedagoog of (ontwikkelings)psycholoog en een tweede (wettelijke verplichte) deskundige
hebben positief advies gegeven over benodigde plaatsing in SBO of SO
Alle partijen van de triade hebben overeenstemming (in een overeenkomst vastgelegd).
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de tijdelijkheid van de toelaatbaarheidsverklaring, de
soort TLV en zijn afspraken gemaakt over de terugplaatsingsprocedure.
Officieel vraagt het bevoegd gezag van de school van aanmelding de tlv aan. Dit is dus niet de
verantwoordelijkheid van de ouders.
Voor uitgebreide en actuele informatie, evenals de benodigde documenten verwijzen wij naar de
website www.po-eindhoven.nl
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3.9 Preventieve en lichte curatieve interventies
De hieronder genoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/ of binnen de school en
ondersteunen de continuïteit van de schoolloopbaan van de leerling.
We kunnen vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen aanpakken, in
samenwerking met WIJ Eindhoven (voorheen Jeugd en Gezinsmedewerker) en Breed SPIL
Zorgteam.
We hebben een goed aanbod en goede aanpak voor leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen of
dyslexie.
Het analyseren en ontwikkelen van een specifieker rekenaanbod voor kinderen met rekenproblemen.
Voor kinderen met een intelligentie lager dan 80 bespreken we in het ondersteuningsteam of wij dit
kind het juiste aanbod kunnen bieden. Dit kan per individueel kind anders zijn. Vanaf groep 6 kunnen
we voor kinderen een Ontwikkelingsperspectief (OPP) uitzetten.
Voor meer- en hoogbegaafde kinderen bieden we binnen het groepsplan (bovengroep) verrijking en
maken we gebruik van een Proeftuin (in ontwikkeling). We zijn gestart met een pilot Levelwerk in
groep 7.
Het schoolgebouw beschikt niet over aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen voor
leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap. We hebben wel een lift in het gebouw en er
is een invalidetoilet.
We hebben een protocol voor medische handelingen (in ontwikkeling).
We beschikken over een orthotheek.
We beschikken over pedagogische en didactische programma’s en methodieken die gericht zijn op
sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen.
Aanpak bij plagen of pesten . Van belang is om signalen van kinderen en ouders serieus te nemen:
niet altijd is voor de leerkracht zichtbaar wat er gebeurt op bijvoorbeeld het schoolplein. Te allen tijde
dient pesten voorkomen te worden of, indien het zich voordoet, zo snel mogelijk te worden aangepakt.
Kinderen en hun Sociale Talenten en het Pestprotocol (zie Paarse draad) geven hieraan
ondersteuning.

3.10 School ondersteuningsstructuur
Alle verschillende overlegvormen op diverse niveaus samen, noemen we de school
ondersteuningsstructuur. Op de Boog vind je de volgende school ondersteuningsstructuren:
Het Breed SPIL Zorgteam komt 6x per jaar bijeen. Dit team bestaat uit verschillende disciplines: WIJ
Eindhoven, Peuterspeelzaal, Kinderopvang en buitenschools opvang van KOREIN, Zuid zorg, GGD,
intern begeleider en directeur De Boog. Indien nodig worden betrokkenen uitgenodigd, bijvoorbeeld de
wijkagent. In dit overleg worden de zorgen rondom een kind/gezin besproken met als doel de
ontwikkeling van het gezin te bespreken en passende hulp te bieden. Het gaat dan vanuit school
om kinderen vanaf ondersteuningsniveau 3. Het doel van het Breed SPIL zorgteam is:
- het bespreken van gezinnen en niet alleen individuele kinderen.
- coördinatie van de casus.
- dossiervorming.
- heldere procedures.
- hoge omloopsnelheid.
- korte lijnen
- één gezin, één plan van aanpak.
Het ondersteuningsteam school-gezin bestaat uit de medewerker WIJEindhoven en de intern
begeleiders. Dit overleg vindt regelmatig plaats. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de
ondersteuning van gezinnen besproken en kunnen nieuwe gezinnen worden ingebracht. Op deze
wijze worden de lijnen tussen thuis en school zo kort mogelijk gehouden en proberen we de
interventies zoveel mogelijk van preventieve aard te laten zijn.
Het interne ondersteuningsteam vindt twee wekelijks plaats. Hierin vindt er intern overleg plaats
tussen de directeur en de intern begeleiders. Tijdens dit overleg wordt o.a. de signalering en
ondersteuning van leerlingen en gezinnen besproken. Ook vindt overleg op beleidsniveau plaats.
Onderdelen hiervan komen terug tijdens diverse overleggen en teamvergaderingen.
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Daarnaast is er, om een doorgaande lijn te waarborgen van peuters naar kleuters, regelmatig overleg
tussen leerkrachten onderbouw en intern begeleider van De Boog en pedagogische medewerkers en
teamcoach van Korein.
Op aanvraag kan een Consultatieve Leerling Bespreking (CLB) worden aangevraagd. Aan het CLB
neemt een orthopedagoog (Externe Dienst SKPO), de Intern begeleider en leerkracht deel. De
leerkracht of Intern begeleider neemt initiatief tot het inbrengen van een leerling, ouders worden op de
hoogte gebracht.
Expertise binnen de school
Algemeen
Er zijn twee intern begeleiders werkzaam op De Boog. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de zorg van
de leerlingen op school-, groeps- en individueel niveau.
Een ib-er is gecertificeerd School Video Interactie Begeleider (SVIB). Ook de directeur is SVIB
gecertificeerd. Ook hebben zij zichzelf kennis en vaardigheden verworven met betrekking tot het VVEplan (Vroeg Voorschoolse Educatie) en dyslexie. Er zijn diverse cursussen gevolgd met betrekking tot
autisme en pedagogische gespreksvoering. Waar nodig wordt expertise ingekocht bij externen. Deze
kennis wordt dan ook overgenomen.
Kennis wordt gedeeld in het team. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld vergaderingen, collegiale
consultatie en intervisie momenten. Door de aanwezige kennis zijn we ook in staat om zelf te voorzien
in de LGF-begeleiding. Indien nodig wordt er overlegd met de ambulant begeleider, maar de
wekelijkse invulling hiervan wordt door de ib-ers verzorgd.
School Video Interactie Begeleiding
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school
hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen en te komen tot kwalitatief
goed onderwijs. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te
ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom
leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwingen. Als school kunnen we een beroep
doen op twee gespecialiseerde School Video Interactie begeleiders, namelijk een intern begeleider
en de directeur. Zij maken korte video-opnames in de klas en bespreken deze vervolgens met de
leerkracht. Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een
beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt
worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, in beheer van de SVIB-er en
worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht getoond. Indien de methodiek wordt
ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de
ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld.
Expertise buiten de school
We werken veel samen met externe partners, indien de school handelingsverlegen is. Het gaat dan
om problemen van een kind, die de school niet alleen kan oplossen. Het kan gaan om school
gerelateerde problematieken en/of problemen in de thuissituatie. Het gaat dan vooral om leerlingen op
ondersteuningsniveau 3-4-5.
Als de school gebruik maakt van deskundigheid buiten de school, dan spelen ouders in dit proces een
belangrijke rol. Samen met school bespreken we welke vervolgacties worden uitgezet en vindt er
terugkoppeling plaats op vooraf geplande momenten. De ouders, leerkracht en intern begeleider
leggen alles vast in het leerling dossier.
De school heeft contact met verschillende deskundigen:
Externe Dienst SKPO: Begeleiding voor leerlingen en leerkrachten in het regulier basisonderwijs door
medewerkers van de SBO scholen. Deze dienst biedt op allerlei gebieden ondersteuning aan, zoals
observaties op leerling- en groepsniveau door een Ambulante Begeleider, het uitvoeren van een
capaciteitenonderzoek of onderzoek dyslexie door een Orthopedagoog.
WIJ Eindhoven: WIJ Eindhoven is het nieuwe sociaal beleid in onze stad. Het zorgt ervoor dat
mensen de controle houden op hun eigen leven. Ook als zij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Die
ondersteuning wordt geboden door zogenaamde WIJteams. Deze teams bestaan uit professionele
ondersteuners oftewel generalisten. Een generalist werkt in de wijk en treedt op als vaste
contactpersoon van een bewoner of gezin die/dat ondersteuning nodig heeft. Samen met die bewoner
of dat gezin bepalen ze eerst wat iemand zelf kan doen om zijn situatie te verbeteren (eigen kracht).
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En of en hoe familie, vrienden of buren daarbij kunnen helpen (samenkracht). Wanneer dan toch
ondersteuning nodig is, zal de generalist deze ondersteuning zoveel mogelijk zelf bieden. Dat kan
bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen, onderwijs, zorg, samenleven in buurten en wijken,
ontmoeting en ontspanning zijn.
Jeugdgezondheidszorg GGD: Tijdens de basisschoolperiode komen de leerlingen in groep 2 en in
groep 7 in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Het team
Jeugdgezondheidszorg besteedt aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling
van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere
gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook schoolverzuim en
gedrag. Bij een onderzoek worden de resultaten altijd na afloop met u en/of uw kind besproken, zo
nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig.
Overige instanties waar de school mee samenwerkt, afhankelijk van de situatie van de leerling, zijn:
logopedisten, Leerplichtambtenaar, MKD, onderzoek-/ behandelpraktijken.
Voor het goed volgen van het leesonderwijs volgen wij het ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’. Dat
betekent dat er gedurende het (voorbereidend) technisch leesonderwijs verschillende meetmomenten
zijn waarin we de vorderingen van de leerlingen bekijken. Als blijkt dat de hulp onvoldoende resultaat
geeft, kan er een dyslexieonderzoek worden aangevraagd. In overleg met leerkracht, ouders en de
dyslexiecoördinator zal het onderzoek door een externe instantie worden afgenomen (mogelijk
bekostigd door de gemeente). In bijlage 8 staat een stroomschema voor leerlingen met
leesproblemen. Het dyslexieprotocol is te vinden in de Paarse draad.
Wanneer er bij de leerling door een officiële instantie dyslexie wordt vastgesteld, zal er gekeken
worden naar de mogelijkheden voor aanpassingen binnen de groep.
Vanaf groep 6 kan gewerkt worden met het compenserende voorleesprogramma Kurzweil. Hiervoor
dienen kinderen in bezit te zijn van een dyslexieverklaring. Wanneer de verklaring vóór groep 6 is
afgegeven, worden de toetsen vergroot gekopieerd en voorgelezen door de leerkracht. Ook kunnen
kinderen gebruik maken van een leesliniaal, vergroten van leerteksten. Er zijn op school ook
leesboeken aanwezig van de Zoeklicht serie. De inzet van middelen wordt altijd in overleg met school,
de leerling en de ouders gedaan.

3.11 Sociaal-emotionele ondersteuning
Met ons pedagogisch handelen willen we het (positief) zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de
leerlingen vergroten. We stellen hierbij de basisbehoeften competentie, autonomie en relatie van de
leerlingen centraal. Het pedagogisch handelen van de teamleden richt zich zoveel mogelijk op het
vervullen van genoemde basisbehoeften.
De sociaal emotionele ontwikkeling is van groot belang om te komen tot cognitieve ontwikkeling. Het
is het recht van ieder kind zich op school veilig en gewaardeerd te voelen. Voor de sociaal emotionele
vorming hebben wij op basisschool De Boog de methode: “Kinderen en hun Sociale Talenten”. De
leerkrachten volgen de methode. Afhankelijk van de actualiteit worden onderwerpen besproken.
Voor de groepen 1-2 wordt KIJK! gebruikt. Dit is een observatie – en registratiesysteem die de
ontwikkeling van kleuters volgt. Naast de didactische ontwikkeling staat de sociaal-emotionele
ontwikkeling in deze methodiek ook centraal.
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt het observatieprogramma Zien! gebruikt. Zien! geeft op basis van een
analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties.
In de groepen 6, 7 en 8 meten we eenmaal per jaar het welbevinden middels de SAQI (School
Attitude Questionnaire Internet). Deze vragenlijst geeft informatie hoe de leerling de school ervaart.
Deze wordt besproken binnen de groepsbespreking en daar waar nodig door de leerkracht gehandeld.
In groep 8 worden bij de leerlingen de NPV-J en de PMT-K afgenomen door pedagogisch
medewerkers van onderwijsadviesbureau OCGH. Ouders geven voor de afname hiervan schriftelijk
toestemming. De gegevens uit beide testen geven een beeld van de motivatie maar vooral ook
huiswerkattitude van een leerling als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
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Observatie en aanpak
Om goed zicht te hebben op de veiligheid is het nodig dat de leerkracht het groepsproces observeert.
Hetzij in de klas, in de gymzaal, op het schoolplein, in de school. Buiten het klaslokaal geldt een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het team. Zo zijn er op het schoolplein afspraken hoe
leerlingen met elkaar dienen om te gaan. Vanaf groep 1 leren we de kinderen hoe om te gaan met
plagen of onenigheid. We besteden veel aandacht in elke groep aan hoe kinderen zelf onderlinge
problemen constructief kunnen oplossen (methode Kinderen en hun Sociale talenten).
Verantwoordelijkheid
Het omgaan met elkaar op basisschool De Boog is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
leerlingen, team en ouders. Wanneer zich problemen voordoen op sociaal emotioneel gebied is het
van belang in samenspraak met de ouders het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Het is van belang
dat ook collega’s hiervan op de hoogte te houden. In de school en op het schoolplein kunnen collega’s
ondersteunend werken. Hetzij door observaties, hetzij door interventies, een grapje of een
complimentje. Het is van belang dat een leerkracht zijn zorgen over individuele kinderen of over de
groep kan delen met collega’s. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om ouders van plaagen pestgedrag van leerlingen op de hoogte te stellen. In het schooljaar 2014- 2015 is het ‘Sociaal
Pedagogisch Klimaat’ een speerpunt. We gaan ons hierin verdiepen en zoeken naar een (uitbreiding
op ons) passend aanbod.

