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1.

De school en haar omgeving

Onze school ligt aan de Jan van Amstelstraat in Schijndel en richt zich vooral op het gebied Schijndel
Noord. De school maakt gebruik van de inpandige sporthal.
De school is in augustus 2012 verhuisd van het oude gebouw in de Papaverstraat naar de Jan van
Amstelstraat in Educatief Basis Centrum Noord (EBC-Noord).
EBC-Noord bestaat uit:
- Basisschool de Vossenberg (SKOPOS)
- Basisschool ’t Kwekkeveld (SKOPOS)
- Locatie de KIKKER van de PLU (Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 - 4 jaar, peuteropvang
voor 2,5 - 4 jaar en een buitenschoolse opvang voor de schoolgaande kinderen tot 9 jaar)
- Een inpandige sporthal
Binnen het E.B.C. Noord werken we steeds intensiever samen.
Er is een eerste aanzet van een E.B.C. plan gemaakt waar de stip aan de horizon is gezet. We
hebben een gezamenlijke missie en visie geformuleerd. Verder kijken we op organisatorisch,
pedagogisch en inhoudelijk vlak hoe we elkaar kunnen versterken. We gaan uit van een
samenwerking waarbij de doorgaande lijn van 0-12 duidelijk zichtbaar is.
Daar waar het samen kan en daar waar apart beter is. Zo valt er voor ouders ook te kiezen.
In maart 2017 is er een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, het aanbod van de Vossenberg voldoet aan
de basiskwaliteit. Met het oog op de leerlingenpopulatie besteedt de school veel aandacht aan de
lees- en taalontwikkeling van de leerlingen.
De Vossenberg voelt zich verantwoordelijk voor alle leerlingen en het team zet zich in om een goed
schoolklimaat te realiseren.
2017-2018 heeft een directiewisseling plaats gevonden en is er een nieuw EBC-breed management
team gevormd. De Vossenberg heeft dit schooljaar de visie herijkt. Ook is er in 2017-2018 binnen
EBC-Noord één zorgteam geformeerd. Zij dragen samen met de leerkrachten de zorg en
verantwoordelijkheid voor de zorgbehoeften van onze leerlingen.
Op de peildatum 1-10-2017 zaten er 120 leerlingen op basisschool de Vossenberg.
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2.
Uitgangspunten schoolbestuur
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2018 – 2022 is op bestuursniveau een nieuw strategisch
beleidsplan geformuleerd en vastgesteld onder de naam; ‘Gretig Groeien!’. Voorgenoemd plan is in
nauwe samenwerking met het management, leerkrachten, ouders, kinderen, stakeholders en het
bestuur tot stand gekomen.
In dit strategische beleidsplan van Skopos zijn de waarden benoemd en zijn drie ontwikkellijnen voor
de komende jaren uitgezet die leidend zijn voor de verdere ontwikkeling op alle terreinen en niveaus
van de organisatie voor de komende jaren. In het bestuur zijn daaruit een vijftal doelen gedestilleerd
die gebruikt worden in het streven naar het waarmaken van onze ambities.
Waarden:
Echt
zijn

Zelf
bewust

Samen

Groei
Eigenaar
schap

Doelen:
Kinderen hebben een stevig fundament om te participeren in een veranderen samenleving
Ons onderwijs is inspirerend en actueel, zowel qua inhoud als vormgeving
Iedere leerling voelt zich herkend en erkend in zijn / haar talenten
Op alle Skopos-scholen krijgt Educatief Partnerschap vorm
Onze medewerkers dragen geïnspireerd bij aan de realisatie van de Skopos-doelstellingen
doordat ze zich gewaardeerd voelen en zich verder ontwikkelen

