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1.

Inleiding

Basisschool De Steiger maakt deel uit van de Borgesiussstichting. Deze stichting heeft als missie
om kinderen te ondersteunen en te begeleiden zodat zij uit kunnen groeien tot evenwichtige volwassenen die participeren in de samenleving en daaraan als wereldburger hun eigen, waardevolle
bijdrage leveren. De Borgesiusstichting werkt vanuit de kernwaarden verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenheid. Zij streven naar een balans tussen de drie domeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze wordt benaderd vanuit verschillende perspectieven: de pedagogische
dimensie, de didactische dimensie en de organisatorische dimensie. Voor een uitgebreidere toelichting van de visie van de Borgesiusstichting verwijzen wij naar bijlage 1.
In het schoolplan sluiten we aan bij het beleid van de Borgesiusstichting. We geven in dit plan aan
hoe wij vanuit onze visie invulling geven aan de kaders van de Borgesiusstichting en welke keuzes
we voor de toekomst van het onderwijs op onze school hebben gemaakt.
We beschrijven in dit schoolplan wat we met ons onderwijs willen bereiken, hoe we ons onderwijs
daartoe (willen) inrichten, welke materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat organiseren.
Daarnaast beschrijft dit schoolplan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken, hoe personeel
zich ontwikkelt, welke vernieuwingen en verbeteringen we op grond van de interne en externe analyses willen aanbrengen in de nabije toekomst. Het schoolplan is een wettelijk voorgeschreven document dat door het bestuur ter verantwoording aan de inspectie wordt toegestuurd. De inhoud
van ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is betrokken bij het opstellen van dit plan. Het schoolplan is tevens het document dat de verbanden legt tussen en de basis is voor allerlei andere documenten die op school aanwezig zijn.
Wij stellen jaarlijks, aan het begin van elk schooljaar, een jaarplan op. Hierin vindt de vertaalslag
van de beleidsvoornemens vanuit het schoolplan plaats. Deze jaarplannen en dit schoolplan worden
elk halfjaar geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.

2. De context van de school
De school en haar omgeving.
Basisschool de Steiger is een basisschool gelegen in het hart van het meer dan 400 jaar oude dorp
Stampersgat. Zij bevindt zich in een multifunctionele locatie, die zij deelt met kinderopvang De Kajuit en Dorpshuis De Steiger. Dorpshuis De Steiger beschikt over een inpandige sportzaal, bibliotheek en enkele gespreksruimtes. Basisschool De Steiger is de enige school in het dorp en neemt
daarmee een belangrijke plaats in binnen de gemeenschap.
De school geeft richting aan het leren van ongeveer 90 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De
kinderen hebben een eigen plek in één van de vier stamgroepen, verdeeld over 4 lokalen. Het onderwijs wordt georganiseerd in groepen van twee opeenvolgende leerjaren, zogenaamde combinatiegroepen.
Het leerlingen aantal op onze school bedroeg op 01-10-2018 91 leerlingen. Zo goed als alle leerlingen uit Stampersgat krijgen onderwijs op BS De Steiger. De leerlingpopulatie is overwegend autochtoon. Bij de nieuwe maat voor schoolweging (Centraal Bureau voor de Statistiek) is voor onze
school een gemiddelde score berekend van 30,8. Dit betekent dat er geen extra financiële middelen
beschikbaar zijn voor leerlingondersteuning. De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de

schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten die we van de
school mogen verwachten. De meeste scholen hebben een schoolweging rond het gemiddelde, dat
iets onder 30 ligt.
De leeftijdsverdeling van de kinderen op 19-04-2018
37 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar
60 leerlingen van 8 jaar en ouder

4
Schoolplan De Steiger 2019-2022

Leerlingprognose (CBS, april 2019)
Aantal lln op:

1-10-2018
91

1-10-2019
92

1-10-2020
79

1-10-2021
75

1-10-2022
74

Het personeel (april 2019) bestaat uit:

1 directielid (wtf 0,6)

1 intern begeleider (wtf 0,4)

8 leerkrachten (wtf 5,43)

Administratief medewerker (wtf 0,1)
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt rond de 45 jaar en zij hebben een gemiddelde
werkervaring van 12 jaar. Er is een vrouwelijke directie, er zijn geen mannen werkzaam. BS De
Steiger ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde met betrekking tot de afspiegeling m/v binnen
het Nederlandse basisonderwijs. De directie bestaat uit een man/vrouw, die wordt ondersteund
door een vrouwelijke IB-er.

Als aanvulling bij dit hoofdstuk is een SWOT analyse gemaakt. Deze is bijgevoegd als bijlage.

3. Visie
In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar ook in onze doelen voor de toekomst gaan we uit van onze visie:
Hoger doel
Basisschool De Steiger biedt voor de kinderen in Stampersgat en omgeving toegankelijk en eigentijds onderwijs. De basis hiervoor is onze Katholieke identiteit waarbij we openstaan voor alle andere geloofsopvattingen. We zijn onderdeel van een kleinschalige gemeenschap en zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van onze kinderen. We anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en maken gebruik van elkaars professionaliteit en diversiteit. We ontwikkelen
gericht op cognitieve en sociale vaardigheden binnen een betekenisvolle leer- en leefomgeving.
Gewaagd doel
Basisschool De Steiger is samen met de Kajuit een kindcentrum, waarbinnen kinderen zich in een
rustige en veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen tot individuen die oog hebben voor de wereld
om zich heen. Jong en oud zorgt voor elkaar, eigenheid en respect zijn hierbij vanzelfsprekend. Het
onderwijs wordt afgestemd op de individuele behoefte van de leerling waarbij de leerkracht de
leerling begeleidt bij het behalen van zijn eigen leerdoelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gevarieerde werkvormen en prikkelende materialen en wordt de zelfstandigheid van leerlingen gestimuleerd. Leerlingen leren van en met elkaar, in een uitdagende leeromgeving met ontdekhoeken
en leerpleinen. Samen met de Kajuit zorgt de school voor een duidelijke doorgaande lijn in de kindontwikkeling van 0-12 jaar.
Kernwaarden
De ouder die kiest voor BS De Steiger kiest voor een school waarbinnen eigenheid, zorgzaamheid
en spelenderwijs, ontdekkend leren centraal staan.
Eigenheid: Dit uit zich in onderwijs op maat, waarbij leerlingen onder begeleiding en coaching van
de professional hun zelfstandigheid vergroten.
Zorgzaamheid: Wij vinden het belangrijk dat we voor elkaar zorgen en samen leren binnen een
rustige, veilige en gestructureerde omgeving.
Spelenderwijs, ontdekkend leren: We prikkelen leerlingen middels een gevarieerd lesaanbod binnen
een uitdagende leeromgeving.
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Kernkwaliteiten
Onze kernkwaliteiten zijn:

Veiligheid

Samenwerking

Kleinschalig
Wij werken vanuit deze kernkwaliteiten en delen deze waarden in ons team. Dat maakt ons als
team sterker.

Opbrengsten
Basisschool De Steiger vindt het belangrijk dat er een goede balans is tussen resultaten op cognitief, sociaal emotioneel en vaardigheidsniveau. We brengen de ontwikkeling van kinderen in kaart
via observaties, gesprekken en toetsing. We meten eveneens elke twee jaar de tevredenheid van
kinderen, ouders en personeel. Vanuit ons hogere doel en de meest recente tevredenheidsmeting
(maart 2019) hebben we de volgende opbrengsten geformuleerd.
De leerlingen geven de school een algemeen rapportcijfer van gemiddeld minimaal een 8.
Leerlingen geven in de tevredenheidspeilingen een gemiddelde score van 2,75 (uit 3) op de
volgende onderdelen, gericht op de sociale veiligheid:
o Heb je het naar je zin in de groep?
o Durf je te zeggen wat je vindt?
o Zorgt de juf/meester dat je jezelf goed voelt?
o Luistert de juf/meester goed naar je?
o Geeft juf/meester je voldoende vertrouwen?
o Wordt je wel eens gepest?
o Voel je jezelf veilig in de klas en op het schoolplein?
o Vind je het leuk om naar school te gaan?
o Kun je met vragen altijd bij de juf of meester terecht?
o Leer je op school voor jezelf op te komen?
De leerlingen geven een gemiddelde score van 2,5 (uit 3) op de volgende onderdelen, gericht op het leren van vaardigheden:
o Leer je op school om duidelijk te zeggen wat je vindt?
o Leer je op school goed samenwerken met anderen?
o Is er op school voldoende ruimte om je eigen ideeën uit te voeren?
o Leer je op school om te gaan met mensen die anders denken dan jij?
De leerlingen geven een gemiddelde score van 2,75 (uit 3) op het onderdeel ‘Legt de juf of
meester goed uit’.
De leerlingen geven een gemiddelde score van 2,5 (uit 3) op de onderdelen ‘Vind je de
kernvakken leuk’?
De leerlingen geven een gemiddelde score van 2,5 (uit 3) op de onderdelen aangaande
rust en structuur in de school en de groep.
-

De ouders geven de school een algemeen rapportcijfer van gemiddeld minimaal een 7,5
De ouders geven de school een gemiddelde score van 3 (uit 4) op de volgende onderdelen
o Aandacht aan de kernvakken
o Rust en orde
o Omgang met pestgedrag
o De sfeer in de groep
o Omgang van leerlingen met elkaar
o Begeleiding van leerlingen
o Veiligheid en het zichzelf prettig voelen van leerlingen op De Steiger
o Communicatie vanuit de school naar de ouders

-

Het personeel geeft de school een gemiddelde score van 3,5 (uit 4) op de volgende onderdelen
o Rust, orde en sfeer
o Omgaan met pestgedrag
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o
o
o
o
o
o
-

De begeleiding van leerlingen
Leermiddelen
Didactische vaardigheden van de leerkrachten
Gebruik maken van elkaars expertise en het krijgen van ontwikkelingsmogelijkheden
Geven van betekenisvol onderwijs bij wereldoriëntatie
Interne en externe communicatie