3.12 Overgang Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs
Vanaf groep 1 t/m 8 worden de resultaten van de kinderen gevolgd door o.a. de onafhankelijke
toetsen. Vanaf groep 7 vindt er een eerste oriëntatie plaats op de mogelijkheden binnen het
voortgezet onderwijs. Bij het oudergesprek in maart wordt er een voorlopig schooladvies uitgebracht.
Het definitieve advies vindt plaats in groep 8.
In groep 8 doen de kinderen mee aan de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). In
groep 8 zijn er verschillende momenten waarop de ouders voorlichting ten behoeve van de
schoolkeuze van hun kinderen krijgen. De eerste bijeenkomst zal zijn eind september/begin oktober.
Sommige kinderen zullen op de middelbare school extra begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding
wordt leerwegondersteuning (LWOO) genoemd. Als uw kind daarvoor in aanmerking komt, hoort u dat
tijdig in groep 8. U moet uw kind dan uiterlijk in februari aanmelden.
Bij het definitieve schooladvies spelen de volgende gegevens een rol:
leerling gegevens, die de ontwikkeling aangeven vanuit het leerlingvolgsysteem;
de persoonlijkheidskenmerken van uw kind;
resultaat van de NSCCT van groep 6;
het voorlopige schooladvies, verkregen in groep 7;
de resultaten van het capaciteitenonderzoek NIO (begin groep 8) en de resultaten van de proef-CITO.
Van elke leerling wordt een onderwijskundig rapport opgestuurd naar de school voor voortgezet
onderwijs. U ontvangt een afschrift van dit rapport. In april wordt de Centrale Eindtoets van CITO
afgenomen.
Het tijdpad met juiste data wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen.

3.13

Extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

In dit hoofdstuk wordt omschreven welke extra mogelijkheden De Boog heeft om leerlingen te
voorzien van een passend onderwijsaanbod. Het kan dan gaan om leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben op:
leer-en ontwikkelingsondersteuning
fysiek medische ondersteuning
sociaal-emotionele en gedragsondersteuning
ondersteuning in de thuissituatie
Dit alles volgens de principes van handelingsgericht werken.
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Leer- en ontwikkelingsondersteuning
Arrangement
De school heeft een aanpak
voor leerlingen die cognitief
iets anders nodig hebben dan
het basisaanbod.

Invulling
Expertise
De school heeft ervaring opgedaan in het werken met kinderen die
een gemiddeld IQ hebben (> 80) en kunnen werken met
aangepaste leerlijnen en ontwikkelingsperspectieven.
Beide intern begeleiders hebben de opleiding intern begeleider
afgerond en de opleiding svib of remedial teaching.
Aandacht en tijd
Bij een groepsgrootte van 28 leerlingen of bij een opvallend hoog
zorgniveau wordt gezocht naar een ondersteuningsvorm in de
persoon van een collega leerkracht en/of LIO stagiaire.
In de onderbouw worden indien mogelijk stagiaires
klassenassistente en/of onderwijsassistente ingezet.
School heeft de mogelijkheid leerlingen met een individuele leerlijn
te begeleiden. Hoe deze begeleiding eruit ziet, zal in gesprek met
school, ouders en eventuele externen verder uitgewerkt worden.
Steeds zal gekeken worden of de school kan aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
Voorzieningen
Alle leerkrachten werken met:
model Directe Instructie
groepsplannen in 3 niveaus
vanaf groep 6 bestaat de mogelijkheid te werken met een eigen
leerlijn (OPP)
A+ (is in ontwikkeling)
coöperatieve werkvormen (oriëntatiefase)
werken in hoeken
instructietafel
digibord
laptops
orthotheek
Gebouw
De school voorziet in:
lichte prikkelarme lokalen
hal
kantoor directie
kantoor interne begeleiders
ruimte voor externe begeleiders
bibliotheek voor de wijk
ruimte voor conciërge
personeelskamer
Samenwerking
De school werkt samen met:
Externe Dienst SKPO of andere onderzoekbureaus
Onderwijsbegeleidingsdiensten
Regionaal Expertise Centra
IB-netwerk SKPO

Ontwikkelingsperspectief
Voor een enkele leerling, die niet het verwachte eindniveau van groep 7 kan behalen, wordt een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Het gaat dan om leerlingen die mogelijk in aanmerking
zouden komen voor een plaatsing op het S(B)O, leerlingen extra ondersteuningsbehoeften en
leerlingen die wellicht uitstromen naar het PrO of in aanmerking komen voor LWOO.
Het OPP is een plan waarin beschreven wordt wat het maximale eindniveau van de desbetreffende
leerling wordt. Een OPP wordt opgesteld voor één of meerdere vakgebieden. Bij een OPP van een
leerling brengt de school in beeld, op basis van alle relevante gegevens, wat ze met deze leerling wil
bereiken. De school maakt inzichtelijk aan betrokkenen (school, ouders, leerling) welke doelen ze op
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lange, middellange en korte termijn nastreeft. Het doel van een OPP is om het onderwijsaanbod voor
een leerling te plannen zodat de leerling zich optimaal ontwikkelt. De school moet aan de hand van
het OPP kunnen verantwoorden wat de resultaten en leerwinsten zijn en dat er bij de leerling
uitgehaald wordt wat er in zit. Het onderwijs is doelmatig en plannend. Het OPP wordt gebaseerd op
het verwachte uitstroomniveau. Als het instroomniveau wordt verbonden met het verwachte
uitstroomniveau ontstaat een prognose / ontwikkelingslijn. Door middel van het stellen van
tussendoelen en het op gezette tijden evalueren daarvan wordt de ontwikkeling gevolgd en het OPP
eventueel bijgesteld.
Een OPP wordt opgesteld vanaf groep 6 door de intern begeleider, leerkracht en directie. De intern
begeleider heeft hierin de regie en maakt gebruik van externe expertise voor beoordeling van het
OPP. In het hele proces worden ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind en zullen zij
iedere aanpassing ter goedkeuring dienen te accorderen.
A+leerlingen
Voor leerlingen die opvallen aan de bovenkant (subgroep 1) gaat een stroomschema in werking, zie
bijlage 9 . Globaal worden deze leerlingen verder onderverdeeld in A, A+ en in A++.
Voor leerlingen zijn er differentiatiemogelijkheden voor handen. Leerkracht streeft naar het aanpassen
van de onderwijstijd, onderwijsinhoud, hoeveelheid te maken stof en stemt de instructie hierop af.
Streven is om die leerlingen zoveel mogelijk in de klas te voorzien in hun behoeften. De leerkracht kan
hiervoor onder andere gebruik maken van de Zinder serie, Rekentijgers, Taal- & Rekentoppers.
Wanneer meer- of hoogbegaafdheid is vastgesteld, wordt met ouders een individueel handelingsplan
opgesteld.
De invulling van de A+ en A++ leerlingen is in ontwikkeling. Dit betekent een uitbreiding van
methodieken en materialen, duidelijk beschrijven van beleid en criteria en mogelijk scholing over dit
onderwerp van een collega.
Fysieke medische ondersteuning
Arrangement
De school heeft een aanpak
voor kinderen met een licht
motorische en auditieve
beperking en voor medische
ondersteuning.

Invulling
Expertise
De school heeft ervaring met:
het werken met kinderen met een lichte spraak-taalstoornis
het werken met leerlingen met een lichte motorische beperking
het werken met leerlingen een huidziekte

Aandacht en tijd
Leerkrachten kunnen met hulp van een Ambulant begeleider en
interne ondersteuner het onderwijs afstemmen op een licht
motorisch beperkte en licht spraak-taal zwakke leerling. Ook kan
een leerling de groep tijdelijk verlaten om samen met een
begeleider/ondersteuner een medische handeling uit te voeren.
Voorzieningen
Er zijn geen speciale voorzieningen. Een ander kan in overleg
aangepast en/of aangeschaft worden.
Gebouw
School beschikt over een lift en heeft een invalidetoilet.
Samenwerking
School werkt samen met begeleiders van de expertise-centra,
logopedisten, audiologisch centrum, fysiotherapeuten,
speltherapeuten en met verpleegkundige van GGD/Thuiszorg.

Sociaal-emotionele en gedragsondersteuning
Arrangement
De school heeft een

Invulling
Expertise
De school heeft ervaring in het werken met kinderen met een
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orthopedagogisch aanbod op
individueel niveau.

stoornis in het Autistisch Spectrum en kinderen met een
aandachttekortstoornis.
Directie, de intern begeleiders en een leerkracht hebben ervaringen
in de begeleiding van kinderen met ASS en een
aandachttekortstoornis.
Een leerkracht en een intern begeleider hebben de module
Pedagogische Gespreksvoering gevolgd.
Een intern begeleider heeft de cursus ‘SOVA voor leerlingen met
ASS’ gevolgd.
Een intern begeleider heeft in het speciaal basisonderwijs gewerkt.
Aandacht en tijd
Een langdurende orthopedagogische afstemming, deze vindt 1 op 1
plaats buiten de groep.
Op teamniveau het bespreken van sociaal gedrag binnen en buiten
de school.
Voorzieningen
Strategieën en materialen gericht op:
aanbrengen van structuur.
het leren accepteren van en het omgaan met het de stoornis.
tegemoet komen aan bewegingsdrang.
reduceren van omgevingsprikkels.
Deze interventies richten zich op:
conflictbeheersing;
pestgedrag;
groepsvorming.
Gebouw
De school voorziet in:
lichte prikkelarme lokalen
hal
kantoor directie
kantoor Interne begeleiders
spreekkamer
ruimte voor externe begeleiders
bibliotheek
ruimte voor conciërge
personeelskamer
Samenwerking
De school werkt samen met steunpunt Autisme, Regionaal
Expertise-Centra, Externe Dienst SKPO, diverse
onderzoeksinstanties en hulpverleners, Playing For Success,
Lumens in de Buurt (Tongelre United),
onderwijsbegeleidingsdiensten.

Ondersteuning in de thuissituatie
Arrangement
De school heeft een protocol
voor signalering en verwijzing
naar hulpverlening in de
thuissituatie.

Invulling
Expertise
De school heeft ruime ervaring in het begeleiden van ouders en
leerlingen naar hulpverlenende instanties.
Aandacht en tijd
WIJEindhoven (voorheen Jeugd- en gezinswerker) is wekelijks
zichtbaar in de school en heeft een signalerende rol .
De intern begeleiders en/of leerkrachten voeren pedagogische
gesprekken met individuele leerlingen.
Het Breed SPIL zorgteam heeft een signalerende en coördinerende
rol in de hulp in thuissituaties.
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Voorzieningen
Leerkrachten zijn bekend met en kunnen werken met
signaleringslijsten.
Er wordt ruimte en tijd gecreëerd voor pedagogische gesprekken.
De mogelijkheid bestaat kinderen aan te melden bij Playing for
Success of een speel-praatgroep.
Gebouw
Het gebouw voorziet in ruimtes waar gesprekken en of
behandelingen (uit)gevoerd kunnen worden.
Samenwerking
De school werkt nauw samen met de SPIL-partners, de wijkagent,
wijkteam, GGD en betrokken hulpverleners binnen een gezin.

3.14 Randvoorwaarden en ambities SOP
Het persoonlijk belang van de leerling heeft hoge prioriteit. Wij willen dat elk kind zijn basisschooltijd
naar eigen mogelijkheden, succesvol kan afronden. Of wij als basisschool het onderwijs voor elke
individuele leerling passend kunnen maken is van meerdere factoren afhankelijk. In gesprek met de
ouders worden deze factoren besproken en samen afgestemd waar de (on)mogelijkheden van De
Boog liggen.
Leerling afhankelijke factoren:
capaciteiten en leerbaarheid;
motivatie en inzet;
welbevinden en veiligheid;
competentiegevoel;
de bereidheid en mogelijkheden voor ondersteuning in de thuissituatie.
School-groepsafhankelijke factoren:
de veiligheid van de groep en de leerkracht;
handelingsvaardigheden van de leerkrachten en ib-er;
beschikbare middelen en organisatievormen.

Ambities SOP
Conclusies
Op basis van de vergelijking van de inspectie-normen per vakgebied en de gerealiseerde
niveauwaarden, concluderen we dat De Boog op basisniveau voldoet aan de eisen die het
toezichtkader van de onderwijsinspectie hieraan stelt. Daarnaast kunnen wij in ruim voldoende mate
voorzien op extra ondersteuning in leer- ontwikkelingsgebied.