Drie ontwikkellijnen:
De vijf geformuleerde doelen worden voor de komende planperiode 2018 – 2022 geconcretiseerd in
school-specifieke doelen aan de hand van de volgende 3 ontwikkellijnen
1. Passend, verrassend en toekomstgericht onderwijs
2. Groeien in je vak
3. Samenwerken in de doorgaande lijn
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1. Passend, verrassend en toekomstgericht onderwijs
We willen op de scholen van Skopos zoveel mogelijk kinderen kwalitatief, passend en
thuisnabij onderwijs bieden. We willen met ons onderwijs aansluiten op de talenten,
behoeften en leermogelijkheden van élk kind.
Verrassend onderwijs begint, wat ons betreft, bij verwondering en we willen dan ook met
ons onderwijs de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, ze laten kennismaken met dingen
die ze uit zichzelf misschien niet ontdekt zouden hebben. We gaan het onderwijsproces
steeds meer inrichten met aandacht voor ontdekken en ervaren op verschillende plekken en
momenten, aandacht voor zelf doen, experimenteren, zelf op onderzoek uitgaan en de
wereld van buiten de school verkennen of de school binnen halen.
2. Groeien in je vak
De drijvende krachten in onze scholen zijn onze leerkrachten. Zij maken het verschil als het
gaat om de kwaliteit van ons onderwijs. Zij zijn het die kinderen echt zien en onderzoeken
wat zij nodig hebben.
Bij vakmanschap van de leerkracht gaat het enerzijds om een stevige basiskennis en om
pedagogische en didactische competenties, maar het gaat ook over gedrevenheid en trots
zijn op je vak. Wij stimuleren dan ook dat onze professionals voortdurend bezig zijn met de
ontwikkeling van de kinderen én van zichzelf.
3. Samenwerken in de doorgaande lijn
Onze ambitie is om het kind in zijn totale ontwikkeling te benaderen en vinden dat elk kind in
zijn eigen sociale omgeving naar een Skopos-school moet kunnen gaan. Wij zoeken actief de
samenwerking om dat voor elkaar te krijgen; in, tussen en om onze scholen. Betrokkenheid
van en partnerschap met ouders, samenwerking tussen partners in de EBC’s en met het
voortgezet onderwijs zijn daarin voor ons speerpunten.
Afhankelijk van de fase van ontwikkeling zijn de scholen autonoom in het vertalen naar concrete
acties. Deze staan uitgewerkt in de meer jaarplannen en jaarplannen van de onderscheiden scholen.
Gerelateerd aan het toezichtkader rapporteren de scholen twee keer per jaar aan het de Algemeen
Directeur en aan elkaar over de vorderingen c.q. de voortgang.
Overige door Skopos gehanteerde kwaliteitsmeters zijn:
Interne en externe audits;
Resultaten van het netwerkleren;
Inspectierapporten;
Gesprekkencyclus; met leidinggevenden;
Tevredenheidsonderzoeken (ouders, leerlingen en personeel; cyclisch);
Het proces en de uitkomsten van de kwaliteitsmeters staan beschreven ‘Skopos-kwaliteit in beeld’
De individuele medewerkers houden hun persoonlijke ontwikkeling bij in hun bekwaamheidsdossier.
Daarnaast vinden (cyclisch) functionering- en beoordelingsgesprekken plaats conform het beleid
zoals vastgelegd in de gesprekkencyclus en gericht op het onderhouden van ieders bekwaamheid en
stimuleren van ontwikkeling.
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3.

Ons schoolconcept

We hebben in de afgelopen maanden met beide teams, Vossenberg en Kwekkeveld, een nieuwe visie
en missie ontwikkeld. In eerste instantie was de bedoeling dat we voor beide scholen een aparte
visie en missie zouden gaan ontwikkelen. Bij de verschillende studiedagen en werksessies werd
duidelijk dat een eenduidige lijn van visie en missie voor ons als vanzelfsprekend werd ervaren.
Uitgaande van het strategisch beleid van SKOPOS.
Uitgangspunten zijn het strategisch beleid van SKOPOS geweest en breindenk- theorie, met de
laatste inzichten op het gebied van het werkende brein bij kinderen.
De HOE vraag zal echter op de Vossenberg anders uitgewerkt worden dan op ’t Kwekkeveld.
Daarvoor zullen ook de ouders aan het begin van het nieuwe schooljaar bevraagd worden.

Hoe gaat ons plaatje er dan uitzien binnen E.B.C. Noord?
En hoe gaat Vossenberg eruit zien?