We streven naar een score op de eindtoets basisonderwijs die tenminste boven het landelijk gemiddelde ligt, passend bij onze schoolpopulatie.
Tenminste 70% van de leerlingen stroomt uit naar een VMBO-T of hoger
Tijdens de schoolloopbaan hanteren we op de kernvakken de norm dat 80% van de kinderen een IV of hoger scoort.
Gelijk houden van leerlingenaantallen t.o.v. april 2019

Ambities 2019-2023
Hieronder noemen we op hoofdlijnen onze ambities. Deze worden gespecificeerd in de jaarplannen
van de school.
1. Versterken didactisch handelen. Invoering directe instructiemodel waarbij doelgericht gewerkt wordt, werken op niveau en groepsdoorbroken onderwijs wordt gestimuleerd
2. Vormgeven van spelenderwijs, ontdekkend leren bij wereldoriëntatie (coöperatief leren, betekenisvolle ruimtes, werken volgens een schoolbrede cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren en samenwerking met de omgeving)
3. Zelfverantwoordelijk leren bij leerlingen stimuleren en het meer betrekken van kinderen bij
het eigen leerproces middels kindgesprekken, het opstellen van persoonlijke leerdoelen en
coöperatief leren. De leerkracht kan afwisselen tussen instrueren, begeleiden en coachen.
4. Versterken van resultaten bij begrijpend lezen, mede vanuit samenwerking met het cluster
op dit vakgebied.
5. Borging van afspraken middels een goed kwaliteitssysteem. Specifiek gericht op schoolklimaat en didactisch handelen. Kwaliteitskaarten maken hier deel van uit.
6. Versterking van een professioneel leerklimaat door intervisie, collegiale consultatie en effectief teamoverleg.
7. Doorgaande lijn 0-13 versterken.
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4. Inrichting van beleid
De inrichting van het beleid voor de jaren 2019-2023 is tot stand gekomen na diverse brainstormsessies met het team en ouders (januari t/m april 2019). In deze brainstormsessies zijn de kernwaarden vastgesteld en is, vanuit draagvlak, richting gegeven aan de visie en ambities voor de komende jaren.
Bij de beschrijving van het beleid gaan we uit van de kaders van de inspectie (onderzoekskader
2017, met aanvullende wijzigingen per 1 juli 2018).
Voor het inrichten van het beleid gaan we uit van 2 aspecten: primaire en secundaire processen.
Het primaire proces betreft het onderwijsproces dat wordt beschreven in paragraaf 4.1. Hieronder
vallen:
Schoolklimaat en pedagogisch klimaat
Onderwijsleerproces en onderwijsresultaten
Secundair betreft het de organisatie en zijn bijbehorende (secundaire) processen, zoals beschreven
wordt in paragraaf 4.2. In die paragraaf komen aan de orde:
Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog
Financieel beheer
Bij het beschrijven van de indicatoren gaan we eveneens uit van de kaders vanuit de Borgesiusstichting. Bij de indicatoren ‘zicht op ontwikkeling, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur’ wordt hier
specifiek naar verwezen.
Per indicator beschrijven we de volgende zaken:
Onze (specifieke) visie en opvattingen m.b.t. de genoemde indicator
Wat gaat er goed
Wat er beter kan
Beleidsvoornemen voor de komende vier jaar
4.1 Het onderwijsproces.

In onze visie op het onderwijskundig beleid beschrijven we de volgende onderwerpen welke betrekking hebben op het primaire proces.
Schoolklimaat en pedagogisch klimaat
Onderwijsleerproces en onderwijsresultaten
o Aanbod
o Didactisch handelen en klassenmanagement
o Onderwijstijd
o Zicht op ontwikkeling
o (Extra) ondersteuning
o Samenwerking
o Resultaten
o Toetsing en afsluiting

8
Schoolplan De Steiger 2019-2022

Schoolklimaat en pedagogisch klimaat
Visie en opvattingen
Veiligheid is binnen de school een taak van allen. We werken samen met ouders en partners
in de omgeving, aan een klimaat waarin zorgzaamheid en eigenheid vanzelfsprekendheden
zijn. Het is van belang dat kinderen en medewerkers zich binnen een prettige werk- en leefomgeving kunnen ontwikkelen en iedereen op een respectvolle manier met anderen omgaat.
Wanneer men zich veilig voelt, zichzelf durft te zijn en gewaardeerd wordt om wie hij is, kan
hij zichzelf makkelijker op sociaal, cognitief en toekomstgerichte vaardigheden ontwikkelen.
In onze school staat het creëren van een goed pedagogisch klimaat voorop. We bieden,
kindcentrumbreed, rust en structuur en handelen volgens duidelijke afspraken waarbij we
iedereen gelijkwaardig behandelen. Een positieve sfeer waarbij men oprecht geïnteresseerd
is in elkaar en weten wat er in de ander omgaat, is voor ons belangrijk. We staan voor elkaar klaar en leren van en met elkaar.
We brengen jaarlijks de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart middels KIJK
en SCOL. Daarnaast voeren we kindgesprekken. De uitkomsten van deze metingen en gesprekken zijn input voor de individuele en/of groepsinterventies.
Wat goed gaat
Er wordt door zowel ouders als het team aangegeven dat er een prettige sfeer is op
school. Leerlingen voelen zich prettig in de groep en bij de leerkracht.
Leerkrachten en leerlingen hebben een goed contact, leerlingen zijn tevreden over
het feit dat ze altijd bij de leerkracht terecht kunnen.
Binnen de school wordt gewerkt vanuit rust en structuur en zijn er heldere schoolregels.
Er is de mogelijkheid voor het inzetten van extra ruimtes in de school.
Het schoolgebouw draagt bij aan het werken in een prettige leef- en leeromgeving.
Wat beter kan
We werken volgens het aanwezige pestprotocol. Dit protocol is over het algemeen
afdoende maar voldoet niet aan de huidige wensen.
De schoolafspraken dienen eveneens te worden gecommuniceerd met ouders. Daarnaast afstemming met BSO en voorschoolse opvang t.a.v. deze afspraken.
Inbedding van sociaal-emotionele ontwikkeling binnen het grotere geheel.
Een goede doorgaande lijn t.a.v. pedagogisch handelen en borging van de afspraken.
Opvolging van analyse vanuit SCOL t.a.v. interventies voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Aanwezigheid van sociaal schoolveiligheidsplan.
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Voeren van kindgesprekken, voeren van kind/oudergesprekken. De leerling kan deze
gesprekken voorbereiden. We werken gezamenlijk vanuit een vaste structuur.
Respect voor zichzelf, materiaal en de ander. ‘Hierbij kan eventueel een ‘Steigermap’
(portfolio) ingezet worden als middel.
We sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben en bespreken meningen en gevoelens,
het vergroten van verdraagzaamheid. In alle groepen wordt gestart met een gezamenlijke opening waarin de leerling aan kan geven hoe het met hem/haar gaat en
wat hij/zij kwijt wil.
Afspraken rondom het schoolklimaat en een goed pedagogisch klimaat worden vastgelegd in een schoolveiligheidsplan. Dit middels kwaliteitskaarten welke jaarlijks
worden geëvalueerd waardoor tevens borging plaatsvindt.
Stimuleren van een professioneel leerklimaat voor leerkrachten waarbinnen zij zich
leerbaar en kwetsbaar op durven stellen. Dit middels actief werkoverleg en intervisie.
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-

Overdracht van peuter naar kleuter intensiveren, eveneens op het gebied van sociale
veiligheid. Dit middels een warme overdracht, in aanwezigheid van pedagogisch medewerker, leerkracht en ouder. Er is een kernteam geformeerd die dit meeneemt,
evenals de afspraken rondom de doorgaande lijnen, ondersteuning en organisatorische zaken.

Onderwijsleerproces

Aanbod
Visie en opvattingen
Op basisschool De Steiger staan we voor goed onderwijs. Daarbij gaan wij uit van de kerndoelen en leerlijnen, gericht op de referentieniveaus. We hebben hierbij als uitgangspunt dat
kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen een ononderbroken ontwikkelingslijn. Dit is zichtbaar in onze methodekeuzes en eensluidende werkwijzen. De methodes zijn ondersteunend
aan de vormgeving van het onderwijs. (Zie voor een overzicht van de gebruikte methodes
bijlage…) Waar mogelijk maken we verbindingen en plaatsen de lesstof in een groter geheel
waarbij doelgericht werken centraal staat. Dit om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen
en toepassing in het dagelijks leven.
We vinden het belangrijk dat het onderwijs plaatsvindt in een betekenisvolle omgeving waarbinnen kinderen op een spelenderwijze, ontdekkende manier kunnen leren. De leerkracht
wisselt hierbij af tussen het geven van instructie en het begeleiden of coachen van leerlingen. De leerling kan gebruik maken van prikkelende, actuele materialen en de leerkracht
maakt kinderen nieuwsgierig en betrokken middels activerende, coöperatieve werkvormen.
Lesovergangen zijn een moment waarop leerlingen gestimuleerd worden om even actief te
bewegen.
ICT is daarnaast een ondersteunend middel, waarbij we willen waken voor een gezond evenwicht tussen digitaal werken en het voorbereiden op de toekomst enerzijds en het beeldschermgebruik anderzijds.
We zijn ons er van bewust dat leerlingen niet alleen cognitieve kennis nodig hebben om zich
goed te kunnen ontwikkelen. Daarom besteden wij eveneens aandacht aan het stimuleren
van diverse vaardigheden zoals sociale vaardigheden, samenwerken, creatief denken, zelfverantwoordelijkheid, presentatievaardigheden en ‘leren leren’. We maken hierbij gebruik
van onze kleinschalige omgeving maar leren kinderen eveneens om wereldwijs te worden.
Actief burgerschap wordt vormgegeven door tijdens met name de zaak- en creatieve vakken
samen te werken met de omgeving.
Wat goed gaat
De methodes voor rekenen, technisch lezen en de Nederlandse taal/spelling zijn up
to date en voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus.
Er is budget gereserveerd voor de aanschaf van digitale middelen
De kwaliteit van de aanwezige leermiddelen en materialen wordt overwegend als positief ervaren.
De school wordt door kinderen, leerkrachten en ouders gewaardeerd ten aanzien van
sfeer en functionele inrichting.
Wat beter kan
Het huidige gebruik van de ICT-infrastructuur en de aanwezige ICT mogelijkheden
De aantrekkelijkheid van het schoolplein wordt door de leerlingen als aandachtpunt
gegeven.
De aandacht voor creatieve vakken
Omgang met social media
Mogelijkheden om vakoverstijgend te werken
Groepsdoorbrekend werken, binnen de combinatiegroep en waar mogelijk daar buiten
Inzet van activerende werkvormen; spelend leren, sensomotorisch werken en coöperatief leren.
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-

