Schoolplan 2015-2019
Obs De Zes Wielen

1

2

Indeling Schoolplan 2015-2019
Inleiding
1. Uitgangspunten van het bestuur
1.1. Inleiding
1.2. De missie/visie van Ronduit
1.3. Strategische keuzes
1.3.1 Kind van de 21e eeuw; leren voor de toekomst
1.3.2 Experts in het onderwijs; passie, ambitie en inspiratie
1.3.3 Maatschappelijk relevant; samen ondernemen
2. Onze school
2.1. Inleiding
2.2. Onze missie
2.3. Onze visie
3. Onderwijskundige vormgeving
3.1. Inleiding
3.2. Wettelijke opdracht van het onderwijs
3.2.1. Ononderbroken ontwikkeling
3.2.2. Brede ontwikkeling
3.2.3. Multiculturele samenleving
3.3. Kerndoelen
3.4. Kinderen die extra zorg behoeven
4. Personeelsbeleid
4.1. Inleiding
4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid
5. Kwaliteitszorg
5.1. Inleiding
5.2. Voorwaarden voor onze kwaliteitszorg
5.3. De inrichting van onze kwaliteitszorg
6. Strategische schoolkeuzes
6.1. Inleiding
6.2. Interne en externe analyse
6.3. Beleidsvoornemens
6.4. Overzicht beleidsvoornemens in de schoolplanperiode 2015-2019
7. Sponsoring
Bijlagen
3

Inleiding
Doel schoolplan
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor het schoolplan periode 2015-2019 op deze school hebben gemaakt. Het is
opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening
houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm
zullen geven. De visualisatie van het plan wordt zichtbaar op één poster (de strategiekaart). Een praktisch en overzichtelijk middel om de strategie voor de
komende jaren op krachtige wijze te delen en te communiceren. De kaart bestaat uit een gestructureerde weergave van de afhankelijkheden tussen de missie
en visie van de schoolorganisatie, de meest kritieke processen binnen de organisatie en de doelstellingen. Door de visualisatie krijgt een ieder snel zicht op de
processen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en hun onderlinge samenhang. Door per onderdeel een PDCA-cyclus in te richten en deze te
borgen in het reguliere managementproces, ontstaat een krachtige impuls voor een succesvolle uitvoering van het door onze organisatie ontwikkelde schoolplan.
Totstandkoming plan
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan. Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande
schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam de missie en de visie van de school vastgesteld.
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van de
vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
 De evaluatie van het schoolplan 2011-2015 van de school.
 De meest recente inspectierapporten.
 Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers.
 De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen.
 Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen.
 Externe omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de
samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen.
De (SWOT)analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie heeft geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het
oordeel van het team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan in de komende vier jaar.
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is
beschreven.
Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan.
De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van een
jaarverslag.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat in de praktijk
vorm zullen geven.
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Samenhang in het schoolplan
Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van samenhang vertonen.
In hoofdstuk 2 beschrijven wij de missie en visie van onze school. In het hoofdstuk onderwijskundige vormgeving ( hoofdstuk 3) wordt een beschrijving gegeven van het huidige onderwijs op school. Daarbij is nagegaan of we voldoen aan de wettelijke eisen. Ook is nagegaan op welke manier we de extra ondersteuning van leerlingen vorm geven.
Het personeelsbeleid op onze school houdt direct verband met het onderwijskundig beleid. In het integraal personeelsbeleidsplan wordt dit beleid uitvoerig
beschreven. In dit verband geven we in hoofdstuk 4 aan welke personele beleidsvoornemens zijn verbonden aan de plannen voor de periode 2015-2019.
Ontwikkelen en bewaken van de in dit plan beschreven kwaliteit van het onderwijs is een belangrijke opdracht van de school. In hoofdstuk 5 beschrijven we
een cyclische werkwijze om dit te realiseren.
De beleidsvoornemens, de meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd, zijn richtinggevend voor gedetailleerde jaarplannen, die jaarlijks
opgesteld worden. Uitvoering vindt plaats nadat het bestuur het plan geaccordeerd heeft.

Samenhang met andere documenten
De schoolgidsen in de periode 2015-2019 worden samengesteld op basis van de inhouden van het schoolplan.
In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school:
 integraal personeelsbeleidsplan
 schoolgids
 jaarverslag
 jaarplanning
 zorgplan
 schoolondersteuningsprofiel
 ondersteuningsplan samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland
 Brede schoolplan
 Cultuurbeleidsplan
 ICT beleidsplan
 Beleidsplan Excellentie en Wetenschap en techniek

Vaststelling
Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school en de MR heeft instemming verleend met het schoolplan (zie bijlage 1a en 1b).
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1. Uitgangspunten van het bestuur
1.1. Inleiding
De hoofdlijnen voor de schoolplanperiode 2015-2019 zijn vanuit een eerste bijeenkomst met directieleden primair onderwijs en stafmedewerkers vastgesteld.
Voor de locatieleiders van het voortgezet speciaal onderwijs is een aparte bijeenkomst geweest. Daarna zijn de hoofdlijnen in een ‘ontwerpdag’ met alle directies verder uitgewerkt naar een aantal doelstellingen en uitgangspunten, waarna de stafmedewerkers deze verder aanscherpten. Voor het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs zijn daar waar nodig specifieke accenten gelegd.
Deze hoofdlijnen en doelstellingen zijn kader stellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke scholen. Hierbij is ruimte om als school een
eigen specifieke invulling aan te geven, afgestemd op bijzondere omstandigheden of op vormgeving van een specifiek concept.
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 van Ronduit.

1.2 De missie/visie van Ronduit
De missie van Ronduit vatten we in drie woorden samen: ondernemend, verantwoordelijk, resultaatgericht.
De drie begrippen betreffen alle geledingen van het onderwijs: zowel het bestuur als de directies van scholen, leerkrachten en leerlingen.
Ondernemend
De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door ondernemende mensen. Zij bepalen de kwaliteit van de zorg, van de cultuur, van de techniek en de
technologie, van de economie, van de veiligheid op straat, van de wetenschap en de religie.
Zorg, veiligheid, techniek, wetenschap, etc. worden niet bevorderd door overlegstructuren, grote kantoren en papier, maar door mensen die hun handen uit
de mouwen steken en initiatief ontwikkelen. Het bevorderen van een ondernemende houding draagt bij tot actieve en kritische leefstijl, tot plezier in eigen
kunnen en het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten.
Ondernemend gedrag bij kinderen willen we bevorderen door hen in heel concrete situaties te plaatsen, spannend en levensecht. Het zijn niet alleen lesjes uit
het boekje of computerprogramma’s. Ze sluiten aan bij de behoefte van jonge mensen om de wereld te verkennen en om er deel van uit te maken. En .. er
kan veel van worden geleerd.
We willen dat de scholen uitdagend en interessant zijn; dat het motief om te leren bij kinderen wordt versterkt en dat de school een onvergetelijke leef- en
werkplek wordt voor de kinderen. We willen een school waar leerlingen zich de leerstof eigen maken door ze zelf een rol te geven in de vergaring en de verwerking ervan. We willen dat de leerlingen de leerstof kunnen inzetten in activiteiten die voor hen van betekenis zijn.
Verantwoordelijk
Elk volwassen mens is in hoge mate verantwoordelijk voor zijn eigen leven ( zijn eigen ontwikkeling, zijn gezondheid, zijn plaats op de arbeidsmarkt), maar
ook medeverantwoordelijk voor het leven van anderen. Niemand leeft voor zichzelf alleen. Onderwijs en opvoeding kunnen nooit alleen het eigenbelang die-
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nen; opvoeding tot sociaal gedrag kan niet worden gemist. Verantwoordelijkheid bijbrengen vraagt in de school om een voortdurende reflectie met de kinderen. Wat hebben we gedaan? Was het van goede kwaliteit? Zou het beter kunnen? Wat zijn de consequenties van ons handelen voor anderen? Zullen we
het een tweede keer op dezelfde wijze doen? Welke adviezen zouden we graag aan andere kinderen willen geven?
De openbare scholen in Alkmaar zien we als een rijke leeromgeving waar de normen en waarden van goed burgerschap als vanzelfsprekend door kinderen
worden geleerd en door leerkrachten worden voorgeleefd.
Resultaatgericht: naar een maximaal leerrendement
Ondernemingszin en verantwoordelijkheid zijn de ingrediënten voor een maximaal leerrendement. Op onze scholen kunnen de kinderen het niveau bereiken
dat bij hen past. Het gaat bij elk kind om het verleggen van grenzen, om vol te houden een gewenst doel te bereiken, om discipline en om vertrouwen in
eigen kunnen.
Een prestatie leveren heeft geen negatieve betekenis. Integendeel, op onze scholen zijn kinderen trots op wat ze kunnen en laten dat graag aan anderen
zien. Het maximaal bereikbare zal bij elk kind anders worden geformuleerd. Bij de een wordt de lat hoger gelegd dan bij de ander, maar alle kinderen doen
wat ze kunnen en krijgen de ruimte om op hun manier ‘goed’ te worden.
Het streven naar een hoog leerrendement, op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talentontwikkeling.
Alle scholen voor openbaar onderwijs in Alkmaar vullen deze kenmerken op eigen wijze in. Elke school profileert zich. Het gekozen profiel hangt samen met
de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen van de school, de opvattingen van de ouders, de eisen van de samenleving en de mogelijkheden van de leerkrachten. Een schoolprofiel doet er toe. Het biedt een specifieke groep van leerlingen optimale ontwikkelingskansen. Het profiel vergroot de herkenbaarheid
van de school. Ouders weten wat ze kunnen verwachten en zijn beter dan voorheen in staat om de beste school voor hun kinderen te kiezen.
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1.3 Strategische keuzes
Analyse van: evaluatie van het voorgaande strategisch plan, door de scholen verstrekte gegevens, rapportages van externen etc., leverde een overzicht op
van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de hele organisatie. Deze gegevens tezamen met de ambities zijn gebruikt bij het bepalen van de
strategische keuzes van Ronduit. De strategische keuzes starten met de drie kernwaarden van onze missie. Vanuit deze drie kernwaarden geven we richting
aan drie hoofdlijnen van het strategisch beleid.

Ronduit-kernwaarden: ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht!