Nieuwe naam
E.B.C. Noord

Bieb
Elde
college
…
Het doel is toewerken naar meer voordelen van gezamenlijk werken
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Missie: wat willen wij onze leerlingen meegeven?
Op ons E.B.C. mag je zijn wie je bent, met respect voor de ander.
Op ons E.B.C. bieden wij onze leerlingen een goede basis. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen
kennis niet alleen onthouden, maar ook leren toepassen in verschillende situaties.
Wij geven onze leerlingen daarnaast de ruimte om zichzelf te leren kennen. Dit betekent voor ons
dat leerlingen zich bewust worden van hun talenten en leerpunten. Om dit te kunnen, leren wij ze
reflectievaardigheden en bieden wij hen de ruimte om zich in alle veiligheid te ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op school gemotiveerd, nieuwsgierig en betrokken zijn.
Daarnaast willen we graag dat ze doorzettingsvermogen hebben om hun doelen te bereiken. Hierbij
willen we de leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bijbrengen.
Naast het overdragen van basiskennis, stimuleren wij onze leerlingen om zelf kennis te creëren.
Daarom leren wij onze leerlingen om kritisch en creatief te denken. Wanneer zij een probleem
krijgen voorgelegd, kunnen zij hier zelf een oplossing voor bedenken. Hiervoor hebben leerlingen
zelfsturende vaardigheden nodig en moeten zij mediawijs zijn.
Daarbij leren wij onze leerlingen om op een goede manier samen te werken met klasgenoten.
Hiervoor brengen wij hen bewust sociale vaardigheden bij.

Visie op leren
Een goede basiskennis
Op een gevarieerde betekenisvolle manier
Waarbij voorkennis wordt geactiveerd door de leerlingen
Bewust strategieën worden aangeleerd
In interactie
Coöperatieve werkvormen
Leerlingen delen kennis met elkaar
Onderzoeken en ontdekken
In een uitdagende leeromgeving
Alle zintuigen actief
Ruimte voor hogere orde denken
Ruimte voor leerlingen om eigen keuzes te maken
Reflectie
Inzicht krijgen in eigen leerproces
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Wat zien we dan op de Vossenberg?
Gevarieerde basiskennis
In de basisweken worden lessen vanuit de methodes gegeven. De lessen worden gevarieerd
aangeboden waardoor kinderen op verschillende manieren de basis onder de knie krijgen
Modulair onderwijs
Om beter aan te sluiten bij verschillende onderwijsbehoeften van onze diverse groep leerlingen
bieden wij modulair onderwijs aan. Naast het reguliere aanbod in de standaardgroep kunnen onze
leerlingen extra module(s) volgen op basis van onderwijsbehoeftes. Bijv.
Taalgroep / NT 2
Rekengroep
Plusgroep
Sociaal weerbaar
Executieve functies training
Dit wordt structureel aangeboden door onze specialisten (bijvoorbeeld een module van 6 weken, 1
ochtend per week).

Sociaal
weerbaar

Onderzoeken en ontdekken
Om onze leerlingen niet alleen kennis te laten onthouden maar ook te leren toepassen in
verschillende situaties waarin leerlingen zelf kunnen creëren geven wij ons WO onderwijs van groep
1 tot en met 8 thematisch vorm.
Daarnaast wordt er elke week voor een vakantie een TOEPASSINGS week gehouden. Methodes
worden in deze weken losgelaten en vaardigheden die in de afgelopen periode zijn geleerd worden
in een betekenisvolle context toegepast.
Denk hierbij aan:
Kamp organiseren
Beroepen week
Restaurant week
Let’s play (SKOPOS)
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In interactie
Wij willen onze leerlingen leren om op een goede manier met elkaar samen te werken.
Dit zie je bij ons terug tijdens de basislessen, modulair onderwijs, bij thematisch werk en de
toepassingsweken door:
Coöperatieve werkvormen
Kennis met elkaar delen
Tijdens verwerking elkaar instructie geven

Reflectie
Om jezelf beter te leren kennen en je bewust te worden van je talenten en leerpunten staat
reflecteren centraal in ons onderwijs. Hierbij kun je denken aan:
Kind gesprekken: tijdens rapportgesprekken aan kinderen vragen wat ze nog willen leren, waar ze
beter in willen worden. Met ouders en kind modulair aanbod bespreken
Kind rapport: reflectie op eigen leren
In de basis weken kinderen verwerkingsvorm laten kiezen (bijvoorbeeld werken met circuits)
Doelen schalen en les hierop aanpassen
Portfolio WO (eigen leervragen in beeld brengen en monitoren)
Hoe geven we dat vorm?


