2018 - 2022
`Wees niet bang, verandering is geweldig`, zei de vlinder.

De Beemd is onderdeel van:

Educatief Basis Centrum Icarus!
…een omgeving dicht bij de natuur, waar elk kind welkom is
om in eigen tempo te ontpoppen van jong kind tot tiener;
waar op creatieve wijze dromen en talenten van het kind
zichtbaar worden.
… waar het kind in de loop der jaren leert moedig te zijn,
eigen initiatief te nemen en met lef zijn eigen pad te kiezen.

\

…waar het kind zich prettig en veilig voelt om zichzelf te
ontwikkelen en samen met ouders en leerkrachten kan
samenwerken in een passende leer- en leefomgeving.
…waar we samen groeien en ontwikkelen en ontdekken wie
wij zijn en wat we kunnen. Uniek, talentvol en klaar om uit te
vliegen.

`Wees niet bang, verandering is geweldig`, zei de vlinder!
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Inleiding.
De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in een herziening/bijstelling van het schoolplan van een
basisschool in een periode van vier jaar. Het schoolplan 2018-2022 van basisschool de Beemd, die tot
de Stichting Katholiek en Openbaar Primair Schijndel [SKOPOS] behoort, ligt voor u.
In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier jaar. Het geeft informatie over hoe
wij op de Beemd, onderdeel van EBC Icarus, het onderwijs vorm gaan geven en hoe wij denken en
werken onder het motto: ‘natuurlijk leert het kind’.
Het door SKOPOS [schoolbestuur] vastgesteld strategisch beleidsplan is richtinggevend en vormt het
kader voor het beleid van onze school. Over veel zaken op onze school zijn we tevreden en die willen
we graag behouden voor de toekomst. Een school staat echter nooit stil. De samenleving verandert,
waardoor we voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Er worden nieuwe inzichten over het
onderwijs en de opvoeding ontwikkeld. Door dit soort ontwikkelingen is het noodzakelijk om als
school een proactieve houding aan te nemen en voortdurend de kwaliteitszorg te waarborgen: doen
we nog wel de goede dingen en doen we die dingen wel goed genoeg?
De directie heeft daarom de aanzet gegeven tot het schrijven van het schoolplan in nauwe
samenwerking met de partners binnen het Educatieve Basiscentrum ICARUS [brede school]. Deze
partners zijn basisschool De Kring, peuteropvang De Toverbal, kinderopvang De PLU en Stichting
TIM.
Een aantal onderdelen zijn met deze partners ontwikkeld en gezamenlijk opgenomen in de diverse
schoolplannen. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het Peuter-Kleuterhuis. Peuteropvang de
Toverbal en de kleutergroepen van Kring en Beemd werken hierin nauw samen waarbij de
kleutergroepen van Beemd en Kring werken vanuit hetzelfde concept.
Natuurlijk blijven er ook onderdelen over die in samenwerking met het team van De Beemd
besproken en opgesteld zijn.
Vervolgens is het schoolplan uitgewerkt door de directie, besproken in het team en voorgelegd aan
de medezeggenschapsraad. Ten slotte is het schoolplan vastgesteld door het bevoegd gezag
(SKOPOS).
Dit plan is leidend voor ons werk in de komende schoolplanperiode en is met lef en moed en een
stukje eigenheid samengesteld. Bij de verschillende beleidsterreinen zijn daar waar noodzakelijk de
ambities opgenomen en de concrete doelen, acties en planning vindt u aan het eind van dit
schoolplan. In dit plan wordt verwezen naar gerelateerde documenten via een *. Deze zijn allemaal
op te vragen bij de directie.

Want: `Wees niet bang, verandering is geweldig`, zei de vlinder!
Vriendelijke groet,
Directie basisschool de Beemd.
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1. De school en haar omgeving
1.1 Inleiding
In dit deel een korte biografie, aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingenaantallen, de
herkomst van de leerlingen met de weging en zorgbehoefte en personele overzichten.
Verder is een beeld van de visie op en de ontwikkelingen in het onderwijs opgenomen.
1.2 Korte biografie basisschool de Beemd en de omgeving
De RK school, opgericht in 1972, is gevestigd in het rustig, landelijk van oorsprong agrarisch en
arbeidersdorp Schijndel [23000 inwoners], gemeente Meierijstad. Het dorp heeft voorzieningen als
winkels, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, cultuur/welzijnvoorzieningen en gezondheidszorg.
De Beemd zit samen met basisschool de Kring, peuteropvang de Toverbal, Stichting TIM [vanaf 2014,
voorziening meervoudig gehandicapte kinderen] en Kinderopvang de PLU [op 50 meter van het
gebouw] in een gerenoveerd gebouw. We hebben dus de beschikking over een goed geoutilleerd
gebouw waarin we onze visie in voldoende mate kunnen realiseren. Samen zijn we Educatief Basis
Centrum Icarus oftwel EBC Icarus.
Schijndel staat bekend als een wat taalarme gemeente.
De bevolking is voornamelijk autochtoon; er wonen slechts enkele allochtonen. Dit is wel groeiende.
Het dorp kent een bloeiend verenigingsleven dat sterk is gericht op de eigen gemeenschap.
De school heeft een grote betekenis voor de leefbaarheid van de wijk. De school is van oorsprong
een wijkschool. De laatste jaren krijgt de school meer en meer kinderen van buiten de wijk.
De school heeft een gemiddelde schoolgrootte en kinderen komen voornamelijk uit Noordoost
Schijndel. Binnen dit gebied vallen ook twee andere basisscholen.
De school heeft een RK signatuur maar heeft nagenoeg geen relatie meer met de parochie.
De school ligt aan de rand van het dorp en is omgeven door veel groen. De gymzaal is in het gebouw
gevestigd.
De Beemd werkt met een continurooster van 8.30u tot 14.15u. De school werkt binnen de
vastgestelde normen voor onderwijstijd*.
De Beemd werkt meer en meer op een groot aantal gebieden nauw samen met de buurschool de
Kring en op een aantal terreinen ook met de peuteropvang. Dit krijgt vorm in zogenaamde Icarus
jaarplannen.
1.3 Kenmerken leerlingen
Verloop leerlingaantallen.
1-10-2014

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

319

332

329

343

350*

* prognose
Opm.
Er wordt door de gemeente nu nieuw onderzoek gedaan naar de leerlingprognoses voor de komende
jaren. De gegevens die nu bekend zijn, geven een lichte daling aan van het leerlingaantal.

Gewicht totalen.
Totaal leerlingen 22-2-2018
345

0,3
12

Schoolplan 2018-2022 basisschool de Beemd

1,2
3

5

Gezindte kinderen
RK
42%

Geen
godsdienst
42%

Onbekend/niets Moslim
ingevuld
14%
1%

Jehova’s
getuigen
0,5%

Christen
0,5%

Opleidingsniveau ouders
Geen
1%

VMBO
52%

HAVO
41%

VWO
6%

Eindtoetsgegevens
CITO = eindtoets groep 8 afgenomen tot en met 2015
Route 8 = nieuwe eindtoets groep 8 afgenomen vanaf 2016
2014 CITO

2015 CITO

2016 Route 8

2017 Route 8

2018 Route8

534,4

529,1

212

198,3

199,7

Alle scores zijn gemiddeldes.
2014 en 2016 lagen boven de ondergrens van de inspectie.
2015, 2017 en 2018 lagen er onder.
Toezichtskader inspectie
De Beemd valt onder het basistoezicht van de inspectie. Dat wil zeggen dat de kwaliteit van het
onderwijs voldoende is. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er belangrijke tekortkomingen zijn in
de kwaliteit van het onderwijs*.

1.4 Personele kenmerken.
Naar leeftijd.
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Naar geslacht
Soort

% Man

% Vrouw

Leerkracht

17

83

Facilitaire dienst

75

25

Management

50

50

1.5 Een terugblik
Ontwikkelingen van de school en haar omgeving de afgelopen schoolplanperiode.
De Beemd heeft de afgelopen periode haar focus gelegd op de volgende onderwerpen:
Hoofditems de Beemd:
1. Taalverbetertraject.
Een nieuwe methode voor taal- en spellingonderwijs is gekozen, Taal Actief en spelling. Hard
gewerkt is aan de inrichting van een krachtige taal/lees omgeving, scholing en een nieuwe
doorgaande lijn voor woordenschat. Groep 3 heeft een nieuwe methode voor aanvankelijk
lezen aangeschaft, vernieuwde versie van Veilig leren lezen.
Teamscholing is ingezet op het gebied van begrijpend lezen om methode Lezen in beeld
goed in te zetten en gerichte aandacht op leesbeleving en leesbevordering te kunnen geven.
2. ICT.
In de groepen 5 tot en met 8 verwerken alle kinderen zaakvakken, spelling, rekenen en taal
op een tablet door middel van Snappet.
Ook zijn er in de groep 1 tot 4 verschillende iPads beschikbaar gekomen als ondersteuning
voor het onderwijs.
3. Rekenen.
In het kader van meerjarige methodevernieuwing is de rekenmethode PLUSPUNT
aangeschaft.
4. Leerteam conceptontwikkeling Beemd.
Is toe aan een 2.0 versie. Het huidige concept moet meer passend gemaakt worden aan deze
tijd, de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Passend bij de populatie
kinderen. Daarnaast streven we naar een duidelijk verschil in onderwijsconcept met onze
buurschool De Kring
Hoofditems Icarus [samen met de Kring]:
1. Ouderbetrokkenheid 3.0.
Een geheel nieuwe wijze van oudergesprekken. Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken we
met zogenaamde startgesprekken en voortgangsgesprekken waarbij kinderen aanwezig zijn.
De kennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar hebben plaatsgemaakt voor een
nieuwjaarsreceptie waarbij ouders, leraren en kinderen met de school en elkaar
kennismaken.
Via zogenaamde ouder- en kindarena’s worden ouders en kinderen nauw betrokken bij de
onderwijsontwikkelingen.
2. Internationalisering.
De Beemd werkt vanaf het schooljaar 2017-2018 met het vak Engels voor alle groepen.
3. Peuter- kleuterhuis.
De kleutergroepen van de Beemd/Kring en de peuteropvang de Toverbal werken in een
meerjarenplan toe naar intensieve samenwerking. In het schooljaar 2017-2018 volgen alle
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leraren van groep 1/2 van Beemd en Kring de opleiding Jonge Kind. Vanaf augustus 2018
zullen alle kleutergroepen van beide scholen en de peuteropvang fysiek samen zitten in 1
deel van het pand. Het streven is dat samenwerking van beide organisaties steeds meer
plaats zal vinden en de doorgaande lijn van peuter naar kleuter ook zichtbaar wordt. De
aansturing van de ontwikkelingen van de peuteropvang wordt aangestuurd door de PLU
[kinderopvang en peuteropvang] in nauwe samenwerking met de bovenschoolse organisatie
SKOPOS.
Nevenitems Icarus:
1. Schooltijden.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 werkt De Beemd en De Kring met een continu rooster van
8.30u tot 14.15u.
2. Nieuwe naam voor EBC-OOST.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 heeft EBC-OOST een nieuwe naam gekregen na een
inspraaktraject met personeel, kinderen en ouders. We heten voortaan Educatief
BasisCentrum Icarus, vernoemd naar een van de speelonderdelen in onze speelleertuin.
Icarus staat voor lef en moed en eigenheid. Dit zijn tevens de kernwaarden van Icarus.
3. Cultuur.
Vier jaar lang hebben alle collega’s in het kader van cultuur, ICT scholing en
talentontwikkeling scholing gevolgd op het gebied van nieuwe media, muziek en beeldend.
Dit heeft geresulteerd in het periodiek plaatsen van talententijd op het rooster. Hiervoor is
ook voor een aantal jaren subsidie toegekend via muziekimpuls en CMK [cultuur educatie
met kwaliteit].
4. Werkplezier vergroten.
- Voor alle events op de scholen is er een eventteam samengesteld van ouders. Deze
organiseren onder leiding van eventmanagers [ook ouders] alle events [ carnaval,
koningsdag, Sinterklaas, enz] op Icarus.
- Wekelijkse bordsessies van 15-20 minuten door alle deelteams en eventuele
werksessies.
- Leraararena’s in plaats van vergaderingen.
1.6 Externe analyse
Wat zien we om ons heen gebeuren?.
Wat is belangrijk in onderwijsland, welke trends spelen er in de samenleving en gaan iets extra’s van
ons vragen?
In dit deel worden de opbrengsten van de DESTEP- analyse weergegeven. Met behulp van de
DESTEP- analyse zijn belangrijke invloeden uit de omgeving van de Beemd geïnventariseerd. Deze
invloeden worden onderverdeeld in de volgende categorieën: demografisch, economisch,
inhoudelijk, sociaal- cultureel, technologisch, ecologisch en de politieke context.
Ontwikkelingen in de branche en de omgeving van De Beemd die een rol spelen in toekomstig beleid:
1. Het anders organiseren van het onderwijs waarbij de leerling met zijn/ haar leer- en
ontwikkelingslijnen centraal staat [inhoudelijk]
2. Onderwijs afstemmen op het talent van ieder kind [inhoudelijk]
3. Onderwijs waarin nieuwsgierigheid, verwondering, onderzoeken en ontdekken belangrijk zijn
[inhoudelijk]
4. De opkomst van nieuwe vormen van leren [inhoudelijk]
5. Extra financiën i.v.m. werkdrukvermindering [economisch]
6. Toenemende mogelijkheden van ICT [technisch]
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7. Opkomst van Integrale Kindcentra / vervaging grenzen peuter/kinderopvang en basisonderwijs
[inhoudelijk]
8. Educatief partnerschap [sociaal-cultureel]
9. Sportinitiatieven vanuit keuzes vanuit sportnota gemeente Meierijstad [ecologisch/politiek]
Met volgende bedreigingen dienen we rekening te houden:
1. Meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften [demografisch]
2. Veranderde samenstelling van gezinnen [sociaal-cultureel]
3. Feminisering van het onderwijs [demografisch]
4. Gestage groei leerlingen [demografisch]
5. Minder gekwalificeerde leraren beschikbaar [demografisch]
6. Kritischere klant [sociaal-cultureel]
1.7 Interne analyse
Wat doen we nu al goed, waar zijn we sterk in? Wat behoeft echt nog verbetering, waar zijn we
kwetsbaar?
Sterk zijn we in:
1. Het besef dat de basiskwaliteit van ons onderwijs op orde hoort te zijn en dat onderhoud nodig is;
3. De inzet van ICT;
4. Sociale veiligheid binnen en buiten het gebouw;
5. Het contact met ouders;
6. De aandacht voor normen en waarden;
7. Werken aan kwaliteit van de school;
8. Transparantie;
9. Sfeer.
Kwetsbaar zijn we in:
1. De eindresultaten;
2. Het aanbrengen van focus en het maken van keuzes in ambities;
3. De groepsgroottes;
4. Onze professionele cultuur;
5. 21e eeuwse vaardigheden;
6. Het stimuleren van de brede talentontwikkeling.
Via de meerjarenplanning en jaarplannen borgen we de punten die genoemd zijn in de interne
analyse. Ook vindt u hierin terug hoe we werken aan onze kwetsbare punten.
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2. Uitgangspunten schoolbestuur
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2018 – 2022 is op bestuursniveau een nieuw strategisch
beleidsplan geformuleerd en vastgesteld onder de naam; ‘Gretig Groeien!’. Voorgenoemd plan is in
nauwe samenwerking met het management, leerkrachten, ouders, kinderen, stakeholders en het
bestuur tot stand gekomen.
In dit strategische beleidsplan van SKOPOS zijn de waarden benoemd en zijn drie ontwikkellijnen
voor de komende jaren uitgezet die leidend zijn voor de verdere ontwikkeling op alle terreinen en
niveaus van de organisatie voor de komende jaren. In het bestuur zijn daaruit een vijftal doelen
gedestilleerd die gebruikt worden in het streven naar het waarmaken van onze ambities.
2.1 Waarden