Per hoofdlijn zijn drie doelstellingen benoemd. De doelstellingen geven de focus van de aankomende jaren weer:
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1.3.1 Kind van de 21e eeuw: leren voor de toekomst
Brede vorming

Het onderwijsaanbod van onze scholen biedt in 2019 een brede vorming1 die recht doet aan de diverse talenten van leerlingen. Dit onderwijsaanbod moet
hen stimuleren om onderzoekend en ondernemend te werk te gaan. Deze brede vorming is zichtbaar in verschillende programma’s die door de scholen worden aangeboden.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
 Kwaliteit van o.a. cultuur- en maatschappijeducatie
 Werken vanuit een eigen onderzoeksvraag
 Toepassen van de 21st century skills
Passend en uitdagend onderwijs

In 2019 bieden we al onze leerlingen een passend en uitdagend onderwijsaanbod2, opgenomen in een groepsplan (webbased). Bij de samenstelling van dit
aanbod staan we open voor de mening, beleving en (onderwijs)behoeften van leerlingen, zodat zij optimaal kunnen leren en vol vertrouwen een passende
vervolgstap kunnen nemen.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
 Handelingsgericht werken
 Inzichtelijk maken van de leergroei
 Digitale leerroutes via elektronische leeromgevingen
 Leerlingen betrekken bij eigen leerproces
Leren zichtbaar maken

Onze leerlingen begrijpen in 2019 het proces van leren; het leren wordt zichtbaar
gemaakt3. Dit heeft naar verwachting een positieve impact. Het onderwijs wordt uitdagend en sluit aan op nieuwe technologieën.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
 Impact van het onderwijs vergroten
 Geven van feedback
 Samen leren in de elektronische leeromgeving

De brede vorming bestaat naast de cognitieve vakken ook uit aanbod gericht op burgerschap, cultuur, techniek en gezondheid.
Waaronder de toptalenten en passend binnen het schoolondersteuningsprofiel.
3
‘Leren leren’ houdt in: leerlingen leren hoe zij kunnen monitoren, controleren of reguleren bij de toepassing van een strategie. Hoe wordt de strategie gebruikt en hoe effectief hij?
1
2
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1.3.2 Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie
Kwaliteit van de leerkracht

Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen professionalisering. Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het doel.
De professionele kwaliteit van de leerkracht heeft de grootste impact op het leren van leerlingen 4. Dit geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing van leerprocessen, goed pedagogisch klimaat en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
 Leren zichtbaar maken
 Differentiatie
 Effectieve administratie met aandacht voor gekoppelde administratiesystemen
 Eigenaarschap
 Professionele ontwikkeling
 2e graads docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs
 Registratie leraren- en schoolleiders (CAO verplichting)
Goed personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders vastgelegd waardoor medewerkers met passie, ambitie en geïnspireerd kunnen werken. In 2019 is dit terug te
zien in de ‘benchmark tevredenheid’ waarin de medewerkers werken bij Ronduit boven het landelijk gemiddelde waarderen.
Goed personeelsbeleid = goed werkgeverschap.
Voorwaarden hierbij zijn:
 Professionele leidinggevenden
 Introductie digitale gesprekscyclus
 Inzet functiemix
 Arbeidsparticipatie
Leren van en met elkaar

Leren van en met elkaar staat centraal. Zo krijgt de ontwikkeling van talenten van directeuren, schoolteams en het onderwijs kracht in een stimulerende en
professionele setting. In 2019 is dit zichtbaar door onderlinge lesbezoeken en klassenobservaties.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
 Lerende organisatie, lerende netwerken5

4
5

Aangetoond door onderzoek van o.a. John Hattie en Marzano.

Collegiale consultatie is een vorm van een lerend netwerk. Het wordt omschreven als een instrument waarmee personen of organisaties elkaar de spiegel voorhouden, zodat ze een volgende stap
kunnen zetten in het eigen ontwikkelingsproces.
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1.3.3 Maatschappelijk relevant: samen ondernemen
Onderwijskundige regie

Al onze directeuren voeren in 2019 de onderwijskundige regie ten aanzien van de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Hiermee wordt de ononderbroken pedagogische en didactische leerlijn gewaarborgd.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
 Ontwikkeling van Integraal Kind Centra (IKC)
 Bestendiging uitstroom (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
 Samenwerking en toeleiding bij overstappen van kinderen (bijv. vanuit primair (speciaal) onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs)
Intensievere samenwerking

Ons bestuur en onze scholen hebben in 2019 een intensievere samenwerking met huidige en eventueel nieuwe partners. Deze partners vullen het onderwijs
aan met specifieke expertise, op basis van de behoeften van ouders en kinderen.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
 Werken met partners die het verschil maken
 Ouderbetrokkenheid
Pedagogisch klimaat

Op onze scholen heerst een pedagogisch klimaat dat van positieve invloed is op de ontwikkeling van kinderen en het leerklimaat in de groep. Kinderen doen
positieve ervaringen op, ervaren een grote mate van welbevinden en zijn zich bewust van de gestelde grenzen. Dit bevordert het zelfbeeld en het vermogen
tot zelfregulatie van de kinderen. Daardoor zijn zij ook voor situaties buiten de school goed toegerust.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
 Inspraak en betrokkenheid van leerlingen
 Een positief en veilig leerklimaat
 Tevredenheid van leerlingen en ouders
 Een specifieke aanpak en schoollijn ten aanzien van het pedagogisch klimaat (o.a. pedagogisch tact, positive behavior support, vreedzame school)
 Inzet van maatschappelijk relevante projecten
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2. Onze school
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt.
Deze opvattingen zijn gebaseerd op de persoonlijke visies van de leerkrachten verbonden aan de school.

2.2 Onze missie
Uitgangspunten
De openbare basisschool “De Zes Wielen” is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht culturele achtergrond, geloofs- en/of levensovertuiging. In de huidige
multiculturele samenleving wil de school een bijdrage leveren aan de acceptatie en integratie van de verschillende culturen.
Missie
De Zes Wielen biedt een positief pedagogisch klimaat, waarbinnen onderwijs wordt verzorgd op hoog niveau. Onze school legt een basis voor een evenwichtige persoonsontwikkeling van de leerling. Dit houdt in dat iedere leerling zijn talent ten volle ontwikkelt en benut.
Dit wordt bereikt door:


enthousiaste professionele leerkrachten



een goede leerlingenzorg binnen een uitgebreid leerlingvolgsysteem



realisatie van de referentiekaders



opbrengsten op voldoende of goed niveau



het bevorderen van zelfstandigheid



het vormen van een eigen identiteit



het aanleren van een democratische houding

Bovengenoemde aspecten zijn de leidraad voor het onderwijskundig, personeels-en relationeel beleid
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2.3 Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons
onderwijs in de komende periode willen toetsen.
De eerste taak van onze basisschool is: zorg dragen voor een onderwijsaanbod van goede kwaliteit aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Hierbij gaan wij uit van de missie van Ronduit:


ondernemend



verantwoordelijk



resultaatgericht.leren

Visie op ontwikkeling en leren

De Zes Wielen herkent talenten bij kinderen en laat deze verder ontwikkelen. Meer begaafde kinderen krijgen extra uitdaging en leren hun kennis toe te passen.
Ondernemerschap wordt aangemoedigd en kinderen krijgen de ruimte bijzondere kwaliteiten te tonen.
De kleuterklassen werken met thema’s. De kinderen spelen in fijne en uitdagende situaties die aansluiten bij hun belevingswereld. Er is een planmatig aanbod
taal en rekenen in een rijke leeromgeving. Kinderen kunnen zo optimaal genieten en ontwikkelen. Onze werkwijze sluit aan bij die van de peuterspeelzalen.

Visie op onderwijs

Het is de taak van het onderwijs om een uitdagende, stimulerende omgeving te creëren, waarbinnen de kinderen leren de juiste vragen te stellen. Ons onderwijsaanbod is breed, zodat op alle vakgebieden voldoende wordt aangereikt.
Kinderen maken op De Zes Wielen kennis met alle aspecten van culturele vorming. Vakdocenten van Artiance geven onder schooltijd les aan onze kinderen.
Al onze kinderen krijgen hiermee basiskennis en vaardigheid op het gebied van dans, muziek, toneel en beeldende vorming.
Activiteiten (VSD)
Kinderen kunnen inschrijven op buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten verrijken de wereld van de kinderen. Lessen worden gegeven door vakdocenten
voor sport, cultuur, techniek en hobby. Wij hebben hiervoor een samenwerking met Sportbureau Alkmaar, Artiance, De Kinderkamer en SKOA.
Resultaat
De Zes Wielen is een school met kwalitatief goed onderwijs.
Wij bieden zorg aan alle leerlingen op ieder niveau en volgen hun resultaten. Ouders krijgen duidelijke rapportage over de voortgang van hun kind. Wij kennen onze kracht en onze grenzen.
Engels VVTO
De Zes Wielen is een VVTO school. Wij zien Engels als belangrijke wereldtaal. Kinderen die het Engels goed beheersen zullen later meer succesvol zijn.
Daarom geven wij Engels vanaf groep 1. Kinderen die na acht jaar De Zes Wielen verlaten spreken beter Engels.
ICT
De Zes Wielen hecht veel waarde aan een goede ICT omgeving. In de klassen zijn minimaal vier vaste computers en/of is er een ICT-hoek. We zijn in het
bezit van 30 laptops per locatie, zodat hiermee lesgegeven kan worden aan een volledige groep.
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Met digitale schoolborden geven leerkrachten modern onderwijs.
Kinderen geven presentaties met behulp van PowerPoint , Prezi etc.. Er is aandacht voor veilig gebruik van Social Media.
Samen
De Zes Wielen hecht belang aan een goed contact met de ouders van de kinderen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het leerproces van het kind.
Ook helpen ouders bij activiteiten en begeleiden kinderen bij excursies. Samen vieren we feest. Ook problemen lossen we graag samen op.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Door het stellen van doelen, dagen wij de kinderen en de leerkrachten uit om deze binnen de gestelde tijd te behalen.
Onze doelen zijn ontleend aan de referentiekaders en de opbrengstnorm van de inspectie:
 Op onze school haalt 80% niveau 1F en 50% 1S niveau.
 Onze ambitie is ieder jaar de taal en rekenopbrengsten op of boven het inspectieniveau te brengen.
Ten aanzien van passend onderwijs stellen wij ons ten doel:
Voor alle kinderen op onze school creëren wij een passend aanbod. Het schoolondersteuningsprofiel en het zorgplan geven de kaders van onze mogelijkheden aan. Bij aanname van nieuwe leerlingen en bij eventuele verwijzingen wordt uitgegaan van het schoolondersteuningsprofiel.

Visie op schoolklimaat
De Zes Wielen is een veilige school, die zorgt voor een goed pedagogisch klimaat. Kinderen gaan plezierig met elkaar om en leren hoe ze ruzie oplossen. Wij
werken met onderdelen van ‘De Vreedzame school’, ‘Grip op de groep’ en met Soemo kaarten bewust aan normen en waarden.
In onze basisschool gaan we uit van een vertrouwensrelatie tussen leerkracht en leerling. Wij proberen de leerlingen geborgenheid en een gevoel van veiligheid te geven. Dit doen wij door een kindvriendelijke benadering, het benadrukken van onderlinge eerlijkheid en sportiviteit, samen feest vieren en de gezamenlijke verzorging van thema’s en projecten.
Onze pedagogische uitgangspunten zijn:


verdraagzaamheid



democratisch besef



positief kritische houding



gelijkwaardigheid



eerlijkheid / sportiviteit
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Verdraagzaamheid: wij streven ernaar begrip op te brengen voor een ieder, ongeacht kleur, ras, geloof of herkomst.
Democratisch besef: de spelregels van de democratie dienen geleidelijk aan als hoogste waarde met elkaar bereikt te worden.
Positief kritische houding: elke kritiek dient uiteindelijk een doel te hebben en mag nooit ten koste gaan van derden.
Gelijkwaardigheid: niemand is gelijk, maar wel gelijkwaardig; wij vinden het bijzonder belangrijk als de leerling zijn eigen kunnen, kennen en gevoelens
gewaardeerd ziet.
Eerlijkheid / sportiviteit: een rechtvaardig beleid van de leerkracht en open, eerlijk en sportief gedrag bij de leerlingen is ons streven.