Richt ontwikkeltraject Doelen centraal in.
 Doelgericht gaan werken
 Doelen als leidraad – anders werken met methoden
 Doelen zichtbaar maken
 Leerlingen betrekken bij de doelen



Invoering thematisch werken:
 Keuze methodiek (passen bij Let’s play): Davinci
 Implementatie methodiek met specifieke aandacht voor:
 Ontwikkeling toepassingsweken
 Ruimte voor eigen leervragen
 Ontwikkeling Executieve functies



In de organisatiestructuur:
 Doelen centraal: elke teambijeenkomst (bouw / team) good practice terug laten
komen; Stichting Leerkracht.
 Talenten - kartrekkersrol
 Aanpak borgen
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De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van
het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet.
4.1

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking
Welke (kwaliteits) meters heeft de school uitstaan?
Cito LOVS zie toetskalender (bijlage)
Methodegebonden toetsen
Analyses Cito
Tevredenheidsonderzoeken School voor Succes (bijlage)
Klassenbezoeken
Leerlingenraad
Viseon 2.0
Toezichtskader Inspectie (bijlage)
Voortgangsgesprekken van de algemeen directeur 2x per jaar

Ononderbroken ontwikkeling
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in
de ontwikkeling van de leerlingen. Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:
Basisvaardigheden:
•
Differentiatie wordt bepaald op grond van gegevens van leerlingen. Kinderen worden goed
gevolgd door gebruik te maken van het leerlingvolgsysteem van Cito. Daarnaast zijn we volop
bezig met “het kan zonder groeps[plan” en zijn een voorbeeld voor andere scholen in de
omgeving.
•
De leraren werken handelingsgericht. Ze stemmen het handelen af op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om controle te houden op het leren van kinderen,
planmatig te werken en individuele zorg te integreren in het werken in de groep maken we
gebruik van groepsplannen. Onze manier van werken gaat uit van 3 groepen, instructie
afhankelijk, instructie onafhankelijk en basisinstructie.
•
Instructie vindt plaats volgens het directe instructie model.
•
De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen.
•
De leerlingen werken zelfstandig samen
•
De leraren geven ondersteuning en hulp
•
De leraren zorgen voor stofdifferentiatie
•
De leraren zorgen voor tempodifferentiatie
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Brede ontwikkeling
Artikel 8 lid 2 wpo geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de
verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. (brede ontwikkeling).
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:
Sociaal-emotionele ontwikkeling
1.
We werken zoveel mogelijk preventief door:
•
structureel aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling,
•
we monitoren de sociaal emotionele ontwikkeling middels VISEON
•
Onenigheid tussen kinderen, ruzies etc. worden uitgesproken volgens herstelrecht
methodiek
•
Wij houden ons aan de SKOPOS-gedragscode die voor alle Schijndelse scholen geldt.
•
Afspraken zijn er om het leven en werken met elkaar goed te organiseren, zodat er een
prettige leer- en leefgemeenschap ontstaat waarin iedereen het fijn heeft. Samen met de
kinderen bespreken we in het begin van het schooljaar afspraken en regels die voor de groep
van toepassing zijn en die we zichtbaar in de groep ophangen.
2.
We gaan curatief te werk door:
•
te werken met een pestprotocol, waarin de stappen beschreven staan die de leerkracht moet
volgen.
•
Herstelrecht in te zetten na een incident
Dit alles is terug te vinden in ons veiligheidsplan.
Ambities:
Scholing team op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling in de komende
schoolplanperiode. Dit om via positieve, contextuele benadering een beter pedagogisch klimaat te
realiseren.
[Sociale] Veiligheid
We zorgen ervoor dat er jaarlijks gemeten wordt of de kinderen en het personeel zich op school
veilig voelen. Dit doen we eens in de 3 jaar met de tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes
en jaarlijks met een aparte vragenlijst gebaseerd op de vragen van Scholen met Succes voor de
groepen 5-8. Voor de kinderen van de groepen 1-3 vindt de meting plaats via gesprekken samen met
de ouders. De uitslagen worden geanalyseerd en besproken met de leraren, ouders en kinderen. Ook
vindt bovenschoolse terugkoppeling plaats. Na monitoring zullen zo nodig maatregelen plaatsvinden.
Daarnaast nemen we jaarlijks ook Viseon af in de groepen 5-8.
Alle informatie over ons actief veiligheidsbeleid vindt u terug in ons veiligheidsplan.
Door middel van de risico-inventarisatie willen we eens in de 4 jaar inzicht krijgen in de gevaren voor
veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het opstellen van een RI&E is een verplicht onderdeel voor
het basisonderwijs. Deze RI&E vindt plaats onder toezicht van de gezamenlijke ARBO coördinator van
SKOPOS.
De meest actuele RI&E vindt u in de bijlage.
Binnen de school zijn de volgende taken zichtbaar ten aanzien van [sociale] veiligheid:
Twee vertrouwenspersonen een ARBO-coördinator.
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Oudergesprekken
Ouder-vertel-gesprek
Groep 1-8
Verplicht
Geen rapport
Kinderen vullen thuis een ‘ik cirkel’ in. Gaat over sociaal-emotionele ontwikkeling en eerste weken
na de start van het schooljaar. Ouders informeren de leerkracht over hun kind en maken samen
doelen. Eigenaarschap!
Oudergesprek 2
Groep 1-8
Verplicht
1e rapport voor 3-8
Gaat over rapport 1 en zal na de 1e toetsweek in januari of begin februari zijn.
Vanaf groep 5 mag het kind mee op gesprek. Rol van kind in het gesprek is belangrijk. Kind geeft aan
welk doel hij/zij zich gaat stellen. Eigenaarschap!
Oudergesprek 3
Groep 1-7
Facultatief
2e rapport 1-8 Gaat over rapport 2 en zal na de 2e toetsweek in juni zijn.
Vanaf groep 5 mag het kind mee op gesprek. Rol van kind in het gesprek belangrijk. Kind geeft aan
doelen behaald te hebben. Eigenaarschap!
Ambities:
Scholing team op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling in de komende
schoolplanperiode. Dit om via positieve, contextuele benadering een beter pedagogisch klimaat te
realiseren.
Kinderen leren eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Kinderen kunnen doelen stellen t.a.v. hin
leerproces en persoonlijke ontwikkeling.