Echt
zijn

Zelf bewust

Samen
Eigenaar
schap

Groei

De uitwerking van bovengenoemde waarden vindt u terug in het bovenschoolse document ‘Gretig
groeien’ [deze is op te vragen bij de directie]
2.2 Doelen
Kinderen hebben een stevig fundament om te participeren in een veranderende samenleving
Ons onderwijs is inspirerend en actueel, zowel qua inhoud als vormgeving
Iedere leerling voelt zich herkend en erkend in zijn/haar talenten
Op alle SKOPOSscholen krijgt Educatief Partnerschap vorm
Onze medewerkers dragen geïnspireerd bij aan de realisatie van de SKOPOS-doelstellingen
doordat ze zich gewaardeerd voelen en zich verder ontwikkelen
2.3 Drie ontwikkellijnen:
De vijf geformuleerde doelen worden voor de komende planperiode 2018 – 2022 geconcretiseerd in
school-specifieke doelen aan de hand van de volgende 3 ontwikkellijnen.

1. Passend, verrassend en toekomstgericht onderwijs
2. Groeien in je vak
3. Samenwerken in de doorgaande lijn
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1. Passend, verrassend en toekomstgericht onderwijs
We willen op de scholen van SKOPOS zoveel mogelijk kinderen kwalitatief, passend en
thuisnabij onderwijs bieden. We willen met ons onderwijs aansluiten op de talenten,
behoeften en leermogelijkheden van élk kind.
Verrassend onderwijs begint, wat ons betreft, bij verwondering en we willen dan ook met
ons onderwijs de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, ze laten kennismaken met dingen
die ze uit zichzelf misschien niet ontdekt zouden hebben. We gaan het onderwijsproces
steeds meer inrichten met aandacht voor ontdekken en ervaren op verschillende plekken en
momenten, aandacht voor zelf doen, experimenteren, zelf op onderzoek uitgaan en de
wereld van buiten de school verkennen of de school binnen halen.
2. Groeien in je vak
De drijvende krachten in onze scholen zijn onze leerkrachten. Zij maken het verschil als het
gaat om de kwaliteit van ons onderwijs. Zij zijn het die kinderen echt zien en onderzoeken
wat zij nodig hebben.
Bij vakmanschap van de leerkracht gaat het enerzijds om een stevige basiskennis en om
pedagogische en didactische competenties, maar het gaat ook over gedrevenheid en trots
zijn op je vak. Wij stimuleren dan ook dat onze professionals voortdurend bezig zijn met de
ontwikkeling van de kinderen én van zichzelf.
3. Samenwerken in de doorgaande lijn
Onze ambitie is om het kind in zijn totale ontwikkeling te benaderen en vinden dat elk kind in
zijn eigen sociale omgeving naar een SKOPOS-school moet kunnen gaan. Wij zoeken actief de
samenwerking om dat voor elkaar te krijgen; in, tussen en om onze scholen. Betrokkenheid
van en partnerschap met ouders, samenwerking tussen partners in de EBC’s en met het
voortgezet onderwijs zijn daarin voor ons speerpunten.
Afhankelijk van de fase van ontwikkeling zijn de scholen autonoom in het vertalen naar concrete
acties. Deze staan uitgewerkt in de meerjarenplannen en jaarplannen van de onderscheiden scholen.
Gerelateerd aan het toezichtkader rapporteren de scholen twee keer per jaar aan het de Algemeen
Directeur en aan elkaar over de vorderingen c.q. de voortgang.
Overige door SKOPOS gehanteerde kwaliteitsmeters zijn:
Interne en externe audits;
Resultaten van het netwerkleren;
Inspectierapporten;
Gesprekkencyclus; met leidinggevenden;
Tevredenheidsonderzoeken (ouders, leerlingen en personeel; cyclisch).
Het proces en de uitkomsten van de kwaliteitsmeters staan beschreven in het document ‘SKOPOSkwaliteit in beeld’.
De individuele medewerkers houden hun persoonlijke ontwikkeling bij in hun bekwaamheidsdossier.
Daarnaast vinden (cyclisch) functionering- en beoordelingsgesprekken plaats conform het beleid
zoals vastgelegd in de gesprekkencyclus en gericht op het onderhouden van ieders bekwaamheid en
stimuleren van ontwikkeling.
Meer over school specifiek personeelsbeleid zie hoofdstuk 4.
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3. Onze schoolconcepten.
3.1 Icarus [ Educatief Basis Centrum ]
De Beemd is onderdeel van Educatief Basis Centrum Icarus. Binnen Icarus kun je na het gezamenlijke
peuter-kleuterhuis kiezen uit twee onderwijsstromingen. Dit betekent dat naast de overkoepelende
missie en visie van Icarus iedere onderwijsstroming zijn eigen missie, visie en schoolconcept heeft. In
dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.1 uitleg gegeven over Icarus, in 3.2 het peuter-kleuterhuis en in
3.3 over De Beemd (groep 3 t/m 8).

Peuter-kleuterhuis voor kinderen van
3-6 jaar [Toverbal/Beemd/Kring]

Stichting TIM

Kinderopvang de PLU

Schematisch ziet het er als volgt uit:

De Beemd voor meer
programmagericht
onderwijs groep 3-8

0-13
jaar

De Kring voor meer
ervaringsgericht
onderwijs groep 3-8

De missie en visie van Icarus staat hieronder in het kort beschreven, de uitgebreide versie staat in het
document ‘Samen Groeien’. *
De missie van Icarus is:
Ik ben ik, jij bent jij, samen zijn wij, wij!
We zijn één Educatief Basis Centrum waarin basisonderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang een
totaalpakket aan educatie en opvang bieden. De kerntaak is het geven van passend onderwijs via een
integrale, doorlopende en ononderbroken leerlijn aan kinderen van 0-13 jaar. We zijn open van
7.00u tot 19.00u.
Kernwaarden.
Verbondenheid
Gelijkwaardigheid
Verantwoordelijkheid
Lef en moed
Eigenheid
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Kernkwaliteiten.
Goed onderwijs
Respect
Welbevinden
Vernieuwend
Toegankelijk
Gewaagd doel
Bij EBC Icarus hebben we ambitieuze doelstellingen: onderwijs dat inspeelt op de
onderwijsbehoeften van kinderen van deze tijd, zichtbaar in brede talentontwikkeling, Engels en de
keuze uit twee leerstromen na groep 2. De groepen 1/2 van beide scholen zitten in gemixte groepen
en werken vanuit één concept.
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3.2 Het peuter-kleuterhuis
Het Peuterkleuterhuis is een samenwerking tussen peuteropvang de Toverbal [van de Schijndelse
kinderopvang de Plu], basisschool de Kring en basisschool De Beemd. Dit Peuterkleuterhuis bestaat
uit de peutergroepen van de Toverbal en de kleutergroepen van de Kring en de Beemd. Ze zitten ook
samen in één unit van het schoolgebouw. De kleutergroepen van Kring en Beemd werken vanuit een
zelfde concept. Dit concept staat hieronder omschreven. Onze grote wens is om in de toekomst ook
de peutergroepen vanuit dit concept te laten werken. Onder andere wet- en regelgeving staat dit
nog niet toe en ook organisatorisch geeft dit nog uitdagingen. Stap voor stap willen we hier naar toe
gaan werken. Zie hiervoor de ambities en jaarplannen.
Missie ( waar staan wij voor)
Natuurlijk leert het kind!
spelen = leren = groeien

Onze kernwaarden zijn:
veiligheid, autonomie en betekenisvol

Onze visie is:
Pedagogisch klimaat
Om tot ontwikkeling te komen is het vooral belangrijk dat het kind goed in zijn vel zit. Het creëren
van een goed pedagogisch klimaat waarin het welbevinden van kinderen centraal staat is een
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belangrijke taak van de leerkracht. Het tegemoet komen aan de basisbehoeften: competentie,
autonomie en relatie.
Voor competentie betekent dit dat we zorgen dat het spelen en leren in een veilige, rijke omgeving is
afgestemd op de kinderen. Hierdoor bevorderen we het (zelf)vertrouwen en plezier.
Eigen keuzes mogen maken, eigen initiatief tonen komt tegemoet aan de behoefte van autonomie.
Ruimte, veiligheid en ondersteuning van de leerkracht is daarbij cruciaal.
Ook de sfeer en veiligheid in de groep zijn van invloed. Je op je gemak voelen, acceptatie en jezelf
kunnen zijn is van belang om tot ontwikkeling te komen en om relaties aan te gaan met
groepsgenoten, de leerkracht en de wereld om je heen.
Spelend leren
Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding, zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen
heen, willen eigen keuzes maken. Wij willen in ons onderwijs uitgaan van deze natuurlijke houding.
Spel is een belangrijke pijler binnen ons kleuteronderwijs. Door spel leren kinderen zichzelf, elkaar en
de wereld kennen. Door spel kunnen kinderen hun emoties verwerken en krijgen ze grip op de
werkelijkheid. Spel is belangrijk voor de brede ontwikkeling, zoals de sociale emotionele, de
cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling. . Ze leren welke regels van toepassing zijn
tijdens het spel, door vallen en opstaan, om rekening met elkaar te houden.
In ons peuterkleuterhuis vindt spelend leren plaats in een rijke en betekenisvolle leeromgeving.
Spelen en leren door eigen keuzes te maken, motivatie, ervaringen en deels door stimulans en
begeleiding van een volwassene. Daarom zoeken we naar een balans tussen vrij spel en begeleid
spel.
Door spel ontdekt het kind wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Dit noemen we
de zone van de naaste ontwikkeling. Natuurlijk leert het kind!
In ons kleuteronderwijs gaan we uit van de volgende pijlers:
Spelend leren: uitgaan van het vrije spel, met daar waar nodig toevoeging van de leerkracht
Pedagogisch klimaat
Autonomie/eigen initiatief
Kind als 1 geheel
Ervaringsgerichte leerkrachthouding
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3.3 De Beemd