Visie op maatschappelijke positionering
De school vormt een maatschappij in het klein. Binnen onze school hebben de leerlingen en leerkrachten bepaalde verantwoordelijkheden, die ook in de
maatschappij om ons heen worden gevraagd. Iedereen wordt uitgedaagd om ondernemend te zijn in houding en uitgangspunt. Leerlingen hebben ook een
stem in de organisatie en vorming van de school. Er is een leerlingenraad per locatie, aangestuurd door een leerkracht. In de groepen 6 t/m 8 worden twee
klassenvertegenwoordigers gekozen, die zitting hebben in de leerlingenraad.
Onze Brede School richt zich op plangebied Oudorp.
De Brede School biedt kinderen en hun ouders een sluitend netwerk van voorzieningen die met elkaar regelen dat onderwijs, activiteiten, opvang en zorg
goed op elkaar afgestemd zijn.
Onze ambitie ten aanzien van de Brede School.
Binnen de wijk Oudorp vindt er samenwerking plaats tussen onderwijs (OBS de Zes Wielen), kinderdagopvang (De Kinderkamer), buitenschoolse en tussenschoolse opvang (De Kinderkamer en Skoa), Artiance, het Sportbureau en Beweegwijs, waarbij kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders centraal staan.
Er is specifiek aandacht voor sport en cultuur.
Onze visie ten aanzien van de Brede School.
Een samenwerking tussen diverse organisaties vergroot de kans op een compleet aanbod onderwijs, sport, cultuur en opvang voor alle kinderen van Oudorp.
Onze school streeft naar een inhoudelijke samenwerking tussen de partijen, waarbij gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Hieruit voortvloeiend
kan een fysieke samenwerking tot stand gebracht worden, waarbij de partijen gezamenlijk gebruik maken van de bestaande ruimtes.
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3. Onderwijskundige vormgeving
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school wordt vormgegeven. In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe
invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het vorige hoofdstuk.

3.2 Wettelijke opdracht van het onderwijs
In de wet op het primair onderwijs staat in een aantal artikelen beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. In de hierna volgende paragrafen
wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen.

3.2.1. 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 wordt dit vormgegeven door binnen het leerstofjaarklassensysteem voldoende differentiatie aan te brengen. We werken volgens de IGDI
methode (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie).
In het jaarlijks bij te stellen zorgplan geven wij aan hoe we binnen onze school willen realiseren, dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Om die doorgaande ontwikkeling te realiseren trachten we de groepsgrootte te beperken en de individuele benadering te bevorderen.

Criteria kleuterverlenging

Bij kinderen die voor 1 januari 6 jaar worden en toch nog een jaar in groep 2 blijven, is sprake van kleuterverlenging. De inspectie hanteert deze beleidslijn
(verlenging vanaf 5 jaar en 9 maanden).
Wij streven ernaar dat alle leerlingen tenminste twee jaar kleuteronderwijs ontvangen.
Leerlingen die voor oktober 6 jaar worden gaan in principe door naar groep 3.
Leerlingen die in oktober, november of december 6 jaar worden gaan naar groep 3 als de leerling voldoet aan de volgende criteria:
 een goede luisterhouding
 een goede werkhouding
 besef van taakgerichtheid
 voldoende motivatie
 geconcentreerd kunnen werken
 geen sociaal emotionele belemmeringen
Daarnaast wordt gekeken naar de resultaten op de toetsen van ons leerlingvolgsysteem.
Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind gaan we in ieder geval in overleg met de ouders en vragen wij de leerkracht van groep 3 om te komen observeren in de kleutergroep. Meestal komen we tot een wel overwogen besluit om het kind wel of niet een extra kleuterjaar te gunnen. Bij een verschil van inzicht
beslist de school. Voor kinderen met een verlenging zullen binnen het groepshandelingsplan de specifieke doelen worden opgesteld.
16

Specifieke zorg voor leerlingen

De zorg binnen onze school vindt zijn uitgangspunt binnen de 1-zorgroute. Dit betekent dat er voor elk kind tenminste één keer per twee maanden wordt
bekeken wat hij nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Per vakgebied maakt de leerkracht een groepsplan waarin dit wordt vastgelegd.
Onze school heeft twee intern begeleiders. Zij bespreken met de groepsleerkracht de opgestelde groepsplannen.
Binnen een goed ingericht leerlingvolgsysteem worden de vorderingen gemonitord.
Vanuit het Schoolondersteuningsprofiel:
Wij werken volgens het principe van HGW (handelingsgericht werken).
Schematisch overzicht van de zorgniveaus:
niveau 1: algemene zorg
De groepsleerkracht neemt preventieve maatregelen, waardoor problemen bij leerlingen voorkomen worden en legt dit vast in een groepsoverzicht en groepsplan waarin instructiegroepen zijn vastgelegd op basis van onderwijsbehoeften en resultaten.

niveau 2: extra zorg
Specifiekere onderwijsbehoeften worden gesignaleerd.
De groepsleerkracht stelt het groepsplan bij.
De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider.
De ouders worden altijd geïnformeerd.
De aanpak wordt uitgevoerd en geëvalueerd. (na 6 tot 8 weken).
Ouders worden op de hoogte gesteld.

niveau 3: speciale zorg
De groepsleerkracht en de intern begeleider bespreken de problemen.
Zij stellen een plan van aanpak op. (bijstellen groepsplan of opstellen van een ontwikkelingsprofiel (= OPP). Er wordt gestart met het invullen van een groeidocument.
Het plan wordt met de ouders besproken.
Het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd. (periode hooguit 8 weken) Ouders worden op de hoogte gesteld en tekenen het gemaakte OPP.

niveau 4: uitgebreide zorg
De intern begeleider bespreekt de leerling in het zorgteamoverleg.
Er wordt een plan van aanpak besproken.
De groepsleerkracht en de intern begeleider leggen dit vast in het groepsplan. Hierin verwijzen wij naar het OPP en het groeidocument.
Het plan wordt met de ouders besproken en door ouders ondertekend.
Het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd.
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niveau 5: externe zorg
In overleg met de ouders wordt de leerling aangemeld bij de onderwijsexpert van het Samenwerkingsverband. Er is voor de leerling een groeidocument opgesteld.

VVE

Voor en Vroegschoolse Educatie houdt in dat kinderen al op de peuterspeelzaal educatieve programma’s aangeboden krijgen, die doorlopen worden in de
eerste twee jaren van het basisonderwijs. Centraal staat dat de kinderen op zesjarige leeftijd het startniveau hebben behaald dat past bij de aanvang van de
basisschool. Een belangrijk onderdeel van VVE is taal.
De leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1 en 2 zijn geschoold in het werken met de methode “Ko Totaal”.
Zo kunnen zij zorg dragen voor een doorgaande ontwikkelingslijn van peuter naar kleuter. Gezien het feit dat de methode “Ko totaal” niet meer volledig voldoet aan de eisen van deze tijd, worden er aanpassingen doorgevoerd uitgaande van de leerlijnen. Deze worden vastgelegd in de themaplanning. In de komende jaren zal er gekeken gaan worden naar een nieuwe passende methode.

3.2.2. Brede ontwikkeling

Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, op
het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (brede ontwikkeling).
Expressie
In de onderbouwgroepen staan de volgende expressie activiteiten centraal: tekenen, schilderen, muziek en dans. Verder wordt er kennisgemaakt met techniek tijdens verschillende bouw- en knutselopdrachten.
In de bovenbouwgroepen worden handvaardigheid, techniek, schilderen, koken, dans en drama aangeboden tijdens een expressie uur op een middag. De
leerkrachten maken een keuze maken uit de technieken, die voortkomen uit de leerlijnen. Op de locatie OD wordt dit gedaan in samenspraak met de vakleerkracht handvaardigheid. Muziek en tekenen worden als aparte vakken aangeboden.
Daarnaast wordt er gewerkt met activiteiten, die worden aangeboden via Artiance en de Culturij. U kunt hierbij denken aan het werken met een kunstenaar,
het meedoen met moderne dans of een toneelvoorstelling. Naast deze activiteiten bieden wij per groep cultuur aan uit de directe leefomgeving van de kinderen. U kunt hierbij denken aan een bezoek aan de kaasmarkt, maar ook aan een bezoek aan de korenmolen of een museum.
Op alle locaties is op dinsdag een cultuurcoach aanwezig. Deze coach geeft lessen in schooltijd en één les buiten schooltijd. Er wordt gewerkt met verschillende disciplines: muziek, dans, theater en beeldend.
Zie verder het Cultuurbeleidsplan.
Lichamelijke opvoeding
In de onderbouwgroepen 1 en 2 zijn dagelijks spel- en bewegingsactiviteiten, zowel in de speelzaal als op het schoolplein. Voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden zijn deze lesonderdelen van het grootste belang.
De groepen 3 t/m 8 krijgen 1 keer per week les van een vakleerkracht gym. Eventueel wordt er een tweede gymles door de groepsleerkracht gegeven.
Wij hebben hiervoor de beschikking over de gymnastiekzaal aan de Saturnusstraat en gymzaal De Oever. Bij mooi weer worden er spelletjes en balspelen in
de buitenlucht gedaan.
Zie voor meer informatie het vakwerkplan gym.
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Eén keer per week hebben we de beschikking over een beweegteam. Dit zijn studenten van het Horizoncollege die spellen op het schoolplein aanbieden vanuit de methode Beweegwijs. De kinderen beoefenen in groepjes per thema verschillende spelen.
Het beweegteam stimuleert ook het bewegen en het sportieve spel tijdens de pauzes en na schooltijd.
Het samen spelen is niet alleen leuk; de sociale functie ervan is zeker zo belangrijk.
Daarom wordt het spel op het schoolplein geactiveerd door het verstrekken van diverse materialen, zoals springtouwen, loopblokken, stelten, enzovoort.
Onze vakleerkracht (tevens sportconsulent) begeleidt de naschoolse sportactiviteiten in de vorm van Sport X. Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen
kinderen zich opgeven voor naschoolse sportlessen. Er wordt gewerkt in blokken van 4 weken, waarin een bepaalde sport centraal staat.
De naschoolse lessen sport en cultuur worden aangeboden in het kader van de Brede school.
De meisjes en jongens uit de bovenbouwgroepen doen elk jaar mee aan de schoolvoetbalcompetitie in Alkmaar. Verder wordt het sporten bevorderd door
kinderen te laten meedoen met diverse kennismakingslessen van verenigingen uit de omgeving.
Op school houden wij jaarlijks een sport/speldag.
Sociale ontwikkeling
Het leren omgaan met elkaar in een goede verstandhouding is het belangrijkste aandachtsgebied in het kader van de sociale ontwikkeling. Er wordt gewerkt
met SOEMO-kaarten. Er zijn school- en groepsregels, die met de leerlingen worden opgesteld en doorgesproken. Vooral in kringgesprekken komen alle aspecten van dit vormingsgebied regelmatig aan de orde.
Door de kinderen mee te laten denken en beslissen over hun school en hun schoolplein, geven wij ze meer verantwoordelijkheid voor de school en zijn omgeving. Ze voelen zich zo ook meer verantwoordelijk voor elkaar.
De leerlingenraad is een orgaan waarin kinderen uit groep 6, 7 en 8 zitting kunnen hebben. Onder leiding van een leerkracht vertegenwoordigen zij de leerlingen van onze school.
In kringgesprekken wordt regelmatig gesproken over normen en waarden in onze samenleving.
Actief meedoen aan deze samenleving speelt zich af op verschillende niveaus (klas, school, buurt, vereniging, stad, etc.) Bij het werken aan thema’s of projecten willen wij vanuit ondernemend leren de kinderen stimuleren een actieve rol te spelen binnen die niveaus van onze samenleving. Het aanleren van een
democratische houding is hierbij een belangrijk aspect.
Twee keer per jaar is er een project met alle kinderen van de school, waarin een schoolbreed gekozen thema centraal staat. Daarnaast geven de actualiteit
en de interesses van de kinderen ruimte voor het uitwerken van thema’s op groepsniveau. Hierbij staat een ondernemende en onderzoekende houding centraal. Als werkvorm wordt voornamelijk gekozen voor samenwerkend leren.
De identiteit van een leerling wordt gevormd in relatie met anderen. Door leerlingen actief te laten deelnemen aan gesprekken en discussies en ze daarnaast
te laten reflecteren op hun eigen gedrag, geven wij ruimte voor het vormen van een eigen identiteit.
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Burgerschapsvorming
Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: democratie, participatie en identiteit. De school is een oefenplaats voor goed burgerschap. In de klas,
in de school en op het schoolplein krijgt iedere leerling te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de “echte” samenleving. Wij stimuleren de kinderen om voor hun mening uit te komen en respect te hebben voor elkaar.
Op school worden sociale competenties verder ontwikkeld en wordt een kind zich bewust van zijn sociale rechten en plichten.