4.2
Schooltijden
Op de Vossenberg hebben we 5 gelijke dagen van 8.30 uur-14.00 uur.
Kinderen lunchen met de leerkracht in de klas.
Onze pauzetijden zijn nu nog verdeeld over 2 ochtendpauzes en 2 middagpauzes, om zo een goede
spreiding van de kinderen op het schoolplein te hebben. Toezicht kan dan beter plaatsvinden.
De kleuters mogen in de ochtend al binnenlopen om 8.25.
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4.3

De inhoud van ons onderwijs

Vakvormingsgebied
Aanvankelijk lezen
Voortgezet technisch lezen

Methode
Schatkist
Veilig leren lezen- kim versie
Timboektoe

Rekenen

Wereld in getallen 4

Taal/ woordenschat

Begrijpend lezen en studerend lezen

Taal in Beeld
Vanaf groep 6 werkwoordspelling van Taal
Actief
Een eigen spellingmethode (woordpakketten)
gebaseerd op de methodiek van José
Schraven.
Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL

Expressieve vakken

Moet je doen, Pinterest

Identiteit

Leefstijl, Grip op de groep

Sociaal emotioneel

Leefstijl, Grip op de groep

Schrijfvaardigheid

Pennenstreken
Schrijfdans

Aardrijkskunde

Davinci

Biologie/Natuurkunde

Davinci

Geschiedenis

Davinci

Verkeer

Engels

Op voeten en fietsen
Jeugdverkeerskrant
B.V.L. activiteiten voor verkeer
Take it easy

Techniek

De techniektorens, projecten, Let’s Play

Bewegingsonderwijs

Basislessen bewegingsonderwijs (vernieuwde
versie 2009) deel 1 en 2
 De nieuwskring in groepen 6, 7 en 8
 SchoolTV Weekjournaal
 Koffertje met Prinsjesdag?
 Lessen door bureau Halt
 Methodes Leefstijl

Burgerschap en integratie
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Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet
basisschool de Vossenberg aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van
de Wet Primair Onderwijs.

4.4

Wat hebben onze leerlingen nodig?

Ons brein komt steeds meer in beeld door allerlei onderzoeken die er recentelijk zijn gedaan.
Hoe leren kinderen volgens de nieuwste inzichten betreffende het brein?
Als we kijken naar onze schoolpopulatie is het van belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
behoefte van onze kinderen. De populatie hebben we in beeld gebracht. ( bijlage) Ook hebben we
een inventarisatie gemaakt op basis van ‘brein denken’ wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen.
( bijlage)
In de diverse bijeenkomsten met het team, en alle info die we hebben van onze kinderen, zijn we ons
gaan verdiepen in lager orde denken en hoger orde denken. Dit wordt geïllustreerd met het schema
van BLOOM.