3.3.1 Waar staan wij voor?
Basisschool de Beemd is er voor de kinderen, ouders en leerkrachten. We hebben van oudsher een
Rooms-katholieke identiteit en primair richten wij ons onderwijs op de leeftijdsgroep van 6 tot en
met 12 jaar. Op de Beemd vinden we het belangrijk dat wij er samen met de kinderen de schouders
onder zetten, samen kennis verwerven en leren hoe je die kennis vergroot en in de praktijk kunt
gebruiken. Daarnaast leren we de kinderen nadenken over hun eigen leren. Een kind dat zich gezien
voelt, voelt zich competent en competent maakt gelukkig. We dagen onze kinderen uit om hun talent
te ontwikkelen en zo zorgen we ervoor dat een kind, soms letterlijk, in de schijnwerpers staat. Zo zal
het zich vervolgens ook willen inzetten voor iets dat het lastig vindt. Dit alles willen we bereiken in
een open sfeer. We werken vanuit het volgende kader:
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Onze visie
Elke school heeft één hoofdtaak, zo ook wij. Goed onderwijs voor de kinderen die nog de hele wereld
moeten ontdekken en toekomstplannen gaan maken. We willen dat onze kinderen vanuit een goede
basis, betekenisvol leren voor hen, initiatief durven te nemen en zelfstandig zijn. Maar ook dat ze in
balans zijn, weten wat ze willen, keuzes kunnen en durven maken en met de juiste bagage naar het
voortgezet onderwijs uitstromen. Dit willen we realiseren in een open sfeer, waar iedereen een
bijdrage mag leveren om verder te groeien.
Onze kernwaarden zijn dan ook sociaal – openheid – groei
Wie? leerling….
Elk kind eigen in zijn zijn, mag zijn wie het is. Samen met ons zet het kind, de leerling, de stappen die
nodig zijn om zich competent te voelen, zelfvertrouwen te hebben. Als het kind zich durft te laten
zien, kunnen wij het kind ook zoveel mogelijk geven wat het nodig heeft. Op zoek naar eigen talenten
door met verschillende manieren van spelen en werken kennis te maken, leren om te communiceren
over wat het voelt, denkt en wil bereiken, eigenaar te worden van zijn product en proces. Daarnaast
ervaart het kind dat juist de omgeving je veel ruimte en gelegenheid geeft om te groeien, om samen
stappen zetten. Van nature zijn kinderen, ondernemend en onderzoekend. Dat willen we juist
stimuleren, door ook het ontwerpend leren toe te voegen richten we ons nog meer op de huidige
ontwikkelingen in de maatschappij.
Wat? leerstof…
Leerstof is datgene wat wij willen toevoegen om de kinderen de juiste dingen te leren. We laten ons
leiden door nieuwe methodieken op het gebied van rekenen, taal en spelling, technisch en
begrijpend lezen, technisch schrijven, wereldoriëntatie, creatieve ontwikkeling, bewegingsonderwijs
en Engels. De methodieken geven voor ons de richting aan het leerproces en maken de doelen
duidelijk die we met onze kinderen willen bereiken. De methodieken van de basisvakken, rekenen,
taal en spelling geven ons ook de gelegenheid om te werken met meerdere niveaus in aanpak. Zo
kunnen we binnen de groep 3 verschillende instructiegroepen inrichten, waarmee we de kinderen
meer tegemoet komen op hun eigen niveau.
Daarnaast vinden we het zeker zo belangrijk om bij de wereld oriënterende vakken samen met de
kinderen zaken toe te voegen. Op die manier willen we meer inspelen op de beleving van de
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kinderen, dus ook differentiëren op basis van interesses en de onderwerpen meer betekenisvol te
maken.
Wat zie je dan in onze school/klas?
We werken met methodes, SNAPPET, aanschouwelijke materialen aan de wanden, we differentiëren
in niveau, hoeveelheid en tijd, we leren ook buiten ons lokaal, culturele uitstapjes, de natuur in. We
meten onze kinderen met methode gebonden toetsen en cito.

Hoe?
leeromgeving
Waar een kind zich ook bevindt, het is van belang dat de leeromgeving naast het bieden van
veiligheid en herkenbaarheid ook moet prikkelen om zijn nieuwsgierigheid te wekken. Dat doen we
onder andere door talentenontwikkeling te stimuleren en ruimte te bieden zelf spullen van thuis toe
te voegen aan de leeromgeving Door flexibele werkplekken en het groepsdoorbrekend onderwijs op
bepaalde momenten van de dag of week kan het kind vanuit een veilige haven zijn/haar horizon
verbreden en zich verder ontplooien. Ook ons buitenterrein, de speelleertuin is daar een belangrijk
onderdeel van.
Daarnaast is de ouder ook een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van het kind, juist de kracht
om samen op te trekken is voor de ontwikkeling van het kind en ons belangrijk. Hoe wij dit
vormgeven leest u terug in het onderdeel ouderbetrokkenheid.
leermiddel
De juiste, moderne leermiddelen dragen bij tot het bereiken van de eigen, passende leerdoelen van
onze kinderen. Behalve van meer traditionele methodieken [leer- en werkboeken], maken we ook
gebruik van digiborden, tablets, iPads, gastdocenten of gaan we op pad om kinderen kennis te laten
maken met datgeen wat speelt. Te denken valt dan aan cultuur of natuur gerelateerde excursie.
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leertijd
Deze moet betekenisvol en zo mogelijk efficiënt zijn. Daarom maken we in de groepen 4 tot en met 8
gebruik van formatieve evaluatie. Vooraf bepalen we wat nodig is voor de kinderen als het gaat om
instructie: wat weten ze al en wat behoeft nog aandacht? De beoordeling als diagnose vooraf.
Daarnaast willen we juist binnen ons rooster extra tijd investeren enerzijds voor de kinderen die
meer moeite hebben op een bepaald gebied. En anderzijds voor de sterkere leerlingen die juist
uitdaging nodig hebben.
Balans voor de kinderen tussen in- en ontspanning, instructie of zelfstandig werken is een blijvend
aandachtspunt.
leerkracht
De verschillen tussen kinderen vormen voor ons vaak een uitdaging. Een flexibele houding, kunnen
mee bewegen en ook kaders kunnen stellen maken van een leerkracht een ‘pedagoochelaar’. Zien en
handelen en kwetsbaar durven opstellen zijn belangrijke voorwaarden, werken vanuit
vraaggerichtheid en niet alleen sturen op aanbod. Een leerkracht heeft niet alleen oog voor de eigen
groep, maar door groepsdoorbrekende werkvormen kunnen ze ook meedenken en ondersteunen
voor een collega. Ook het inzetten van elkaars expertise is een gewoonte die school breed wordt
gedragen.
Wat zie je onze leerkracht doen?
Observeren, signaleren, feedback geven, instructie geven, meebewegen tussen programma en
de omgeving, actief luisteren. Onze leerkracht heeft een open houding, luistert actief, gaat in
gesprek, past herstelrecht toe bij conflicten. We praten met elkaar en niet over elkaar.

Ambities
Het huidige concept moet meer passend gemaakt worden aan deze tijd, de maatschappelijke en
onderwijskundige ontwikkelingen. Passend bij de populatie kinderen. Daarnaast streven we naar
een duidelijk verschil in onderwijsconcept met onze buurschool De Kring.
Inzet op formatieve evaluatie bij spelling gr 4 – 8
Inzet op formatieve evaluatie bij rekenen gr 4 – 8
Aanvullen thema op wereldoriëntatie gr 4 – 8
Onze tussen- en eindopbrengsten zijn op of boven de norm van de inspectie
3.3.2 Ononderbroken ontwikkeling
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen. Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:
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Basisvaardigheden.












Differentiatie wordt bepaald op grond van gegevens van leerlingen. Kinderen worden goed
gevolgd door gebruik te maken van het leerlingvolgsysteem van Cito en het werken met
SNAPPET in met name de groepen 5 t/m 8. Daarnaast maken de leerlingen methode
gebonden toetsen.
De leraren werken handelingsgericht. Ze stemmen het handelen af op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om controle te houden op het leren van kinderen,
planmatig te werken en individuele zorg te integreren in het werken in de groep maken we
gebruik van groepsplannen. Ons groepsplan gaat uit van 3 groepen, instructie afhankelijk,
instructie onafhankelijk en basisinstructie.
Instructie vindt plaats volgens het directe instructie model.
De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen.
De leerlingen werken zelfstandig samen.
De leraren geven ondersteuning en hulp.
De leraren zorgen voor stofdifferentiatie.
De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.
De kinderen krijgen een werkbrief, vanaf groep 4, waarin ook (keuze)taken zitten die
afgestemd zijn op het kind.

Zie ook ons uitgebreide schoolondersteuningsprofiel*.
3.3.3 Brede ontwikkeling
Artikel 8 lid 2 wpo geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de
verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (brede ontwikkeling). Dit
geven wij op de volgende wijze vorm:
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We werken zoveel mogelijk preventief door:






structureel aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
sociaal emotionele ontwikkeling te monitoren middels VISEON.
onenigheid tussen kinderen, ruzies etc. volgens de herstelrechtmethodiek uit te spreken.
ons te houden aan de SKOPOS-gedragscode die voor alle Schijndelse scholen geldt.
ons te houden aan de afspraken die er zijn er om het leven en werken met elkaar goed te
organiseren, zodat er een prettige leer- en leefgemeenschap ontstaat waarin iedereen het
fijn heeft. Samen met de kinderen bespreken we in het begin van het schooljaar afspraken
en regels die voor de groep van toepassing zijn. Deze hangen we zichtbaar in de groep op.

We gaan curatief te werk door:


te werken met een pestprotocol, waarin de stappen beschreven staan die de leerkracht
moet volgen.
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te werken met GOED een methodiek om positieve groepsvorming te stimuleren



herstelrecht in te zetten na een incident

Dit alles is terug te vinden in ons sociaal-veiligheidsplan en ons uitgebreide
schoolondersteuningsprofiel*.
Ambitie
Scholing team van programma GOED om de positieve groepsvorming in de huidige groepen meer
frequent in te zetten.

Talentontwikkeling
We zetten bij de talentenontwikkeling in op experimenterend, onderzoekend en ondernemend leren.
Deze vaardigheden staan centraal. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ook sociaal-emotioneel
en creatief ontwikkelen, en dat ze ruimte krijgen voor het ontdekken en erkennen van hun talenten.
Elk kind heeft zijn eigen talenten en moet op basis van die talenten worden uitgedaagd. Niet alleen
kinderen die goed meekomen in de klas, maar ook de kinderen die veel moeite hebben met
bijvoorbeeld taal en rekenen. Zulke leerlingen zijn misschien niet zo goed in de schoolvakken, maar
juist wel in koken, het bouwen van hutten, ze bespelen een muziekinstrument of zijn goed in
toneelspelen. Kinderen moeten de kans krijgen deze talenten op school te ontdekken, uit te bouwen
en te benutten. Deze brede ontwikkeling is mogelijk omdat school enerzijds een veilige, vertrouwde
omgeving biedt -en anderzijds een prikkelende, uitdagende omgeving moet zijn.
Onze school heeft 3 periodes in het schooljaar talententijd voor de groepen 5-8. Op dinsdagmiddag is
er de mogelijkheid voor de leerlingen om zich op te geven voor het schoolkoor, de schoolband (talentontdek-groep), het kinderpersbureau, nieuwe media, beeldend, toneel, natuur, koken, bouwen en
dans. Dit zijn vrije keuzes. Elk schooljaar kunnen we aan 3 keuzes voldoen. De extern deskundigen,
voor muziek en koor, worden betaald vanuit subsidies vanuit De Cultuurloper en de impulssubsidie
muziekonderwijs. De overige workshops worden door de leerkrachten van de groepen 5 tot 8 op basis
van eigen talent verzorgd.