3.2.3. Multiculturele samenleving

Artikel 8 lid 3 WPO geeft aan: Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het
bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.
Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor:
Contact met andere culturen.
Op alle drie de locaties zitten leerlingen uit verschillende culturen.
Tijdens kringgesprekken en het werken aan thema’s komen de verschillen in cultuur ter sprake.
Niet alleen de godsdienstige achtergrond, ook de verschillen in normen en waarden van de leerlingen komen aan de orde.
Door middel van gezamenlijke festiviteiten, sportdagen, schoolreizen en een schoolkamp wordt de ontmoeting tussen de culturen bevorderd.
Respect leren hebben voor de andere cultuur is bij deze activiteiten het doel.
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3.3 Kerndoelen
Artikel 9 lid 5 WPO geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van
bestuur kerndoelen vastgesteld.
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op onze school
aan de orde komen.

Nederlandse taal:

Hieronder wordt begrepen:
Mondeling taalonderwijs
Schriftelijk taalonderwijs
Taalbeschouwing waaronder strategieën
Taalactiviteiten
Lees- en taalprogramma's staan op onze school centraal.
We gebruiken de nieuwste versie van de methode "Taal en Spelling in Beeld”.
Voor technisch lezen werken wij met ’Veilig leren lezen’ en ‘Estafette’. Voor begrijpend lezen werken we met ‘LeesLink’ , met Cito trainer en de hulpboeken
van Cito.
Computerprogramma’s passend bij de methoden zijn een vast onderdeel van ons taalonderwijs.
Alle drie de locaties beschikken over een leerlingenbibliotheek. Tevens zijn er regelmatig bezoeken aan de Openbare bibliotheek Oudorp. In de boekenkring
bespreken de leerlingen hun gelezen boeken, zodat ook andere kinderen uitgedaagd worden om dit spannende, mooie, humoristische boek te gaan lezen.
Er wordt gelezen in verschillende organisatievormen; één daarvan is het leescircuit.
Op verschillende dagen starten de groepen met bibliotheekboek lezen. De kinderen weten dat ze bij binnenkomst hun boek moeten pakken en een half uur
lezen. In de bovenbouw zijn er ook Engelse boeken om uit te kiezen.
Kleutergroep +,
Voor de kinderen uit groep 1/2, die naast het gewone programma, extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal is er aan de locatie Munnikenweg een kleutergroep +. In deze groep zitten ongeveer 15 kinderen. Naast het werken met “Ko Totaal”, worden de kinderen extra gestimuleerd en intensief
begeleid bij hun spel. Interactie en woordenschatontwikkeling worden op die manier bevorderd.
Of een kind in aanmerking komt voor deze groep, hangt af van de intake met de ouders, de overdracht via de peuterspeelzaal en de testscores die het kind
behaalt.
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Mondeling taalonderwijs
Voor de komende jaren zal de woordenschatontwikkeling, die wordt getoetst via Cito woordenschat, meer worden geïntegreerd in het gehele onderwijs. Bewust
met woordenschatontwikkeling omgaan in bijvoorbeeld Wereld oriënterende lessen is één van onze doelen.

Schriftelijk taalonderwijs
In de komende planperiode implementeren wij de methode “Taal en spelling in Beeld” door de hele school en daarna wordt het geborgd. De inzet van digitaal
oefenmateriaal passend bij de methode optimaliseren. Het digitaal toetsen in sommige groepen invoeren en bij de andere groepen borgen.
Taalbeschouwing waaronder strategieën
In de komende planperiode gaan wij door op de door de methode aangegeven wijze.
Lezen
Wij werken met Ko totaal in de groepen 1 en 2; Veilig Leren Lezen in groep 3 en Estafette in groep 4, 5 en 6.
In groep 7 en 8 werken wij met de teksten vanuit: wereld oriëntatie; Leeslink en leesboeken.
We werken al sinds 2012 volgens de cyclus van het leesverbeterplan dat toen is opgesteld. We hebben voor groep 3 aanpassingen aan gebracht door leerlingen eerder een hoog niveau (zon) aan te bieden. Ook wordt er (gestuurd vanuit school) thuis structureel geoefend.
Bij de kleutergroepen wordt er in de komende planperiode georiënteerd op een nieuwe methode; er wordt een keus gemaakt en de methode wordt geïmplementeerd, waarna borging volgt.

Streefdoelen tijd leesaanbod:
groep 1 en 2

aanbod
Spraak/taalontwikkeling en spraaktaal problemen
Begrijpend luisteren
Fonemisch bewustzijn
Kennis van letters
Woordenschat ontwikkeling
totaal

Streefdoel in minuten per week
90
90
75
75
120
450
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groep 3
aanbod
De letter- en klankkoppeling
De automatisering van het technisch lezen
Het realiseren van minimaal AVI 2

Streefdoel in minuten per week
180 (eerste helft schooljaar)
120 (hele schooljaar)
60 (eerste helft schooljaar)
120 (tweede helft schooljaar)
60
450

Extra tijd risicolezers om AVI 2 te realiseren
totaal
groep 4
aanbod
De ontwikkeling van het voortgezet technisch lezen
Het realiseren van minimaal AVI 5
Extra tijd risicolezers om AVI 5 te realiseren
woordenschat
totaal

Streefdoel in minuten per week
150
60
60
90
360

groep 5
aanbod
De ontwikkeling van het voortgezet technisch lezen
Het realiseren van AVI 9
Extra tijd risicolezers om AVI 9 te realiseren
woordenschat
totaal

Streefdoel in minuten per week
150
60
60
90
360

Groep 6 volgt de door de methode gestelde leertijd.
In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met Taal in Beeld. De aangegeven leertijd voor taal wordt per groep aangehouden.
Aan het leergebied taal/lezen wordt op onze school de volgende tijd besteed:
Groep 1
450
Groep 3
550
Groep 5
Groep 2

450

Groep 4

560

Groep 6

560

Groep 7

460

560

Groep 8

460
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Engelse taal:
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software):
Methode “The Team” in groep 5 t/m 8
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn:
volgens de methode, inclusief digibord lessen; eenvoudige leesboekjes in het Engels; communicatie met buitenlandse leerlingen in het Engels.
In de komende schoolplanperiode willen wij doorgaan op de ingeslagen weg.
Alle leerkrachten moeten in deze planperiode een scholing Engels hebben gevolgd.
Aan het leergebied Engelse taal wordt op onze school de volgende tijd besteed:
Groep 1
30
Groep 3
30
Groep 5
Groep 2
30
Groep 4
30
Groep 6

30
30

Groep 7
Groep 8

60
60

Rekenen/wiskunde

Hieronder wordt begrepen: Wiskundig inzicht en handelen, Getallen en bewerkingen, Meten en meetkunde
Rekenactiviteiten
Wij werken met de methode “De Wereld in Getallen” (WIG). Natuurlijk halen de kinderen alle leerdoelen met De wereld in getallen. Maar belangrijker is de
manier waarop: een zorgvuldige opbouw met veel oefening, herhaling en écht zelfstandig werken.
Kerndoelen, Cito-toetsen en leerlijnen
De Wereld in Getallen voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen en de TAL-tussendoelen. De methode sluit ook aan op de Cito-toetsen en de doorlopende
leerlijnen uit het rapport Meijerink.
Referentieniveaus volledig verwerkt
In schooljaar 2010-2011 zijn de referentieniveaus 1 F en 1 S conform doorlopende leerlijnen in het basisonderwijs ingevoerd. Bij de ontwikkeling van de
nieuwe versie van De Wereld in Getallen is hierop geanticipeerd. De referentieniveaus zijn duidelijk zichtbaar verwerkt in de methode. In groep 7 en 8 staat
één ster gelijk aan het 1 F, twee sterren aan 1 S en drie sterren boven streefniveau:

Fundamenteel (1 F), streef (1 S) en boven 1 S

Weektaak voor zelfstandig werken
Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen op te
lossen en hun werk te plannen. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer.
24

In de komende planperiode willen wij het volgende realiseren:
Borgen van het werken met de methode “Wereld in Getallen”. Het digitaal toetsen voor alle groepen tot een gemeengoed maken.
De methode voor de kleutergroepen zal een totaal methode worden, maar tot die tijd werken wij met het kleuterdeel van Wereld in Getallen naast Ko totaal.