Ambitie:
In het schooljaar 2014 – 2015 wordt het nieuwe schoolplan opgesteld. Ook wordt het plan van de A+
en A++ leerlingen verder concreet gemaakt (d.m.v. aanschaf materialen en schrijven van beleid). Op
gebied van sociaal emotionele ontwikkeling is het ‘Pedagogisch Klimaat’ een speerpunt. We gaan ons
in het schooljaar 2014 – 2015 verdiepen in dit onderwerk en zoeken naar een (uitbreiding op ons)
passend aanbod.
Met het team en MR is in het najaar van 2013 gezamenlijk de ambitie uitgesproken dat De Boog als
wijkschool centraal moet komen te staan. Aansluiten bij de kinderen die uit deze wijk komen, rekening
houden met hun (culturele) achtergronden, behoeftes en bagage. Vanuit een gedegen analyse goed
zicht hebben op welke kinderen in de wijk aanwezig zijn en daarbij aansluiten. Daarvoor is het
noodzakelijk dat de kwaliteit van de totale ondersteuning geborgd wordt. De ingezette interventies op
de totale ondersteuningsontwikkeling behoeft kennis, inoefening, ervaring en vertrouwen. Deze
ontwikkeling van kwaliteit heeft tijd nodig.
Basisschool De Boog is een school waarin alle kinderen kunnen stralen!
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Hoofdstuk 4 De inzet en ontwikkeling van het personeel
4.1.

Doelen van het integraal personeelsbeleid

Integraal personeelsbeleid betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis
en bekwaamheden van de medewerkers op de inhoudelijke, didactische en pedagogische en
organisatorische doelen van de school. Deze afstemming is gerelateerd aan het onderwijs van de
school. Hierbij wordt professioneel gebruik gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten
en middelen die gericht zijn op de ontwikkeling van de individuele medewerker.
Met het personeelsbeleid willen we de doelen van school zo optimaal mogelijk verwezenlijken en het
functioneren en het welbevinden van het personeel in hun arbeidssituatie bevorderen. Om dit te
bewerkstelligen richten we onze aandacht op een aantal aspecten die passen binnen de
schoolontwikkeling. Bij al deze aspecten houden we rekening met de individuele verschillen tussen de
teamleden.
We proberen rekening te houden met een juiste verhouding tussen mannen en vrouwen, fulltimers en
parttimers en de leeftijdsopbouw bij de samenstelling van het team. Opmerkingen in dit kader zijn van
belang:
 Het aantal mannelijke leerkrachten is gedaald vanwege natuurlijke uitstroom.
 De instroom van mannelijke leerkrachten is landelijk klein.
 Het aantal startende leerkrachten is relatief groot.
De balans tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in de school is helaas slecht te beïnvloeden.
Professionalisering
Als school willen we professionaliteit uitstralen. Dit vraagt van alle teamleden een professionele
houding en een onderwijskundig beleid dat inspeelt op de huidige ontwikkelingen. Het vraagt kennis
en vaardigheden, zowel op team, bouw en individueel niveau. Er is een duidelijke relatie tussen de
ontwikkeling van de school, de individuele ontwikkeling en de ontwikkeling op bouw-of teamniveau.
Verzoeken om scholing die hier buiten vallen, kunnen onderwerp van gesprek zijn, maar worden niet
altijd gehonoreerd.
Het nascholingsbeleid en de eventuele begeleiding door externen sluiten aan bij de doelen die de
school nastreeft en die beschreven zijn in het jaarplan
Ontwikkeling van de teamleden
De kwaliteit van ons onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door de man of vrouw voor de klas.
De leerkracht doet er toe. De direct leidinggevende gaat met de teamleden in gesprek over die
kwaliteit. De teamleden krijgen gelegenheid om zich te ontwikkelen en nemen daarvoor zelf de
verantwoordelijkheid en het initiatief.
Om de ontwikkeling c.q. professionalisering van de teamleden vorm te geven gebruiken we de
volgende instrumenten.
Management bij ‘walking around’:
De directie doet indrukken op over hoe teamleden met elkaar omgaan, hoe zaken georganiseerd
worden, hoe tijd gebruikt wordt en hoort hoe gedacht wordt over het werk.
Klassenbezoeken:
Klassenbezoeken vinden plaats in het kader van het functioneren van een leerkracht in relatie tot onze
visie en schoolontwikkeling. De klassenbezoeken worden afgelegd door de IB-ers en de schoolleiding
aan de hand van kijkwijzers. De IB-ers en de schoolleiding gaan n.a.v. de observatie in gesprek met
de leerkracht.
Naar aanleiding van alle klassenbezoeken vindt er een terugkoppeling plaats op bouwniveau door de
IB-ers t.a.v. dezelfde of vergelijkbare ontwikkelingen in meerdere groepen.
De schoolleiding en IB-ers doen eveneens korte observaties in een klas, de zogenaamde
Flitsbezoeken.
Doel hiervan is:
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1. Door regelmatig kort naar het handelen van de leerkracht te kijken, naar de beslissingen die
hij/zij neemt in relatie tot het leerdoel krijgen wij een goed beeld van de doelgerichtheid van de
leerkracht en van de manier waarop deze het onderwijs vorm geeft.
2. Frequente observaties geven meer vertrouwdheid aan de leerkracht en een beter beeld van
de werkelijkheid. (duur: 3 tot maximaal 5 minuten)
3. Hoe meer we weten over de vaardigheden van de leerkracht hoe meer we weten over het
functioneren van de school.
4. We krijgen meer zicht op de scholings- en/of ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten.
5. We krijgen meer zicht op eventueel noodzakelijke vernieuwingen of veranderingen binnen de
school.
6. Het helpt om onze eigen werkwijzen in perspectief te zien.
7. Focus ligt op persoonlijke groei, reflectie en ontwikkeling van de leerkracht en het op gang
brengen van het gesprek over onderwijs.
8. Professionaliseren met elkaar door reflectie op het primaire proces.
Het Flits bezoek bestaat uit 5 kenmerken.
1. Korte en gefocuste informatie.
2. Mogelijkheden voor reflectie.
3. Focus op bewustwording.
4. Mogelijke follow-up.
5. Informeel en in samenwerking met elkaar.
Functioneringsgesprekken:
Eens per twee jaar wordt er met elk teamlid een functioneringsgesprek gehouden.
Doelen van het functioneringsgesprek zijn:
 Het professioneel handelen van de medewerker op een hoger niveau te brengen
 Wensen en ambities van het teamlid en de schoolorganisatie zo goed mogelijk op elkaar af
stemmen.
 Optimaliseren van de arbeidsverhouding.
 Open communicatie van het teamlid met de directeur.
 Stimuleren van interne en externe professionele mobiliteit.
Van het gesprek maakt de leerkracht een kort verslag dat door beiden wordt ondertekend. Eén
exemplaar is voor de medewerker zelf en één exemplaar wordt bewaard in het personeelsdossier. De
IB-er wordt door de leerkracht zelf op de hoogte gesteld van de aandachtspunten van de leerkracht.
In het functioneringsgesprek staat het functioneren in het primaire proces en het algemeen
functioneren centraal. Het welbevinden van elk teamlid is hierbij uitgangspunt. Er wordt gesproken
over algemene vaardigheden die gebaseerd zijn op de bekwaamheidseisen voor de medewerker in
het primair onderwijs.
Beoordelingsgesprekken
Eens per twee jaar wordt er met elke leerkracht een beoordelingsgesprek gehouden.
Het beoordelingsgesprek heeft een formelere status dan het functioneringsgesprek. Het dient ertoe
een beoordeling te geven over het functioneren van de leerkracht.
Een verschil tussen beide gesprekken is dat een functioneringsgesprek een tweezijdig karakter heeft
terwijl een beoordelingsgesprek een eenzijdig karakter heeft: de directeur beoordeelt eenzijdig het
functioneren van de medewerker. De beoordeling vindt plaats aan de hand van vooraf opgestelde
criteria. Instemming van de medewerker is dan ook niet noodzakelijk, wel zal de medewerker de
gelegenheid krijgen zijn visie te geven. Het zoeken naar consensus is geen doel van het
beoordelingsgesprek.
Doelen van het beoordelingsgesprek zijn:
 Het professioneel handelen van de leerkracht bespreken en beoordelen
 Vaststellen in hoeverre vooraf afgesproken doelen behaald zijn door de leerkracht
 De verbeterpunten van de leerkracht vaststellen
 Vaststellen hoe het zichtbaar te maken is dat de leerkracht zich ontwikkeld heeft.
De directeur geeft een beoordeling op de volgende punten.
 Interpersoonlijk competent
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Pedagogisch competent
Vakinhoudelijk en didactisch competent
Organisatorisch competent
Competent in samenwerking met collega’s
Competent in samenwerking met de omgeving
Competent in reflectie en ontwikkeling
Overige competenties (optioneel)
Eindoordeel door de directeur
Reactie beoordeelde (optioneel)

Ook met tijdelijk aangesteld personeel worden beoordelingsgesprekken gehouden. De formulieren die
hiervoor gebruikt worden, zijn ontwikkeld door de personeelsfunctionarissen van de SKPO. Er wordt
een onderscheid gemaakt in beoordelingsformulieren voor kortdurende en voor langdurende
vervanging. Het formulier wordt ondertekend door de medewerker zelf en de IB-er of de directeur.
Eén exemplaar is voor de medewerker, één voor in het leerkrachtdossier op school en één voor de
personeelsfunctionaris van de SKPO. Daarnaast worden er evaluaties ingevuld van de invalleerkracht
via het vervangingssysteem Clooser waar de SKPO mee werkt.
Intervisie:
Intervisie vindt plaats in het bouwoverleg volgens het principe van de incidentmethode waarbij een
probleem wordt ingebracht (dit probleem kan eventueel met beeldmateriaal ondersteund worden). Op
deze manier kunnen teamleden ervaringen en ideeën uitwisselen. Kortom: gebruik maken van elkaars
kwaliteiten om zich gezamenlijk verder te ontwikkelen in dienst van de leerling.
Personeelsdossier:
In het personeelsdossier zit een aantal documenten zoals diploma’s, certificaten van
nascholingscursussen of opleidingen, journaal waarin kort verslag wordt gedaan van gevoerde
gesprekken, verslagen van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en Arbo dossier via
HCC (Human Capital Care) met o.a. mutaties die gedaan zijn bij ziekte en bijzonder verlof.

4.2.

Formatiebeleid

Elk schooljaar wordt er een formatieplan opgesteld. Dit ligt ter inzage op school. De basis van het
formatieplan is de onderwijsbehoefte van de school en haar leerlingen. Samen met het beschikbare
budget wordt het formatieplan opgesteld.
Het budget waaruit de formatie gefinancierd wordt bestaat uit rijksbijdragen OCW, geoormerkte en
niet geoormerkte subsidies OCW, diverse overheidsbijdragen en overige baten.
Op onze school onderscheiden we vier (hoofd)functiegroepen:
 Directie
 Onderwijzend personeel
 Onderwijs ondersteunend personeel (administratie, conciërge)
 Intern begeleider / leerkracht
De intern begeleider is een functie en valt binnen de functiegroep van onderwijzend personeel.
Om jaarlijks de formatie vast te stellen doorlopen we een aantal stappen:
1. Budget wordt vastgesteld door directie in overleg met de financieel adviseur van de SKPO en de
medezeggenschapsraad.
2. Vervolgens kijken we wat er nodig is voor onze doelgroep leerlingen.
3. Onder de teamleden wordt schriftelijk geïnventariseerd wat de formatiewensen van elk teamlid
voor het komende schooljaar zijn.
4. Op basis van het budget, de behoefte van de leerling populatie, het leerlingaantal op de tel datum
en de prognose flexibele instroom stellen we het aantal groepen vast.
5. Op basis van het aantal groepen stellen we de formatie vast.
6. Op basis van de vastgestelde formatie stellen we vast of er sprake is van boventalligheid. Het
team wordt hierover geïnformeerd.
7. Op basis van alle verzamelde gegevens maakt het hele team in een teamvergadering het
formatieconcept voor het nieuwe schooljaar met betrekking tot de invulling van de taken en de
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groepsindeling. Indien mogelijk worden persoonlijke belangen ingepast in de schoolorganisatie.
Zo niet, dan geeft het schoolbelang de doorslag voor de invulling van de formatie.
8. Na vaststelling door het team, wordt de definitieve versie voorgelegd aan de MR. Er wordt naar
gestreefd om de formatie gereed te hebben in de maand mei voorafgaand aan het nieuwe
schooljaar.
4.3.

Taakbeleid

Ons taakbeleid is gericht op het realiseren van een optimale afstemming tussen het werk dat op
school gedaan moet worden, de kwaliteiten en de beschikbare tijd van de teamleden. Het doel van
ons taakbeleid is:
 Het vaststellen van een passend takenpakket voor elk teamlid, zichtbaar in een normjaartaakoverzicht.
 Een evenredige taakverdeling over de teamleden rekening houdend met werktijdfactor.
 Een taakverdeling rekening houdend met kwaliteiten, interesse, nascholingsstudies en ervaring.
In ons taakbeleid houden we rekening met:
 Taakomvang:
In overleg met het team worden jaarlijks de taken vastgesteld.
 Taakverdeling:
In overleg met het team worden jaarlijks de taken verdeeld. Bij de verdeling van de taken houden
we rekening met werktijdfactor, kwaliteiten, interesse en ervaring.
 Taakbelasting:
Bij het verdelen van de taken wordt rekening gehouden met startende leerkrachten.
 Belastbaarheid:
Bij het verdelen van de taken wordt waar mogelijk rekening gehouden met de omstandigheden
van elk individueel teamlid.
 Iedere werknemer heeft jaarlijks recht om 40 uur van de werktijd te besteden aan duurzame
inzetbaarheid. Deze uren worden door de werknemer na overleg met de directie ingezet voor de
volgende bestedingsdoelen: Peerreview (groepsoverleg onder gelijken), studieverlof, coaching,
oriëntatie op mobiliteit. Het zijn niet les gebonden uren.
 Oudere werknemers vanaf 57 jaar, hebben naast de 40 uur jaarlijkse duurzame inzetbaarheid ook
recht op 130 uur ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. De 130 uur wordt voor 50% betaald
door de werknemer.