Ambities:
Uitbreiding talententijd voor groepen 3 en 4
Inzet leerkrachten op talent/expertise
Aanbod talententijd meer op fysiek en zorg te richten
3.3.4 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.
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Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor:
Cultuureducatie
Cultuureducatie omvat een grote verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van erfgoed, dans,
muziek, theater, literatuur, foto, film, mediakunst en beeldende kunst.
Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen; het pad
dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de eigen
talenten. De school maakt kunst en cultuur toegankelijk voor kinderen en zet cultuureducatie in om
kinderen te leren functioneren in een complexe, Pluriforme en snel veranderende maatschappij.
Intenties en algemene ambities:
1. We hebben één centrale cultuurcoördinator bij Cultuurkade Meierijstad [BCC’er].
2. We hebben een interne cultuurcoördinatoren [ICC].
3. De cultuurcoördinatoren zijn verenigd in een kennisgroep [genaamd Culturele Werkgroep
Schijndel CWS] die periodiek bijeenkomen.
4. Cultuureducatie hebben we ingedeeld in drie domeinen.
Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.
Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving
ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld
ontwikkelt de leerling zich als publiek.
Deze drie domeinen komen, in elke school binnen 4 jaar, verspreid aan bod.
Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de culturele ontwikkeling van de leerling.
De scholen bieden een breed en evenwichtig cultuur-educatief programma met activiteiten
uit alle drie de domeinen.
5. Alle kinderen krijgen minimaal 4 x per schoolloopbaan te maken met domein 3. Hoeveel de
school aanbiedt in domein 1 en 2, en van welke kunstdiscipline wordt door de school zelf
bepaald.
6. De ICC’er heeft jaarlijks een begrotingsgesprek met directeur en BCC’er in november voor
duidelijke financiële afspraken.
7. De ICC’er maakt jaarlijks een werkprogramma.
8. We handhaven de CMK regeling, dit staat voor cultuur met kwaliteit. Het programma
ondersteunt scholen op cultureel gebied.
ZoWee
Zorg Welzijn Educatie is een traject met als doel om de 3 instellingen [ school, zorg en welzijn] aan
elkaar te verbinden door kennismaking, samenwerking en uitwisseling. Leerlingen van onze scholen
hebben als vast onderdeel in hun jaarrooster een bezoek aan een zorginstelling. Zo gaan onze
kleuters een aantal bewegingslessen met ouderen doen in het verzorgingshuis of zetten kinderen
zich in tijdens NL Doet voor het wassen van de rolstoelen. Ook bezoeken de bewoners van de
zorginstelling onze kerstmusical of zijn te gast bij een creatieve middag in de groepen 3 en 4. Er is
geen winst bejag en in het kader van actief burgerschap geven wij op deze manier onze kinderen iets
extra's mee.
Stichting TIM
Stichting TIM Schijndel (http://stichtingtim.nl/home) is een stichting die kleinschalig
ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding biedt aan (tijdelijk) niet-leerplichtige kinderen met
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een beperking. Door gespecialiseerde 1-op-1 begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste
omgeving, wordt ieder kind gestimuleerd zich optimaal te ontwikkelen. Binnen onze school staan
terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder een beperking centraal: “Kinderen leren van
kinderen”.
Ambitie
Contacten stimuleren voor de kinderen van Stichting Tim, steeds meer binnen het reguliere
onderwijs, hen deelgenoot maken van de groep tijdens de reguliere les onder begeleiding.
Kinderarena
In een cultuur van continu verbeteren in het onderwijs is het belangrijk kinderen regelmatig te
vragen wat zij graag verbeterd zouden willen zien. En vervolgens natuurlijk óf zij de verbeteringen
ervaren. Vooraf kunnen kinderen en leraren aangeven over welke thema’s ze feedback willen
hebben. Deze thema’s worden door de directie geïnventariseerd en gekoppeld aan een arena. Er zijn
zo’n vijf arena’s voor elke groep per schooljaar. Tijdens deze arena’s staan één of meerdere
onderwerpen centraal en wordt er gevraagd naar de meningen. Tijdens een arena wordt er geen
besluit genomen. De groepen die feedback gevraagd hebben rondom het aangeboden thema
evalueren de uitkomsten van de arena. Vervolgens bepalen ze wat ze er mee gaan doen. De acties
die eruit voortkomen worden natuurlijk ook teruggekoppeld.
Levensbeschouwelijke identiteit
De Beemd is een katholieke school; een bijzondere school dus. Maar het predicaat katholiek neemt
niet weg dat er ook voor andere levensovertuigingen plaats is. We zijn immers een open school. De
normen en waarden die we hanteren kunnen ook voor mensen met andere levensovertuigingen
positief of vanzelfsprekend zijn. Die overtuiging wordt vertaald in het onderwijs van alledag.
Democracity.
Onze school werkt mee aan het educatieve doe-programma Democracity. Kinderen uit groep 7 en 8
zetten jaarlijks hun eerste stappen in het gemeentehuis en maken ze op die manier kennis met
democratische besluitvorming.
Doen en meedoen op de basisschool.
In elke schoolklas zitten in theorie drie kinderen waarbij thuis sprake is van armoede. We willen
graag dat dit herkend wordt en stille armoede en het taboe en de schaamte doorbroken wordt. We
zorgen dat in elke schoolplanperiode voor ouders en leraren een themabijeenkomst georganiseerd
wordt en dat jaarlijks de kinderen van de bovenbouw het “Arm en rijk-spel’ spelen.
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4. Wettelijke kaders
Wettelijke opdrachten
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de school hieraan voldoet.
4.1 Kwaliteitsmeters
Tevredenheidspeilingen
Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van een aantal zelfevaluatie instrumenten.
Met behulp van deze instrumenten meten we de tevredenheid van ouders, kinderen en personeel.
Eens in de 3 jaar gebruiken we de vragenlijsten van Scholen met Succes. De uitkomsten geven een
goede basis om een gedegen kwaliteitsbeleid uit te kunnen voeren.
Elk jaar wordt er tevens bij ouders en kinderen een tevredenheidspeiling afgenomen over het
functioneren van de leraar. Dit is een eigen opgestelde vragenlijst samengesteld door SKOPOS.
Audits
Jaarlijks worden op onze school één of twee interne audits gehouden. De onderwerpen worden
vooraf bepaald door het team. In een dergelijke auditgroep zitten leraren van onze school maar ook
[afhankelijk van het onderwerp] een leraar van de Kring aansluiten.
Eens in de drie jaar hebben we een externe audit. Deze wordt uitgevoerd door een extern bureau.
Ambitie
In het kader van het groeiplan van SKOPOS de externe audits versterken op het gebied van het
pedagogisch en didactisch handelen van ons onderwijzend personeel. We willen de
verbeterplannen laten aansluiten bij de individuele ontwikkelplannen van het onderwijzend
personeel.
Kind- en ouderarena’s.
Jaarlijks vragen we mondeling feedback aan leerlingen en ouders over het welbevinden en de
kwaliteit van het onderwijs. In een cultuur van continu verbeteren in het onderwijs is het een
randvoorwaarde om hen regelmatig te vragen wat zij graag verbeterd zouden zien. En vervolgens óf
zij de verbeteringen ervaren*.
[Sociale] Veiligheid
We zorgen ervoor dat er jaarlijks gemeten wordt of de kinderen en het personeel zich op school
veilig voelen. Dit doen we eens in de 3 jaar met de tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes
en jaarlijks met een aparte vragenlijst gebaseerd op de vragen van Scholen met Succes voor de
groepen 4-8. Voor de kinderen van de groepen 1-3 vindt de meting plaats via gesprekken samen met
de ouders. De uitslagen worden geanalyseerd en besproken met de leraren, ouders en kinderen. Ook
vindt bovenschoolse terugkoppeling plaats. Na monitoring zullen zo nodig maatregelen plaatsvinden.
Daarnaast nemen we jaarlijks ook Viseon (een monitoringsprogramma voor sociaal-emotionele
ontwikkeling) af in de groepen 5-8*.
Onze school werkt met een pestprotocol*.
Door middel van de risico-inventarisatie en evaluatie [RIenE] willen we eens in de vier jaar inzicht
krijgen in de gevaren voor veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het opstellen van een RI&E is
een verplicht onderdeel voor het basisonderwijs. Deze RIenE vindt plaats onder toezicht van de
gezamenlijke ARBO coördinator van SKOPOS*.
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Binnen de school zijn de volgende taken zichtbaar ten aanzien van [sociale] veiligheid:
Twee vertrouwenspersonen, een ARBO-coördinator en een sociale veiligheidscoördinator [deze taak
valt onder de locatieleider].
Oudergesprekken *
Onze school werkt met een gesprekkencyclus tussen ouders, school en kind op maat. Deze cyclus is
gebaseerd op een samenwerking op basis van relatie, commitment en medeverantwoordelijkheid in
het belang van het kind, zonder discussie over ‘professionele grenzen’
Op school zijn er minimaal twee gesprekken per schooljaar om over de ontwikkeling van de kinderen
te praten. Een maximum aantal wordt niet vooraf bepaald. We gaan hierbij uit van vertrouwen, doen
wat nodig is voor het kind en samen waakzaam zijn op het uitzetten van te veel gesprekken. Bij de
gesprekken zijn zowel ouders, leraar/leraren als kind aanwezig. In overleg kan bepaald worden of
kinderen bij sommige gesprekken niet aanwezig zijn.
Met deze vorm van gespreksvoering willen we de volgende effecten bereiken:
1.
Er worden alleen nog gesprekken gevoerd die voor iedereen als zinvol worden ervaren.
2.
Elk kind krijgt gepaste aandacht. Sommige kinderen hebben nou eenmaal minder gesprekken
nodig. De tijdswinst kun je besteden aan leerlingen en ouders die extra aandacht vragen.
3.
Doordat ouders meedenken over de wijze van communiceren en er sámen afspraken worden
gemaakt, voelen zij zich meer verantwoordelijk in het vormgeven van een niet-vrijblijvende
samenwerking en het nakomen van gezamenlijke afspraken.
4.
Een startgesprek en daarna communiceren op maat is een investering aan het begin van het
jaar maar levert daarna tijd op.
Ambitie
We willen dat Icarus werkt in alle groepen volgens het vastgestelde beleid oudergesprekken 3.0.
We vinden dat de oudergesprekken 3.0 een belangrijk contactmoment vormen tussen ouder, kind
en leerkracht. We willen graag vaardiger worden in deze gesprekken op het gebied van:
tijdbewaking, slecht nieuws brengen, omkeren van gesprekken en de juiste balans vinden tussen de
drie partijen.
We willen een uniform gespreksformulier.
We willen dat het leerlingdossier toegankelijk is voor school, ouders en daar waar mogelijk het
kind.
We willen nieuwe rapporten/verslagen bij de drie concepten.
4.2 Schooltijden*
Wij werken met het vijf-gelijke-dagen-model. Op alle dagen gaan de kinderen naar school van 8.30
tot 14.15 uur. Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open zodat we een rustige inlooptijd hebben tot
8.30 uur. De lunchtijd is tussen 12.00u en 12.45u. Tussen 12.00u en 12.15u wordt in de klas gegeten.
Twee keer in de week staat een onderwijsactiviteit centraal tijdens de lunch. Elke groep maakt hierin
eigen keuzes. De keuzes die gemaakt worden, passen in het onderwijsaanbod van de groep. Voor de
gemaakte keuzes geldt als uitgangspunt dat de kinderen wel rustig moeten kunnen eten. We denken
hierbij aan: voorlezen, educatieve tv-programma’s, introductie nieuwe thema’s wereldoriëntatie,
gesprekken over omgaan met elkaar, enz. In het rooster van de leraren is terug te vinden welke
onderwijsactiviteiten opgenomen zijn.
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4.3 De inhoud van ons onderwijs
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet
basisschool de Beemd aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de
Wet Primair Onderwijs [WPO].
Vak

Taal

Methodes

Kleuterplein gr 1-2
Schatkist gr 1-2
Taal actief gr 3 – 8
Spelling actief gr 3- 8

Lezen

Veilig leren lezen gr 3
Estafette gr 4 - 8

Rekenen

Kleuterplein gr 1-2
Schatkist gr 1- 2
Alles Telt gr 1-2
Pluspunt gr 3 -8

Spelling

Taal actief Spelling 4 8

Begrijpend lezen

Lezen in Beeld gr 4 -7
Nieuwsbegrip gr 7-8
Hulpboeken cito 7-8

Wereldoriëntatie

Zaken van Zwijsen
Eigen materiaal

Technisch
Pennenstreken 3 -8
schrijven
Sociaal emotionele
Klets!
ontwikkeling
Wetenschap &
techniek &
Verkeer

Vervanging
is mogelijk Toetsinstrumenten
in:
CITO - Taal voor kleuters (groep
1-2)
2020
Methodegebonden toetsen
2020
(groep 3 t/m 8)
CITO – entreetoets gr 7,
Route 8
CITO – DMT (gr 3 t/m 7)
CITO Techn lezen (gr 3 t/m 7)
2022
Protocol Leesproblemen –
2019
Dyslexie
Boekbespreking/boekverslag
CITO – Rekenen gr 2 t/m 7
Methodegebonden toetsen
(groep 3 t/m 8)
2020
CITO – entreetoets gr 7
Route 8
CITO – entreetoets gr 7
Route 8
Methodegebonden toetsen
(groep 3 t/m 8)
CITO spell. gr 3 t/m 7
CITO – entreetoets gr 7
2020
Route 8
Methode gebonden toets
Methodegebonden toetsen
(groep 3 t/m 8)
Portfolio
Route 8

2019
2018

Materialen
techniektorens
2015
Zaken van Zwijsen
2015

Methodegebonden toetsen
Viseon (Cito – leerkrachtlijst,
vanaf gr 6 ook leerlinglijst)
Voor het verkeersonderwijs
werkt onze school volgens de
uitgangspunten van het
Brabants
Verkeersveiligheidslabel [BVL].
Dit betekent onder andere dat

Schoolplan 2018-2022 basisschool de Beemd

26

Klaar Over Verkeer 38
Verkeersprojecten

er jaarlijks in alle groepen zowel
theoretische als praktische
verkeerslessen worden
gegeven, dat er aandacht is
voor een veilige
schoolomgeving en
communicatie met de ouders.
Voor de invulling van BVL
aanpak wordt verwezen naar
ons 'Schoolactieplan Verkeer".

Zaken van Zwijsen 3-8

Natuur

Expressie
Cultuur

Burgerschap

Eigen materialen
speelleertuinboxen
Moet je doen gr 3- 8
Cultuuraanbod vanuit
marktplaats in de
regio.
Zaken van Zwijsen 3-8
2021
Klets!
ZOWEE

Methode gebonden toetsen

Cultuurloper – doorgaande lijn
aan activiteiten gr 1 - 8
Methode gebonden toetsen
Website vragenlijst
Platform Intolerantie

Ten aanzien van leerstofaanbod zien we het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht).
We gebruiken voor Taal, Spelling en Rekenen Snappet (zie overzicht).
Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn.
Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen.
Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap en sociale integratie.
Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs.
De leerkrachten werken volgens het directe instructiemodel.