Aan het leergebied rekenen/wiskunde wordt op onze school de volgende tijd besteed:
Groep 1
Groep 2

150
150

Groep 3
Groep 4

300
300

Groep 5
Groep 6

300
300

Groep 7
Groep 8

300
300

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Hieronder wordt begrepen: Mens en samenleving, Natuur en techniek, Ruimte, Tijd
Wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek)
De wereld oriënterende vakken worden als aparte leergebieden aangeboden. De methoden die wij gebruiken zijn: Wijzer door de Wereld, Wijzer door de Tijd
en Wijzer door de Natuur en techniek.
Naast een klassikale aanbieding van lesstof, kiezen de kinderen vanaf de groepen 6 zelfstandig een onderwerp uit om zich in te verdiepen. Door middel van
een werkstuk of een spreekbeurt worden de onderwerpen gepresenteerd. De kinderen werken soms onder leiding van een deskundige aan enkele actuele
thema’s, zoals gezonde voeding, milieu en energie. Bij de gezondheidsvoorlichting geven wij de kinderen kennis en inzicht, om zo een gezond gedragspatroon
te bevorderen.
Binnen de thema's worden regelmatig excursies uitgevoerd om het onderwijs vanuit de echte wereld vorm te geven.
Mens en samenleving
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): methode Wijzer door de Tijd; SOEMO kaarten; delen Vreedzame school.
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: kringgesprekken; lessen uit de methode Wijzer door de Tijd; vergaderingen met de leerlingenraad.
In de komende schoolplanperiode willen wij het volgende realiseren:
Leerlingenraad voor 3 locaties borgen. Brede schoolplan bijstellen en actueel maken voor 3 locaties. Hierbij kunnen de activiteiten en uitgangspunten per locatie
verschillen. Plan uitvoeren.
Initiatieven vanuit de wijk, zoals een bewoners initiatief, per onderdeel toetsen of het past binnen ons strategisch plan. Als het past binnen Maatschappelijk relevant en samen ondernemen, dan zullen wij aansluiten of initiatieven in die richting ontwikkelen.
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Natuur en techniek
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): Natuur en Techniek
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: de meeste klassen werken thematisch met deze methode, waarbij ondernemend leren hoog in het vaandel staat.
In de komende schoolplanperiode willen wij het volgende realiseren:
Verder met Wetenschap en Techniek, waarbij gewerkt wordt volgens de leerlijnen. Koppeling maken met Excellentie.
Waar mogelijk integreren met andere vakken. Er wordt gewerkt vanuit de visie van onderzoekend leren.
Tijd
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): Wijzer door de tijd
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: zie handleiding en algemene opmerking over thema's, spreekbeurten, presentaties, etc.
In de komende schoolplanperiode willen wij het volgende realiseren:
“Wijzer door de Tijd” gebruiken als bron. Integratie met de Culturij. Hierbij werken kinderen vanuit een andere discipline bijvoorbeeld Beeldend of Theater aan het
thema. Doel: talenten van kinderen verder ontwikkelen. Een breed aanbod. Samenwerkend leren inzetten als werkvorm om leerlingen te motiveren en daardoor
meer te laten leren. Waar mogelijk vakken te integreren.

Ruimte
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Wijzer door de wereld
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: zie TIJD en algemene opmerking over thema's, spreekbeurten, presentaties, etc.
In de komende schoolplanperiode willen wij het volgende realiseren: zie onderdeel TIJD.
Zoeken naar een digitale manier om topografie te oefenen en te toetsen.

Aan het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld wordt op onze school de volgende tijd besteed:
Groep 1

150

Groep 3

150

Groep 5

250

Groep 7

300

Groep 2

150

Groep 4

150

Groep 6

300

Groep 8

300
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Kunstzinnige oriëntatie
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): methode “Laat maar Zien”; Internetsites; diverse bronnenboeken.
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: zie brede ontwikkeling.
In de komende schoolplanperiode willen wij het volgende realiseren:
De cultuurcoaches werken voor 3 locaties. Naschoolse activiteiten vinden plaats op één of twee van de locaties en zijn beschikbaar voor alle kinderen vanuit
Oudorp. Aanbod en werkwijze komen in het nieuw op te stellen Brede school plan.
Binnen de locaties zijn er vaste organisatorische afspraken t.a.v. Kunstzinnige oriëntatie. Zie ook Cultuurbeleidsplan.
Muziekonderwijs meer in de klassen zichtbaar maken.

Aan het leergebied kunstzinnige oriëntatie wordt op onze school de volgende tijd besteed:
Groep 1
Groep 2

300
300

Groep 3
Groep 4

120
120

Groep 5
Groep 6

120
120

Groep 7
Groep 8

120
120

Bewegingsonderwijs
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): Basislessen en de laatste uitgave van Basislessen van Van Gelder.
Beweegwijs, als buitenspeelmethode.
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: twee keer per week een gymles. Eén keer van vakleerkracht en één keer van de groepsleerkracht. In enkele groepen werken wij met bloklessen om de reistijd van en naar de gymzaal te verkleinen.
Pauzes gebruiken om de bewegingsintensiteit te verhogen en de kinderen te motiveren tot bewegen met een uitdagende speelomgeving.
Sport X als naschoolse sportvoorziening.
Zie verder Brede ontwikkeling en vakwerkplan Gym.
In de komende schoolplanperiode willen wij het volgende realiseren:
Leerlijn bewegingsonderwijs van groep 1 t/m 8 borgen binnen de school.
Kritische keuze maken t.a.v. de vakleerkracht die binnen ons onderwijs past. De vakleerkracht verzorgt Sport X. Wij gaan verder met Beweegwijs en studenten
van het Horizon college. Samenwerking intensiveren.

Aan het leergebied bewegingsonderwijs wordt op onze school de volgende tijd besteed:
Groep 1
Groep 2

300
300

Groep 3
Groep 4

150
120

Groep 5
Groep 6

120
120

Groep 7
Groep 8

120
120
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3.4 Kinderen die extra zorg behoeven
Zie schoolondersteuningsprofiel en zorgplan.
Artikel 8 lid 4 WPO geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op
de behoeften van de leerling. We geven hierna beknopt weer op welke wijze het systeem van zorg en begeleiding is ingericht en waar onze basisondersteuning uit bestaat. U kunt de zorgniveaus vinden op pagina 17 van dit plan.
Basisondersteuning
We hebben verschillende maatregelen genomen om de school- en klassenorganisatie zo aan te passen dat ook kinderen die extra zorg behoeven, een doorgaande ontwikkeling kunnen doormaken:
-

het aanpassen van de school- en klassenorganisatie, om de opvang van kinderen met specifieke behoeftes mogelijk te maken
het vergroten van pedagogische en didactische vaardigheden van leerkrachten
het bewaken van leerlijnen, m.n. op het gebied van rekenen, taal, lezen en ontwikkelingslijnen, het onderwijsaanbod in kaart brengen d.m.v. groepsplannen
de onderwijsbehoeften van kinderen in kaart brengen d.m.v. didactisch groepsoverzichten en ontwikkelingsperspectieven
groeps- en leerlingenbespreking, leerkracht met IB
bespreking tijdens signalerings- en zorg besprekingen met het team (5 x per jaar, gericht op opbrengsten en sociaal emotionele ontwikkeling)

Het vergroten van de didactische en pedagogische vaardigheden van leerkrachten.
De volgende maatregelen hiertoe zijn ingevoerd:
- volgen van nascholing op team en individueel niveau
- regelmatige onderwijskundige teamvergaderingen met het hele team
- regelmatig werkoverleg in onder- en bovenbouw en andere deelteams
- klassenconsultaties
Mochten alle preventieve maatregelen tot onvoldoende resultaat hebben geleid, dan beschikken we over de volgende curatieve middelen:
- bespreking in het zorgteam
- maken van een individueel handelingsplan, m.b.v. diverse onderwijsmaterialen die ondersteunend werken. Het maken van een ontwikkelingsperspectief (is in ontwikkeling)
- individuele begeleiding of begeleiding in een klein groepje
- diagnostisch onderzoek door de intern begeleider
- specifiek diagnostisch onderzoek (door orthopedagoog van de OBD of onderwijs-expert van het samenwerkingsverband)
- onderzoek en/of begeleiding door extern deskundigen
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Aanbod voor leerlingen met meer of minder gemiddelde intelligentie:
Binnen het basisarrangement wordt er gewerkt met 3 niveaugroepen per vakgebied. Het streven is om alle kinderen in te delen binnen de niveaugroepen met
een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen. Kinderen met een hogere intelligentie dan gemiddeld krijgen verrijkingstaken en worden extra uitgedaagd.
Kinderen met een lagere intelligentie dan gemiddeld krijgen verlengde instructie en werken aan de minimumdoelen. Mochten deze doelen te hoog zijn dan
wordt in overleg met ouders een eigen leerlijn gestart voor het gebied waar het kind geen aansluiting heeft bij de minimumdoelen. Een individueel handelingsplan en ontwikkelingsperspectief wordt voor deze leerling geschreven.
Aanbod voor leerlingen met dyslexie:
Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband
Zorgniveau 2: Extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht (minimaal een uur per week)
Zorgniveau 3: Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school
Zorgniveau 4: Diagnostiek en behandeling in zorginstituut (RID of ONL)
Bij de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen op school is met name de inrichting van de zorgniveaus 2 en 3 van belang.
Een leerling komt in aanmerking voor meer intensivering van het lees- en spellingonderwijs (niveau 2) als de lees- en/of spellingprestaties achterblijven. Onderwijs in zorgniveau 2 is erop gericht deze leerlingen de leerstof voldoende te laten beheersen. Hiermee wordt voorkomen dat het verschil tussen de zwakke
lezers en de rest van de groep groter wordt. In zorgniveau 2 maakt de leerkracht bij voorkeur gebruik van aanvullende materialen uit de op school gebruikte
lees- en spellingsmethodes.
Een leerling die onvoldoende vooruit is gegaan na een interventieperiode met extra begeleiding op zorgniveau 2 komt in aanmerking voor begeleiding met
een aanvullend lees- en/of spellingprogramma (zorgniveau 3). Deze begeleiding is geen vervanging van de gewone lees- en/of spellingles maar is daarop een
extra aanvulling. De leertijd wordt met minimaal drie keer per week 20 minuten uitgebreid.
Voorwaarde voor het slagen van onderwijs in zorgniveau 2 en 3 is goed klassenmanagement. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het directe instructiemodel. De Landelijke Protocollen Leesproblemen en Dyslexie geven hiervoor duidelijke handreikingen.
In lid 6 staat: De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de
leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten op de terreinen, genoemd in het tweede lid.
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Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet:
Groep

1

Lezen

2

4

5

6

7

8

DMT
AVI
BL 3.0

DMT
AVI
BL 2009

DMT
AVI
BL 2009

DMT

DMT

Begr. Lezen

DMT
AVI
BL 3.0

BL 2009

BL 2009

Spelling

Cito spelling

Cito spelling

Cito spelling

Cito spelling

Cito spelling

Cito spelling

Cito RVPK

Cito
woordenschat
Cito RW 3.0

Cito
woordenschat
Cito RW 3.0

Cito
woordenschat
Cito RW 2012

Cito
woordenschat
Cito RW 2012

Cito
woordenschat
Cito RW 2012

Cito
woordenschat
Cito RW 2012

Cito KOL

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

Woordenschat

Cito TVK

3

TAK-PW

Rekenen
SEO6

Cito KOL

TAK-PW

In groep 1 en 2 wordt ook het fonemisch bewustzijn getoetst. Daarnaast zijn er observaties van de leerkrachten en is er een screening mogelijk van de logopediste.