4.4.

Beleid ten aanzien van loopbaan en scholing

De Boog hecht grote waarde aan de professionaliteit van haar teamleden. Kinderen die zorg en
aandacht nodig hebben vragen deskundigheid op veel gebieden van het team.
We verwachten dat de teamleden investeren om hun professionaliteit en hun deskundigheid op peil te
houden en te vergroten. Belangrijk hierbij is dat een cursus of opleiding aansluit bij de visie van onze
school. Nascholing kan zich richten op verschillende gebieden zoals gedragsproblemen, sociaalemotionele ontwikkeling, SVIB (school video interactie begeleiding), didactische vaardigheden, ICT,
etc. Voorwaarde is dat de cursus of opleiding past binnen onze schoolontwikkeling en dat wij als
school de desbetreffende deskundigheid nog niet of in onvoldoende mate in huis hebben. Nascholing
is zowel op individueel, bouw- en schoolniveau.
Het is van belang dat de theoretische kennis die door teamleden is opgedaan, toegepast kan worden
e
e
binnen ons onderwijs. Op de 1 plaats door desbetreffende teamleden zelf. Op de 2 plaats door
collega’s die door genoemde teamleden worden geïnformeerd in de vorm van collegiale consultatie.
Naast het elkaar informeren over opgedane kennis vinden we het belangrijk dat teamleden elkaar
professionele feedback geven.
Loopbaan en scholing is een onderdeel van het eens per twee jaar te houden functionerings- of
beoordelingsgesprek.
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4.5.

Begeleiding van een beginnend of nieuw teamlid

Nieuwe teamleden kunnen benoemd zijn vanuit de formatie of op basis van een korte of langdurende
vervanging.
Het doel van de ondersteuning is:
 Het nieuwe teamlid te begeleiden in de ontwikkeling van startbekwaamheid naar professionele
bekwaamheid.
 Het nieuwe teamlid vertrouwd maken met de schoolsituatie.
Begeleiden van de beginnende of nieuwe collega gebeurt op verschillende manieren en door
verschillende teamleden:
 De dagelijkse ondersteuning gebeurt door de interne begeleider.
 Observatie en begeleidingsgesprekken door de interne begeleider.
 Observatie en begeleidingsgesprekken door de schoolleiding.
 Contactpersoon voor praktische zaken is een collega (maatjeswerk)
 In de klassenmap en de zorgmap staat alle nodige informatie over de groep
De praktijk leert dat een nieuwe collega bij iedereen terecht kan met vragen. Dit willen we graag zo
houden.
4.6.

Werving en selectie

Vanuit onze visie en rekening houdend met onze leerlingen proberen wij ons dagelijks handelen zo
vorm te geven dat we een positieve, open sfeer kunnen realiseren. Om ervoor te zorgen dat nieuwe
collega’s aansluiten bij de schoolontwikkeling hebben we de volgende criteria geformuleerd:









Onderschrijven en uitdragen van de visie van De Boog
Gericht zijn op samenwerking
Realistische, opbrengstgerichte verwachtingen t.a.v. leerlingen
Goede communicatieve vaardigheden
Positieve houding t.o.v. kinderen, ouders en collega’s
Ontwikkelingsgerichte houding
Goede didactische en pedagogische kwaliteiten
Gepaste zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid

Afhankelijk van de samenstelling van het team zal worden gelet op sekse, leeftijd, ervaring en
speciale functiegerichte vaardigheden.

4.7.

Overige aspecten van het personeelsbeleid

Mobiliteit
Al vele jaren wordt er binnen de SKPO door leerkrachten en directieleden gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot mobiliteit. Dit is opgenomen in het formatieprotocol van de SKPO. Personeelsleden
die een aanvraag voor mobiliteit in willen dienen, dienen dit schriftelijk te doen. Datum van indienen
wordt jaarlijks doorgegeven. Cijfers over gerealiseerde mobiliteit zijn op te vragen bij P&O van het
SKPO.
De arbeidsomstandigheden
Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden dragen eraan bij dat werknemers minder vaak ziek zijn of
arbeidsongeschikt worden, wat ten goede komt aan de werknemer en de school.
De teamleden moeten zich veilig voelen, daarbij is belangrijk dat we elkaar aanspreken en ons
gedragen binnen de grenzen van wat aanvaardbaar is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet
toegestaan. Dit geldt voor alle teamleden die zich binnen de school bevinden. De fysieke omgeving
moet zo ingericht zijn, dat de teamleden zich daar goed bij voelen.
De begeleiding en ondersteuning moet zo optimaal mogelijk zijn, dat bevordert het welzijn en
reduceert het ziekteverzuim. Mocht er toch sprake zijn van ziekteverzuim, om welke reden ook, dan
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zal de directeur in overleg gaan met de arbodienst (Human Capital Care) om de betrokkene te
begeleiden tijdens het ziekteproces en de re-integratie.
De Boog heeft:
 Een ontruimingsplan
 Een ontruimingsinstallatie (alarm)
 BHV-ers
 EHBO-ers
 Een Arbo meester
 Een jaarkalender voor de incidentenregistratie
 Een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) veiligheidsplan
De plannen worden afgestemd met de medegebruikers van het gebouw.
Alle documenten zijn in te zien bij de directie.
Deeltijdarbeid
Op onze school werken verschillende teamleden in deeltijd. Voor wat betreft de inzetbaarheid van
parttimers houden we ons aan de afspraken van de cao primair onderwijs.
Als uitgangspunt voor de groepsbezetting hanteren we maximaal twee leerkrachten per groep. De
leerkrachten die een duobaan hebben, overleggen over de werkwijze in de klas en maken hierover
afspraken die worden vastgelegd in de klassenmap.
Afspraken die gelden voor alle teamleden ongeacht fulltimer of parttimer:
 Data vergaderingen en studiedagen zijn bij aanvang van het schooljaar bekend zodat iedereen
hier rekening mee kan houden.
 Bijwonen van alle studiedagen en studiemiddagen.
 Parttimers kunnen geen rechten ontlenen aan de inzet van hun uren gekoppeld aan bepaalde
dagen.

Taak- en functiedifferentiatie
Zie ‘leerkrachten met specifieke taken’. Sinds schooljaar 2010-2011 is het voor leerkrachten mogelijk
om benoemd te worden in een LB-functie.
Op dit moment hebben 6 leerkrachten een LB functie.
Voor de komende jaren wordt dit waar mogelijk uitgebreid naar 7 leerkrachten.
We voldoen hiermee aan de wetgeving.
Het functieboek met alle taken en waarderingen zijn op te vragen bij de directie.
Het beleid ten aanzien van de bevordering van de arbeidsdeelname van allochtone werknemers
Binnen de SKPO is beleid geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de arbeidsdeelname van
allochtone werknemers. Bij werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt hiermee rekening
gehouden. Meer informatie hierover is te verkrijgen op www.skpo.nl.

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Momenteel bestaat de directie uit 2 vrouwen. Indien er een vacature ontstaat zal rekening gehouden
worden met een evenredige vertegenwoordiging volgens artikel 30 WPO.(wet primair onderwijs)
Boven schools personeelsbeleid SKPO
Voor onderwerpen die voor al het personeel gelden, wordt verwezen naar www.skpo.nl. Ga
vervolgens naar collega’s en kies in het menu “collega’s” een onderwerp.
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Hoofdstuk 5: Overige beleidsterreinen
5.1. Het strategisch beleid
Het strategische beleid van De Boog is er in de komende vier jaar op gericht om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Het beleid is afgestemd op de doelgroep leerlingen, de ontwikkelingen in de
maatschappij en de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs.
De resultaten van de drie tevredenheidsvragenlijsten binnen Integraal (management systeem binnen
Parnassys) voor leerkrachten, leerlingen en ouders worden hierin meegenomen.
In de bijlage van dit schoolplan zijn de onderwerpen opgenomen die de komende vier jaren op de
agenda staan. In het jaarplan van schooljaar 2015-2016 worden de beleidsdoelen nader omschreven
en uitgewerkt. In de matrix over vier jaar staan de actiepunten genoemd. In de evaluatie van de
jaarplannen kijken we met het team en de MR terug naar de behaalde doelen en worden de nieuwe
jaarplannen gemaakt door de intern begeleiders en de directie. Het schoolplan, jaarplan met evaluatie
en het nieuwe jaarplan worden geplaatst in ons schooldossier van de onderwijsinspectie en
verzonden naar de SKPO.

5.2

Het financieel beleid

Leerlingaantal van de afgelopen 5 jaar
Schooljaar 2010-2011
Schooljaar 2011-2012
Schooljaar 2012-2013
Schooljaar 2013-2014
Schooljaar 2014-2015

280 leerlingen
259 leerlingen
245 leerlingen
223 leerlingen
239 leerlingen

In schooljaar 2014-2015 is het leerlingaantal gegroeid naar 239 op de tel datum 1-10-2014. Dit geeft
ons voldoende ruimte in de formatie voor schooljaar 2015-2016.
Op 17 juli 2015 eindigen we met 273 leerlingen in de school.
Gezien de bevolkingsontwikkeling in het voedingsgebied van onze school houden wij rekening met
lichte groei van het leerlingaantal in de komende vier jaar.
Naast de Lumpsum financiering hebben we momenteel andere financieringsbronnen:
 Middelen van het samenwerkingsverband
 Overige incidentele baten
 VVE middelen
 Spilcentrum middelen
Het totaal aan baten maakt het mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Zowel in personele
als in materiële zin. Ons beleid is dat we zoveel mogelijk middelen inzetten in het aantal groepen en in
de zorg (IB-ers). De ontwikkelingen en de bijbehorende financiële consequenties in het kader van
passend onderwijs zijn duidelijk en daarom is het belangrijk om een financiële reserve te hebben
indien zich personele frictie voor zouden doen. Hierop wordt de komende jaren samen met de MR
gestuurd.
Jaarlijks wordt er een totale begroting gemaakt op schoolniveau. Afschrijving voor het vernieuwen van
methodes en andere leermiddelen, ICT, apparatuur en meubilair is opgenomen in de begroting.
Daarnaast staan er in de begroting de kosten voor huisvestingslasten, verbruiksmaterialen en overige
instellingslasten. De directie stelt samen met de financieel adviseur van de SKPO de begroting op.
De begroting wordt besproken in de medezeggenschapsraad en vervolgens voorgelegd ter
instemming.
De directie controleert en beheert de financiële administratie daar waar mogelijk in samenspraak met
de administratief medewerkster.
Vier keer per jaar vindt er een bespreking plaats met de financieel adviseur van de SKPO en de
directie. Deze tussentijdse evaluatie / kwartaalbespreking vindt plaats om het uitgavepatroon aan te
passen indien er sprake zou zijn van een niet begrootte overschrijding.
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5.3.

Het materieel beleid

De aanschaf van materialen moet direct ten goede komen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit
houdt in dat ze aansluiten bij onze visie, dat ze uitdagend zijn voor de leerlingen en direct en indirect
invloed hebben op de resultaten van de leerlingen en dat ze bijdragen aan het werkplezier van de
teamleden.
De materialen zijn verdeeld in:
 materialen die jaarlijks aangeschaft dienen te worden
 materialen die vanwege vernieuwing/vervanging periodiek aangeschaft dienen te worden
 materialen die aangeschaft dienen te worden in relatie tot ontwikkelpunten die opgenomen
zijn in het jaarplan.
Jaarlijkse aanschaf:
 Verbruiksmaterialen en gebruiksmaterialen intern.
Aanschaf vanwege vernieuwing/vervanging:
 Leermiddelen zoals ontwikkelingsmateriaal, leesboeken, muziekinstrumenten, handenarbeid
gereedschap en dergelijke.
 ICT: hardware en software
 Materialen ter bevordering van het pedagogische klimaat. Bv. materialen voor buiten spelen,
gezelschapsspelletjes en dergelijke.
 Apparatuur zoals cd-speler, ijskast, diepvries en dergelijke. Deze materialen worden aangeschaft
op het moment dat een apparaat niet meer economisch rendabel gerepareerd kan worden.
 Materialen die nodig zijn om het gebouw, de speelplaats, verwarming, e.d. te herstellen.
Aanschaf vanwege ontwikkelpunten:
 Methodes
 Software behorende bij de methodes en/of specifieke leerbehoeftes
 Materialen voor de leerlingenzorg zoals remediërende programma’s, toetsen enz.
Voor alle materialen geldt dat ze na verloop van tijd aan vernieuwing toe zijn. Aanschaf kan dan
noodzakelijk zijn en losstaan van de schoolontwikkeling. Er zal bekeken worden of het budget het
toelaat om tot aanschaf over te gaan. Dit gebeurt altijd in overleg met een financieel adviseur van de
SKPO.
Ten aanzien van de Arbo wetgeving kan het noodzakelijk zijn om zaken te vernieuwen. Dit zijn
meestal grote uitgaven en deze zullen in eerste instantie besproken worden met de directie van de
SKPO en vervolgens met een medewerker van het onderwijsbureau met de portefeuille ‘huisvesting’.
Kleine uitgaven worden wel door het jaar heen gedaan.

5.4.