4.4 Het volgen van de totale ontwikkeling van kinderen
[zie hiervoor ook ons uitgebreide schoolondersteuningsprofiel *]
Bij het volgen van de ontwikkeling van kinderen maken we gebruik van observaties, toetsen en
beoordelingen. Omdat we gebruikmaken van Snappet kunnen we kinderen op taal-, reken- en
spellinggebied goed volgen tijdens het dagelijks werken. We kunnen hierdoor heel kindgericht en
doelgericht werken. Naast het volgen van de kinderen d.m.v. Snappet maken we ook gebruik van
niet lesgebonden toetsen om onze leerlingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied
systematisch te volgen. In het overzicht [bij ‘inhoud van het onderwijs’] staat per vak beschreven
welke toetsinstrumenten wij gebruiken. Binnen de school gebruiken wij een toetskalender, hierop
staan alle niet methode gebonden toetsen die wij als school gebruiken. Deze toetsen staan vast op
de jaarplanning.
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Bij het volgen van de ontwikkeling gebruiken we de
stappen van het handelingsgericht werken. Bij de
stappen begrijpen en plannen worden
groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen
gehouden met de zorgcoördinator. Van hieruit wordt
er een nieuw plan uitgezet. Zie voor verdere uitleg
over het handelingsgericht werken zie 4.5
De CITO toetsen worden per leerling, per groep en op
schoolniveau geanalyseerd. Van daaruit worden
interventies gepland.

De scholen van SKOPOS hebben een gezamenlijk toetsprotocol samengesteld*.
Ambitie
Onderzoek doen naar de wisselende opbrengsten, met name bij de Eindtoets.
4.5 Onze leerlingenzorg
[voor leerlingen die extra zorg nodig hebben]
We nemen als leidraad de 1-zorgroute. Zo kunnen we op planmatige wijze om gaan met de
verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen (groepsplannen). Preventief en proactief worden
in het groepsplan maatregelen genomen voor leerlingen die extra instructie, begeleiding of uitdaging
nodig hebben.
Door de 1-zorgroute is er meer samenhang in de zorg aan leerlingen en zijn de stappen,
beslismomenten en verantwoordelijkheden in de zorg aan leerlingen voor iedereen duidelijk en
transparant. Daarnaast worden de leerresultaten systematisch in kaart gebracht. Dit draagt bij aan
de kwaliteit van het onderwijs.
We hebben een Icarusbreed zorgteam dat bestaat uit zorgcoördinatoren. Dit houdt in dat zij de
aanspreekpunten zijn voor de leerkrachten, met betrekking tot de ontwikkelingen van hun
leerlingen. Zij houden ook de groepsbesprekingen met de leerkrachten om de ontwikkelingen van
deze groepen te volgen. Daarnaast kan het zijn dat ze kinderen individueel of in groepjes begeleiden.
Door wie dat wordt uitgevoerd, dat wordt besproken in het zorgteam. Hierbij wordt gekeken naar de
verschillende expertises. Onze zorgstructuur staat uitgebreid beschreven in ons zorgdocument EBC
ICARUS (zie hiervoor onze website). Hierin staan o.a. zaken als: signalering, groep- en leerlingbesprekingen, rol en taken zorgcoördinatoren, groeps- / handelingsplannen.
In ons schoolondersteuningsprofiel (te vinden op onze website) hebben wij in kaart gebracht wat wij
aan mogelijkheden en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra
onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke
onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe zij daaraan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen
wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in
onze regio (http://www.de-meierij.nl/). In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband
staat beschreven welke ondersteuning wij als school zelf moeten bieden (basisondersteuning) en
voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht
kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen
mogelijkheden.
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Taalachterstanden en NT2
Als er zorgen zijn rondom de taalontwikkeling of tweede taalverwerving van kinderen dan doorlopen
we de stappen volgens het handelingsgericht werken. De leerkracht bespreekt samen met de
zorgcoördinator welke onderwijsbehoeften er zijn en welke interventies in de groep uitgezet
worden. Daar waar nodig vindt er extra begeleiding buiten de groep plaats in de school
(basisondersteuning) en adviseren we logopedie. Indien er onvoldoende groei is en de benodigde
basisondersteuning overstijgt, richten we ons tot Kentalis [www.kentalis.nl/]. Wanneer er sprake is
van een tweede taalverwerving en kinderen nog maar kort in Nederland zijn, kunnen we ons
beroepen op de Taalvijver [www.taalvijverveghel.nl/]
Ambities
Voor de leerlingen die lezen op niveau IV/V zullen we extra tijd inroosteren zoals beschreven in het
dyslexie protocol.
Extra tijd voor zwakkere lezers.
Het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden willen we continueren.
Taalachterstand en VVE.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of
ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te verminderen. Middels dit programma hebben de
kinderen een betere start bij aanvang van het basisonderwijs en hun verdere
schoolloopbaan. Binnen het EBC is er in de peutergroepen aandacht middels het programma ‘Puk en
co’. Dit programma richt zich o.a. op de taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische
ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Er wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem “Kijk”. Tijdens een warme overdracht wordt na
uitdrukkelijke toestemming van de ouders de bevindingen door de pedagogisch medewerkers van de
peuteropvang gedeeld met de collega’s van de basisschool. Dit valt onder de verantwoordelijkheid
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van de gemeente Meierijstad. In het beleidskader voorschoolse voorzieningen en
ontwikkelachterstanden (2018-2022) heeft het college van burgemeester en wethouders de
volgende ambitie geformuleerd:
De ontwikkeling van het kind staat centraal, met ondersteuning zo normaal, passend en dichtbij
mogelijk.
Vanaf de kleuterperiode werkt onze school met Kleuterplein. Kleuterplein behandelt alles wat een
kleuter tegenkomt: taal, rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele
ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming.
Kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Het taalaanbod zit verweven in alle activiteiten,
zoals de kleine- en grote kring, rollenspel, versjes- en liedjes. Alle domeinen in Kleuterplein hebben
een volwaardige leerlijn en een duidelijk lesdoel per activiteit. Daarin zijn signaalcriteria opgenomen
die de leerkracht houvast bieden m.b.t. de extra begeleiding op verschillende gebieden.
Alle nieuwe instroom wordt zorgvuldig geplaatst in een van onze heterogeen samengestelde
kleutergroepen. Naast de meerwaarde van het samen leren met zowel jongere als oudere kinderen is
het taalaanbod in een heterogene groep divers.
Hoogbegaafdheid*.
We kennen zorg op verschillende niveaus. Zo zijn er op school ook kinderen die behoefte hebben aan
leerstof die verder gaat dan het groepsniveau. We proberen dit zoveel mogelijk binnen de groep
vorm te geven. Het kan echter zijn dat een kind een IQ heeft van 130 of hoger of een
onderwijsvoorsprong heeft van 15 onderwijsmaanden, waardoor het nodig kan zijn om op een nog
dieper niveau met andere kinderen samen te werken. Voor deze kinderen is er vanaf groep 4 de
mogelijkheid om deel te nemen aan een plusgroep, de Verrekijker(tje)s. Binnen deze groep is vooral
het leren leren het hoofddoel. Hiervoor wordt gewerkt met verdiepingsmateriaal en projecten. Ze
komen met opdrachten in aanraking die een uitdaging voor hen vormen. Het is voor deze leerlingen
nodig om een goede leerhouding te ontwikkelen. Vanuit deze plusgroep gaat er ook werk mee naar
de klas in de vorm van huiswerk waaraan deze kinderen werken naast en/of in plaats van hun
groepstaken. Op deze wijze proberen we ook voor deze kinderen een zo optimaal mogelijke
leeromgeving te creëren.
We werken met een hoogbegaafdheidsprotocol. (zie website)

Ambities
In het Peuterkleuterhuis huis ligt er beleid over overdracht en doorstroom van kinderen en wie
hiervoor verantwoordelijk is/zijn.
We maken afspraken over:
Doorgaande lijn;
Hoe en op welke momenten we doelgericht pedagogisch/didactisch handelen afstemmen;
Doelgericht aanbod.
We willen als voor – en vroegschoolse partners afstemmen over de omgang van ouders met ons als
partners.
De interne begeleiding en zorg zijn op de voor- en vroegschool op elkaar afgestemd