Functionele inzet van leerpleinen
Structureel aandacht voor de toekomstgerichte vaardigheden samenwerken, creatief
denken, zelfverantwoordelijkheid, presentatievaardigheden en ‘leren leren’.
Aanpak en werkwijze, eventueel met behulp van een methode, voor begrijpend lezen.
Actualisatie van methodes voor en werkwijze bij wereldoriëntatie.
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Groepsdoorbrekend werken binnen de combinatiegroep verstevigen waarbij het EDI
model ondersteunend is.
Aanpak van wereldoriëntatie (WO) verrijken

Activerende werkvormen inzetten, startend vanuit coöperatief leren.

Naast de inzet bij de kernvakken zijn spelend, ontdekkend leren en aandacht
voor sensomotorische ontwikkeling onderdeel van het aanbod bij WO.

Doorgaande lijn in aanpak, er is een vaste basis waar de gehele school mee
werkt. Deze is gebaseerd op onderzoekend en ontdekkend leren.

We starten met het inbedden van vaardigheden van leerlingen waarbij samenwerkend leren, zelfverantwoordelijkheid, stellen van goede leervragen, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaat en presentatievaardigheden de eerste uitgangspunten zijn. Dit combineren we met het aanleren van cognitieve
kennis.

We werken kindcentrumbreed met drie gezamenlijke thema onderwerpen per
jaar. We werken op deze momenten groepsoverstijgend.

We geven schoolbreed, in de middagen, lessen rondom de zaak- en creatieve
vakken. In de ochtend staan de kernvakken op het programma. Op vrijdagmiddag werken we groepsoverstijgend bij de groepen 5 t/m 8.

De creatieve vakken sluiten aan bij de vakken van wereldoriëntatie.

Leerkrachten krijgen scholing t.a.v. de verrijking en de genoemde aanpak bij
wereldoriëntatie.
We maken bij onze kern- en zaakvakken gebruik van prikkelende materialen (themahoeken per bouw bij WO, wisbordjes, ICT materialen).
Borging van werkwijzen middels kwaliteitskaarten. Specifiek werkwijze WO, didactisch handelen, activerende werkvormen (coöperatief leren, spelend leren, sensomotorisch werken).
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Didactisch handelen en klassenmanagement
Visie en opvattingen
Basisschool De Steiger dient leerlingen voor te bereiden op hun toekomst en participatie in
de samenleving. De leerkracht is een belangrijke spil in deze voorbereiding, goed didactisch
handelen en bijbehorend klassenmanagement is daarom voor ons erg belangrijk.
We werken op school met combinatiegroepen waardoor het goed kunnen organiseren van de
lessen aan meerdere, doorgaans twee, jaargroepen een belangrijke basis is. We werken
hierbij momenteel volgens het ‘tic/tac’ model, waarbij de instructie aan de verschillende
jaargroepen wordt afgewisseld. Het is onze ambitie om de stof tussen de jaargroepen meer
te kunnen clusteren zodat instructies meer afgestemd worden op de doelen en het niveau
van de gehele groep. Dit om de betrokkenheid te vergroten en onderwijs op maat goed vorm
te kunnen geven.
Een belangrijk uitgangspunt voor BS De Steiger is het stimuleren van de zelfstandigheid en
bijhorende zelfverantwoordelijkheid van leerlingen. Zelfverantwoordelijk leren is van cruciaal
belang voor het leren, de motivatie en daarop volgend de leerprestaties van de kinderen.
Het is hiervoor belangrijk dat leerlingen zichzelf leren kennen en dat zij samen met de leerkracht en andere leerlingen, investeren in hun eigen leerproces. Voor leerkrachten is het belangrijk dat zij voorwaarden scheppen om deze houding bij kinderen te ontwikkelen. Instructie gericht op kennisoverdracht, leerstrategieën en sociale vaardigheden dienen binnen een
betekenisvolle omgeving te worden ingericht. Voorwaardelijk hiervoor is een duidelijke en
gestructureerde leeromgeving, waarin de balans gezocht wordt tussen interne (leerling-gestuurde) en externe (leerkracht-leerling) sturing.
Het afstemmen op het individu en de verschillen tussen de leerlingen vindt plaats door aanpassingen in instructie en verwerking. Observaties en toetsanalyses zijn helpend om de leerling het juiste aanbod te geven. We werken met verlengde instructies, gericht op de kinderen die meer nodig hebben. Dit kan uitdagende stof betreffen of extra oefening op bepaalde onderdelen. We werken hierbij vanuit de kerndoelen waardoor gezorgd wordt voor
een logische opbouw in kennis. Wanneer noodzakelijk kunnen leerlingen lessen volgen, aangepast op niveau. Uitgangspunt is steeds dat leerlingen het onderwijsaanbod krijgt dat bij
hen past en dat er gewerkt wordt vanuit de zone van naaste ontwikkeling.
Wat goed gaat
We maken gebruik van ‘voortoetsing’ middels observaties en afname van ondersteunende toetsen. Dit maakt differentiëren en doelgericht werken overzichtelijker en
makkelijker.
De leerlingen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen, zij leren ook hoe ze dit
moeten doen. Leerlingen geven aan hier tevreden over te zijn.
- We werken met weektaken in de groepen 5 t/m 8.
Wat beter kan
Gebruik maken van een schoolbreed instructiemodel
Doorgaande lijn t.a.v. vaste structuren (inzet van vragenblokjes, planborden, instructieschriften)
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Vergroten van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van leerlingen m.b.v. ondersteunende structuren (weektaak, vragenblokjes, planborden, zelfcorrigerend materiaal en ICT).
Combineren van lesstof in diverse jaargroepen; doelgericht instructie geven
Scholing op didactisch handelen, gericht op eenduidig en schoolbreed instructiemodel.
Functionaliteit van de leerpleinen verhogen gericht op het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid, ontdekkend leren en creëren van rust- en werkplekken.
Scholing van leerkrachten op afwisselende leerkrachtrol (sturen/begeleiden) en wat
zij kunnen verwachten op vaardigheidsniveau van leerlingen. Hierbij starten met de
leerlijn samenwerken. De Mindframes van Bazalt kunnen uitgangspunt zijn.
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Onderwijstijd
Visie en opvattingen
We houden ons als school aan de wettelijke bepalingen betreffende het plannen van de onderwijstijd. Over de hele schoolloopbaan genomen zorgen we dat we ruim boven de minimum onderwijstijd blijven. Er wordt gewerkt met een werkweek van 5 dagen, waarbij de
kinderen van groep 1 t/m 4 23 ¾ uur per week naar school gaan en de leerlingen van groep
5 t/m 8 25 ¾ uur.
We werken op BS De Steiger met combinatieklassen, waarbij elke groep in principe het aanbod krijgt aangeboden dat hoort bij zijn jaargroep. Om de onderwijstijd zo efficiënt mogelijk
te gebruiken, combineren wij waar mogelijk het aanbod binnen één basisinstructie. Dit
draagt bij aan een duidelijke lesopbouw, rust, structuur, interactie en de betrokkenheid van
kinderen. Binnen de school is de indeling van de onderwijstijd tussen de jaargroepen op elkaar afgestemd. Doordat groepen op dezelfde momenten, met dezelfde vakken bezig zijn
kan makkelijker met elkaar worden samengewerkt en afgestemd. Stimulerend voor het efficiënt gebruik maken van de onderwijstijd is eveneens het werken met passende dag- en/of
weektaken. Voor leerlingen is het zo altijd duidelijk wat zij kunnen doen.
Ten aanzien van verlof voor leerlingen, vervanging van leerkrachten bij ziekte volgen wij het
beleid van de Borgesiusstichting.
Wat goed gaat
Er wordt aan de verplichte leertijd en wettelijke eisen rondom onderwijstijd voldaan.
Afspraken rondom leerlingenverzuim en vervanging van leerkrachten bij ziekte worden gevolgd vanuit stichtingskaders
Wat beter kan
Combineren van lesdoelen binnen de combinatiegroepen
Het afwisselen tussen inspanning en ontspanning. Spelenderwijs leren structureler
inzetten.
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Combineren van lesdoelen binnen de combinatiegroepen (zie eveneens aanbod en
didactisch handelen)
Borging van spelenderwijs leren (afwisseling inspanning/ontspanning). Opstellen van
kwaliteitskaart.
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Zicht op ontwikkeling
Visie en opvattingen
De ontwikkeling van ieder kind moet transparant zijn. Ouders/verzorgers en medewerkers
van Bs. De Steiger zijn partners als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen. We werken met de ontwikkelingsvolgsystemen KIJK! (groep 1 en 2) en SCOL (groep 3 t/m 8). Via
methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden (CITO)toetsen voor het LVS monitoren
we in Esis de vorderingen van onze leerlingen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling.
We nemen minimaal 2x per jaar (midden en eind) de CITO-toetsen af, waardoor duidelijk
wordt of we op koers liggen om de referentieniveaus te halen. Na deze toetsing worden er
school-, groeps- en leerlingbesprekingen gehouden waarin de resultaten en analyses van de
toetsen met elkaar worden besproken. Actiepunten en interventies worden opgesteld en beschreven in groepsoverzichten en de opbrengstanalyse. De directie is eveneens betrokken in
dit proces zodat er op passende wijze richting geven wordt aan de zorg binnen de school.
Voor kinderen en ouders worden de resultaten zichtbaar in het rapport, waarbij een weergave wordt gegeven van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. De ontwikkeling
van de kinderen wordt minimaal twee keer per jaar met de ouders besproken.
De kinderen krijgen daarnaast op diverse andere momenten in het jaar een terugkoppeling
van de resultaten. Dit door het bespreken van toetsresultaten of de vordering van het zelf
opgestelde leerdoel.
Wat goed gaat
Delen van de resultaten met ouders
Leerkrachten hebben leerlingen goed in beeld
Leerkrachten maken gebruik van groepsoverzichten en analyseren de toetsen.
Wat beter kan
Actualiseren van het zorgplan, met daarbij behorend de zorgstructuur.
Goed inzichtelijk maken van het exacte niveau van de leerlingen en het onderwijsaanbod hier op afstemmen.
Betrokkenheid van kinderen bij het eigen leerproces en zicht op eigen ontwikkeling.
Aansluiting 0-4 jaar
HGW cyclus versterken; bespreken van resultaten in teamverband (combinatie
groepsbesprekingen en schoolbesprekingen en het opstellen/evalueren/bijstellen van
groeidocumenten).
Beter inzichtelijk maken van sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, gecombineerd met passende interventies (middels SCOL).
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Ontwikkeling van kinderen extra in beeld brengen middels een persoonlijke ‘Steigermap’.
Gebruik maken van ‘voortoetsing’, met bijbehorend analysemodel. Dit met als doel
om vooraf helder te krijgen welk onderwijsaanbod er nodig is (doelgericht werken).
Kindgesprekken, doelgesprekken
Stellen van passende groeps- en schoolnormen
Vertalen van analyses en groepsoverzichten naar differentiatie en handelen in de
groep.
IB kalender afstemmen op schoolontwikkelingen.
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(Extra) ondersteuning
Visie en opvattingen
Basisschool De Steiger sluit ten aanzien van extra ondersteuning aan op het beleid van de
Borgesiusstichting. Zij schrijven in het beleid ten aanzien van Passend Oderwijs dat het belangrijk is dat er goed onderwijs gegeven wordt waarbij aangesloten wordt op de onderwijsbehoefte van ieder kind. Binnen de school wordt gezorgd voor een goede basisondersteuning
en wanneer noodzakelijk en passend kan extra ondersteuning ingezet worden. Hierbij kan
eventueel gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van een van de andere scholen binnen
de Borgesiusstichting.
Ten aanzien van zorg en Passend Onderwijs wordt door de Borgesiusstichting samengewerkt
binnen Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal en Moerdijk(PO3002). Binnen deze
stichting wordt de komende jaren gewerkt aan de volgende doelen:

Het bieden van ondersteuning die de scholen kunnen bieden;


Het verbeteren van de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs;



Het verbeteren van de communicatie tussen scholen, stichtingen en het samenwerkingsverband;



Het verminderen van regels en procedures.

Op schoolniveau vinden we het belangrijk dat elk kind zich op zijn niveau en in zijn eigen
tempo kan ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen die passen bij de mogelijkheden
van elk kind. In het schoolondersteuningsprofiel geven we weer welke basis- en extra ondersteuning er aan de kinderen gegeven kan worden. Dit profiel wordt jaarlijks geactualiseerd
en is terug te vinden op onze website.
Wat goed gaat
Ondersteuning van leerkrachten door IB-er
Plaatsingswijzer richting voortgezet onderwijs
Wat beter kan
Aanbod voor leerlingen die extra onderwijsbehoeftes nodig hebben (meer- en hoogbegaafden en leerlingen die zeer zwak scoren op bepaalde gebieden).
- Regelmatiger gesprekken voeren met ouders over voortgang van leerling met leerproblemen
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Versterken leerkrachtvaardigheden (zie eveneens didactisch handelen)
Ondersteuning/scholing van leerkrachten bij het begeleiden van kinderen op hun eigen niveau.
Weektaak functioneler inzetten, gericht op onderwijs op maat
Verwerkingsmaterialen die aansluiten bij het niveau van de kinderen
Methode durven aanpassen naar verschillende groepsniveaus
Afstemming van zorgbehoefte voor individuele leerling (m.b.v. groeidocumenten)
Samenwerking binnen het cluster t.a.v. hoogbegaafdheid
Procedure op Steigerniveau t.a.v. formuleren van voorlopig- en definitief advies VO
en het tijdig bespreken van de plaatsingswijzer met ouders (groep 6).
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Onderwijsresultaten
Visie en opvattingen
We vinden het op BS De Steiger belangrijk dat we een goede balans hebben tussen ontwikkelings- en resultaatgericht onderwijs. Kinderen komen op school om te leren, wij bieden ze
het onderwijs dat hen stimuleert het beste uit zichzelf te halen. In de huidige maatschappij
is het steeds belangrijker dat kinderen leren om kennis op te kunnen zoeken. Daarentegen
vinden wij het belangrijk dat wij hen voorzien van een stevige basis. Daarom neemt goed
lees-, taal- en rekenonderwijs een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs.
Wat goed gaat
(Ruim) voldoende resultaten op de gebieden woordenschat, spelling en technisch lezen bij de bovenbouw
Wat beter kan
Aandacht nodig voor begrijpend lezen, rekenen in de bovenbouw en technisch lezen
in de onderbouw.
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Instructievaardigheden volgens EDI toepassen, starten bij begrijpend lezen en rekenen
Clustersamenwerking t.a.v. informatie delen rondom begrijpend lezen.
Schoolnormen afzetten tegen groepsnormen
Passende verwerkingsmogelijkheden (bijv. Taalblobs bij spelling)

Samenwerking
Visie en opvattingen
BS De Steiger werkt samen met kinderopvang de Kajuit, vanuit een gezamenlijk opgesteld
pedagogisch raamplan. Hierbij vinden we het belangrijk dat we kinderen gezamenlijk goed in
beeld hebben en de doorgaande lijn zo goed mogelijk stimuleren. Deze doorgaande lijn
wordt eveneens gestimuleerd doordat kinderen van de peutergroep op regelmatige basis komen werken en spelen met de kleuters. Zo werken De Kajuit en De Steiger beide met het
kindvolgsysteem KIJK, is er een overdracht van de kinderen en wordt er bij diverse activiteiten structureel samengewerkt.
De Steiger is onderdeel van de Borgesiusstichting. Scholen werken onderling samen, waarbij
specifiek samengewerkt wordt met de clusterscholen Aventurijn, Talente en St. Jozef.
Ten aanzien van de samenwerking met ouders is er een Medezeggenschapsraad, oudercommissie en een kwaliteitsforum.
Wat goed gaat
De school wordt door alle medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Formele contacten ouders'. Ook zijn alle medewerkers tevreden over 'Omgang klachten en problemen ouders'.
School bevindt zich in een multifunctionele accommodatie waardoor samenwerking
met de kinderopvang en het dorpshuis gemakkelijk verloopt.
Wat beter kan
Ouders wensen een betere communicatie ten aanzien van de nieuwsbrief (Het Steigerjournaal), het weten waar de kinderen mee bezig zijn en kennismaking met de
school voor nieuwe ouders (vaker dan alleen bij de start).
Intensiveren van de samenwerking met de Kajuit
Betrekken van de omgeving bij het onderwijs
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Communicatiebeleid is onderdeel van overleg MR en kwaliteitsforum. Hieruit volgend
functionelere inzet van klassenportal, Social Scools, nieuwsbrief en rapportage.
Samenwerking van de omgeving stimuleren bij met name wereldoriëntatie. Dit middels gastlessen of activiteiten in de buurt.
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Doorontwikkelen van de pedagogische lijn van 0-13

Toetsing en afsluiting
Visie en opvattingen
In onze visie hebben we de kernwaarden eigenheid, zorgzaamheid en spelenderwijs, ontdekkend leren centraal gesteld. We vinden het belangrijk dat we ons onderwijs vormgeven vanuit meer dan alleen toetsing op cognitieve vaardigheden. Wel vinden we het belangrijk om
aan het eind van de schoolloopbaan van de kinderen op onze school, in groep 8, te kijken
wat zij op cognitief gebied geleerd hebben. Dit zodat we in beeld hebben op welk niveau de
leerling uitstroomt en of ons onderwijs past bij de opgestelde, wettelijke, einddoelen. Hiervoor nemen we de eindtoets (CITO) af. Aanvullend hierop is de NIO in groep 8.
Naast deze eindtoets zijn de tussentijdse resultaten, specifieke kind kenmerken (bijvoorbeeld werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling) en professionele visie van de leerkrachten en intern begeleider uitgangspunten voor de advisering naar het voortgezet onderwijs. Deze advisering wordt vervolgens met het kind en ouders besproken en eveneens op
schrift meegegeven. We maken gebruik van de Plaatsingswijzer.
Het schooladvies is leidend in de advisering waarbij we samenwerken met de ouders. In uitzonderlijke gevallen vindt een heroverweging van het advies plaats.
Wat goed gaat
Voldoende scores op de eindcito.
Wat beter kan
VO advisering; gedragenheid van advies door IB, directie en leerkrachten 5 t/m 8.
Eerder advies kenbaar maken aan ouders (leerjaar 6).
Evaluatie van advisering VO na 3 jaar
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Plaatsingswijzer vertalen naar procedure op Steigerniveau; advisering vanuit
plaatsingwijzer al in leerjaar 6 bespreken.
Evaluatie van adviezen monitoren.
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4.2 De organisatie, secundaire processen