Het relationeel beleid

Het team
Wij vinden het zeer belangrijk om de communicatie helder en duidelijk te laten verlopen, zodat alle
betrokkenen goed op de hoogte zijn. Ook voor het dragen van “gezamenlijke verantwoordelijkheid” is
het van belang dat alle teamleden op de hoogte zijn van essentiële zaken die de school, de kinderen
en henzelf aangaan.
In ons gezamenlijk streven naar kwaliteitsverbetering is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de
vraag of de kwaliteit van communiceren als groep en als individu verder ontwikkeld kan worden en zo
ja, hoe. Niemand is perfect dus ook voor ons geldt dat de onderlinge communicatie altijd voor
verbetering vatbaar is.
Voor vaardigheden als luisteren naar elkaar, één spoor volgen, ruimte nemen en ruimte laten,
doorvragen, kritisch discussiëren, elkaar complimenteren, assertief zijn, positief benaderen en
dergelijke, geldt dat het nuttig lijkt hier regelmatig aandacht aan te besteden. Dit zal winst opleveren
voor de kwaliteit van communiceren en samenwerken en daardoor een positief effect hebben op het
welzijn van alle teamleden en uiteindelijk ook op dat van de kinderen en de ouders.
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Om de interne communicatie goed te laten verlopen gebruiken we een aantal hulpmiddelen:
 Memo: Oog op de Boog, voor teamleden
 Email
 Postvak voor elk teamlid
 Whats-app groep voor de Boog
Naast het inzetten van hulpmiddelen hebben we ook een overlegstructuur. We vinden het belangrijk
dat er intern overleg is met alle betrokkenen om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en daar
waar nodig in gezamenlijkheid te ontwikkelen. Mede door onze overlegstructuur willen we komen tot
het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De volgende interne overlegvormen komen voor:
 Teamvergaderingen
 Plenaire studiedagen/middagen
 Managementoverleg (MT)
 Zorgteam overleg (ZT)
 Bouwvergaderingen
 Medezeggenschapsraad vergadering (MR)
 Oudervereniging-vergadering (OV)

Besluitvorming:
Besluitvorming wordt vooraf gegaan door de volgende zaken:
 Informeren we alle geledingen die erbij betrokken zijn.
 Alle geledingen de mogelijkheid geven om zich te verdiepen en te oriënteren.
 Tijdens vergaderingen of andere overlegvormen aandacht besteden aan meningsvorming en
ruimte bieden tot discussie waar wenselijk. Zo nodig wordt er een vervolgbijeenkomst gepland.
 Indien nodig wordt de medezeggenschapsraad betrokken in de besluitvorming. In het reglement
van de medezeggenschapsraad staat beschreven welke onderwerpen hiervoor in aanmerking
komen.
 Tot slot wordt er een voorstel ter vaststelling/instemming gedaan betreffende het onderwerp.
De besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats middels consensus. Is dit niet haalbaar dan geldt de
meerderheid van stemmen. In alle interne overlegvormen kan besluitvorming plaatsvinden:
Ouders
Communicatie met ouders vinden we belangrijk. De teamleden zijn daardoor beter in staat de
leerlingen te leren kennen en te begrijpen en ouders begrijpen beter waar de teamleden en de
leerlingen op school mee bezig zijn. Ouders kunnen meedenken, meepraten of meebeslissen door
zich te organiseren binnen de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Daarnaast streven wij er
naar zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken door ze o.a. te benaderen om deel te nemen
aan activiteiten zoals:
 Sport- en speldagen
 Lunch ondersteuner
 Culturele activiteiten
 Creamiddagen/ochtenden
 Sinterklaas
 Kerst
 Carnaval
 Pasen
 Avondvierdaagse
 Bibliotheek ondersteuning
 Einde schooljaar
 Schoolreisje
 Eind groep 8 activiteiten
In de communicatie naar ouders hanteren wij de volgende vormen:
 Informatieavonden
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Rapportgesprekken
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs
Inloop ochtenden voor alle groepen
Nieuwsbrief
Telefonisch contact
Contact via de website
E-mail contact
Heen- en weerschrift voor individuele leerling
Informele contacten op het plein en in de school

Externen
Naast de interne contacten hebben we in het belang van de leerlingen, de ouders en de school
incidenteel en structureel contact met externen. Op deze manier kunnen we de zorg die een leerling
nodig heeft beter afstemmen en blijven we als school op de hoogte welke instanties betrokken zijn bij
een leerling en de gezinssituatie. Daarnaast blijven we als school op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en kunnen hierop anticiperen.
Externe overlegvormen:
 Netwerk intern begeleiders op SKPO niveau
 Rayon overleg directies
 OAB overleg (onderwijs achterstand scholen)
 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 Plenum
 Hulpverleningsinstanties
 Onderwijsbegeleidingsdienst
 Overleg directie en stafmedewerkers SKPO
 SPIL zorgteam overleg
 Managementteam SPIL overleg

Externe contacten:
 Basisscholen
 Schoolarts
 Gemeente
 WIJ Eindhoven
 Wijk brigadier
 Hulpverleningsinstanties
 Gemeente afdeling leerplicht
 Scholen voor speciaal basisonderwijs
 Ambulante begeleiding via o.a. SO en SBO scholen
 Inspectie

5.5.

Beleid op sponsoring

Onze school sluit aan bij het convenant dat in 2009 van kracht is geworden en dat onderschreven is
door het ministerie en de onderwijskoepelorganisaties. Het convenant is te vinden via:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholenvoor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:


Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van
de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en
fatsoen.
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Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit 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 onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft instemmingsrecht op beslissingen van
het bevoegd gezag over sponsoring.
Tevens zijn de volgende principes van kracht:





Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.
Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.
De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.
De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
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Hoofdstuk 6: Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg binnen De Boog is een manier van werken waarbij met elk teamlid elk jaar tijdens een
functionering-en/of een beoordelingsgesprek besproken wordt wat al bereikt is en wat er nog
ontwikkeld moet worden. Onze gezamenlijke visie over goed onderwijs en hoe we onze visie in
praktijk brengen, is hiervoor noodzakelijk. Kwaliteitszorg is datgene waar je de hele dag door mee
bezig bent op allerlei gebied, in allerlei vormen en met alle betrokkenen.
Op een succesvolle manier werken aan kwaliteitszorg is alleen mogelijk met de inbreng en
medewerking van iedereen. De medewerkers, de ouders en de kinderen hebben zicht op wat beter
kan en hebben daar vaak in overleg met elkaar prima oplossingen voor.

6.1. Kwaliteitszorg bevoegd gezag (SKPO)
De collectieve ambitie van de SKPO is om kwalitatief goed onderwijs te bieden voor alle kinderen.
Elke school verbindt zich aan goede resultaten van de leerlingen, zowel op het gebied van de
cognitieve ontwikkeling als sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen deze ambitie is iedere school
autonoom om de invulling daarvan op zijn eigen manier vorm te geven, afgestemd op de eigen visie,
missie en leerlingenpopulatie. Daarbij is iedere schooldirectie integraal verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs.
De kwaliteitszorg van het bevoegd gezag wordt proactief vormgegeven doordat elk schooljaar
activiteiten worden ondernomen om samen met directies en/of intern begeleiders de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen te bevorderen. In dit kader worden diverse inhoudelijke bijeenkomsten
georganiseerd zoals studiebijeenkomsten opbrengstgericht werken; themabijeenkomsten voor
directies op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, huisvesting of ICT; een netwerk voor
interne begeleiders; overleg met de voormalige OAB-scholen en een netwerk voor risicoscholen.
Daarnaast worden op het Plenum (vergadering met alle directies) en op themabijeenkomsten veel
inhoudelijke onderwerpen geagendeerd, afgestemd op de behoeftes van de scholen en de
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen die spelen in het land of de regio.
De staf van de SKPO ondersteunt directies en teams waar nodig voor vraagstukken op gebied van
onderwijs, personeel, eigen functioneren, ICT, huisvesting en financiën.
Naast de proactieve rol die de SKPO vervult, bewaakt de SKPO dat de scholen de gewenste kwaliteit
realiseren.
Signaleren van risico's binnen de aansturingsvisie van de SKPO
Om de autonomie van schooldirectie en team recht te doen, de kwaliteit van het onderwijs voor de
direct betrokkenen zichtbaar te maken, maar ook om de eindverantwoordelijkheid te kunnen nemen
heeft het bestuur, samen met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR), kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. De basiskwaliteit van het onderwijs wordt in beeld gebracht
door een viertal heldere outputindicatoren. Deze geven een kwaliteitskader dat is afgeleid van de
SKPO-visie. Het betreft de normering van de resultaten van een school die in relatie staan tot het
primaire proces. Dit systeem van kwaliteitsbewaking maakt het mogelijk dat het bestuur de
eindverantwoordelijkheid neemt voor de organisatie zonder dat dit tot extra ongewenste interne
regelgeving, procedures en controles leidt. De schooldirectie en het team stellen mede op basis van
deze informatie het onderwijskundig beleid bij en het stelt hen in staat om zo nodig gericht te werken
aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
De vier kwaliteitsindicatoren:
1. Het leerlingaantal, afgezet tegen de door de school bepaalde verwachte schoolgrootte en de voor
de gemeente geldende opheffingsnorm. (Zie bijlage)
2. De leerresultaten per school op basis van de Cito-eindscore, afgezet tegen het gewicht van de
leerlingen (gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders)
3. De positie van leerlingen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs, afgezet tegen het
advies in groep 8
4. Het welbevinden van de leerlingen gemeten volgens de School Attitude Questionnaire Internet
(SAQI) SKPO breed afgenomen.
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Daarnaast is er een kwaliteitsindicator met betrekking tot de identiteit van de school. Deze fungeert
niet als output-indicator. De schooldirectie neemt de verantwoordelijkheid voor het formuleren van een
visie op (brede) identiteit, vertaald in waarneembaar gedrag in de school. Deze vertaling wordt elk jaar
met het team en de MR geëvalueerd.
De informatie verkregen uit de output-indicatoren is in eerste instantie van belang voor de
schooldirecties zelf. Het stelt hen in staat om op basis van deze gegevens, longitudinaal afgezet en in
vergelijking met andere scholen, het beleid op school bij te stellen. Tevens geeft deze informatie voor
de algemene directie een goed beeld van de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs op de school
binnen de kwaliteitskaders van de SKPO.
De algemene directie van SKPO volgt de schoolontwikkeling door jaarlijks het proces en de resultaten
te monitoren. Wanneer de resultaten vallen binnen de gestelde kwaliteitsnormen van de SKPO, dan
zal de algemene directie vanuit haar stimulerende, faciliterende en adviserende rol opereren. De
monitor informatie die verkregen wordt uit de indicatoren kan, als de schooldirectie het wenselijk vindt,
worden besproken met de algemene directie. Indien echter één of meer van deze indicatoren buiten
de SKPO-normen vallen, zal de algemene directie de schooldirectie vragen om een analyse en
verbeterplan op te stellen en zal de algemene directie het verbeterproces monitoren, ondersteunen en
faciliteren. De schooldirecteur blijft daarbij integraal verantwoordelijk.
Daarnaast worden de indicatoren jaarlijks als collectief geëvalueerd. Trends op SKPO-niveau
voortkomend uit de outputindicatoren worden opgepakt.

Monitoring en ondersteuning van de verbetertrajecten
Indien één of meer indicatoren van een school in negatieve zin afwijken van de gestelde
kwaliteitsnormen van de SKPO, dan gaat de algemene directie een rol spelen in het ontwikkeltraject
van deze school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De algemene directie heeft hierbij
een ondersteunende en faciliterende rol richting de schooldirectie en daarnaast vervult de algemene
directie een rol waarbij het verbetertraject nauwlettend wordt gemonitord.
De algemene directie biedt samen met de diverse disciplines van de staf van de SKPO (ICT,
personeel, directiecoach, financiën en onderwijs) ondersteuning aan directie en team. Deze
faciliterende en ondersteunende rol wordt op maat afgestemd op de behoeften van de schooldirectie
en op de ontwikkelingen in het verbetertraject.
De monitoring van de algemene directie is een hulpmiddel om vanuit betrokkenheid het
verbeterproces in de school te volgen en om te signaleren als geplande ontwikkelingen achter blijven.
Het is ook een hulpmiddel om samen met de integraal verantwoordelijke directie de noodzakelijke
bijsturingen van het verbeterproces te laten plaatsvinden.
De monitoring is zowel gericht op de evaluatie van het proces als op het effect van het door de school
zelf opgestelde verbeterplan.
 Bij procesevaluatie gaat het om het structureel volgen van de uitvoering van het plan van aanpak.
Hierbij zal het bevoegd gezag feedback geven op de mate waarin de activiteiten uit het plan van
aanpak op schema liggen en worden uitgevoerd zoals gepland.
 Voor de effectevaluatie wordt informatie verzameld om de effecten van het veranderingsproces en
de resultaten van de activiteiten uit het plan van aanpak te meten. De effectmeting zal zowel
tijdens het verbeterproces plaatsvinden als na afloop, aansluitend bij de momenten waarop de
school resultaten verzamelt in een schooljaar. Dit kan informatie zijn over de tussenresultaten of
over de outputindicatoren van de SKPO.
Bij het monitoren van het verbeterproces wordt ook gekeken naar de context waarbinnen het
verbeterproces zich afspeelt. Op deze manier biedt de monitoring handvatten voor een dialoog met
betrokkenen bij het verbetertraject. Zo kunnen gezamenlijk inzichten worden verworven in de
knelpunten of succesfactoren van het verbetertraject, wat weer ruimte biedt voor beargumenteerde
vervolgstappen.
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Uitvoering en monitoring:
In de uitvoeringsfase zal de algemene directie samen met de schooldirectie het verbeterproces
monitoren op proces en op effect, voorzien van feedback en eventueel bijsturen. De frequentie van de
monitoringsgesprekken is afhankelijk van de situatie van de school en van de voortgang van het
verbeterproces. Als input voor de monitoring zal de algemene directie vragen om een rapportage over
de stand van zaken van het verbetertraject en om een analyse van de recente resultaten. De integraal
verantwoordelijke directie heeft op grond hiervan kwaliteitsuitspraken gedaan over de processen en
resultaten in het verbetertraject.
De algemene directie zal dan samen met de verantwoordelijke schooldirecteur vaststellen of het
proces en de resultaten in pas lopen met de vooraf gestelde doelen. Ook wordt dialoog gevoerd over
het personeelsbeleid, de verandercapaciteit van het team en de rol van de directeur binnen de
beoogde veranderingen. Op basis van dit beargumenteerd overleg bepaalt het bevoegd gezag of het
verbetertraject efficiënt en effectief verloopt, welke zaken in het vervolg extra aandacht vergen en of
interventie noodzakelijk is. Indien er sprake is van een ernstige of langdurige afwijking kan de
algemene directie tijdelijk (deels) de verantwoordelijkheid van de directeur (laten) overnemen.
Aansluitend aan deze monitoring biedt de algemene directie, in samenwerking met de diverse
disciplines van de staf, ondersteuning aan directie en team bij de uitvoering van het plan of bij andere
zaken waar de verantwoordelijke schooldirectie ondersteuning nodig heeft.
Ten slotte zal het verbeterproces worden afgerond als de geplande verbeteracties zijn behaald en als
de resultaten weer op voldoende niveau liggen. Aan de verantwoordelijke schoolleiding zal worden
gevraagd om vervolgacties te formuleren waarmee de schoolontwikkeling kan worden voortgezet.