Schoolplan 2018-2022 basisschool de Beemd

30

4.6 Personeelsbeleid
In hoofdstuk 1 hebben we kunnen lezen wat er de komende jaren op ons af gaat komen [ in- en
externe analyse]. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het personeelsbeleid. Met andere woorden:
Wat betekent dit nu voor onze medewerkers? Hoe blijven we met de kwaliteiten van onze
medewerkers aansluiten bij de toekomstige vaardigheden?
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers.
Deze is gekoppeld aan de missie en de visie van de school. Hierin spreken we de ambitie uit te
werken in een professionele cultuur waarin zelfsturing centraal staat. Hiermee voldoen we aan de
kernwaarden van SKOPOS [eigenaarschap en samen] en aan die van Icarus [verbondenheid,
gelijkwaardigheid, eigenheid en vernieuwend. Tevens houden we rekening met de interne en
externe analyse.
Dit vormt het hart van het personeelsbeleid.
In het digitale bekwaamheidsdossier Cupella kunt u alles hieromtrent terugvinden [kijkwijzers,
evaluatielijsten, verslagen groepsbezoeken, 360 graden feedback, verslagen functionerings- en
beoordelingsgesprekken]. Daarmee borgen we de professionele ontwikkeling van de medewerkers.
In onderstaande hoofdstukken staat een praktische beschrijving van de stand van zaken omtrent het
huidig personeelsbeleid met daaraan gekoppeld de ambities voor de komende jaren.
Gesprekkencyclus personeel
De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na bespreking
en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere medewerker zelf een
persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt besproken met de
leidinggevende al dan niet aangepast en vervolgens vastgesteld. De gesprekkencyclus bestaat uit
twee 'typen' gesprekken, te weten het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Deze
gesprekken komen aan de orde binnen een cyclus van drie jaar.
Elk jaar bezoekt de directie ook één of meerdere keren de klassengroepen. Dit gebeurt via een eigen
kijkwijzer. De ervaringen komen terug in de gesprekkencyclus.
Elk jaar heeft ook elke leraar een aantal groepsbesprekingen met de locatieleider/intern begeleider
waarbij de cognitieve en sociaal-emotionele resultaten van de groep besproken worden.
Ambities
Het ontwikkelen van een kijkwijzer van het Peuter-kleuterhuis. Een nieuwe missie en visie vraagt
een duidelijk omschreven overzicht van vaardigheden van leraren binnen dit nieuwe systeem. Ook
worden, daar waar nodig, de kijkwijzers voor de concepten Beemd en Kring aangepast. Het doel is
om de leraren een duidelijk beeld te geven wat er van hen verwacht wordt en dit als
gespreksonderdeel mee te nemen in de gesprekkencyclus.
Professionele schoolcultuur en betrokkenheid
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele
cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om
deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op versterking van
vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking die gericht is op
kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. Het voorbereiden gebeurt
in wekelijkse bordsessies en de leraar-arena’s. De activiteiten zijn vooral zichtbaar in onze
jaarplannen. Een klimaat waarin alle belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in
sterke mate van invloed op het verandervermogen van de school.
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Collegiale consultatie en intervisiemomenten spelen een belangrijke rol binnen de professionele
cultuur van de school. Gepland [via bordsessies] dan wel spontaan vanuit de praktijk, leert men zo
met en van elkaar.
Meer informatie over bordsessies en arena’s zie de gerelateerde documenten*.
Ambitie
We willen de opkomst van ouders bij ouderarena’s door gerichte uitnodigingen verhogen.
Onderwijskundig leiderschap
Met de ontwikkelingen in het onderwijs in de 21ste eeuw wordt een prominent beroep gedaan op de
school. Dit vraagt om onderwijskundig leiderschap binnen de directie. Onder onderwijskundig
leiderschap verstaan we leiderschap, dat gericht is op het leren in de school en het verbeteren en
grip houden op de resultaten van het leren en het proces daar naartoe.
Het gaat dus in de eerste plaats om het leren van leerlingen en vakmanschap van leerkrachten.
Aspecten, die bijdragen aan het realiseren van goed onderwijs zijn:
a) Een heldere koers, duidelijke kaders en ambitieuze doelen.
b) Helder communiceren over wat we onder goed onderwijs verstaan: bestaande patronen over het
onderwijs en de benadering van leerlingen zijn niet meer vanzelfsprekend.
c) Planmatig en transparant organiseren: doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed?
d) Werken als team, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid, wederzijds vertrouwen en
constructieve samenwerking belangrijke componenten zijn.
e) Effectief gebruik van kwaliteitsgegevens: uitkomsten zijn er om processen te verbeteren.
f) Professionalisering: leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor eigen vakmanschap.
Onderwijskundig leiderschap ligt in het onderwijs van de 21ste eeuw niet bij één persoon, maar is
verspreid binnen de organisatie. Door passend onderwijs ontstaan nieuwe specialismen en dus
andere rollen en verantwoordelijkheden binnen de school.
Ambities
We willen nog meer samenwerking realiseren in de deelteams van het EBC. Deze samenwerking
richt zich dan op grotere zelfsturing en het professioneel aanspreken van elkaar. We willen dit
doen door doorontwikkeling van de bordsessies en de arena’s.
We willen een onderzoek doen naar het afnemen van teamfunctioneringsgesprekken. Omdat
samenwerking binnen de professionele cultuur en zelfsturing niet past bij individuele
functioneringsgesprekken, willen we kijken of afname van teamfunctioneringsgesprekken hierop
het juiste antwoord is.
We willen naar een nieuwe managementstructuur waarbij ook zelfsturing en de professionele
cultuur beter tot zijn recht komen.
De PO-Raad heeft een werkdrukakkoord gesloten met de minister van Onderwijs en de vakbonden.
Met dit werkdrukakkoord kunnen scholen en schoolbesturen eerder werk maken van de aanpak
van werkdruk. Jaarlijks zal in samenspraak met de MR de inzet van deze extra gelden besproken
worden waarbij de PMR instemmingsrecht heeft. Voor het schooljaar 2019-2020 is besloten om dit
extra geld in te zetten voor extra personeel.
Persoonlijke ontwikkeling en de integrale benadering
Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de
persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking,
doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de
medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid
afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school.
Alle teamleden monitoren hun eigen ontwikkeling in het digitaal bekwaamheidsdossier Cupella.
Deze benadering wordt zichtbaar in het jaarlijkse scholingsplan*.
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In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar
rato van de werktijdfactor) voor scholing. Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget
beschikbaar in het kader van de duurzame inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Scholing komt aan
de orde bij de functioneringsgesprekken.
Ambities
We willen dat persoonlijke ontwikkeling meer en meer gekoppeld wordt aan schoolontwikkeling.
Dit gaan we terugzien in het scholingsplan, waarbij duidelijk aangegeven wordt waar de
persoonlijke ontwikkeling gekoppeld is aan de schoolontwikkeling. Van iedere gevolgde
training/opleiding vindt overdracht plaats naar het team en staan de vragen centraal: wat gaat er
veranderen in mijn praktijksituatie en waarom? Wat betekent het voor mezelf en de school?
We willen dat de oudergesprekken een verdiepingsslag maken richting educatief partnerschap
zodat de driehoek ouders/kind/leerkracht nog verder versterkt wordt. Dit doen we door middel
van teamscholing.
We stimuleren persoonlijke scholing op het gebied van talentontwikkeling, nieuwe vormen van
leren en passend onderwijs [extra ondersteuningsbehoefte].
Taakbeleid
Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school gekozen voor het overlegmodel. In het kader
van de nieuwe CAO is de voormalige jaartaak omgezet naar een 40-urige werkweek. Voorafgaand
aan het schooljaar worden de werkzaamheden in het kader van taakbeleid per werknemer in
onderling overleg tussen directie en werknemer zo concreet mogelijk vastgelegd na een gezamenlijke
takenmarkt. We gebruiken hiervoor het digitale systeem Cupella.
Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een digitaal bekwaamheidsdossier (Cupella). Deze dossiers worden
beheerd door de leraren zelf. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend
document is door alle betrokkenen binnen de school er veelvuldig mee te laten werken, door het te
gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich bijvoorbeeld afschriften van
diploma’s en certificaten, de competenties en indicatoren, de persoonlijke ontwikkelplannen als
onderdeel van het functioneringsgesprek, verslagen van kijkwijzers n.a.v. het klassenbezoek en
verslagen van beoordelingsgesprekken. In het bekwaamheidsdossier verzamelt de werknemer dus
‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling.
Evenredige vertegenwoordiging
Onze school is onderdeel van SKOPOS. SKOPOS streeft een evenwichtige man/vrouw-verhouding
binnen de groep van leidinggevenden na. Er wordt zodoende aandacht besteed aan de positie en
loopbaanperspectieven van zowel vrouwen als mannen. Aan potentiële kandidaten wordt de
mogelijkheid geboden om zich verder te ontwikkelen in de richting van een leidinggevende functie
door:
- Actief ambities van medewerkers te onderzoeken in functioneringsgesprekken.
- Opleiding tot vakbekwaam schoolleider.
De directie bestaat uit 50% man en 50% vrouw.
Ambities
We willen streven naar een evenwichtigere verdeling van mannen en vrouwen in ons
personeelbestand van onderwijzend personeel. Dit wil zeggen dat bij vacatures er bij gelijke
geschiktheid gekozen wordt voor een man.
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4.7 Aanvaarding materiële bijdragen of geldelijke bijdrage
Een basisschool kan aantrekkelijk zijn voor sponsoractiviteiten. De jeugd is een boeiende doelgroep,
een potentiële markt. Als er een sponsor gezocht wordt of zich aanmeldt, kan dat een kans zijn voor
de school. Er kan iets extra’s worden gedaan. We hebben hiervoor beleid opgesteld*.
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5. Onze ambities voor de komende vier jaar op een rij
5.1 Onze ambities.
In de afgelopen hoofdstukken zijn er bij alle concepten kernwaarden geformuleerd. Aan de basis van
deze kernwaarden staan die van SKOPOS. Vanuit deze kernwaarden hebben de verschillende
concepten eigen kernwaarden geformuleerd van waaruit gehandeld gaat worden. Deze geven deze
tot slot schematisch weer in onderstaand schema.

De kernwaarden op een rij!
SKOPOS
Icarus
Echt zijn
Samen
Verbondenheid
Gelijkwaardigheid
Eigenaarschap
Groei
Zelfbewust

Verantwoordelijkheid
Lef en moed
Eigenheid

Peuter-kleuterhuis

Autonomie
Betekenisvol
Veiligheid

Beemd
Openheid
Sociaal

Groei

De directie heeft een analyse gemaakt van het functioneren van de school op basis van de
bovenstaande kernwaarden en de volgende standaarden: aanbod, zicht op ontwikkeling en
begeleiding, resultaten, sociale en maatschappelijke competenties, pedagogisch en didactisch
handelen en kwaliteitscultuur.
Ook de kenmerken ouder/leerlingen/personeel, het personeelsbeleid en de huidige en toekomstige
onderwijskundige ontwikkelingen zijn hierin meegenomen.
Dit heeft geresulteerd in nauw overleg met de leerteams in verschillende ambities voor de komende
vier jaar. De kleur in het schema geeft de mate van urgentie en essentie aan:
Rood: belangrijk en urgent
Groen: belangrijk maar niet urgent
Blauw: nog niet zo belangrijk maar wel plannen.
* = hiervan is een uitgebreid jaarplan gemaakt en opgenomen in dit schoolplan bij de bijlagen.
Voor een klein aantal ambities hebben we de keuze gemaakt om geen uitgebreide jaarplannen te
schrijven. De reden hiervoor is dat deze te maken hebben met een procesmatige doorontwikkeling,
te klein van omvang zijn of dat het voldoende is als deze als ambitie terugkomen binnen de jaarlijkse
managementrapportages. Meer over de jaarplannen vindt u op bladzijde 41.
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Ambities

Standaarden

Personeel

Kwaliteitscultuur
Groeien in je vak [groei,
eigenaarschap, echt zijn]

Het ontwikkelen van een kijkwijzer van het Peuter-kleuterhuis. Een nieuwe
missie en visie vraagt een duidelijk omschreven overzicht van vaardigheden
van leraren binnen dit nieuwe systeem. Ook worden, daar waar nodig, de
kijkwijzers voor de concepten Beemd en Kring aangepast. Het doel is om de
leraren een duidelijk beeld te geven wat er van hen verwacht wordt en dit
als gespreksonderdeel mee te nemen in de gesprekkencyclus.
We willen nog meer samenwerking realiseren in de deelteams van het EBC.
Deze samenwerking richt zich dan op grotere zelfsturing en het
professioneel aanspreken van elkaar. We willen dit doen door
doorontwikkeling van de bordsessies en de arena’s.

Koppeling 2018externe
2019
en
interne
analyse
Extern
K. 3, 6
B 2, 5, 6
Intern
S. 4
K. 3

X

20192020

We willen dat persoonlijke ontwikkeling meer en meer gekoppeld wordt aan
schoolontwikkeling. Dit gaan we terugzien in het scholingsplan waarbij
duidelijk aangegeven wordt waar de persoonlijke ontwikkeling gekoppeld is
aan de schoolontwikkeling. Van iedere gevolgde training/opleiding vindt
overdracht plaats naar het team en staan de vragen centraal: wat gaat er

20212022

X

X

We willen een onderzoek doen naar het afnemen van
teamfunctioneringsgesprekken. Omdat samenwerking binnen de
professionele cultuur en zelfsturing niet past bij individuele
functioneringsgesprekken willen we kijken of afname van
teamfunctioneringsgesprekken hierop het juiste antwoord is.
We willen naar een nieuwe managementstructuur waarbij ook zelfsturing en
de professionele cultuur beter tot zijn recht komen.

20202021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

veranderen in mijn praktijksituatie en waarom? En wat betekent het voor
mezelf en de school?
We stimuleren persoonlijke scholing op het gebied van talentontwikkeling,
nieuwe vormen van leren en passend onderwijs [extra
ondersteuningsbehoefte].
De PO-Raad heeft een werkdrukakkoord gesloten met de minister van
Onderwijs en de vakbonden. Met dit werkdrukakkoord kunnen scholen en
schoolbesturen eerder werk maken van de aanpak van werkdruk. Jaarlijks
zal in samenspraak met de MR de inzet van deze extra gelden besproken
worden waarbij de PMR instemmingsrecht heeft. Voor het schooljaar 20182019 is besloten om dit extra geld in te zetten voor extra personeel.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In het kader van het groeiplan van SKOPOS de externe audits versterken op
het gebied van het pedagogisch en didactisch handelen van ons
onderwijzend personeel. We willen de verbeterplannen laten aansluiten bij
de individuele ontwikkelplannen van het onderwijzend personeel.

X

We willen streven naar een evenwichtigere verdeling van mannen en
vrouwen in ons personeelbestand van onderwijzend personeel. Dit wil
zeggen dat bij vacatures er bij gelijke geschiktheid gekozen wordt voor een
man.
Ouderbetrokkenheid
We willen dat Icarus werkt in alle groepen volgens het vastgestelde beleid
oudergesprekken 3.0.
We vinden dat de oudergesprekken 3.0 een belangrijk contactmoment
vormen tussen ouder, kind en leerkracht. We willen graag vaardiger worden
in deze gesprekken op het gebied van: tijdbewaking, slecht nieuws brengen,
omkeren van gesprekken en de juiste balans vinden tussen de drie partijen.

X

Kwaliteitscultuur
Samenwerken in de
doorgaande lijn [samen,
groei]

K. 8
B. 4, 6
S. 3, 4, 5,
6

X

X*

X*

X

X*
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We willen een uniform gespreksformulier.
We willen dat het leerlingdossier toegankelijk is voor school, ouders en daar
waar mogelijk het kind.
We willen nieuwe rapporten/verslagen bij de drie concepten

Inzet op formatieve evaluatie bij spelling gr 4 – 8
Inzet op formatieve evaluatie bij rekenen gr 4 – 8

Pedagogisch/didactisch
handelen / Sociale en
maatschappelijke
competenties / Aanbod
Passend, verrassend en
toekomstgericht
onderwijs
[eigenaarschap, groei,
zelfbewust]

Extern
K. 1,2,3,4
B. 1
Intern
S. 7
K. 1,5

X*

X

X*

X
X

Nieuwe methodiek sociaal emotionele vorming gr 3 – 8

X*

X

Aanvullen thema op wereldoriëntatie gr 4 – 8

X*

X

X*

X

Focus op tussen- en eindopbrengsten
Onderzoek doen naar de wisselende opbrengsten, met name bij de
Eindtoets
Aansluiten bij groeimodel SKOPOS ten aanzien van didactisch handelen.
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X

X

X

X

X

X*

We willen de opkomst van ouders bij ouderarena’s door gerichte
uitnodigingen verhogen.
Leerconcept groepen 3-8:
Het huidige concept moet meer passend gemaakt worden aan deze tijd, de
maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Passend bij de
populatie kinderen. Daarnaast streven we naar een duidelijk verschil in
onderwijsconcept met onze buurschool De Kring.

X

Aanbod, resultaten,
didactisch handelen.
Passend, verrassend en
toekomstgericht
onderwijs
[eigenaarschap, groei]

Extern:
B. 5
Intern:
S.1,7
K. 2,6

X

X

X
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Taal/ lezen
Inzet op doorgaande lijn leesbevordering.
Voor de leerlingen die lezen op niveau IV/V zullen we extra tijd inroosteren
zoals beschreven in het dyslexie protocol.
Extra tijd binnen rooster voor zwakkere lezers [dyslexie protocol]

Partnerschap.
Contacten stimuleren voor de kinderen van Stichting Tim, steeds meer
binnen het reguliere onderwijs, hen deelgenoot maken van de groep tijdens
de reguliere les onder begeleiding.