In deze paragraaf beschrijven we het beleid ten aanzien van de secundaire processen in onze
school:
Kwaliteitszorg
Kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog
Financieel beheer

Kwaliteitszorg
Visie en opvattingen
Basisschool De Steiger sluit ten aanzien van kwaliteitszorg aan op het beleid van de Borgesiusstichting. De Borgesiusstichting vindt het belangrijk dat kwaliteit niet alleen gericht is op
het monitoren en verbeteren van de basiskwaliteit, maar dat ook aandacht is voor de ontwikkelrichting van de scholen. Uitgangspunten ten aanzien van kwaliteitszorg zijn: realiseren
van ontwikkeldoelstellingen van de Borgesiusstichting, monitoren en realiseren van de basiskwaliteit, realiseren van eigen schoolambities en aansluiten van deze ontwikkelingen bij de
doelen van de individuele medewerkers. Er wordt steeds een balans gezocht tussen het perspectief van de Borgesiusstichting als geheel en de individuele scholen.
Bij de monitoring van het kwaliteitssysteem wordt uitgegaan van de volgende stappen die
worden doorlopen: informatie verzamelen, deze informatie duiden, oordeelsvorming, interveniëren.
De belangrijkste tool hierbij is het voeren van gesprekken binnen een goede kwaliteitscultuur. Het bestuur voert minimaal twee keer per jaar gesprekken met de directie en intern
begeleider om de kwaliteit van onderwijs te kunnen monitoren. Daarnaast is de directeur
verantwoordelijk voor tussentijdse verslaglegging en terugkoppeling hiervan aan het team.
Voor de specifieke aanpak op stichtingsniveau verwijzen wij naar het kwaliteitshandboek van
de Borgesiusstichting.
Voor de scholen van de Borgesiusstichting staan er vanuit het collectief een aantal doelen
centraal waarop gemonitord wordt:
Leren in balans: Het verzorgen van onderwijs vanuit een balans tussen inhoud, kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Herijking leerstofjaarklassensysteem met als doel de betrokkenheid van kinderen te
verhogen
Diversiteit samenstelling personeel
(Door)ontwikkeling van clusters
IKC ontwikkeling met als doel het stimuleren van de doorgaande ontwikkeling van
kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Basisschool De Steiger sluit aan bij bovenstaande werkwijze en uitgangspunten. Ten aanzien
van de gestelde doelen werkt zij hier als volgt aan:
Leren in balans: Leerlingen worden gestimuleerd zich op cognitief, sociaal en
vaardigheidsniveau te ontwikkelen. We monitoren cognitie middels observaties en
toetsing, daarbij voeren we regelmatig gesprekken met kinderen of halen uit
observaties informatie over de sociale ontwikkelingen en groei vanuit de diverse
andere vaardigheden. We staan voor een gedegen basiskwaliteit en nemen
daarnaast de ruimte om ontwikkeling binnen de sociale en persoonlijke aspecten te
stimuleren.
Herijking leerstofjaarklassensysteem: De Steiger werkt al enkele jaren met
combinatiegroepen. Dit zorgt ervoor dat er af en toe groepsoverstijgend gewerkt
wordt. Dit stimuleren we de komende jaren door binnen de combinatiegroep meer
vanuit gedeelde doelen te gaan werken en daarnaast bij de creatieve en zaakvakken
ook buiten de combinatiegroep groepsoverstijgend te werken.
Diversiteit samenstelling personeel: Zie kwaliteitscultuur
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Doorontwikkeling clusters: We gaan actief samenwerken met onze clusterscholen en
participeren binnen de netwerken die opgezet gaan worden. We starten hierbij met
begrijpend lezen en continueren de samenwerking rondom zorg. De wens ligt er om
dit uit te breiden naar uitwisseling van expertise op het gebied van wereldoriëntatie
en groepsdoorbrekend werken.
KC ontwikkeling: Vanuit partnerschap intensiveren we de samenwerking met de
Kajuit.