4. Personeelsbeleid
4.1 Inleiding
De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs.
Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal personeelsbeleidsplan. Daarin is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis vormgeven met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende taken. In de bijlage staat de ordening van de documenten van het personeelsbeleid opgenomen.

6

SEO - sociaal emotionele ontwikkeling
30

Marzano c.s. geven aan, dat de factor ‘collegialiteit en professionaliteit’ dragend is voor schoolontwikkeling. Op onze school streven we collegialiteit na, die
zich uit in gedrag zoals door Fullan en Hargreaves omschreven:
 Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn;
 Het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten;
 Het tonen van respect voor elkaar;
 Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures.
‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijkheden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is
dus erg belangrijk de juiste keuzes te maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden, is dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld
aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen.

4.2 Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw
samen met de voornemens op onderwijskundig gebied.
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende beleidsvoornemens van belang:
Kwaliteit van de leerkracht

Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen professionalisering. Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het doel.
De professionele kwaliteit van de leerkracht heeft de grootste impact op het leren van leerlingen 7. Dit geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing van leerprocessen, goed pedagogisch klimaat en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Goed personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders vastgelegd waardoor medewerkers met passie, ambitie en geïnspireerd kunnen werken. In 2019 is dit terug te
zien in de ‘benchmark tevredenheid’ waarin de medewerkers werken bij Ronduit boven het landelijk gemiddelde waarderen.
Goed personeelsbeleid = goed werkgeverschap.
Leren van en met elkaar

Leren van en met elkaar staat centraal. Zo krijgt de ontwikkeling van talenten van directeuren, schoolteams en het onderwijs kracht in een stimulerende en
professionele setting. In 2019 is dit zichtbaar door onderlinge lesbezoeken en klassenobservaties.

7

Aangetoond door onderzoek van o.a. John Hattie en Marzano.
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5. Kwaliteitszorg
5.1 Inleiding
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven.
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van
onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt uiteengezet op welke wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een compleet en
evenwichtig kwaliteitssysteem vormen.

5.2 Voorwaarden van onze kwaliteitszorg
Onze kwaliteitszorg baseren we op het INK-model. In dit model (aangepast voor het onderwijs), is een onderverdeling gemaakt in organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, middelen en processen) en resultaten (waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en leeropbrengsten). Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden, wordt het mogelijk het beleid waar nodig bij te sturen.
In die zin maken we gebruik van de ‘plan-do-check-act cyclus’. In het INK-model kort weergegeven door leren en verbeteren.


Personeelsbeleid



Doelen en strategie






Leiderschap

Management
van
processen






Inzet middelen







Organisatie





Leren en verbeteren

Waardering
personeel

Waardering
ouders/ leerlingen

Waardering omgeving





Leer-opbrengsten


Resultaten



De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven kwaliteitszorgsysteem.
De werkzaamheden zijn onder andere:
- het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg
- het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang
- het vastleggen en bewaken van teamafspraken
- het creëren van draagvlak
- het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren
- het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch geven van feedback).
Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel. Dit
vanuit de opvatting, dat ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur.
Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de
school als totaliteit; bereidheid tot reflecteren op eigen handelen.
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Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met voor ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de activiteiten die we in dit kader doen en de effecten die dat ons inziens oplevert, leggen we verantwoording af naar
de betreffende instanties en ons bestuur en de ouders.
Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven.

5.3 De inrichting van onze kwaliteitszorg
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te
stellen jaarplan om vinger aan de pols te houden en het schoolontwikkelingen bij te stellen.
Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus.

Schoolplancyclus

Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij de volgende werkwijze:
We starten met een nauwgezette bepaling van hoe de stand van zaken met betrekking tot alle beleidsaspecten van de school is. Een aantal onderdelen die bij
deze zogenaamde positionering gebruikt worden, zijn onderdeel van een kortere cyclus, dan de schoolplancyclus, die 4 jaar beslaat. Waar dat het geval is
geven we dat aan.
Voor de positionering gebruiken we de volgende middelen, werkwijzen:

Analyse van de leerlingenpopulatie

Ieder jaar stellen we vast welke leerlingen bij ons op school speciale onderwijsbehoeften hebben. Het gaat daarbij om:
- Aantal leerlingen met extra gewicht
- Aantal leerlingen met meer dan een half jaar achterstand op het gebied van taal en rekenen
- Aantal leerlingen met het Nederlands als tweede taal
- Aantal leerlingen met een beschikking voor een vorm van speciaal onderwijs.
De intern begeleider maakt dit overzicht in april, zodat het kan worden meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan.
Rapportage: aan het team
Te gebruiken bij: evaluatie en opstellen van het jaarplan en bijstelling schoolplan.

Overzicht van de positie in de wijk/ regio

De directeur maakt een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen de volgende aspecten aan de orde:
- Overheidsbeleid en samenwerkingsverband (eens per twee jaar)
- Tevredenheid en verwachtingen van ouders (elke twee jaar wordt bij een kwart van de ouders de tevredenheid bepaald met behulp van de kwaliteitsvragenlijst van Van Beekveld en Terpstra)
- Kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de leerlingenpopulatie ook in relatie met de ontwikkeling op de collega-scholen (eens per 4 jaar)
- Een SWOT-analyse (eens per vier jaar)
- Zicht op contacten met instellingen, verenigingen, collega scholen. We gaan na wat deze contacten voor effecten hebben binnen de school en hoe de
betreffende instellingen de contacten waarderen. Op basis daarvan bepalen we op welke wijze het contact voortgezet wordt.
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team en de betrokken instanties.
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Te gebruiken bij: evaluatie, opstellen en bijstellen van het schoolplan en het jaarplan.

Het bepalen van de doelen van de school

Eens in de vier jaar stelt het team, op initiatief van de directeur, doelen voor het onderwijs vast (op basis van de analyse van de uitgangspositie). Deze doelen worden vastgelegd in de missie en visie. Bij de beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde:
- Te bereiken doelen op het gebied van onderwijs en leren.
- De te bereiken leeropbrengsten Deze worden ieder jaar vastgesteld (tussen- en eindresultaten;
Waarbij rekening wordt gehouden met onze populatie) volgens het opbrengstendocument.
- Te bereiken doelen op gebied van schoolspecifieke aspecten. Het gaat hier om doelen waarmee we ons willen profileren.
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad.
Te gebruiken bij: jaarlijkse analyse van de huidige situatie (wat is er van de doelen al gerealiseerd en wat moet nog worden nagestreefd).
Het bevoegd gezag stelt de doelen vast.

Analyse van de huidige situatie aan de hand van de doelstellingen

Eens per 4 jaar gaat de directeur na in hoeverre de schooldoelstellingen zijn gerealiseerd. Daarbij worden de volgende instrumenten ingezet:
Voor doelen op het gebied van onderwijs en leren en schoolspecifieke aspecten.
De in te zetten instrumenten zijn afhankelijk van de gekozen doelen. Het kan gaan om:
- Klassenbezoeken
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken
- Interviews met ouders
- Interviews met kinderen
- Interviews met leraren
- Een enquête en/of schooldiagnose-instrument
Voor doelen op het gebied van te bereiken leerresultaten
- Het in paragraaf 3.4 opgenomen overzicht van toetsinstrumenten
De directeur neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse. Daartoe wordt jaarlijks, in overleg met het team, een plan van aanpak gemaakt.
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team.
Te gebruiken bij: het jaarplan en de bijstelling van het meerjarenplan
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Evaluatie schoolplan
In het vierde uitvoeringsjaar wordt de balans opgemaakt van de resultaten van de afgelopen schoolplanperiode. Naast de eigen gegevens, wordt ook gebruik
gemaakt van de gegevens van de inspectierapporten om inhoudelijk vast te stellen waar de school zich ten aanzien van onderwijskundige ontwikkeling op dit
moment bevindt.
Alle gegevens uit deze en hiervoor genoemde acties worden door de directeur geanalyseerd op sterke en zwakke punten (SWOT-analyse). Deze wordt gepresenteerd op een studiedag voor het team, waarbij ook informatie verstrekt wordt over relevante ontwikkelingen van dat moment en in de nabije toekomst.
Op basis van deze informatie en gebruik makend van de inzichten en ideeën van de leerkrachten, worden missie en visie van de school waar nodig geactualiseerd en bijgesteld en worden strategische doelen geformuleerd voor de nieuwe schoolplanperiode.
Deze visie en de daarop gebaseerde strategische doelen vormen de basis voor de verdere invulling van het schoolplan.
Gezien de formele status van dit document wordt dit vastgesteld door MR en bestuur van de school. Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte
gesteld van de hoofdlijnen van beleid, zoals dat vastgesteld is in het schoolplan.
Jaarplancyclus
Systematische evaluatie van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van onderwijs en leren.
De directeur stelt jaarlijks een jaarverslag op (als onderdeel van het actieplan) voor evaluatie van de beleidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn geen
onderdeel van dit plan, maar worden apart opgenomen in het opbrengstendocument.
De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarplan worden nagestreefd gebeurt aan de hand van de volgende instrumenten (afhankelijk van de
aard van het na te streven resultaat):
- Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen worden gerealiseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in
het kader van het geven van feedback op het onderwijsgedrag.
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook de leeropbrengsten van de betreffende groep aan de orde komen.
- Interviews en/of kwaliteitsvragenlijsten met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag.
- Evaluaties (bijvoorbeeld door middel van korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavonden.
- Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen.
Het jaarplan wordt ieder jaar opgesteld met behulp van een vast format.
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad en het team.
De evaluatie van de in het jaarplan opgestelde doelen vindt plaats in mei of juni van dat schooljaar en de conclusies zijn uitgangspunt voor het nieuw op te
stellen jaarplan en het bijstellen en/of opstellen van het schoolplan. Tijdens een jaarlijkse studiedag wordt de voortgang van het vierjarig beleidsplan
geëvalueerd. Doel van deze dag is verder:
· Conclusies trekken uit de resultaten van het evaluatieplan en op basis hiervan een jaarlijkse acties vaststellen (met per actie beoogde resultaten) ten
behoeve van de voortgang van het vierjarig beleidsplan.
· Het jaarlijks opstellen van een scholingsbeleid. Het scholingsbeleid sluit aan op de schoolontwikkeling zoals die is omschreven in het schoolontwikkelingsplan. Daarnaast blijft er in het scholingsbudget ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van leraren op basis van de afspraken in de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s).
Kwaliteitsdocument
Onze meerjarenplanning is ons kwaliteitsdocument.
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6. Strategische schoolkeuzes
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk starten we met een interne en externe analyse met betrekking tot het onderwijs op onze school. Dit heeft geresulteerd in een aantal sterke
en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Dit overzicht is mede gebruikt om de best mogelijke strategische
keuzes te maken voor de toekomst.
In paragraaf 6.2 worden deze keuzes door middel van beleidsvoornemens in een overzicht weergegeven. Daarbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven
welke resultaten we ten aanzien van deze onderwerpen in de komende vier jaar nastreven.
Vervolgens geven we in een globale planning aan (6.3) wanneer deze onderwerpen aan de orde zullen komen. Op basis van dit meerjarenplan wordt jaarlijks
een gedetailleerd jaarplan opgesteld. Bij de opstelling van zo’n jaarplan zal rekening gehouden worden met de resultaten van het voorgaande schooljaar.