Leerconcept groep 1/2:
Peuter-kleuterhuis
In het PK huis ligt er beleid over overdracht en doorstroom van kinderen en
wie hiervoor verantwoordelijk is/zijn.
We maken afspraken over:
Doorgaande lijn;
Hoe en op welke momenten we doelgericht pedagogisch/didactisch
handelen afstemmen;
Doelgericht aanbod.
We willen als voor – en vroegschoolse partners afstemmen over de omgang
van ouders met ons als partners.
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Didactisch handelen,
resultaten, aanbod.
Passend, verrassend en
toekomstgericht
onderwijs
[eigenaarschap, groei]

Sociale en
maatschappelijke
competenties / Aanbod
Samenwerken in de
doorgaande lijn [samen]
/ Passend, verrassend en
toekomstgericht
onderwijs
[eigenaarschap, samen,
groei]
Pedagogisch/didactisch
handelen / Sociale en
maatschappelijke
competenties / Aanbod
Passend, verrassend en
toekomstgericht
onderwijs
[eigenaarschap, groei,
zelfbewust]

Extern: K.
1, 2, 3, 5.
Intern:
S. 1

X*

X

X

X

X*

X

X

X

X*

X

X

X

X

X

X

X

X*

X

X

X

X*

X

X

X
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De interne begeleiding en zorg zijn op de voor- en vroegschool op elkaar
afgestemd

Zorg
Het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden willen we continueren.
Continueren van Verrekijkers aanbod

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Talententijd
Uitbreiding talententijd voor groepen 3 en 4.
Inzet leerkrachten op talent/expertise.
Aanbod talententijd meer op fysiek en zorg te richten.

Schoolplan 2018-2022 basisschool de Beemd

zicht op ontwikkeling en
begeleiding.
Passend, verrassend en
toekomstgericht
onderwijs
[eigenaarschap, groei]
Pedagogisch/didactisch
handelen.
Passend, verrassend en
toekomstgericht
onderwijs
[eigenaarschap, groei,
zelfbewust]

Extern:
B. 1,
Intern:
K. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.2 Jaarplannen.
Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld en worden de jaarplannen met managementrapportages drie
keer gemonitord door de directie en MR [zie onder].
Voor de meeste ambities worden jaarlijks jaarplannen opgesteld.
De jaarplannen voor 2018-2019 zijn in de bijlagen toegevoegd. Het format dat we gebruiken ziet er
als volgt uit:

Thema:
Uit te werken te borgen onderwerpen:
Aanleiding:
Hoofddoelen:
Huidige situatie:
Doelen voor dit schooljaar:
Doelen voor de komende schooljaren:
[Meetbare] resultaten/prestatie-indicatoren 2018-2019:
Schatting van te maken uren:
Evaluatie van
de doelen

Winter

Voorjaar

6. Gerelateerde documenten.

Onderstaande documenten zijn als onderlegger gebruikt bij de samenstelling van dit schoolplan.
Deze zijn op te vragen bij de directie van de school:
Gesprekkencyclus Icarus beleidsstuk
Inspectierapport Beemd 2013
Kindarena afspraken
Leraararena afspraken
Meerjaren uren overzicht Icarus
Ondersteuningsprofiel
Ouderarena afspraken
Overlegtraject Icarus
Pestprotocol
Protocol hoogbegaafdheid
RIenE 2018
Samenvatting en actieoverzicht tevredenheidspeiling 2017
Scholingsplan 2017-2018
Sociaal veiligheidsplan
Sponsoringsbeleid Icarus
Toetsprotocol
Urentabel 2018-2019
Visiedocument ‘Samen groeien’ Icarus
Zorgplan
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7. Jaarplannen
In de bijlagen bevinden zich de eindrapportages van de jaarplannen over 2017-2018 en de
beginrapportages van de jaarplannen 2018-2019 zoals aangegeven in het ambitie overzicht met een
*.
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Thema: Conceptontwikkeling Beemd EINDRAPPORTAGE
Onderwerp: Conceptontwikkeling Beemd
Aanleiding:
In 2015 heeft een verkenningsgroep, bestaande uit leerkrachten en directie van Beemd,
zich gebogen over de toekomst van EBC Icarus. Naast de missie en visie van EBC Icarus zijn
er ook voornemens/ ontwikkelingsdoelen op papier gezet. Dit zijn het peuter- kleuterhuis
en twee leerstromen. Het ontwikkelingsdoel is dat na het peuter-kleuterhuis, het EBC vanaf
groep 3 twee leerstromen biedt. De stroming van De Beemd is meer programmagericht,
met daar waar kan en mogelijk is toevoegingen van zowel leerkracht en leerling

Huidige situatie:
Sinds 2018 is een leerteam van De Beemd bezig met een up date van het missie/visie stuk
en aanpassing van inzet op leerling – leerstof en leermiddelen.
Voor de leerstof en meer effectieve leertijd gaan we komend jaar inzetten op formatieve
evaluatie. Een vorm waarbij beoordeling als diagnose wordt ingezet.
De invoering van FE zal in meerdere jaren uitgezet gaan worden.

Uiteindelijk gewenste situatie:
Het huidige concept meer passend aan deze tijd, de maatschappelijke en onderwijskundige
ontwikkelingen. Passend bij de populatie kinderen. Daarnaast streven we naar een
duidelijk verschil in onderwijsconcept met onze buurschool De Kring
Inzet op formatieve evaluatie bij spelling gr 4 – 8
Inzet op formatieve evaluatie bij rekenen gr 4 – 8
Aanvullen thema op wereldoriëntatie gr 4 - 8
Doelen voor dit schooljaar:
Inzet op formatieve evaluatie bij spelling gr 4 – 8
Aanvullen thema op wereldoriëntatie gr 4 - 8

Acties voor dit schooljaar:
- 2 thema’s wereldoriëntatie uitdiepen
Belangrijke zaken in de hele periode
- Directie monitort of de twee concepten niet te dicht bij elkaar komen maar juist van
elkaar verschillen.
- Inzet arena’s en communicatie
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Meetbare resultaten:
1. Schoolplan met visie, missie, uitwerking concept en doelen komende jaren.
2. Placemat per stroming waarop in concrete taal het concept uitgelegd wordt, de
werkgroep ouderbetrokkenheid zal hierin ook een rol spelen.

Schatting van te maken uren
Studiedagen en daarnaast nog ongeveer 15 uur per persoon.
Evaluatie van
de doelen
1

Opmerkingen

2

Opmerkingen
3

Opmerkingen

4
Opmerkingen

Winter
Leerteam gaat a.d.h.v.
literatuur studie en
ervaringen het concept
(Beemd) uitdiepen
Huidige concept wordt
geüpdatet, door aanvullingen
in aanpak “passend
onderwijs” en aanvullingen op
manieren van verwerken (
inzet materialen en ICT)
Leerteam kijkt tijdens het
proces wanneer zij gebruik
maken van leraar- kind en
ouderarena.

Voorjaar

Missie en visie zijn aangepast
Up date in werken aan
basisvaardigheden
Toevoegingen bij WO vakken


Formatieve evaluatie

Inzet ouderarena ivm discussie 
Ouderarena van nov 2017
aangaande RK identiteit
Uitwisselingsmomenten
leerteams elke studiedag
Start en afsluiting met
leerteams gaan altijd gepaard
met uitwisselingen en vragen
stellen
Mogelijk bij vervolg externe
expertise
Inzet expert op gebied van
uitwerken/visualiseren als


Niet alle studiemomenten gebruik van
gemaakt
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aanzet voor placemat op 31
januari.

Thema:
Internationalisering/Engels EINDRAPPORTAGE
Onderwerp:
Invoering Engels
Aanleiding:
EBC ICARUS vindt het belangrijk om vroeg met Engels te starten. Kinderen groeien immers op
in
een internationale wereld en het is daarom van het grootste belang dat ze naast de
moedertaal
ook de Engelse taal goed beheersen. Het Nederlandse taalgebied is immers klein, met Engels
kom je overal.
Vier- en vijfjarigen zijn goed in staat om Engels te leren. Dat blijkt uit een onderzoek naar de
effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels op de basisschool en de invloed
daarvan op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. De leerlingen blijken een hoger
niveau voor Engels te halen, terwijl het Nederlands op peil blijft.
Huidige situatie:
Afgelopen jaren is er een werkgroep internationalisering gestart bestaande uit leerkrachten
en locatieleider. De werkgroep heeft zich beziggehouden met onderzoek n.a.v.
onderzoeksvragen die opgesteld zijn door leerkrachten en ouders. Daarnaast hebben er
ouderavonden plaatsgevonden waarbij ouders geïnformeerd zijn over de stand van zaken en
is er input gevraagd. De werkgroep heeft verschillende scholen bezocht en zich verdiept in
verschillende methodes.
Het afgelopen jaar hebben we een pilotfase gehad. In fases is in alle groepen Engels (minimaal
30 minuten) ingevoerd. Hierbij is groove me ingezet als (bron)methode. Groep 7-8 van de
Beemd heeft nog gebruik gemaakt van Hello World.
Uiteindelijk gewenste situatie:
Vanaf de peuters de kinderen in aanraking laten komen met Engelse taal. Er is een
doorgaande lijn van peuters t/m groep 8.
Doelen voor dit schooljaar:
Icarusdoelen:
1. Groep 1 t/m 8 krijgen minimaal 30 minuten Engels in de week.
2. Inspiratiebijeenkomst begin schooljaar. Vanuit deze bijeenkomst worden er
teamafspraken gemaakt. En wordt er per bouw een top 5 aangeleverd met
materialen/ spelletjes die zij graag willen hebben in hun materialenkist.
3. Per bouw een materialenkist maken.
Het doel voor de Beemd
1. Maakt een keuze voor een methode. ‘Groove me’ of ‘Join in’. Zij maken tevens de keuze
of dit voor groep 3 t/m 8 gaat gelden of voor groep 5 t/m 8.
Traject: Leerkrachten van de groepen 7-8 bekijken tot de herfstvakantie de methodes
‘Join in’ en ‘Groove me’. Zij komen met een beargumenteerde keuze voor een methode.
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Hierna zullen zij proeflessen geven. Als de keuze valt op ‘Join in’ zal na de
herfstvakantie ook de groepen 5 en 6 en mogelijk de groepen 3 en 4 de methode ‘Join
in’ bekijken en proeflessen geven.
Het doel voor de Kring:
1. Integreert Engels in de thema’s. Waarbij ‘Groove me’ als bronmethode wordt ingezet.
Het doel voor het peuter- kleuterhuis:
1. Peuter-kleuterhuis neemt het aanbod Engels mee in hun visie/ beleid.
Meetbare resultaten:
1. Op de roosters staat 30 minuten Engels.
2. Er zijn teamafspraken gemaakt n.a.v. de inspiratiebijeenkomst.
3. De Beemd: keuze voor een methode is gemaakt.
4. Engels is terug te vinden in de visie en aanbod van het Peuter-kleuterhuis.
5. De Kring: bij het voorbereiden van een thema is Engels een vast item.
6. Materialenkisten per bouw.
Schatting van te maken uren:
Acties werkgroep:
- Checken roosters.
- Inspiratiebijeenkomst voorbereiden en evalueren.
- Materialenlijst per bouw
- Volgen keuze Beemd
- Nadenken over hoe we de leerkrachten kunnen blijven inspireren. Hoe houden we
Engels zichtbaar en levend binnen de school.
- Mogelijk inzetten van leraararena, ouderarena, kindarena
Bijeenkomsten op de studiedagen.
Evaluatie van de doelen Winter
1. Groep 1 t/m 8
In groep 5 t/m 8
krijgen minimaal 30
gecontroleerd en akkoord.
minuten Engels in de
In voorjaar 1 t/m 4
week
controleren.

2.Inspiratiebijeenkomst
begin schooljaar.
Vanuit deze
bijeenkomst worden er
teamafspraken
gemaakt. En wordt er
per bouw een top 5
aangeleverd met
materialen/ spelletjes
die zij graag willen
hebben in hun
materialenkist.

Inspiratiebijeenkomst is
geweest.
Input bouwen omtrent
materialen is via de
deelteams aangevraagd.
30 maart bespreken van
de wensen materialen;
actie leerteam

Voorjaar

In de visie van het
peuterkleuterhuis zal ook
Engels meegenomen worden.
Er is geadviseerd om Engels
op meerdere momenten per
week terug te laten komen.
Niet alleen 30 minuten per les,
maar spreiden over de gehele
week. Meerdere activiteiten.
De materialen worden besteld
voor het nieuwe schooljaar.
Goedkeuring van de directie
loopt nog. Actie juni 2018.
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3. Per bouw een
materialenkist maken.

Per leerteam wordt
nagevraagd wat de
wensen zijn voor Beemd/
Kring.

Doel Beemd:
Maakt een keuze voor
een methode

7/8 : Join in uitgeprobeerd
en wil graag verder met
deze methode.
5/6: draait pilot met Join
In.
Leraararena : discussie 5
t/m 8 over de wensen van
een doorgaande
lijn/methode keuze.

Het doel voor de
Kring:
Integreert Engels in de
thema’s. Waarbij
‘Groove me’ als
bronmethode wordt
ingezet
Het doel voor het
peuter- kleuterhuis:
Peuter-kleuterhuis
neemt het aanbod
Engels mee in hun
visie/ beleid.