Naast de kwaliteitszorg vanuit de bestuurlijke kaders is er op schoolspecifiekniveau eveneens
aandacht voor de monitoring van kwaliteit. Er is cyclische aandacht voor kwaliteit middels
het jaarlijks evalueren van doelen, het houden van groepsbezoeken en observaties,
gesprekken, resultaatanalyses en tevredenheidsmetingen. We laten ons hierbij leiden door
de volgende vragen:
Doen wij als school de goede dingen? Wat zijn de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat we het goed doen?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we als school met die wetenschap?
Ons belangrijkste kwaliteitsinstrument zijn de medewerkers. Zij verzorgen het onderwijs aan
de kinderen. We vinden het belangrijk dat het pedagogisch en didactisch handelen past bij
de onderwijsbehoefte van de kinderen. Dit monitoren we middels groepsbezoeken,
consultaties en gesprekken. Daarnaast is de tevredenheid van kinderen, ouders en
medewerkers eveneens een belangrijke graadmeter. Dit monitoren we tweejaarlijks middels
de kwaliteitsmonitor. Zo kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs spiegelen en
bespreekbaar maken. De uitkomsten worden gecommuniceerd met in ieder geval het team,
MR en leerlingen. De resultaten van de kinderen zijn eveneens een belangrijke graadmeter
voor het monitoren van onze kwaliteit. We volgen deze middels diverse toetsingen.
De borging van kwaliteit vindt plaats middels het werken met kwaliteitskaarten. Hierin staan
afspraken vanuit de brede beleidsterreinen van de school.
Wat goed gaat
Monitoren van tevredenheid van kinderen, ouders en medewerkers
Wat beter kan
Borging van afspraken
Regelmatige (tussenevaluatie) van beleidsvoornemens. Gebruik maken van een systematisch kwaliteitszorgsysteem.
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Opzetten van schoolspecifieke planning en controlcyclus, vanuit systematische kwaliteitszorg. Aansluiten bij beleid op stichtingsniveau.
Kwaliteitskaarten, zie de aparte indicatoren.
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Kwaliteitscultuur
Visie en opvattingen
De medewerkers zijn de kracht én het kapitaal van de organisatie. Het is noodzakelijk dat
het personeel bewust bezig is met het realiseren van het schoolconcept, waarbij de visie bekend is en leidend is voor denken en doen. Eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid en
uitwisselen van expertise is hierbij essentieel. Deskundigheidsbevordering en professionalisering zijn daarom belangrijke pijlers binnen de kwaliteitscultuur.
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het kunnen werken binnen een professionele cultuur,
waarbij eveneens de kernwaarden eigenheid, zorgzaamheid en spelenderwijs, ontdekkend
leren centraal staan.
Mede door de kleinschaligheid van het team is samenwerking en het delen van expertise van
groot belang. We stimuleren dit door het structureel delen van kennis en informatie, het vragen van hulp en geven en ontvangen van feedback. Professionalisering is daarnaast eveneens een motor voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en bijbehorende ontwikkelingen. We vinden het belangrijk dat het personeel de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen, binnen de visie van de school. De komende jaren zal daarom met name professionalisering op didactisch handelen en toekomstgericht onderwijs centraal staan.
We monitoren de opbrengsten via een planmatige gesprekkencyclus waarin de leerlingresultaten, interne en externe samenwerking en eigen ambities, functioneren en ontwikkeling aan
de orde komen. De cyclus kent voortgangs- en beoordelingsgesprekken. De gesprekken
rondom leerlingresultaten worden met directie en de interne begeleiding gevoerd, de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de directie.
Ten aanzien van personeelswerving stimuleren we een goede balans tussen mannelijke en
vrouwelijke collega’s. Het team bestaat grotendeels uit vrouwen, die middels MR of vanuit
MT/IB taken invloed hebben op beleid. Mede door de kleinschaligheid wordt er vanuit de leiding gedeeld leiderschap gevraagd, waarbij sturing, kwaliteitsmonitoring en het stellen van
prioriteiten belangrijke kwaliteitseisen zijn.
Wat goed gaat
Het personeel is tevreden over de sfeer, taakverdeling, de invloed op de eigen werksituatie, samenwerking met collega’s, aansluiting werk op kwaliteit/capaciteiten en
effectiviteit van teamvergaderingen.
Het team geeft hun baan een gemiddeld rapportcijfer van een 8,1
Wat beter kan
Intensivering van de gesprekkencyclus
Borging van afspraken en besluiten
Deskundigheid op het gebied van: werken op niveau, effectief instructiemodel, ICT
vaardigheden, verzorgen van gevarieerd, doelgericht onderwijs in de basisvakken,
thematisch werken
Wisseling van leerkrachten. Veel leerkrachten staan al jaren in dezelfde groep (kinderen/ouders)
- Vaste directie
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Scholing instructiemodel (EDI), gecombineerd met doelgericht werken
Scholing spelenderwijs, ontdekkend leren binnen de zaakvakken
Scholing op ICT vaardigheden
Collegiale consultatie; intervisie, klassenconsultaties, lessen samen voorbereiden
Werken vanuit de visie
Invoering gesprekkencyclus
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Verantwoording en dialoog
Visie en opvattingen
Op BS De Steiger vinden we openheid en transparantie over ons onderwijs belangrijk.. Een
goede communicatie is hierbij essentieel, zowel intern als extern. Intern vinden er teamvergaderingen, zorgoverleggen, personeelsgesprekken, bestuursgesprekken en clusteroverleggen plaats. Extern verantwoorden wij ons middels de nieuwsbrief, rapportgesprekken en informele overlegmomenten met ouders. Daarnaast zijn er diverse organen waar wij mee in
gesprek zijn en/of verantwoording afleggen:
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad: ouders en personeel op beleidsniveau. Zij zijn bevoegd om
advies en/of instemming op beleid te geven.
Oudercommissie: Zij zijn een belangrijke spil bij het organiseren van diverse activiteiten. Goede afstemming is hierbij essentieel.
Kwaliteitsforum: De school vindt het belangrijk om op regelmatige basis met meerdere ouders te sparren over de kwaliteit van onderwijs. Daarvoor is het kwaliteitsforum ingericht.
Samenwerking met kinderopvang de Kajuit: We overleggen regelmatig om te zorgen
voor meer afstemming en een doorgaande lijn.
Het Zorgadviesteam: GGD, CJG, IB eventueel een leerkracht/ouder wanneer noodzakelijk
De school brengt minimaal jaarlijks verslag uit aan het bestuur en de MR. Hierin wordt geëvalueerd op de gestelde doelen en voortgang van de resultaten. Het bestuur verantwoord
zich vervolgens aan de overheid en andere belanghebbenden, zoals de onderwijsinspectie.
Wanneer noodzakelijk verantwoord de school zich eveneens op individueel niveau aan deze
inspectie. Zij doet dit bijvoorbeeld middels weergave van resultaten op ‘www.scholenopdekaart.nl’.
Wat goed gaat
Er wordt intensief samengewerkt met de MR en bestuur
Medewerkers zijn tevreden over het functioneren van het bestuur.
Wat beter kan
Mening van leerlingen tussentijds monitoren.
Tussentijdse communicatie naar ouders t.a.v. ‘wat er op school gebeurt’ (zie samenwerking).
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Kwaliteitscyclus is een vast item op de agenda bij MR en bezoeken bestuur
Opzetten van een leerlingenraad
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Financieel beheer
Visie en opvattingen
Goede faciliteiten zijn voorwaarden om het werk goed en daardoor ook met plezier te kunnen uitvoeren. Onze visie is leidend voor ons handelen en we werken visie-gestuurd. Dat
komt ook tot uiting in de middelen die wij inzetten binnen onze organisatie. De middelen die
wij tot beschikking hebben worden doelmatig ingezet om onze doelen te bereiken. Financieel
beheer wordt gekoppeld aan de plannen die we voor de komende 4 jaar plannen, waarbij begrotingsplannen samen gevoegd worden met het meerjaren-schoolplan. Met andere woorden: Financiën volgen beleid. De vergoeding vanuit de lumpsum is de bouwsteen voor de
begroting. Na vaststelling door het bestuur en instemming van de MR op de begroting, is
deze leidraad voor de uitgaven die wij doen als school.
Wat goed gaat
Financieel staat de school er goed voor.
Wat beter kan
Scholingsgelden effectief besteden
Samenwerken op clusterniveau t.a.v. inzet van financiën (formatie, leermiddelen,
buitenschoolse activiteiten)
Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Sponsoringsbeleid ontwikkelen
Clustersamenwerking intensiveren op financieel niveau.
Professionalisering van medewerkers
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5. Overzicht van de activiteiten voor de schooljaren 2019-2022
Schooljaar 2019-2020
Schoolklimaat
Borging van afspraken t.a.v. schoolklimaat en veiligheid (SEO)
Opstellen van school veiligheidsplan (o.a. herijken van pestprotocol)
Initiatiefnemers toevoegen bijv.: Werkgroep schoolklimaat
Spelenderwijs, ontdekkend leren
Scholing van leerkrachten op het aanleren van vaardigheden bij kinderen t.a.v. ontdekkend leren binnen wereldoriëntatie. Starten met coöperatief leren (samenwerking), in
combinatie met afspraken rondom SEO. Dit gevolgd door presentatievaardigheden.
Inbedding van vaardigheden bij WO op kindniveau, n.a.v. scholing.
Gebruik maken van vaste structuur/kaders bij WO, vanuit onderzoekend en ontwerpend
leren. Hierbij wordt gestart met de vakken aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Deze
worden nog niet geïntegreerd aangeboden, elk vak krijgt enkele weken waarin een onderwerp (een lessenserie) centraal staat.
Groepsdoorbrekend werken bij de creatieve vakken op vrijdagmiddag bij groep 5 t/m 8.
Gezamenlijke thema’s 0-6 jaar, minimaal 3 per jaar. Hierbij wordt in de groep eveneens
groepsoverstijgend gewerkt.
Didactisch handelen
Scholing van leerkrachten op instructievaardigheden (EDI).
Inzet van EDI op alle vakken, startend bij begrijpend lezen en rekenen
Gebruik maken van activerende werkvormen; EDI werkvormen, coöperatief leren, spelend leren en ICT
Kennisgroep op clusterniveau t.a.v. begrijpend lezen. Uitwisselen van kennis en inzet
van expertise
Oriëntatie methode muziek
Zicht op ontwikkeling
Doelgericht werken, gecombineerd met instructievaardigheden en mindframes van
Bazalt.
Zorgstructuur verstevigen; handelingsgericht werken, differentiatie in de groep.
(Groepsoverzichten, groepsnormen, co-teaching, oriëntatie op individuele leerlingkaarten).
Doelgericht, en op niveau werken bij rekenen en begrijpend lezen (voortoetsing)
Professionele ontwikkeling leerkrachten
Scholing op EDI en onderzoekend en ontwerpend leren bij WO, vanuit vaardigheden.
Gebruik maken van elkaars kwaliteiten; inzet van effectieve vergaderingen, intervisie en
collegiale consultatie.
Kwaliteitszorg
Duidelijke kwaliteitscyclus opzetten t.a.v. monitoring van onderwijs en beleid (planning
en controlcyclus)
Kwaliteitskaarten opstellen t.a.v.; instructievaardigheden, differentiatie, zorgstructuur,
werkwijze WO
Samenwerking
Communicatiebeleid opstellen i.s.m. ouders
Cyclische samenwerking binnen kindcentrum; systematische gesprekken met kernteam
0-6 jaar
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Schooljaar 2020-2021
Schoolklimaat
Leerlingenraad opzetten
Spelenderwijs, ontdekkend leren
Doorgang van scholing leerkrachten op aanleren van vaardigheden bij kinderen. Borging
coöperatief leren, start met zelfverantwoordelijk leren gecombineerd met planningsvaardigheden. Doorvertaling naar de leerlingen.
Kind-oudergesprekken waarbij gebruik wordt gemaakt van de ‘Steigermap’. Kinderen
zijn eigenaar van deze map en laten werkjes zien waar zij trots op zijn en waarin hun
leervragen naar voren komen.
Betekenisvolle, doelgerichte, persoonlijke weektaak van de kinderen. Leerlingen zijn samen met de leerkracht verantwoordelijk voor de inhoud van deze weektaak.
Doorgang vanuit het werken met de aanpak rondom ontdekkend en ontwerpend leren.
Er worden 3 gezamenlijke, kindcentrum brede, thema’s uitgewerkt waarbij groepsoverstijgend wordt gewerkt.
Bij de 3 thema’s is er structurele samenwerking met de omgeving.
Betekenisvol en functioneel inrichten van de leerpleinen. In de ochtend vanuit de kernvakken, in de middag vanuit de zaak- en creatieve vakken.
Didactisch handelen
Scholing van leerkrachten op instructievaardigheden (EDI), gericht op borging.
Schoolbrede/clusterbrede aanpak op begrijpend lezen.
Collegiale consultatie, gericht op instructievaardigheden vanuit EDI.
Gebruik maken van activerende werkvormen; EDI werkvormen, spelend leren, ICT, coöperatief leren en sensomotoriek
Oriëntatie methode rekenen
Zicht op ontwikkeling
Doelgericht werken, gecombineerd met instructievaardigheden en mindframes van
Bazalt.
Functioneel en doelgericht inzetten van de weektaak (zie eveneens hiervoor)
Inzet functionaliteiten hoogbegaafdheid vanuit clustersamenwerking
Doelgericht en op niveau werken bij spelling (voortoetsing)
Professionele ontwikkeling leerkrachten
Scholing op EDI en onderzoekend en ontwerpend leren bij WO, vanuit vaardigheden.
Gebruik maken van elkaars kwaliteiten; inzet van effectieve vergaderingen, intervisie en
collegiale consultatie.
Gesprekkencyclus
Bredere inzet van leerkrachten, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gebruik maken
van expertise. (Wisseling van groepen, vakspecialisten bij WO/creativiteit)
Kwaliteitszorg
Uitvoering kwaliteitscyclus
Borging van afspraken t.a.v. vakgebieden, inzet leerpleinen, contacten met ouders
Samenwerking
Borging communicatiebeleid opstellen i.s.m. ouders
Cyclische samenwerking binnen kindcentrum; systematische gesprekken 0-6 jaar
Kennisgroepen binnen het cluster uitbreiden naar werkwijze WO/groepsoverstijgend werken
Procedure advisering VO
Schooljaar 2021-2022
Schoolklimaat
Interventies vanuit Scol passend inzetten, gecombineerd met kind (kind/ouder) gesprekken
Oriëntatie methode sociaal emotionele ontwikkeling
Spelenderwijs, ontdekkend leren
Borging van aanbod vaardigheden bij wereldoriëntatie. Combinatie met cognitief; wat is
in de huidige maatschappij nog van belang? Welke thema’s moeten aangereikt worden?
Wat bieden de huidige methodes en wat missen we?
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-

Doortontwikkeling van kind-oudergesprekken waarbij gebruik wordt gemaakt van de
‘Steigermap’. Gecombineerd met rapportage vanuit WO en sociaal emotionele ontwikkeling.
Doorgang vanuit het werken met de aanpak rondom ontdekkend en ontwerpend leren.
Er worden minimaal 3 gezamenlijke, kindcentrum brede, thema’s uitgewerkt waarbij
groepsoverstijgend wordt gewerkt. Hierbij wordt eveneens vakoverstijgend gewerkt, binnen de vakgebieden WO en creatief.
Bij de 3 thema’s is er structurele samenwerking met de omgeving. Bij andere
thema’s/activiteiten wordt eveneens door de groepen gebruik gemaakt van de omgeving.
Borging gebruik van leerpleinen.
Implementatie methodiek/werkwijze WO, indien voornemens.
Verwerkingsmaterialen actualiseren, gecombineerd met de ontdekhoeken en leerpleinen.
Didactisch handelen
Borging van didactisch handelen
EDI doorontwikkelen naar technisch lezen, taal en spelling
Implementatie methode rekenen
Zicht op ontwikkeling
Registratie ontwikkeling van kinderen (ESIS) beter vastleggen. (Herijken van aanpak)
Doelgericht werken, mede gericht op veranderende populatie (NT2)
Kwaliteitszorg
Evaluatie advisering VO
Herijking van beleid 2019-2023. Zijn we tevreden t.a.v. de gestelde doelen? Wat wordt
de nieuwe koers?
Samenwerking
Doorontwikkeling kindcentrum 0 - 13
Samenwerking VO
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6. Bijlagen

1. Sponsorbeleid
“de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd
gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de
schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
geconfronteerd” .
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Sociaal Veiligheidsplan
Anti-pestprotocol
Kwaliteitshandboek (in ontwikkeling)
SOP
Organigram communicatielijnen
Sponsorbeleid
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding (Art 30 van WPO)
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BIJLAGEN
1.1.