Voor onze schoolbevolking is zowel lager orde denken alshoger orde denken leerlingen aan de orde.
Wat is lager orde denken?
Denken van lagere orde (onthouden en reproduceren, begrijpen en toepassen) gebeurt op school
veelvuldig. Maar de laatste 2, begrijpen en toepassen zijn onderbelicht. De focus moet op deze 2
laatste zeker gericht zijn. Met name voor kinderen die pratisch zijn.
Wat is hoger orde denken?
Hogere orde-denken gaat over analyseren, evalueren en creëren. Die laatste twee zijn minder
vanzelfsprekend. Evalueren is het bedenken en gebruiken van criteria om iets te toetsen: een idee,
de aard van een probleem, het nut van een oplossing, de kwaliteit van een constructie, de smaak van
een gerecht, enzovoort. Het kan een opmaat zijn naar wetenschappelijk denken. Het kan in de klas
worden toegepast door criteria te bedenken voor een presentatie, een verhaal of een bouwwerk.
Het gaat dan vooral om het proces van denken, informatie verzamelen, overleggen, afwegen,
formuleren, uitproberen en bijstellen, dat leidt tot zulke criteria. Evalueren vraagt niet alleen om
zorgvuldig en systematisch denken, maar ook om kritisch denken.
Om hoger orde denken te laten slagen is het nodig om executieve functies bij onze leerlingen te
trainen:
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1 Trainen:
Oefenen en herhalen van handelingen
2 Modelleren:
Het voorbeeldgedrag van anderen wordt in kaart gebracht, met als doel
dat het nagebootst kan worden.
3 Visualiseren:
Het in beeld brengen van… Sommige kinderen zijn meer visueel ingesteld.
4 Schematiseren / structureren:
Hierbij kun je denken aan schema’s en mindmaps
5 Dopamine onderdompeling:
Dopamine is een stofje wat wordt aangemaakt in onze hersenen als we
autonomie en betrokkenheid ervaren. Daarvoor is nodig:
Opbouw in eigenaarschap
Keuze mogelijkheden
Veilig pedagogisch klimaat
Leerlingen te laten exploreren en ontdekken

Realisatie kerndoelen
Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen behaalt bij haar onderwijsactiviteiten.
Daarbij hanteert ze te bereiken doelstellingen aan het eind van het basisonderwijs. Door de leerstof
aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop deze leermiddelen
worden ingezet en de leertijd die wordt gebruikt voor de onderwerpen, voldoet ‘t Kwekkeveld aan de
wettelijke eisen zoals verwoordt in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.
‘t Kwekkeveld heeft een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden dat:
•
voldoet aan de kerndoelen;
•
in overeenstemming is met de referentieniveaus;
•
in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen;
•
in doorgaande lijn wordt aangeboden;
•
geschikt is om af te stemmen in verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

4.5

Onze kwaliteitszorg

Onze school werkt planmatig aan de ontwikkeling van het onderwijs. Dit is een cyclisch proces. We
stellen doelen, werken aan verbetering, gaan na of verbeteringen leiden tot meer resultaat, borgen
zaken die goed lopen en stellen nieuwe doelen.
Een goed pedagogisch didactisch klimaat, een goed onderwijsaanbod en handelingsgericht werken
vormen de pijlers van een goede ondersteuning van kinderen. Het bieden van onderwijs en
ondersteuning baseren we op de volgende uitgangspunten:
•
we denken, kijken, praten en handelen in termen van onderwijsbehoeften;
•
we gaan uit van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouder en
eventuele begeleider(s);
•
we richten ons op het benutten van kansen en positieve factoren en het zoeken naar
mogelijkheden;
•
we werken handelingsgericht dus gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen;
•
we werken systematisch en transparant (waar mogelijk);
•
de leerkracht van de leerling staat centraal en is de sleutelfiguur (voor leerling en ouder(s)).
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De leerkracht is als professional de eerste verantwoordelijke voor goed onderwijs en een goede
begeleiding van de leerlingen gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis van
het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en de leerlijnen voor de verschillende vakken en
vakgebieden, houden leraren bij het geven van instructie en opdrachten tot verwerking rekening met
verschillen tussen leerlingen volgens het effectieve directe instructie model. De klassenorganisatie
draagt bij aan het bieden van mogelijkheden tot differentiatie. De intern begeleider vervult binnen
de school een coördinerende en begeleidende rol op het gebied van de leerlingenzorg.
In bijlage de zorgniveaus.