6.2. Kwaliteitszorg op schoolniveau
Kwaliteit vindt optimaal plaats als er sprake is van een methodische aanpak. We baseren ons op de
systematiek die bekend staat als PDCA-cyclus, de zogenaamde Deming cirkel. Deze systematiek
bestaat uit de volgende stappen:




-

To Plan (P)
Beschrijven
Vaststellen van de doelen van de school (en de teamleden)
To Do (D)
Toepassen
De doelen in de praktijk realiseren
To Check (C)
Beoordelen
Controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd worden
To Act (A)
Borgen of verbeteren
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De PDCA-cyclus maakt het mogelijk om planmatig te werken en zie je daarom terug in onze:
 Jaarplannen
 Pedagogische en didactische groepsplannen (handelingsgericht werken)
 Individuele handelingsplannen
Als aanvulling op de PDCA-cyclus hebben we bij het opstellen van de bovengenoemde plannen
enkele aandachtspunten om ervoor te zorgen dat de geformuleerde ontwikkelpunten of doelen
SMART (specifiek, Meetbaar, Acceptabel, realistisch, Tijdgebonden) zijn.
Bij het opstellen van een jaarplan houden we rekening met:
 Kritische factoren bij de activiteit
 Verwachte opbrengsten en meetbare resultaten
 Onderbouwing van de gekozen werkwijze en de concrete actie punten
 Inzet van personeel en verantwoordelijke personen
 Knelpunten en kansen voor de school
 Professionalisering van leerkrachten met het oog op gestelde doelen
 Relatie met bestaande projecten en vernieuwingen
 Samenwerking met en begeleiding van instanties en andere partners
 Relatie en haalbaarheid met andere verbeterpunten
Binnen de hedendaagse ontwikkeling is de cyclus aangepast (Van der Hilst, uit: de mooiste weg naar
leren en leiderschap in het onderwijs van Buijs en Spitteler) In deze cyclus is een stap toegevoegd nl.
die van het conceptualiseren. Komende jaren zal het MT kennis nemen van deze leercyclus en hierop
anticiperen.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te borgen werken we met observatie kijkwijzers
voor verschillende vakgebieden. Tijdens teamvergaderingen, bouwvergaderingen, studiedagen
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(middagen) wordt regelmatig verwezen naar de gemaakte afspraken en waar nodig worden deze
herhaald en aangevuld.
De kijkwijzers worden ingezet bij klassenbezoeken door de interne begeleiders en de directie. Doel
van de klassenbezoeken door de intern begeleiders en de directeur is om zicht te krijgen op het
functioneren van de leerkrachten in relatie tot onze visie en de bijbehorende afspraken. Na het
klassenbezoek vindt er een gesprek plaats. Het doel van de klassenbezoeken door de interne
begeleider is om de leerkracht te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling ten aanzien van
leerkrachtvaardigheden, afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.
Om de kwaliteit van ons onderwijs en de ontwikkeling daaromtrent op elkaar af te stemmen hanteren
we onderstaande structuur:
 Managementoverleg tussen de intern begeleiders en de directie. (MT)
 Zorgoverleg met interne begeleiders en de directie. (ZT)
 Bouwoverleg met de intern begeleider van de onder en bovenbouw en het team met
terugkoppeling naar de directeur.
 Teamoverleg met het gehele team.
De onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen worden in overleg met de interne begeleiders en de
directie voorbereid.

6.3. Kwaliteitszorg op personeelsniveau
Strikt genomen richt kwaliteitszorg zich vooral op schoolontwikkeling en integraal personeelsbeleid op
de ontwikkeling van de medewerker. Maar het één kan niet zonder het ander. Schoolontwikkeling
versterkt de ontwikkeling van de individuele medewerker en andersom.
Ook bij kwaliteitszorg op personeelsniveau gaan we uit van de PDCA-cirkel. Vertrekpunt hierbij zijn de
competenties van de medewerkers.
 To Plan (P)
- Beschrijven van competenties van de medewerkers die wij belangrijk vinden voor onze organisatie
 To Do (D)
- Toepassen, borgen of verbeteren van de beschreven competenties
 To Check (C)
- Gesprek met de medewerkers over zijn/haar competenties
 To Act (A)
- Ontwikkelen en borgen van competenties
Instrumenten die we hiervoor inzetten zijn:
 Klassenbezoek door de directie
 Flitsbezoeken door Ib-ers en directie
 Functioneringsgesprek met de schoolleiding inclusief invulling formulier functioneringsgesprek
 Beoordelingsgesprek met de schoolleiding inclusief invulling formulier beoordelingsgesprek
 Klassenbezoek door de intern begeleider met behulp van een kijkwijzer
 Nagesprek met de intern begeleider n.a.v. de invulling van de kijkwijzer
 Klassenconsultatie waarbij gebruik kan worden gemaakt van school video interactie begeleiding
(SVIB) door een daarvoor opgeleide IB-er of schoolleiding

Naast bovengenoemde instrumenten worden op groepsniveau de leeropbrengsten voor technisch
lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen geanalyseerd en besproken.
Het resultaat van de analyse wordt besproken:
 Door de interne begeleider en de directie, twee keer per jaar na de Cito toetsen. Uit de bespreking
volgen mogelijke actiepunten voor de leerkracht .
 Door de intern begeleider en/of de directie met individueel teamlid in relatie tot
leerkrachtvaardigheden. Uit de bespreking volgen actiepunten.
 Door de intern begeleider en/of directie op teamniveau om vervolgens actiepunten voor het team
te benoemen.
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6.4

Kwaliteitszorg op leerlingenniveau

In hoofdstuk 3.6 van planmatig handelen staat beschreven op welke wijze we de resultaten van de
leerlingen bespreken op individueel, groeps- en schoolniveau.
6.5

Systematische documentatie

Om alle goede dingen vast te houden en te borgen is een goede documentatie vereist. Om het
overzicht te behouden en niet te verzanden in documenten stellen we een aantal voorwaarden aan de
inhoud van documenten:
 De documenten zijn kort en bondig; we richten ons op de essentie
 De documenten zijn makkelijk leesbaar voor alle teamleden
 De documenten zijn gericht op de praktijk
 De documenten vormen een (eenvoudig) handboek of kijkwijzer om datgene dat we met elkaar
hebben afgesproken te realiseren, evalueren, borgen of te verbeteren
 De inhoud past binnen de visie van onze school.
De kwaliteitsdocumenten zijn ter inzage voor alle teamleden. Ze worden verzameld in de digitale map
“ de Paarse draad” van de Boog. De “ Paarse draad” bevat alle afspraken die wij als team met elkaar
hebben gemaakt van A t/m Z. Daarnaast is er een digitale map waar elk jaar de evaluatie van de
jaarplannen en het nieuwe jaarplan wordt opgenomen, nadat het met het team en de MR is besproken
en goedgekeurd.
Op deze manier behouden we het overzicht en hebben we alle documenten bij elkaar. Indien nodig
worden de documenten na evaluatie in het team en de medezeggenschapsraad bijgesteld.
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Nawoord
Het schoolplan 2015-2019 inclusief het overzicht van onze meerjarenplanning, de toegevoegde
bijlages en de uitgewerkte jaarplannen per schooljaar, vormt voor ons de leidraad voor de komende
jaren.
We zullen aan de hand van genoemde documenten onze visie verder concretiseren en de kwaliteit
van ons onderwijs borgen en daar waar nodig bijstellen of verbeteren.
Het schoolplan vormt ons draaiboek om de komende jaren planmatig, resultaat en opbrengstgericht te
werken aan onze schoolontwikkeling. Tegelijkertijd helpt het om te voorkomen dat we naast de
geplande ontwikkelpunten ons laten beïnvloeden door andere ontwikkelingen die op dat moment
minder relevant zijn.
Wij hopen dat u met interesse het schoolplan heeft gelezen en dat het voor u duidelijk is.
Indien u vragen heeft, kunt u gerust langs komen.
Namens het team.

Rebecca Gelens, adjunct directeur
Maretta de Jong, directeur
De Boog
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Bijlagen

1. De jaarplannen schooljaar 2015-2016
De matrix plannen komende schooljaren
2. Jaarcyclus zorgroute
3. Toets kalender
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Bijlage 1: Jaarplannen 2015-2016
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Onderwerp 1: Implementeren nieuwsbegrip XL
Naam activiteit:
Implementeren

Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten
Concrete actiepunten

Start implementeren nieuwsbegrip XL voor groep 4 t/m 8 op maat. De
leerkrachten hebben al een jaar zelf gewerkt aan het uitproberen van de
methode.

De leerkrachten werken allemaal op een eenduidige manier met de
methode met als resultaat hogere opbrengsten bij begrijpend lezen en
mogelijk woordenschat
Groep 4 t/m 8
- Spreiden van de lessen in de week en goed op het rooster
inplannen
- In de bouwen begrijpend lezen op dezelfde tijd op het rooster
zetten

Personele inzet

IB-ers en leerkrachten groep 4 t/m 8

Verantwoordelijke
personen

Leerkrachten
IB/directie

Knelpunten/kansen

Knelpunt: Veel taalniveauverschil onder de populatie. Begrijpend lezen is
geen populair vak bij de kinderen.
Kans: Gedreven team die een goed beeld heeft van de kinderen. In de
groepen 7 en 8 is de aanvullende “krant in de klas” aangeschaft.

Begeleiding

Tijdpad

Schoolbegeleidingsdienst Veerkracht (Liesbeth Kok) tijdens 2 studie
bijeenkomsten en twee momenten met klassenbezoeken.
Ib-ers en directie
Schooljaar 2015-2016

Onderwerp 2: Implementeren ZIEN en borgen KIJK
Naam activiteit

Implementeren ZIEN voor groep 3 t/m 8 en KIJK 1 t/m 2

Implementeren
Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten

Concrete actiepunten

ZIEN: leerkrachten van groep 3 t/m 8 kunnen ZIEN invullen volgens
ZIEN. De gegevens die het oplevert kunnen worden gelezen,
geanalyseerd en geïnterpreteerd. In sommige gevallen kunnen
leerkrachten de handelingsadviezen inzetten op groep- en/of individueel
niveau.
KIJK: De leerkrachten van groep 1/2 kunnen alle ontwikkellijnen bij
kinderen observeren en in KIJK registreren. Leerkrachten kunnen de
gegevens lezen, analyseren en interpreteren. Leerkrachten gaan zich
oriënteren op groepsplannen in KIJK, inclusief de module VVE. Dit jaar
zal voor het eerst een volledig rapport uit KIJK aan ouders overhandigd
en besproken worden.
Groep 1/2
- Alle afspraken over KIJK staan puntsgewijs in de map vermeld
- Oriënteren op de groepsplannen van KIJK
- Ervaringen van andere scholen opdoen.
Groep 3 t/m 5
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-

In de bouwvergadering tijd nemen voor het invullen van ZIEN
Tijdens coöperatieve werkvormen ZIEN observeren

Groep 6 t/m 8
- Gezamenlijk invullen bijv. tijdens bouw- of teamvergaderingen
- Met het hele team oefenen met het analyseren van de gegevens
Personele inzet

KIJK Leerkrachten 1 t/m 2 ZIEN 3 t/m 8
IB-ers en directie

Verantwoordelijke
personen

Leerkrachten en IB-ers en directie

Knelpunten/kansen

Knelpunt: Grote verschillen in sociale en maatschappelijke achtergrond
bij de populatie leerlingen.
Kans: Expertise training ZIEN wordt gevolgd door Carmen en Rebecca
(in oktober en november) Wendy is al opgeleid.

Begeleiding

Onderwijsadviesbureau Rietje Voorn voor KIJK tijdens 2 bijeenkomsten.
Schoolbegeleidingsdienst Driestar educatie voor ZIEN tijdens 2
bijeenkomsten.