SWOT

Sterkte

Zwakte

-

Collegialiteit
Ontwikkelingsdrive van collega’s (de
‘wil’)
Enthousiast team
Veranderingsbereidheid is groot
Ouderbetrokkenheid (OC en MR)
Ontwikkeling start KC
Eindopbrengsten zijn goed
Kleinschaligheid
Kansen
Cluster samenwerking
Onderscheidend vermogen
Aanbod meer- en hoogbegaafden bij
andere scholen van de Borgesiusstichting
Aansluiten bij ‘nieuwe’ populatie (immigratie, NT2 lln)
1.2.

Aanvankelijk lezen
Taal
Spelling
Rekenen
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend lezen
Catechese
Studievaardigheden
Schrijven
Engels
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en Techniek
Sociaal emotionele ontwikkeling
Bewegingsonderwijs

Tekenen

Actuele kennis van onderwijsontwikkelingen
Zorgstructuur: nemen van passende
vervolgstappen na zorgsignalering
Balans tussen leerkrachtafhankelijk en
onafhankelijk onderwijs
Betekenisvolle materialen vanaf groep
5
ICT middelen
Bedreigingen
Vergrijzing van het dorp
Leerlingaantallen

Aanbod methodes

Vakgebied
Beredeneerd aanbod bij de
kleuters

Muziek

-

Methode
Bronmateriaal:
Schatkist
Piramide
Veilig leren lezen (Kim versie)
Taal op maat
Spelling op maat
Reken Zeker
Estafette
Nieuwsbegrip
Invoering nieuwsbegrip XL
Hemel en aarde
Blits!
Pennenstreken
Groep 7 en 8
Take it Easy
Veilig de wereld door (3-4)
De Blauwe Planeet
Wijzer door de tijd
Wijzer!
Techniektorens
Leefstijl

Opmerking

Basislessen bewegingsonderwijs
Eigenwijs en eigen bronnenmateriaal
Moet je doen en eigen bronnenmateriaal

2010-2011

2007-2008
2010 – 2011
2016-2017
2017-2018
2017-2018
2012-2013
2015-2016
2008-2009
2019-2020
2010-2011
2011-2012
2016-2017
2016-2017
2010-2011
2010-2011
2012-2013
2015-2016
2008-2009
2008-2009

27
Schoolplan De Steiger 2019-2022

Handvaardigheid
Verkeer

1.3.

Moet je doen en eigen bronnenmateriaal
Wijzer door het verkeer

2013-2014

Personeelsbeleid Borgesius, inclusief verantwoording vrouwen in de schoolleiding

Personeelsbeleid
Kaders personeelsbeleid Borgesiusstichting
Personeelsbeleid kan niet los worden gezien van het kwaliteitsbeleid van de stichting. De kwaliteit van het onderwijs op de scholen hangt immers niet alleen af van het primaire proces, maar ook van het gevoerde personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid ontstaat niet van vandaag op morgen. Voor onze stichting betekent dit dat personeelsbeleid een bijdrage zal leveren aan het proces van verbetering en borging van de kwaliteit van onderwijs
aan de leerlingen.
Personeelsbeleid is bij de Borgesiusstichting continu in ontwikkeling waarbij aanpassingen worden gedaan aan
lopend beleid op basis van landelijke ontwikkelingen zoals de cao en de gestelde bekwaamheidseisen. Daarnaast
is goed personeelsbeleid een belangrijke voorwaarde om de doelen zoals verwoord in het strategisch beleid van
de Borgesiusstichting op schoolniveau te kunnen verwezenlijken en is personeelsbeleid geen statisch gegeven.
Gesprekkencyclus
Een belangrijk onderdeel van personeelsbeleid binnen de Borgesiusstichting is de gesprekkencyclus.
Het doel van de gesprekkencyclus is het volgen en stimuleren van de functionele en persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers binnen de stichting. De Borgesiusstichting hecht waarde aan de individuele ontwikkeling van
medewerkers tot zelfstandige professionals. Eigenaarschap en zicht op eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn
daarbij leidend. De gesprekscyclus kent twee soorten formele gesprekken: het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Ieder jaar heeft de medewerker minimaal één formeel gesprek. Naast de formele gesprekken
kunnen ook tussentijdse gesprekken ingepland worden, zoals het plannings- en het voortgangsgesprek. De medewerker bepaalt aan de hand van het gespreksformulier de inhoud.
Functiebouwwerk
Het vergroten van de diversiteit van personeel op schoolniveau is één van de strategische doelen van het strategisch beleidsplan van de Borgesiusstichting. De gedachte daarbij is dat “onderwijs anders organiseren” beter
vormgegeven kan worden door een mix van functies binnen een school. Uitgangspunt is dat het ten goede komt
aan de leerling. In het functiebouwwerk van de stichting staat de inhoud van de verschillende functies beschreven. Dit is in overeenstemming met de GMR vastgesteld.
Instroom, doorstroom en uitstroom
De stichting streeft naar een goede balans tussen instroom en uitstroom van medewerkers. Ten aanzien van de
instroom is specifieke aandacht voor de kans die het “samen opleiden” biedt om Pabo afgestudeerden als gemotiveerde nieuwe medewerkers aan de stichting te binden. Om de samenwerking met Pabo Avans te verstevigen
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heeft de Borgesiusstichting sinds 2017 een samenwerkingsconvenant gesloten waarbij scholen zich specifiek ontwikkelen als keurmerk opleidingsschool. We zijn ervan overtuigd dat studenten veel op de scholen kunnen leren
en dat er tegelijkertijd impulsen uitgaan naar de schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. De Borgesiusstichting gaat daarbij voor de dubbele winst. Binnen het team werken opgeleide mentoren en
een stagecoach.
Daarbij werken studenten met elkaar samen en nemen intensief deel aan het functioneren van de school en de
ontwikkelingen die daar plaatsvinden. De accenten liggen op het samen onderwijs ontwerpen, geven en onderzoeken en het verder bouwen aan de professionele leergemeenschap. In dat kader wil de Borgesiusstichting mobiliteit van medewerkers tussen scholen bevorderen om een betere spreiding van expertise binnen de stichting te
bewerkstelligen.
Werkverdeling
De werkverdeling en daarmee samenhangend het taakbeleid binnen de scholen wordt ingegeven door de cao.
De schoolteams maken elk jaar onder leiding van de directeur een werkverdelingsplan. De bovenschoolse kaders
staan beschreven in een richtinggevend document dat voor de teams een leidraad vormt. In de meeste gevallen
is sprake van maximaal 930 uur lesgebonden uren (deeltijders naar rato). Hierop kan een uitzondering worden
gemaakt indien de directeur in onderling overleg en met instemming van de medewerker meer dan 930 lesuren of
lesgebonden uren overeenkomen, binnen de maximale werktijd van 1659 uur. Over de overige werkzaamheden
(naast de lesgebonden uren) worden op de school afspraken gemaakt. In het werkverdelingsplan wordt rekening
gehouden met de individuele belastbaarheid doordat de diverse taken en functies over de personeelsleden evenredig worden verdeeld waardoor de ervaren werklast zo laag mogelijk wordt gehouden.
Scholingsbeleid
Alle medewerkers kunnen zich professionaliseren en talenten verder te ontwikkelen waarbij ook de cao PO gevolgd wordt met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid. Om talent te ontwikkelen en te behouden, kunnen medewerkers zich individueel voor cursussen inschrijven of gezamenlijk volgen in het kader van schoolontwikkeling.
Afspraken hierover worden op school gemaakt en in de gesprekkencyclus vastgelegd.
Bekwaamheid
Na het behalen van het diploma is de leerkracht formeel bevoegd om les te geven. De Borgesiusstichting stimuleert medewerkers om “een leven lang te leren en te ontwikkelen”, zodat zij hun bekwaamheid altijd up to date
houden en daarmee duurzaam inzetbaar blijven. Speciale aandacht gaat uit naar de eerste drie jaar na het behalen van de bevoegdheid, de inductiefase. In samenwerking met de Pabo is een programma ontwikkeld voor de
startende leerkracht. Dit programma wordt binnen de Borgesiusstichting actief ingezet.
Verzuimbeleid
Door actief preventiebeleid wordt getracht binnen de Borgesiusstichting ziekteverzuim te voorkomen. Ook hier
speelt de gesprekkencyclus een belangrijke rol. Mocht het toch zo zijn dat een medewerker ziek wordt, is er actief
beleid en begeleiding om dit voor de medewerker en de school zorgvuldig en effectief te begeleiden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de aanwezige expertise intern, binnen HR van de Borgesiusstichting maar ook extern door
een overeenkomst met een Arbodienst waarbij de bedrijfsarts en eventueel andere expertise ingezet wordt. Gedachte bij verzuimbeleid is dat de focus niet ligt op het ziek zijn maar op de mogelijkheden van inzetbaarheid voor
het werk en de re-integratie daarbij.
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Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
De stichting streeft naar een evenredige verdeling van mannelijke en vrouwelijke schoolleiders. Met ingang van
dit schoolplan is het percentage vrouwen op directiefuncties hoger dan 50%. Op bestuursniveau blijft er aandacht
voor dit onderwerp, zodat het streefpercentage van minimaal 50% gehandhaafd blijft.
1.4.