4.6 Ons personeelsbeleid
Een professioneel werkklimaat is de basis voor goed onderwijs. Met professionaliteit wordt bedoeld
een goed samenspel van betrokkenheid en vakbekwaamheid van medewerkers. Wie met plezier
werkt, verantwoordelijkheid draagt, uitdaging heeft, zich gewaardeerd voelt en professionele
feedback krijgt, is beter in staat om goed onderwijs te bieden. Het personeelsbeleid is erop gericht
om de voorwaarden te scheppen voor een goed werkklimaat. Dit betekent dat iedere medewerker
ook zelf een bijdrage moet leveren aan het werkklimaat. Dat bepaal je immers met z´n allen. Een
actieve en constructieve bijdrage van iedereen is hierbij van belang.
Wat doen we dan?
 In het digitale bekwaamheidsdossier Cupella is alles hieromtrent terug te vinden [ kijkwijzers,
evaluatielijsten, verslagen groepsbezoeken, 360 graden feedback, verslagen functioneringsen beoordelingsgesprekken]. Daarmee borgen we de professionele ontwikkeling van de
medewerkers.


Gesprekkencyclus personeel.
De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na
bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere
medewerker zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan
wordt besproken met de leidinggevende en, al dan niet aangepast en vervolgens vastgesteld.
De gesprekkencyclus bestaat uit twee 'typen' gesprekken, te weten het
functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken komen aan de orde
binnen een cyclus van drie jaar.



Elk jaar bezoekt de directie ook één of meerdere keren de klassengroepen. Dit gebeurt via
een eigen kijkwijzer. De ervaringen komen terug in de gesprekkencyclus.



Elk jaar heeft ook elke leraar een aantal groepsbesprekingen met de intern begeleider
waarbij de cognitieve en sociaal/emotionele resultaten van de groep besproken worden.

Professionele schoolcultuur en betrokkenheid.
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele
cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om
deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op versterking van
vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking die gericht is op
kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. De activiteiten zijn vooral
zichtbaar in onze jaarplannen.
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Een klimaat waarin alle belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate
van invloed op het verandervermogen van de school. Collegiale consultatie en intervisiemomenten
spelen een belangrijke rol binnen de professionele cultuur van de school.
Ambities.
We willen nog meer samenwerking realiseren binnen het EBC. Deze samenwerking richt zich dan
op grotere zelfsturing en het professioneel aanspreken van elkaar. We willen dit doen door
ontwikkeling met Stichting Leerkracht. Delen van kennis en kunde.

Persoonlijke ontwikkeling en de integrale benadering.
Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de
persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking,
doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de
medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid
afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school.
Alle teamleden monitoren hun eigen ontwikkeling in het digitaal bekwaamheidsdossier Cupella.
Deze benadering wordt zichtbaar in het jaarlijkse scholingsplan.
Ambities.
We willen dat persoonlijke ontwikkeling meer en meer gekoppeld wordt aan schoolontwikkeling.
Dit gaan we terugzien in het scholingsplan waarbij duidelijk aangegeven wordt waar de
persoonlijke ontwikkeling gekoppeld is aan de schoolontwikkeling. Van iedere gevolgde
training/opleiding vindt overdracht plaats naar het team en staan de vragen centraal: Wat gaat er
veranderen in mijn praktijksituatie en waarom en wat betekent het voor mezelf en de school?
We willen dat de oudergesprekken een verdiepingsslag maken richting educatief partnerschap
zodat de driehoek ouders/kind/leerkracht nog verder versterkt wordt. Dit doen we door middel
van teamscholing.