6.2 Interne en externe analyses
6.2.1 Inspectiebezoek februari 2015

Obs De Zes Wielen Inspectie
Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten
1.1 Resultaten in kernvakken

voldoende

voldoende

2.1 Aanbod

voldoende

voldoende

2.2 Zicht op ontwikkeling

voldoende

onvoldoende

2.3 Didactisch handelen

voldoende

voldoende

2.4 Ondersteuning

voldoende

voldoende

Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces

Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid
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3.1 Schoolklimaat

voldoende

voldoende

3.2 Veiligheid

voldoende

voldoende

4.1 Evaluatie en verbetering

voldoende

voldoende

4.2 Kwaliteitscultuur

voldoende

voldoende

4.3 Verantwoording en dialoog

voldoende

voldoende

Kwaliteitsgebied 4 Kwaliteitszorg en ambitie

Onderwijsresultaten

Positief

Eindresultaten voldoende, laatste twee schooljaren boven ondergrens Inspectie voor het Onderwijs
Perspectief voor volgend jaar gunstig: huidige groep 7 ook voldoende

•
•

Aandachtspunten

Doelen passend bij leerlingenpopulatie? (zie ook bij Kwaliteitszorg en ambitie)
Verantwoording over breder domein (bijv. WO, cultuur, mondelinge communicatie/schrijven)

•
•

Onderwijsproces (1)
(aanbod, didactisch handelen, zicht op ontwikkeling, ondersteuning)

Positief
•
•
•
•
•
•

Breed aanbod (hoofd, hart, handen)
Onderbouwde keuzes voor methodes (differentiatie RW, spelling/woordenschat)
Plusklas
Belang woordenschat onderkend, materialen ingezet
Paar goede voorbeelden IGDI gezien
Taalstimuleringsklas kleuters

Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•

Aanbod: BL + doorgaande lijn WO (methodes als bronnenboek)?
Doorgaande lijn IGDI schoolbreed
Coöperatieve werkvormen / activerende didactiek
Woordenschat meer integreren
Doorgaande lijn sociaal-emotionele ontwikkeling
Gebruik onderwijstijd (laatkomers, eten/drinken, langer buiten spelen)
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Onderwijsproces (2)
(aanbod, didactisch handelen, zicht op ontwikkeling, ondersteuning)

Onvoldoende: zicht op ontwikkeling

Leerlingen worden gevolgd en gesignaleerd
Foutenanalyses SP/RW in aantal mappen, BL minder consequent
Afnamevoorschriften Cito BL te ruim geïnterpreteerd
Groeidocumenten voor leerlingen met individuele leerlijn
DGO’s voornamelijk overzicht scores en pedagogische onderwijsbehoeften
Analyse toets- en observatiegegevens niet zichtbaar vertaald naar ondersteuning via groepsplannen, groeidocumenten en (nieuwe) weekplanningen
Evaluaties groepsplannen: onvoldoende inhoudelijke analyse

•
•
•
•
•
•
•

Schoolklimaat en veiligheid
• Ouders tevreden: open sfeer, laagdrempelig, klachten serieus genomen;
m.n. Oudorperdijkje afgelopen vijf jaar veel verbeterd, meer structuur
• Leerlingen over het algemeen positief. Verbeterpunten: strenger tegen pesten, toezicht op plein.
•
Leer-/onderzoeksvragen in ontwikkeling
• Verantwoordelijkheid eigen leerproces / weektaak?
• Klassenregels (in alle groepen positief geformuleerd)
• Leerlingenraad (Mu eerste half jaar niet actief)
• Eens per twee jaar meting veiligheidsbeleving
• Ook ‘speciale leerlingen’ geaccepteerd
Kwaliteitszorg en ambitie

Positief
•
•
•
•
•

Inzet externen bij evaluatie t.b.v. strategisch beleidsplan
Schoolleiding ambitieus
Evaluatie resultaten, minimum- en streefdoelen (+ bijstelling)
Eigenaarschap team evaluatie opbrengsten
Ouderavonden anders ingericht, beter bezocht

Aandachtspunten
•

•

Focus? Maak keuzes!
• Jaarplan dit en vorig jaar: veel overlap
• Spits toe!
• Borging
• Wat heeft jullie leerlingenpopulatie nodig? Verschillen drie locaties?
Inzet personeel verschillende locaties en jaarverslag niet specifiek voor de locaties.
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6.2.2 KMPO april 2015:
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6.2.3 Kwaliteitsonderzoek OinO

Oudorperdijkje

Munnikenweg

Saturnusstraat

*Door deze gegevens met elkaar te combineren, af te zetten tegen wat we op
onze school willen realiseren en de strategische keuzes van Ronduit, zijn uit een
veelheid van mogelijkheden de volgende beleidsvoornemens opgesteld voor de
komende jaren.
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6.2.4 De opbrengsten 2014 – 2015 eind.
Schooloverzicht
Vestiging

De Zes Wielen

% gewichten

8%

Schooljaar

2014-2015

Afnameperiode

Eind
Lln
Afn

Lln
Tot

VS

IO

LG

EN

BN

Niveau

%I+II

%III

%IV+V

Leerjaar 3
BL 3.0

57

58

132,4

DMT 2009

58

58

42,9

116,6

I

58

23

19

36,1

I

62

14

24

RW 3.0

57

58

SP 2012

57

58

143,9

138,3

II

40

32

28

116,2

114,4

II

58

14

28

BL 2012

54

54

23,3

DMT 2009

54

54

62,4

56

18,2

I

48

17

35

62,0

III

48

13

RW 2012

54

54

65,9

61

39

62,3

II

52

11

SP 2012

54

54

37

124,3

121,5

I

54

17

30

WST 2013

54

54

68,3

59,3

I

61

22

17

DMT 2009
RW 2012

44

45

71,1

71

75,7

IV

41

5

55

43

45

78,3

78

79,6

IV

33

16

51

SP 2012

44

45

129,8

130,4

IV

36

16

48

WST 2013

44

45

69,5

67,5

II

34

43

23

DMT 2009

48

48

88,1

86,1

IV

48

19

33

RW 2012

48

48

89,7

91,7

V

33

21

46

SP 2012

48

48

137,9

137,3

II

42

25

33

WST 2013

48

48

81,0

79,5

III

42

8

50

33

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6
89

41

Leerjaar 7
DMT 2009

54

54

97,8

RW 2012

54

54

107,0

SP 2012

54

54

141,2

SP werk 2012

54

54

WST 2013

54

54

92,5

IV

54

19

28

104,8

II

37

28

35

140,3

IV

50

19

31

98,2

98,8

IV

41

13

46

91,7

91,1

IV

37

30

33

102

6.2.5 De RI & E heeft de volgende gegevens opgeleverd.
Verbetering aan de gebouwen / inrichting: aanpassen verlichting aan hedendaagse eisen (MU); computerwerkplekken leerlingen verbeteren (SA); lichtinval
t.a.v. digiborden verbeteren (MU / OD); toiletten vernieuwen kleuters (MU); toiletten personeel (SA)
Schoonmaak: leerlingtoiletten blijven punt van aandacht.
Brandveiligheid:metalen vuilnisbakken met brand dovende deksel; up-date ontruimingsplan maken (2015).
Schoolpleinen: herbestraten oneffenheden.
Welzijn: werkdruk bewaken; informatie tijdig delen met personeel.

6.3 Beleidsvoornemens
Kind van de 21e eeuw; leren voor de toekomst
Brede vorming

-Nieuw Brede school plan; Cultuurbeleidsplan voor de komende 4 jaar.

Passend en uitdagend
onderwijs

- Speerpunt in 2015 -2016 “hogere opbrengsten door boeiend onderwijs”

Leren zichtbaar maken

- Speerpunt in 2016-2018

Experts in het onderwijs; passie, ambitie en inspiratie
Kwaliteit van de leerkracht

- Speerpunt in 2015-2016. Scholing en begeleiding in het kader van professioneel handelen

Goed personeelsbeleid

- Digitaal personeelsdossier gaan gebruiken. Verbetering gesprekscyclus Start augustus 2015

Leren van en met
elkaar

- .Kwaliteit van de leerkracht verbeteren. Scholing in samenhang met klassenconsultaties en coaching, evenals collegiale consultaties op andere
locatie(s). Start augustus 2015.
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Maatschappelijk relevant; samen ondernemen
Onderwijskundige regie

- Samenwerking met SKOA voor inpandige peuterspeelzaal op locatie
Munnikenweg

Intensievere samenwerking

-

Ouderparticipatie inzetten voor betere resultaten. We zijn samen verantwoordelijk voor het leren van het kind. In samenhang met scholing
team en directie, start augustus 2015.

Pedagogisch klimaat

-

Alle afspraken en ingezette methoden op één lijn krijgen door de hele school. Onderzoek naar methode voor groep 1 t/m 8 in 2015 – 2016.
Speerpunt in 2015 - 2016

Schoolspecifieke keuzes
Hogere opbrengsten
door Boeiend onderwijs. ( Jan Jutten)
Gezonde school

-

Mogelijkheden voor meerjaren scholing van het team onderzoeken en uitvoeren op het gebied van boeiend onderwijs / natuurlijk leren / het
zichtbaar lerende kind.

-

Afspraken over het behalen van deelvignetten per schooljaar. 2015-2016 focus op schoolklimaat.