Schoolondersteuningsprofiel

Het SOP wordt jaarlijks ge-update en is te vinden op de website van de school www.bsdesteiger.nl
1.5.

Samenvatting tevredenheidspeilingen 2018-2019

Medewerkers (vorige vergelijking 2016)
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Leerlingen (vorige vergelijking 2016)
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Ouders (vorige vergelijking 2016)

33
Schoolplan De Steiger 2019-2022

1.6.

Toelichting kernwaarden, uitwerking vanuit het visietraject

Toelichting kernwaarden
Zorgzaamheid
-

Rust

- Structuur

-

Samenwerken

-

Ondersteuning

- Veiligheid

-

Zorgvuldigheid (materi-

-

Je mag er zijn

- Betrokkenheid

-

Jong en oud samen

-

Duidelijke afspraken

- Samenwerken

-

Verdraagzaamheid

-

Leren van en door elkaar

- Zorgdragen voor elkaar

aal/omgeving)

Toevoegingen ouders

Elkaar helpen
Houden van, respect voor leerling en leerkracht
Voor jezelf zorgen
Ieder kind is gelukkig op onze school
Liefde en warmte voor elkaar
Interesse tonen in elkaar, en weten wat er in de ander omgaat.
Wat zien we leerlingen doen?
Tutoring bij jongere kinderen. Bovenbouw naar onderbouw

3

3

Durven geven van eigen mening en uiten van gevoel

1

Respect voor zichzelf, materiaal en de ander. Portfolio inzetten als

2

middel
Kinderen zijn samen verantwoordelijk voor een opdracht/resultaat

1

Kinderen geven elkaar gemeende complimenten
Wat zien we de professional doen
We sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben en bespreken gevoe-

1

1

lens, vergroten van verdraagzaamheid
Begin de dag met ‘wat wil je kwijt’ (vragen aan lln)

5

Gezamenlijke verantwoordelijkheid vergroten middels bijv. intervisie
We durven als leerkracht naar elkaar toe onze mening te geven

1
3

(kwetsbaar opstellen)
Duidelijke afspraken maken, deze zichtbaar maken en evalueren

4

1

(kwaliteitskaarten, borging)
Leren coachen van kinderen tijdens WO mbt onderzoekend en ont-

1

werpend leren
Samen verantwoordelijk voor onze! kinderen

1

Wat zien we de omgeving doen?
Scholing en begeleiding over wat we van kinderen kunnen verwach-

1

1

ten op vaardigheidsniveau, starten met samenwerken.
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Spelenderwijs, ontdekkend leren
-

Open vragen

- ICT vaardigheid

-

Concreet materiaal

- Samenwerken

(verzamelen door lln, aanvuling lk)

- Gebruik maken omgeving

-

Variatie in les/werkvormen

- Projectvorm

-

Veel aanbod materiaal

- Samenwerken

-

Ontdekken/ontdekhoek: Verwondering, prikkelen

-

Doen

- Spelvormen (rekenen)

-

Groepsdoorbrekend (lezen?)

- Werken vanuit interesse/ leervragen kinderen

Toevoegingen ouders
Senosmotorisch
Nieuwsgierigheid stimuleren
Leerkracht geeft kader, leerling vult zelf in/lost op
Creatief lesgeven, lesstof aanpassen buiten de methode om.
Actualiteit, dagelijkse dingen oppakken en gebruiken in del es
Leren in eigen tempo
Zelf laten uitzoeken door te doen
Met de tijd meegaan, computers, kennis, aanbod
Creatief en technisch bezig zijn, handelend
Samensmelten van schoolactiviteiten met extra activiteiten
Wat zien we leerlingen doen?
Leerlingen werken in coöperatieve werkvormen.

3

3

1

1

3

1

2

2

Starten met verwerking WO, daarna kernvakken
Toegevoegd: Groepsdoorbrekend werken bij WO
Eigen initiatief door leervragen zelf te formuleren bij bijvoorbeeld WO.
(Niet: zelfstandig werken, wel begeleiding door leerkracht)
Presentatievaardigheden

2

Wat zien we de professional doen
Lessen ‘vertalen’ naar andere opdrachten om het lesdoel te behalen

1

Keuzes durven maken
Hoe gaan we de kinderen op een goede manier feedback geven?

1

We geven gevarieerder, doelgerichter onderwijs in de basisvakken
Wat zien we de omgeving doen?
Voldoende alternatieven/materialen om spelenderwijs, ontdekkend le-

2

1

2

1

ren te organiseren. Wisbordjes, devices
Op de leerpleinen ontdekhoeken voor alle bouwen
Scholing in het goed opstellen van leervragen

1
1
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Eigenheid
-

Differentiatie, onderwijs op maat

- Gelijkwaardigheid

-

Leerstof en toetsen op maat

- Ondersteuning

-

Werken op eigen niveau

- Jezelf zijn, respect voor jezelf en de ander

-

Zelfstandigheid

- Jezelf en anderen accepteren

-

Zelf corrigeren

- Doelen formuleren

-

Leerkracht ondersteunt

- Werken vanuit leerdoelen/leerlijnen

-

Eigen ik

- Rust

-

Veiligheid

-

Elk kind op eigen niveau, binnen kaders (groepsdoorbrekend/uitstroomniveaus)

Toevoegingen ouders
Kwaliteit van eigenheid, niet de diversiteit (niet alles is geoorloofd)
Onderscheidend kwalitatief hoog (als school)
Ieder kind is waardevol en moet dat ook zo kunnen voelen
Respect voro kind en zijn manier van leren
Kind krijgt vrijheid om bepaalde opdrachten zelf vorm te geven
Zelfbewust en zelfvertrouwen
Jezelf mogen, durven en kunnen zijn
Wat zien we leerlingen doen?
Werken in groepjes van eigen niveau

1

5

Groepsdoorbrekend binnen stamgroep, binnen de school

3

2

Zelfstandigheid vergroten. Probeer het eerst zelf!

5

2

Vragenblokje
Behalen van minimumdoelen
Kind-leergesprek met (klein, haalbaar) doel. Overzichtelijk maken

1
2

2

Themaweken schoolbreed

6

Wat zien we de professional doen
Werken met instructiemodel (welke)

5

Methode durven aanpassen naar verschillende groepsniveaus
Voortoetsen om niveau in te delen. Start met rekenen

1

Ondersteuning/scholing bij werken op niveau.
Klassikale instructie, verwerking op niveau

1
2

Leerlijnen per 2 jaar, start bij rekenen
Kindgesprekken

6

3

4

5

Kind oudergesprekken
Toegevoegd: Begrijpend lezen ivm tussentijdse resultaten

!!

Wat zien we de omgeving doen?
Voldoende corrigeer materiaal
Functionaliteit leerpleinen

2
8
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4

-

3

-

2

-

Leerlingen werken in coöperatieve werkvormen
Kervakken
Op de leerpleinen ontdekhoeken voor alle bouwen

-

Leerlingen werken in coöperatieve werkvormen.
Starten met WO
Groepsdoorbrekend werken bij WO
Keuzes durven maken
We geven gevarieerder, doelgerichter onderwijs in
de basisvakken (wat willen we dan zien?)
Presentatievaardigheden
Lessen ‘vertalen’ naar anderen opdrachten om het
lesdoel te behalen
Goede feedback geven aan kinderen, scholing
Voldoende alternatieven/materialen om spelenderwijs, ontdekkend leren te organiseren. Wisbordjes,
devices

-

-

Leerlijnen per twee jaar, (rekenen)
Functionaliteit van leerpleinen
Werken in groepjes van eigen niveau
Groepsdoorbrekend werken binnen
de school
Werken met een instructieniveau
Themaweken, schoolbreed
Voldoende corrigeer materiaal
Groepsdoorbrekend werken binnen
stamgroep

-

-

Scholing en begeleiding over wat we van kinderen kunnen verwachten op vaardigheidsniveau, starten met samenwerken

Werken op niveau, voortoetsen, zicht
krijgen op leerlingen
Ondersteuning/ scholing bij werken
op niveau

-

Durven geven van eigen mening en uiten van
gevoel
Respect voor zichzelf, materiaal en de ander.
Kinderen geven elkaar gemeende complimenten
We sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben
en bespreken van gevoelens, vergroten van
verdraagzaamheid
Gezamenlijke verantwoordelijkheid vergroten
middels bijv. intervisie
Duidelijke afspraken maken, deze zichtbaar
maken en evalueren (borging, kwaliteitskaarten)
Samen verantwoordelijk voor onze! kinderen

-

-

-

-

1

-

Scholing in het goed opstellen van leervragen

-

Spelenderwijs,
Ontdekkend leren

Zelfstandigheid vergroten, probeer
het eerst zelf!
Vragenblokje
Kind-leergesprek met (klein, haalbaard) doel.
Kind-oudergesprekken
Begrijpend lezen op passend niveau
Klassikale instructie, verwerking op
niveau
Eigenheid

-

Kinderen zijn samen verantwoordelijk voor een
opdracht/resultaat
Leren coachen van kinderen tijdens WO mbt
onderzoekend en ontwerpend leren

Tutoring bij jongere kinderen, bovenbouw naar
onderbouw
Portfolio inzetten als middel
Begin de dag met ‘wat wil je kwijt’ (vragen aan
lln)
We durven als leerkracht naar elkaar toe onze
mening te geven (kwetsbaar opstellen)

Zorgzaamheid