Evenredige vertegenwoordiging.
Onze school is onderdeel van SKOPOS. SKOPOS streeft een evenwichtige man/vrouw-verhouding
binnen de groep van leidinggevenden na. Er wordt zodoende aandacht besteed aan de positie en
loopbaanperspectieven van zowel vrouwen als mannen. Aan potentiële kandidaten wordt de
mogelijkheid geboden om zich verder te ontwikkelen in de richting van een leidinggevende functie
door:
Actief ambities van medewerkers te onderzoeken in functioneringsgesprekken.
Opleiding tot basis-vakbekwaam schoolleider.
M.T. leden hebben een L.B. functie.
De directie bestaat uit 100% vrouw. Bij gelijkwaardige kwaliteiten geniet een man de voorkeur.

4.7 Beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet
zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen
Sponsoring
"Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt en waarvoor een
tegenprestatie wordt verlangd, waarmee leerlingen en/of ouders in schoolverband worden
geconfronteerd". Om de sponsoring in de hand te houden stelden het Ministerie en de
onderwijsorganisaties een sponsorconvenant op. Het schoolbestuur heeft beleid ontwikkeld m.b.t.
sponsoring. Dit beleid is door de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) akkoord
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bevonden. Als school hebben wij samen met de MR sponsorbeleid geformuleerd. Schenkingen vallen
niet onder het begrip sponsoring.
Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:
•
Gesponsorde lesmaterialen (lesmaterialen zoals lesboekjes, video’s, folders, posters
en spellen);
•
Sponsoren van activiteiten (voor het organiseren van schoolfeesten, sportdagen,
schoolreisjes);
•
Sponsoren van gebouw/inrichting/computerapparatuur.
Tegenprestaties
Bij tegenprestaties kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
•
Advertenties (Scholen bieden de mogelijkheid om te adverteren bijvoorbeeld in hun
schoolkrant of op prikborden);

Uitgangspunten
Aan het convenant liggen vier belangrijke uitgangspunten ten grondslag:
•
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling 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 het fatsoen, mag niet inspelen op gevoelens van angst of bijgelovigheid en
mag niet misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of
goedgelovigheid van leerlingen.
•
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar
brengen.
•
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het
onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt.
•
Sponsoring mag niet de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden. Het uitvoeren van de
wettelijk opgedragen kernactiviteiten mag niet afhankelijk worden van sponsormiddelen
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5. Analyse van het functioneren van de school

In het gehele visietraject hebben we uiteindelijk samen met het team gekeken naar de acties die we
op de agenda willen krijgen voor het komend jaar. Hieronder staat met het schema de 4 V’s al een
korte samenvatting. We willen echter de ouders ook meenemen in het hele visietraject en daarom
gaan we ze informeren en bevragen om de lijst verder aan te vullen. Dat zullen we gaan oppakken in
augustus-september 2018.
In de bijlage de eerste ontwikkel ideeën van het team.
Versterken:












Vasthouden:






Doelgericht gaan werken
Doelen als leidraad – anders werken met methoden
Doelen zichtbaar maken
Leerlingen betrekken bij de doelen
Het kan zonder groepsplan verder vorm geven
Implementatie methodiek met specifieke aandacht voor:
Ontwikkeling toepassingsweken
Ruimte voor eigen leervragen
Ontwikkeling Executieve functies
Pedagogisch handelen protocol met Kwekkeveld en PLU
Invoering thematisch werken:
Keuze methodiek (passen bij Let’s play)

Het kan zonder groepsplan
Stellen van kinddoelen/ groepsdoelen
Zelfstandigheid
Samenwerken
Groepsoverstijgend werken
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Verzwakken:





Methode als doel
Combigroepen als 2 groepen zien
Werken alleen binnen de klas
Nadruk op wat niet kan

Verdwijnen:







Vasthouden aan methodes
Alleen klassikaal les aanbieden
1 aanbiedingsvorm gebruiken
Aparte wereldoriëntatie vakken
Weektaken zonder differentiatie
Zelfstandig werk zonder doel als weektaak

6. Langetermijnontwikkelingen
Zie meerjarenplan 2018-2022, inclusief prioriteiten
Veiligheidsplan met monitoring
Anti-pestbeleid

Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR)
Meesturen met het schoolplan
Overige documenten (in de vierjaren cyclus)
 Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.)
 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
 Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie
 Kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten (incl. nulmeting)
 RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim)
 Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg)
 School ondersteuningsprofiel
 Scholingsplan (schoolspecifiek)

Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR)
 Strategisch beleidsplan
 Competentiecyclus
 Scholingsplan (bestuur)
 Veiligheidsplan
 Procedure schorsen en verwijderen
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