Tijdpad

KIJK schooljaar 2015-2016
ZIEN schooljaar 2015-2016

Onderwerp 3: VVE
Naam activiteit

VVE

Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten

Realiseren van de spilgedachte.
Ouderbetrokkenheid bevorderen, opstellen beleidsplan
Doorgaande leerlingen inclusief zorg
Doorgaande lijn Taal en Woordenschat (zie plan woordenschat)

Concrete actiepunten

Personele inzet

- Twee bijeenkomst op SPIL-niveau voor alle medewerkers
- Oriëntatie op KIJK! groepsplannen
- Resultaten VVE lln. volgen, analyseren en verwerken binnen de groep.
- Aanscherpen procedure ‘warme overdracht’
Zie ook VVE-plan
VVE-coördinator school, leerkrachten
Korein, pedagogisch-medewerker

Verantwoordelijke
personen

VVE coördinator

Knelpunten/kansen

Knelpunt:
Het taalniveau bij onze populatie kent veel verschillende
niveaus. Er komt veel tweetaligheid voor bij meerdere gezinnen.
De thuissituatie is niet altijd ondersteunend voor de ontwikkeling
van de kinderen.
Kans:
-

Gezamenlijke activiteiten uitvoeren ter bevordering van de
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-

Begeleiding

Tijdpad

taalontwikkeling in de groep en in de thuissituatie.
Ouderparticipatie stimuleren door gezamenlijke bijeenkomsten te
organiseren in de voor- en vroegschool
KIJK! inzetten voor doorgaande lijn van voor- naar vroegschool.

Teamcoach Korein en VVE coördinator / Ib-er school

Beleidsplan ouderbetrokkenheid en doorgaande lijn Taal en
Woordenschat 2015-2017
Doorgaande lijn zorg 2015-2016, zie ook VVE-plan (ter inzage op school)

Onderwerp 4: Woordenschat
Naam activiteit

Woordenschat

Oriënteren
Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten

Concrete actiepunten

De woordenschatresultaten op de Citotoets M en E zijn gestegen ten
opzichte van het schooljaar 2014-2015
De hoeveelheid bekende woorden van de groep 1/2 zijn gestegen. Het
aanbod woordenschat is meer dekkend voor de populatie.
Groep 1/2
- Thuissituatie en woordenschat in beeld hebben met o.a. het
afnemen van de TAK-toets
- 4 jaar lang volgen van de woordenschatontwikkeling
- Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om groepsdoorbroken te werken
Groep 3 t/m 5
- Iedere dag voorlezen
- In je eigen taalgebruik de lat hoog leggen (moeilijke woorden
gebruiken)
- Uitzoeken of cito-woorden door het jaar heen aangeboden
mogen worden
Groep 6 t/m 8
- Woordenschat op bouwvergaderingen agenderen
- Prikborden ophangen om een woordmuur te maken
- Elke dag voorlezen
- Woordenschat op het rooster zetten

Personele inzet

Leerkrachten groep 1 t/m 8
IB

Verantwoordelijke
personen

Leerkrachten en Ib-ers

Knelpunten/kansen

Knelpunt: Het woordenschatniveau bij onze populatie kent veel
verschillende niveaus. Er komt veel tweetaligheid voor bij meerdere
gezinnen. De thuissituatie is niet altijd ondersteunend voor de
ontwikkeling van de kinderen. Woordenschat is een onderdeel in het
schoolaanbod wat snel “verwatert” op momenten dat het programma
onder druk komt door de hoeveelheid ervan.
Kans: Er is een prachtige bibliotheek in de school aanwezig. Aan de
school is een coördinator van de bibliotheek verbonden die veel kennis
heeft over taal en woordenschat aanbod. De noodzaak van
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woordenschat wordt onderkent door het team.
Begeleiding

Op zoek naar begeleiding vanuit de bibliotheekcoördinator. Kennis en
kundigheid opdoen vanuit bs. De Wereldwijzer, school voor asielzoekers.

Tijdpad

2015-2018

Onderwerp 5: Engels
Naam activiteit

Engels nieuwe methode

Oriënteren
Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten

Voor (minstens) de groepen 7 en 8 is een passende methode Engels
gekozen en aangeschaft. Onderzoek naar uitbreiding naar andere
leerjaren.

Concrete actiepunten

Groep 7/8
Verdieping methode Engels.
Zichtzendingen verschillende methoden.
Informeren hoe het op andere scholen wordt aangeboden.

Personele inzet

Werkgroep bestaande uit minstens René en Mirjam. IB en/of directie

Verantwoordelijke
personen

René, Mirjam en Wendy

Knelpunten/kansen

Knelpunt: De Nederlandse taal is bij veel kinderen niet optimaal, daar
komt een tweede taal bij. Weinig aanbod methode Engels groep 4 t/m 8.
Weinig draagvlak team. Financiën.

Kans: Elke nieuwe methode zal beter aansluiten bij de schoolpopulatie.
Engels uitbreiden binnen de school. Hoger niveau op het gebied van
Engels.

Begeleiding

N.v.t.

Tijdpad

Schooljaar 2015-2016
- Voor de herfstvakantie methoden bekijken via internet en
zichtzendingen bestellen.
- Tussen de herfst –en kerstvakantie zichtzendingen bekijken en
plan maken hoe we ze in de groepen gaan implementeren.
Informeren bij andere scholen.
- Tussen kerst –en de meivakantie uitproberen methoden en
bevindingen delen.
- Na meivakantie maken we een plan voor schooljaar 2015/2016
en schaffen we eventueel een methode aan.
- De vorderingen worden besproken in de bouwvergaderingen.
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Onderwerp 6: Drama

Naam activiteit

Drama

Implementeren
Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten

Concrete actiepunten

Het vak drama wordt op verschillende manieren in het weekprogramma
en binnen de verschillende lessen opgenomen. De leerlijnen voor het vak
drama zijn per leerjaar bekend en worden in een activiteitenplan
uitgewerkt. Het vak drama heeft een blijvende plek binnen het
onderwijsaanbod op De Boog.
Groep 1/2
- Het boek drama (van Karlijn) inzetten en gebruiken in de lessen.
In een bouwvergadering het boek bestuderen
- Drama inplannen op het rooster
Groep 3 t/m 5
- Overzicht voorbeeldlessen van Pieter zodat ze geïmplementeerd
worden
- Implementeren als energizers in combinatie met coöperatief
leren
Groep 6 t/m 8
- Drama koppelen aan woordenschatonderwijs en coöperatief
leren
- Kant en klare lessen uitwerken als bronnenboek gebruiken

Personele inzet

Verantwoordelijke
personen
Knelpunten/kansen

Werkgroep drama (Sanne, Rebecca, Karlijn, Pieter)
Cultuurcoördinator en dramadocent Pieter
Cultuurcoördinator Karlijn
Alle leerkrachten
Knelpunt: Het vak drama wordt door sommige leerkrachten als “groot”
geïnterpreteerd. De cultuurcoach wordt betaald vanuit subsidiegelden.
Kans: Een nieuw beeld van het vak verkrijgen door de leerkrachten.
Drama als middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te
stimuleren. Drama inzetten voor de brede ontwikkeling van het kind.
Kinderen vinden toneelspelen erg leuk. Drama als onderscheidend
aanbod binnen de scholen in de omgeving inzetten.

Begeleiding

Cultuurcoach Pieter

Tijdpad

Schooljaar 2015-2016 om het activiteitenplan in te zetten. Begin 20162017 verder uitwerken van de plannen en mogelijkheden ten aanzien van
de financiering.

Onderwerp 7: Studievaardigheden
Naam activiteit

Studievaardigheden

Oriënteren
Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten

De Boog heeft een aanbod in doorgaande lijn voor studievaardigheden in
de bovenbouw. De resultaten van de Cito M zijn hoger ten opzichte van
2014-2015
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Concrete actiepunten

Groep 6 t/m 8
Uitzoeken welke methoden er zijn voor studievaardigheden. Zicht
zendingen aanvragen. Lessen van de methode Zipp uitproberen in de
groepen 7 en 8. Keuze maken in de bouw. Bestellen van een methode
voor het schooljaar 2016-2017

Personele inzet

Werkgroep geformeerd uit betrokken leerkrachten, IB en directie.

Verantwoordelijke
personen

Alle leerkrachten uit de bovenbouw. IB en directie

Knelpunten/kansen

Knelpunt: Er bestaat een verschil in de algemene ontwikkeling bij de
schoolpopulatie en hun ouders. Ouders zullen niet altijd kunnen helpen
bij het maken van mogelijk huiswerk.
Kans: goede methode studievaardigheden kiezen die kinderen motiveert
en inspireerd.

Begeleiding

Vertegenwoordiger van Heutink of Reinders?

Tijdpad

Schooljaar 2015-2016

Onderwerp 8: ICT
Naam activiteit/thema: ICT werkgroep
Aanspreekpunt
NR CGN: 0402631171 Contactpersoon Jasper
Verwachte opbrengsten/resultaten:
- Verder oriënteren op de (uitgebreide) schoolapp en hopelijk aanschaffen/beheren
- Web formulieren evalueren met ouders en team. En dan eventueel de website/app uitbreiden
met meer web formulieren waarop ouders zich kunnen inschrijven voor activiteiten.
- Inzicht in gebruikte software op school
- Begroting ICT
- Communicatie naar het team
- Alle inlogcodes centraal verzameld door ICT werkgroep
Concrete actiepunten:
- Algemeen blad in de klassenmap met algemene inlogcodes.
- Serverruimte als opslagruimte voor ICT-materiaal
- Inventarisatie van gebruikte software
- Begroting maken van ICT
- Contactpersoon CGN
- Duidelijk voor het team naar wie ze toe moeten gaan voor welk probleem
- Website onderhouden
- Inlogcode voor vervangers, nieuwe leerkrachten.
Personele inzet:
- Oriënteren op school app. (Maretta, Astrid)
- Algemeen blad in de klassenmap met algemene inlogcodes. Oxana en Astrid
- Inlogcode voor vervangers en nieuwe leerkrachten. Oxana en Astrid
- Serverruimte als opslagruimte voor ICT-materiaal Allemaal
- Inventarisatie van gebruikte software Rob en Nicole
- Begroting maken van ICT Oxana en Nicole

76

-

Contactpersoon voor CGN Rob en Nicole
Duidelijk voor het team naar wie ze toe moeten gaan voor welk probleem Allemaal
Website onderhouden Astrid en Oxana
Ict cursus Rob en Nicole

Verantwoordelijke personen:
- Werkgroep ICT
- Directie
- Team
Randvoorwaarden:
- Tijd
- Geld
- Mogelijke scholing (website, hardware, software)
Knelpunten/kansen:
Knelpunten:
- Tijd
- Kennis
Kansen
- Enthousiasme
- Er is al een mooie basis met de digiborden
Begeleiding:
- CGN
- ICT Netwerk
- Basisonline

Tijdpad: schooljaar 2015-2016
Okt:

Inventarisatie van hardware die het niet doet
Duidelijk voor het team naar wie ze toe moeten gaan voor welk probleem
Algemeen blad in de klassenmap met algemene inlogcodes.
Begroting maken van ICT
Punt van rekenen/Parnassys

Dec:

Inventarisatie van gebruikte software

Het hele jaar
Website onderhouden
Contactpersoon CGN
Serverruimte als opslagruimte voor ICT-materiaal
tussenevaluatie:

Evaluatie:
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Onderwerp 9: Coöperatief leren
Naam activiteit:

Oriënteren op coöperatieve werkvormen

Oriënteren
Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten

Het team heeft kennis over het coöperatief leren. Enkele teamleden
hebben verschillende werkvormen in praktijk gebracht.

Concrete actiepunten

Groep 1/2
- Eenvoudige afspraken maken over coöperatieve werkvormen
(voorbeeldkaarten Astrid)
Groep 3 t/m 5
- In ieder bouwoverleg 1 werkvorm introduceren (Jill heeft
voorbeeldkaarten)
- Bij implementatie Nieuwsbegrip XL wordt coöperatief leren
geïntroduceerd.
Groep 6 t/m 8
- Meer kennis verkrijgen over coöperatief leren
- Stap voor stap, binnen het team, oefenen en delen van de
werkvormen

Personele inzet

Alle leerkrachten

Verantwoordelijke
personen

IB-ers

Knelpunten/kansen

Knelpunt: Sommige leerlingen hebben moeite met het samenwerken met
andere leerlingen. Het probleemoplossend denken is in sommige
gevallen onvoldoende ontwikkeld.
Kans: Kinderen vinden samen en van elkaar leren vaak erg leuk. Er
wordt al regelmatig samen gewerkt. De sociale ontwikkeling wordt verder
uitgebreid.

Begeleiding

Ib-ers en team leren van elkaar

Tijdpad

Oriëntatiefase schooljaar 2015-2016
Implementatiefase schooljaar2016-2018

Onderwerp 10: kwaliteitszorg
Naam activiteit:

Kwaliteitscultuur ontwikkeling personeel
Samenwerking ouders en partners.

Scholing
Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten
Concrete actiepunten

Personele inzet

Zicht op kwaliteitscultuur in onze school.
Goed beeld van de situatie m.b.t. samenwerking ouders en partners om
nieuwe plannen te maken en realiseren.
Deelnemen bijeenkomst verzorgd door SKPO i.s.m. Cees Bos rondom
bovenstaande onderwerpen op 19-11-2015 en 25-5-2016
Directie
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Verantwoordelijke
personen

Directie

Knelpunten/kansen

Knelpunten: tijdsinvestering na de studiebijeenkomsten
Kansen: Zicht op kwaliteitsontwikkeling die het team wil gaan maken.
Betere samenwerking met ouders en partners.