6.4 Overzicht beleidsvoornemens in de schoolplanperiode 2015-2019
Op
-

grond van het voorgaande zullen jaarlijks gedetailleerde actieplannen opgesteld worden (zie paragraaf 5.3), waarin opgenomen zijn:
Doelstelling en beoogd resultaat
Activiteiten om deze doelen te realiseren
Planning en regie binnen de school voor de uitvoering
Indicator en meting van het resultaat
Welke financiële en /of ICT en/of huisvestings randvoorwaarden zijn er nodig om de verandering uit te voeren.
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Hieronder volgt de meerjarenplanning:
Kwaliteitscyclus:
In eerste instantie evalueert de directeuren stelt zij een concept jaarplan op. Dit wordt besproken in het MT en daarna met het team.
De werkgroepen evalueren hun eigen gestelde doelen en presenteren deze evaluatie met hun voorgenomenplanning op de
studiedag jaarevaluatie. De onderwijskundig medewerker van het bestuur bekijkt het concept en geeft feedback. Daarna gaat alles
naar MR en wordt het document vastgesteld. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gebracht..

44

45

46

47

De bovenstaande meerjarenplanning , samen met de jaarplanning van Ronduit, resulteren in ons jaarplan.
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Jaarplan Ronduit 2015-2016
Ronduit-kernwaarden: ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht!

Hoofdlijn 1:

Hoofdlijn 2:

Hoofdlijn 3:

Kind van de 21ste eeuw, leren voor de toekomst

Experts in het onderwijs, passie, ambitie en inspiratie

Maatschappelijk relevant: samen ondernemen

Doelstelling 1:
Brede vorming

Doelstelling 2:
Passend en
uitdagend
onderwijs

Doelstelling 3:
Leren zichtbaar
maken

Doelstelling 1:
Kwaliteit van de
leerkracht

Doelstelling 2:
Goed
personeelsbeleid

Doelstelling 3:
Leren van en met
elkaar

Doelstelling 1:
Onderwijskundige regie

Doelstelling 2:
Intensievere
samenwerking

Doelstelling 3:
Pedagogisch
klimaat

Sleutelbegrippen:

Sleutelbegrippen

Sleutelbegrippen:

Sleutelbegrippen

Voorwaarden

Sleutelbegrippen

Sleutelbegrippen

Sleutelbegrippen

Sleutelbegrippen

Handelingsgericht
werken

mpact van het onderwijs vergroten

Leren zichtbaar
maken

Professionele
Leidinggevenden

Lerende organisatie

Ontwikkeling van
IKC’s

Inzichtelijk maken
van de leergroei

Geven van feedback

Differentiatie

Lerende netwerken

Bestendiging uitstroom (V)SO

Inspraak en
betrokkenheid
leerlingen

Ouderbetrokkenheid

Positief en veilig
leerklimaat

Digitale leerroutes
via elektronische
leeromgevingen

Samen leren in de
elektronische leeromgeving

Introductie
digitale
gesprekscyclus

Werken met partners die het verschil maken

Kwaliteit van o.a. cultuur- en maatschappij
educatie
Werken vanuit een eigen onderzoeksvraag
Toepassen van de
21st century skills

Leerlingen betrekken bij hun eigen
leerproces

Effectieve
administratie met
aandacht voor
gekoppelde administratie
systemen
Eigenaarschap
Professionele
ontwikkeling
2e graads docenten
in het VSO
Registratie leraren
of schoolleidersregister

Inzet functiemix
Arbeidsparticipatie

Samenwerking/toeleiding bij
overstappen kinderen (bijv. vanuit primair (speciaal) onderwijs
naar voortgezet
(speciaal) onderwijs

Tevredenheid
leerlingen /ouders
Specifieke aanpak
en schoollijn t.a.v.
pedagogisch
klimaat
Inzet maatschappelijk relevante
projecten
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Jaarplanning 2015-2016 OBS De Zes Wielen
Onderwijskundig
Hoofdlijn
onderwerp
Kind van de 21ste
eeuw

doel



Brede vorming





Passend en uitdagend
onderwijs
Leren zichtbaar maken









Nieuw brede schoolplan maken voor 3 locaties
Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs
(hier in past ook Birdy en W&T, excellentie)
Data analyses maken en omzetten in acties
voor de groep, waarbij gekeken wordt
naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Handelingsgericht werken in alle groepen (
denk ook aan IGDI, GIP)

tijdpad
Start september 2015

Start september 2015

Gedurende het hele schooljaar

regie
Anja

Yvonne
Uitvoering: Jan Jutten,
Natuurlijk leren
Werkgroep W&T/excellente
en ICT
IB
Uitvoering door de leerkrachten

Gedurende het hele schooljaar

IB
Uitvoering door de leerkrachten
Controle directie

Gedurende het hele schooljaar

Directie
Uitvoering hele team
Scholing t.a.v. teamleren

Start augustus 2015

Ronduit afdeling P&O

Evaluatie
Experts in het onderwijs



Kwaliteit van de leerkracht





Goed personeelsbeleid






Leren van en met elkaar


Professioneel handelen verbeteren, door
het geven en ontvangen van feedback op
het juiste moment
Starten met de digitale gesprekscyclus. Digitaal personeelsdossier gaan gebruiken
In het kader van “hoge opbrengsten door
boeiend onderwijs” kijken bij elkaar (collegiale consultaties) ook op de andere locaties
Lesson study inzetten voor het verbeteren
van leerkrachtgedrag tijdens de reken-of
taalles met als doel een leren van elkaar

Directie
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Taakspel (groep 4 t/m 8)
Gedragsafspraken voor groep 1
t/m 3
Experts in het onderwijs kunnen werken
met:

“Vier gouden weken”

Digitale systemen

Hoog- en meer begaafde leerlingen



leerlingen een goede werkhouding aanleren, waardoor de leerprestaties verbeteren
 de groepsvorming vanaf dag 1 optimaliseren. Werken met positieve feedback (4 tegen 1).
 Boeiend onderwijs voor hogere opbrengsten
 Een efficiënte administratie
 Uitdagend onderwijs voor hogere opbrengsten
 Geen onderpresteerders
Goede instructie en goed klassenmanagement
voor goede opbrengsten en zichtbaar lerende
leerlingen

Start September 2014

Werkgroep Lesson study

Vanaf de eerste week van
het schooljaar

Alle leerkrachten

September / oktober scholing soc. em. Efficiënter gebruik van de SCOL / KOL

CED

September 2015

Yvonne SKOA

IGDI en GIP
Evaluatie
Maatschappelijk
relevant ondernemen



Onderwijskundige regie







Intensievere samenwerking




Samenwerking met SKOA voor inpandige
peuterspeelzaal MU
Samenwerken met ketenpartners om een
breed aanbod te bewerkstellingen.
Ouderparticipatie inzetten voor betere resultaten. We zijn samen verantwoordelijk
voor het leren van het kind.
Alle afspraken en ingezette methoden op
één lijn krijgen door de gehele school. Onderzoek naar methode voor groep 1 t/m 8.

Directie
Uitvoering hele team

IB en directie

Pedagogisch klimaat

Evaluatie
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Organisatorisch
onderwerp
doel
3 leslocaties De Zes
1.
Wielen
2.
3.
4.

Evaluatie
Werkgroepen als voorbereiders van beleid

Eén krachtige Openbare brede school in Oudorp
Groei stabiliseren
Management organisatie herzien voor de toekomst.
Zorgstructuur herzien en komen tot een effectief systeem van zorg verdeeld
over 3 locaties met verschillende populaties

1. Breed draagvlak voor beleid
2. Beleid en suggesties voor de organisatie geformuleerd vanaf de werkvloer
(buttom up).

3. 4 werkgroepen :
- ICT
- Wetenschap & Techniek en excellentie
- Cultuur
- Lesson Study rekenen / taal
4. Bouwvergaderingen worden gebruikt om onderwijskundig beleid te ontwikkelen, te implementeren en te borgen.

tijdpad
2015-2019

regie
Bestuur
Directie
IB
team

1 keer per week directieoverleg op maandag
1 keer per 6 weken IB/DIR

Directie, coördinatoren, IB

Minimaal 5 keer per jaar
overleg DIR / coördinator
werkgroep
1 keer per 5 weken

Evaluatie
Personeel
onderwerp
Passende Sportconsulent

Evaluatie
Coördinator werkgroep

Evaluatie
OOP

doel
1. Kinderen meer en structureel laten bewegen, zowel binnen als buitenschooltijd

tijdpad
Hele schooljaar

1. Aansturing van de werkgroep
2. Brug tussen directie en werkgroepleden
3. Voorbereidend beleid bewerkstelligen

Hele schooljaar
Overleg, zie jaarplanning

1. Conciërge op locatie MU naar 4 dagen ter ondersteuning van directeur en team

1 augustus 2015

regie
Sportbureau

voorwaarden
Subsidie gemeente/Ronduit
i.v.m. Sport X
vergoeding vanuit de formatie
30 taakuren
(ongeveer 50 minuten per
week)

Yvonne

Evaluatie
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Verzuimbeleid

1. Verzuim naar beneden
2. Werkplezier omhoog en werkdruk omlaag

Januari 2016 behalen van
vooraf gestelde targets

Bestuur
Directie
team

Evaluatie
Financieel
onderwerp
Directiebudget

doel
1. Positief saldo
2. Binnen halen van subsidies bijvoorbeeld voor cultuur, gezonde school, groene schoolpleinen

Meerjarenbudget

1. Investeren in methode Sociaal emotioneel en verkeer in het kader van breed aanbod en soc. emotioneel op één lijn door de hele school..
2. Investeren in soft- en hardware is noodzakelijk om
de opbrengsten te verbeteren, te analyseren en te
monitoren,

tijdpad
2015

regie
Directeur

2015-2016

Directeur

voorwaarden

Evaluatie

IKE ….




betrokken kinderen, die slimme oplossingen bedenken voor ingewikkelde vraagstukken.
ondernemende kinderen, die hun creativiteit in denken en doen inzetten.
kinderen die samenwerken
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heden inzetten
Zelfstandige kin

7. Sponsoring
Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot sponsoring.
Onze school onderschrijft dit convenant. Het convenant is te vinden via:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de
geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in
gevaar brengen.
- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
- De GMR heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring.
Tevens zijn de volgende principes van kracht:
- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.
- Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.
- De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.
- De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
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BIJLAGEN
Bijlage 1a
Bijlage 1b

Formulier 'Instemming met schoolplan'
Formulier 'Vastelling van schoolplan'
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Bijlage 1a
FORMULIER "Instemming met schoolplan"
School:

OBS De Zes Wielen

Adres:

Munnikenweg 18

Postcode/plaats:

1823 DC Alkmaar

Brinnummer : 16HU

______________________________________________________________________________________________________________________________
VERKLARING
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het
van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2019 geldende schoolplan van deze school.
Namens de MR,
__________________________

plaats

__________________________

datum

__________________________

handtekening

__________________________

naam

__________________________

functie
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Bijlage 1b

FORMULIER "Vaststelling van schoolplan"
School:

_____________________________________________

Adres:

_____________________________________________

Postcode/plaats:

_____________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING
Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het
van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2019
geldende schoolplan van deze school vastgesteld.
Namens het bevoegd gezag,
__________________________

plaats

__________________________

datum

__________________________

handtekening

__________________________

naam

__________________________

functie
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