Begeleiding

Cees Bos van Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) en Kuintje Scheffers
(SKPO)

Tijdpad

2015-2016

Onderwerp 11: zorg en begeleiding
Naam activiteit:

1. De zorgleerlingen (I-V lln) beter in beeld krijgen om passend
aanbod beter af te stemmen. Dit geldt voor didactisch als voor
pedagogisch ontwikkeling.
2. Verder verdiepen in vaardigheidsscores.

Verwachte opbrengsten/
Meetbare resultaten

1. In Parnassys per groep een duidelijk overzicht welke leerlingen
uit de groep de zorgleerlingen zijn.
2. IB-ers hebben inzicht in de vaardigheidsscores, kunnen deze
lezen en hiermee werken.

Concrete actiepunten

1. Groepsleerkrachten geven in Parnassys aan wanneer een
leerling een zorgleerling is of niet
2. IB-ers verdiepen zich op IB-niveau in de vaardigheidsscores.
Krijgen hierbij hulp vanuit het IB-netwerk.

Personele inzet

IB-ers

Verantwoordelijke
personen

IB-ers
Directie
Team

Knelpunten/kansen

Knelpunten:
1. De werkwijze is anders dan leerkrachten gewend zijn.
2. Er zijn nog veel onduidelijkheden over het werken met
vaardigheidsscores.
Kansen:
1. Het team ziet de meerwaarde in van het goed in beeld hebben
van de zorgleerlingen.
2. Het SKPO werkt mee aan de kennisverdieping van de
vaardigheidsscores (in samenwerking met Cito).

Begeleiding

Tijdpad

1. Door IB-ers en door Externe dienst SKPO
2. Door SKPO
Schooljaar 2015-2016

79

80

Matrix van kwaliteitszorgsysteem op De Boog
Onderwerpen:
Registraties (in):
Toetskalender
Groepsplannen
Tussenevaluaties
Opbrengstgesprekken
Klassenbezoeken:
Klassenmap/flitsbez.
DI /coöperatieve
werkvormen
Uitvoering groepsplan
Professionalisering
teamgericht
Documenten map /
Paarse draad
Klassenmap
SVIB
Functioneringsgesprek
Beoordelingsgesprek
Cito M&E toets verg.
Intervisie-lln. (cases)
Evaluaties interne en
externe activiteiten
Pedagogisch klimaat
Observatie systeem 1/2
School
ondersteuningsprofiel

waar staat het?

2015 2016 2017 2018 tijd/toetsing
2016 2017 2018 2019 bijstelling

IB/ paarse draad
Parnassys
Parnassys
Jaarkalender
Personeelsbeleid

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Studiedagen

X

X

X

X

+/- 6 dagen per jaar

Paarse draad

X

X

X

X

Klassenmap

X

X

X

X

Schoolplan
Personeelsbeleid
Personeelsbeleid
Kwaliteitszorg
Paarse draad
Jaarplan

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

ZIEN
KIJK
SOP

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

1 x per jaar
aanpassen
1 x per jaar
aanpassen
N.a.v. hulpvr. leerkr.
1 x per 2 jaar
1 x per 2 jaar
Mrt/ juni
Elke bouwverg.
Tijdens team en
bouw vergaderingen
Jaarlijks 2x
Jaarlijks 2x
1x per jaar
aanpassen/ 2xper
jaar bespr. teamverg
Twee jaarlijks

Ouder, leerkracht en
Parnassys
leerling enquête
Integraal
10-minutengesprekken Paarse draad

X

X

X

X

X

X

Kennismakingsavond
Inloopochtend
Schoolplan
Jaarplan en evaluatie
Schoolgids
SKPO-indicatoren
Jaarplanning
Taakbeleid
Financiën
Aannamebeleid

Paarse draad
Paarse draad
Schoolplan
Jaarplan
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Teamoverleg
Taakbeleid progr.
Begroting in nov.
Passend onderwijs

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Klachtenprocedure
VVE plannen/ SPIL
Ouderkalender

Schoolgids

X

X

X

X

Ouderkalender

X

X

X

X

1 x per jaar
Sept, nov, febr, mei?
Okt/nov? mrt/april ?
Begin maart en juni
3 x per jaar

Rapporten nov/ mrt/
juni
Jaarlijks
+/- 3x per jaar
1 x per vier jaar
Elk jaar
Jaarlijks aug/sept.
Jaarlijks april/mei
Mei/ juni
1x per jaar
Jaarlijks SKPO
Wettelijke procedure
volgen

In aug/sept
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Bijlage 2: Jaarcyclus zorgstructuur
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Jaarcyclus Zorgstructuur De Boog schooljaar 2015-2016
Periode

1

Activiteit

Wanneer

A.

Overdracht groep:
Informatie over onderwijsbehoeften van de groep en lln
Vakinhoudelijke informatie over de vier hoofdvakgebieden
Overdragen afspraken met ouders en andere externen
Overige zaken

A.

Week 36

A.

Document ‘Overdracht schooljaar’ in ParnasSys
voor alle leerlingen (zorgleerlingen zijn in periode
5 ingevuld en besproken)

A.

Groepsleerkracht
en en ib-er (en
evt. Korein)

B.

Groepsplannen opstellen:
Groep 1-2: Beschrijving accenten / KIJK!
Groep 3: Taal en Rekenen
Groep 4-8: de 4 hoofgebieden

B.

Week
36,37

B.

Document ‘groepsplannen’. (Analyses als bijlage
toevoegen of verwijzingen vermelden in
groepsplan)

B.

Groepsleerkracht

C.

Opstellen / bijstellen IHP’s

C.

Week
36,37

C.

Handelingsplannen in ParnasSys

C.

Groepsleerkracht

Start school Herfst

Documenten

Wie

NSCCT groep 6 en NIO groep 8 (6 oktober)
SAQI groep 6 op 13 oktober, groep 7 op 15 oktober en
groep 8 op 20 oktober 2015

2

D.

Groeps- & individuele bespreking
(Hieraan voorafgaand klassenbezoek door Ib-er, bespreking
groepsplannen, zorgleerlingen en ihp’s (zorgniveau 2 en 3))

D.

Week
41,42

D.

Groepsplannen, individuele hp’s, document
‘Overdracht schooljaar zorgleerling’ in ParnasSys.

D.

Groepsleerkracht
en ib-er

E.

Tussenevaluatie groepsplannen
(Groepsplannen evalueren en kleine aanpassingen
doorvoeren / ihp’s evalueren/aanpassen/afronden)

E.

Week 43

E.

Groepsplannen

E.

Groepsleerkracht

A.

ZIEN / KIJK invullen
(ZIEN:
KIJK: zie jaarplanning en thema’s Kleuterplein)

A.

Week
45,46

A.

ZIEN/KIJK

A.

Groepsleerkracht

B.

Bespreking SAQI groep 6-7-8

B.

Week 47

B.

Uitdraai SAQI op groepsniveau

B.

Groepsleerkracht
6-7-8 en ib-er

C.

Bespreking voortgang individuele leerlingen nav rapport& voortgangsgesprekken ZIEN/KIJK!

C.

Week
49/50

C.

Zien!/ Kijk! Overzichten, Notities ‘Contact met
ouders’ nav rapport- & voortgangsgesprekken.

C.

Groepsleerkracht
en ib-er

Herfst – Kerst
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3

A.

Kerst –
Carnaval

4

(Bespreking actiepunten nav oudergesprek, bespreking
sociaal-emotionele ontwikkeling Zien! en Kijk!, eventueel
SAQI individueel)
Cito M-toetsen afnemen + analyses maken + invoeren in
ParnasSys

A.

Week 3,4,5

A.

LOVS-toetsen + analyseformulieren + ParnasSys

A.

Groepsleerkracht
en eventueel iber

(Toetsen op maat, aanvullende toetsen ivm OPP, in overleg
met ib-er)
B.

KIJK! registratie ingevuld uiterlijk 5 februari

B.

Week 5

B.

Kijk!

B.

Groepsleerkracht

A.

Opbrengstgesprekken
Resultaten M-versie en bijbehorende normscore
Evaluatie groepsplannen en focus inhoud nieuwe plannen
Specifieke groeps- of individuele zaken met ib-er
Overige zaken

A.

Week 8,9

A.

Analysemodel tussentijdse opbrengsten, uitdraai
toetsresultaten ParnasSys groepsanalyse /
trendanayse

A.

Groepsleerkracht,
ib-er, directie

B.

Groepsplannen opstellen:
Groep 1-2: Beschrijving accenten / KIJK!
Groep 3: Taal en Rekenen
Groep 4-8: de 4 hoofgebieden

B.

Week 5,7,8

B.

Document ‘groepsplannen’. (Analyses als bijlage
toevoegen of verwijzingen vermelden in
groepsplan)

B.

Groepsleerkracht

Carnaval –
Mei

Start groepsplan week 9, zie jaarplanning
C.

Opstellen / bijstellen IHP’s

C.

Week 7,8

C.

Handelingsplannen in Parnassys

C.

Groepsleerkracht

D.

Groeps- & individuele bespreking
(Hieraan voorafgaand klassenbezoek door Ib-er, bespreking
groepsplannen, zorgleerlingen en ihp’s (zorgniveau 2 en 3))

D.

Week
14,15

D.

Groepsplannen, individuele hp’s, document
‘Overdracht schooljaar zorgleerling’ in ParnasSys.

D.

Groepsleerkracht
en ib-er

E.

Tussenevaluatie groepsplannen
(Groepsplannen evalueren en kleine aanpassingen
doorvoeren / ihp’s evalueren/aanpassen/afronden)

E.

Week 16

E.

Groepsplannen

E.

Groepsleerkracht

5

A.

ZIEN / KIJK invullen
(ZIEN: KIJK: zie jaarplanning en thema’s Kleuterplein)

A.

Week
20,21

A.

ZIEN/KIJK

A.

Groepsleerkracht

Mei – einde
schooljaar

B.

Cito E-toetsen afnemen + analyses maken + invoeren in
ParnasSys

B.

Week
24,25,26

B.

LOVS-toetsen + analyseformulieren + Parnassys

B.

Groepsleerkracht

C.

Opbrengstgesprekken
Resultaten E-versie en bijbehorende normscore

C.
Week

Analysemodel tussentijdse opbrengsten, uitdraai
toetsresultaten ParnasSys groepsanalyse /

C.

C.

Groepsleerkracht,
ib-er, directie

84

Evaluatie groepsplannen en indeling nieuwe subgroepen
voor overdracht.
Overige zaken

27,28

trendanalyse

D.

Bespreking voortgang individuele leerlingen
(Bespreking zorgleerlingen en actiepunten nav resultaten
CITO, oudergesprek, sociaal-emotionele ontwikkeling Zien!
en Kijk!)

D.

Week 28

D.

Document ‘Overdracht schooljaar zorgleerlingen’
in Parnassys, Zien!/ Kijk! overzichten, Notities
‘Contact met ouders’ nav rapportgesprekken

D.

Groepsleerkracht
en ib-er

E.

Overdracht schooljaar
Verslagen leerlingen opbergen in dossier of scannen
Groepsmap up tot date en overdragen aan nieuwe
leerkracht
IHP’s afronden en opstellen
ParnasSys (oudergesprekken en overdracht leerlingen)

E.

Week 28

E.

Groepsmap, Parnassys,

E.

Groepsleerkracht
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Bijlage 3: Toets kalender 2015-2016
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toets kalender 2015-2016
Hieronder de toetsen die worden afgenomen voor de M- versie en de E-versie.
Belangrijk is om deze gegevens te verwerken in de week- en jaarplanning.
Toetskalender wordt opgeborgen in de groepsmap, bij de Jaarcyclus Zorgstructuur De Boog.

Afname M-versie
week: 18 januari t/m 5 februari 2016
Naam toets
Kleur en
lichaamsdelen
Taal v kleuters
Rekenen v kleuters
Technisch lezen
 leestechniek

DMT

Groep
1

Groep
2

x
x

x
x
x
x

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8*

Versie A

x
Versie C

x
Versie B

x
Versie A

x
Versie C

x
Versie A

x

leestempo



Kaart 1

x

x

(x)

(x)

(x)

(x)



Kaart 2

x

x

(x)

(x)

(x)

(x)

x
(3.0)

x
x
(3.0)

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
(3.0)

x
(3.0)
x
(3.0)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 Kaart 3
Rekenen/Wiskunde
Begrijpend lezen
Spelling

(Lees)
Woordenschat
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Afname E-versie
week : 15 juni t/m 1 juli 2016
Naam toets
Kleur en
lichaamsdelen
Taal v kleuters
Rekenen v kleuters
Technisch lezen
 leestechniek

DMT

leestempo

Groep
1

Groep
2

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

x
Versie B

x
Versie A

x
Versie C

x
Versie B

x
Versie A

x
x
x



Kaart 1

x

x

(x)

(x)

(x)



Kaart 2

x

x

(x)

(x)

(x)



Kaart 3

x

x

x

x

x

x
(3.0)
x
(3.0)
x
(3.0)
x

x
(3.0)
x
(3.0)
x
(3.0)
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rekenen/Wiskunde
Begrijpend lezen
Spelling
(Lees)
Woordenschat
Studievaardigheden

Groep
8
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