Er is niet gekozen om een kist
te maken. Per bouw zullen er
materialen zijn waar de
kinderen zelfstandig/in
groepjes of klassikaal mee
kunnen werken. Het aanbod is
op dit moment minimaal.
Keuze is Join in geworden.
Groep 5/6 start volgende jaar
met Join in groep 6. En groep
7/8 start volgend jaar met Join
in groep 8.

Groove me wordt ingezet als
bronmethode. Engelse
activiteiten worden verspreid
over de week dus ook
tussendoor.
Werken in de groepen
min. 30 min per week met
Groove Me.

Binnen taal/spel activiteiten op
zoek naar meer ruimte voor
Engels aanbod, ook zichtbaar
in de klas.
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Thema:
Peuter-kleuter huis EINDRAPPORTAGE

Onderwerp:
Ontwikkelen doorgaande lijn peuters- en kleuters en fysieke samensmelting

Aanleiding:
Er is een minimale doorgaande inhoudelijke lijn tussen peuters en kleuters.
De peuterspeelzaal en de scholen gebruiken verschillende volgsystemen.
Er wordt op drie verschillende plekken gewerkt met peuters en kleuters binnen één
gebouw.
Er zijn ouders die twijfelen of ze de juiste keuze gemaakt hebben voor een concept
basisschool.
Er is nauwelijks samenwerking tussen de professionals op de werkvloer.

Huidige situatie:
Werkgroep is al sinds 2015 mee genomen in het traject, er zijn schoolbezoeken
geweest, meerdere bijeenkomsten over inhoudelijke zaken en praktische zaken.

Uiteindelijk gewenste situatie:
Binnen één gebouw vindt op één plek onderwijs plaats aan peuters en kleuters van
2 tot en met 6 jaar via één doorgaande lijn en één volgsysteem komend vanuit één
visie die goed aansluit bij beide vervolgconcepten vanaf ongeveer 7 jaar. Dit is
gerealiseerd in 2019.
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Meetbare resultaten:
Duidelijke visie en missie op papier
Dit schooljaar inventariseren van zaken rondom wat nodig is om fysiek(denk aan afspraken
tav binnenkomst – zelfstandigheid etc) bij elkaar te zitten. Hiervoor wordt extra tijd
ingepland.
In schooljaar 17/18 met input van de leerkrachten richtlijnen opstellen om de gemixte
groepen vorm te geven
Adviseringsprotocol opstellen voor de keuze tav stroming Beemd of Kring waarbij
uitgangspunt is dat de ouder een keuze maakt ( Goed observatie instrument waarbij
talenten/manier van leren zichtbaar worden. Lesprogramma/aanbod zo inrichten dat
kinderen al keuzes kunnen maken)actie directie

Diplomering alle leerkrachten

Schatting van te maken uren
9 studiedagen en 400 uur studie belasting p.p
Bord-en werksessies om de lopende praktische zaken gestalte te geven

Evaluatie van de Winter
doelen

Voorjaar

1

Duidelijke visie en missie op
papier

Opmerkingen

In april 1e bijeenkomst om
vanuit eigen visies te komen
tot een gedeelde visie

Lkr hebben allemaal eigen visie
ontwikkeld middels studie. Vanuit deze
visies is de nieuwe visie beschreven

2

Dit schooljaar inventariseren
van zaken rondom wat nodig
is om fysiek(denk aan
afspraken tav binnenkomst –
zelfstandigheid etc) bij elkaar
te zitten. Hiervoor wordt extra
tijd ingepland.
Aantal zaken zijn al besproken
– vastgelegd, verder
inventariseren we nu continu
en bespreken we wat we nu
kunnen organiseren of nog
plannen.

Op studiedag van 12 juni en 29 juni zijn
alle praktische zaken besproken adhv
de pijlers die we hebben uitgezet. Deze
zijn beschreven in de schoolgids PK

Opmerkingen
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3

In schooljaar 17/18 met input
van de leerkrachten richtlijnen
opstellen om de gemixte
groepen vorm te geven

Opmerkingen

Start aug 2018 met jongste
van huidige groepen en
kinderen uit instroomgroep
verdelen over de 5
kleutergroepen
Adviseringsprotocol opstellen
voor de keuze tav stroming
Beemd of Kring waarbij
uitgangspunt is dat de ouder
een keuze maakt ( Goed
observatie instrument waarbij
talenten/manier van leren
zichtbaar worden.
Lesprogramma/aanbod zo
inrichten dat kinderen al
keuzes kunnen maken)actie
directie
Besproken in leraar arena –
eerst duidelijk kunnen
aangeven wat beide scholen
doen tov overgang gr 2 naar gr
3. Verder nog meer denken in
wat bieden de beide
concepten.
Diplomering alle leerkrachten

4.

Opmerkingen

5
Opmerkingen

In april 2018 hebben we vernomen dat
DUO geen toestemming geeft om
groepen te mixen. PK huis zal dus
bestaan uit 4 Beemdgroepen en 1
Kringgroep. Dit is alleen op papier, de
manier van werken zal allemaal vanuit
dezelfde nieuwe visie zijn.
Alle Kringkinderen uit groep 1 blijven in
Kringgroep, instroomgroep Beemd is
verdeeld over 4 huidige
Beemdgroepen.
Zal meegenomen worden door directie
in schooljaar 1819

Overgang groep 2 naar groep 3 zal in
nieuwe schooljaar 1819 opgepakt
worden. Het belang van een verkleining
en verbinding is daarbij zeker duidelijk.

Iedereen is geslaagd!

Opleiding bij lkr verloopt naar
verwachting
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Thema:
Ouderbetrokkenheid 3.0 EINDRAPPORTAGE
Onderwerp:
Werkgroep ouderbetrokkenheid / Eventteam / Nieuwjaarsreceptie / arena’s /
Oudergesprekken
Aanleiding:
Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en school. Samen
zoeken naar nieuwe inzichten en informatie voor een betere ontplooiing / ontwikkeling van
het kind. De interactie (ontmoeting) opzoeken. Ouderbetrokkenheid is een manier van
denken. Wanneer je het denken omzet in doen, krijg je een wereld van elkaar begrijpen,
elkaar helpen, elkaar aanvullen, elkaar motiveren en vooral ook inspireren. Dat alles in het
belang van het kind.
Waarom zou je als school en ouders deze stap in ouderbetrokkenheid 3.0 zetten? Omdat
leerlingen er beter van worden! Verschillende wetenschappelijk onderzoeken tonen aan
dat kinderen hogere prestaties leveren wanneer ouders en leraren samen steeds het beste
voor hen zoeken. De leerlingen zitten dan beter in hun vel. Het heeft ook een positief effect
op het voorkomen van pesterijen en schooluitval. Ouderbetrokkenheid 3.0 levert ook tijd
en energie op voor leraren en ouders. Tijd en energie die vervolgens weer in goed
onderwijs gestoken kan worden.
Huidige situatie:
Beide scholen werken vanuit ouderbetrokkenheid 2.0
Beide scholen zenden informatie naar de ouders en de ouders kunnen informatie terug
zenden. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van werkelijk contact; de informatie is een
verzameling van tweezijdig zenden, zonder dat er sprake is van een samenwerking.
Communicatie met ouders is voor beide scholen een wezenlijk aandachtspunt. Bijna
wekelijks is er iets te melden of staan er activiteiten op de kalender: een uitnodiging voor
een ouderavond, de verjaardag van een leraar, een oproep voor hulpouders, een zieke
leerkracht, een reminder voor de gezamenlijke ouderavond, enzovoort.
Beide scholen hebben al wel vormen van ouderbetrokkenheid 3.0 opgestart. Voorbeelden
hiervan zijn de o.a. de ouderarena’s [nieuw in 2017-2018], werkgroep
ouderbetrokkenheid, intern communicatiesysteem ouderportaal, klankbordgroep
onderwijs en ouder/kindgesprekken groepen7-8.
Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en
school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan
de ontwikkeling van het kind.
Belangrijke pijlers zijn daarbij:
Openheid.
Gelijkwaardig communiceren.
Openstaan voor elkaars mening.
Laagdrempeligheid.
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Respect voor elkaar.
Afspraak is afspraak.
Uiteindelijk gewenste situatie:
1. Icarus heeft een werkgroep ouderbetrokkenheid die als denktank en klankbord
functioneert voor ouderbetrokkenheid 3.0.
2. Icarus werkt met een eventteam en eventmanagers voor een groot deel van de
acti/festiviteiten. Dit team bestaat uit ouders die zich hiervoor inschrijven. Leraren
functioneren als klankbord/vraagbaak.
3. Wij organiseren op school aan het begin van het schooljaar een
nieuwjaarsreceptie! Met als doel om de kinderen, de ouders en de leerkrachten
[opnieuw] met elkaar kennis te laten maken. We doen dit door een ongedwongen
samenzijn aan het begin van het schooljaar. Voor de kinderen is niet alleen het
contact tussen zijn/haar ouders en de leraar belangrijk, ook het contact tussen
ouders onderling en ouders en kinderen onderling is essentieel. Daarnaast inzicht in
de groep, qua lokaal, de inrichting, materialen en de weg naar de kapstok of de
speelleertuin.
4. Het invoeren van kind/ouder/leraar arena’s. Doel daarbij is om feedback te vragen
aan de verschillende geledingen over de kwaliteit van het onderwijs. In een cultuur
van continu verbeteren in het onderwijs is het een randvoorwaarde om deze
geledingen regelmatig te vragen wat zij graag verbeterd zouden zien en/of als
gesprekspunt willen zien. En vervolgens óf zij verbeteringen ervaren.
5. ICARUS werkt met een gesprekkencyclus tussen ouders, school en kind op maat.
Deze cyclus is gebaseerd op een samenwerking op basis van relatie, commitment
en mede-verantwoordelijkheid in het belang van het kind, zonder discussie over
‘professionele grenzen’ . Concreet wil dat zeggen dat :
•
In september/oktober zal er een startgesprek plaats vinden van maximaal 20
minuten. Het startgesprek is met ouders en kind. Het is de bedoeling dat het startgesprek
thuis wordt voorbereid aan de hand van een gespreksformulier. In dit gesprek stelt men
samen doelen op voor lopend schooljaar.
•
We bepalen bij de startgesprekken in onderling overleg een arrangement. Dit
betekent concreet dat we bekijken wanneer en hoe vaak we bij elkaar komen om de doelen
te evalueren en/of aan te passen. We noemen deze gesprekken de vervolggesprekken. De
vervolggesprekken in het schooljaar zijn ook met ouders en kind mits anders wordt
afgesproken. Alles wordt vastgelegd in een communicatieplan. Dit wordt geplaatst in
Eduscoop met een afschrift naar de ouders/kind.
Zie ook beleidsstuk oudergesprekken 3.0
Doelen voor dit schooljaar:
 Icarus start met een gezamenlijk eventteam met eventmanagers.
 Groep 5/6 start met de nieuwe wijze van oudergesprekken.
 De groepen 3-4 starten met de nieuwe versie. Ouders kiezen vrijwillig voor de
nieuwe of oude werkwijze. Omdat we twijfelen of de nieuwe versie helemaal
passend is bij de leeftijdscategorie onderzoeken en ervaren we eerst wat de
gewenste situatie voor 3/4 is voor de oudergesprekken vanaf 2018-2019.
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Uitgangspunt is het beleid zoals omschreven in het beleidsstuk oudergesprekken
3.0
Een werkgroep oudergesprekken van leraren uit groep 3/4 coördineert en rapporteert.
[Meetbare] resultaten:
Hoger welbevinden [behaald tevredenheidspeiling 2017]
Betere leerprestaties [tussenresultaten zijn groeiende, eindresultaten bleven gelijk]
Minder gedragsproblemen kind op school [behaald tevredenheidspeiling 2017]
Grotere tevredenheid en betrokkenheid ouders [behaald tevredenheidspeiling 2017]
Leerkrachten meer plezier in hun werk [behaald tevredenheidspeiling 2017 en peiling
maart 2018 ]
Schatting van te maken uren:
20 uur voor het leerteam.
Evaluatie Winter
van de
doelen
1
Icarus start met een gezamenlijk eventteam met
eventmanagers.

Voorjaar

Opmerki
ngen

Na evaluatie is besloten
het eventteam een
definitieve status te geven.

2
Opmerki
ngen

Het eventteam met de eventmanagers zijn
gestart. Sinterklaas, kerst [Kring] en Carnaval zijn
op de nieuwe wijze georganiseerd. In maart volgt
een eerste evaluatie. Alle drie de evenementen
zijn succesvol verlopen.
Groep 5/6 start met de nieuwe wijze van
oudergesprekken.
Deze groepen zijn gestart. Zie verder doel 3.





3


De groepen 3-4 starten met de nieuwe versie.
Ouders kiezen vrijwillig voor de nieuwe of oude
werkwijze. Omdat we twijfelen of de nieuwe
versie helemaal passend is bij de
leeftijdscategorie onderzoeken en ervaren we
eerst wat de gewenste situatie voor 3/4 is voor de
oudergesprekken vanaf 2018-2019. Uitgangspunt
is het beleid zoals omschreven in het beleidsstuk
oudergesprekken 3.0

Opmerki
ngen

-Zowel groep 3/4 als 5/6 hebben als startpunt
het beleid overgenomen tav oudergesprekken
zoals 7/8 deze opgesteld heeft.
Het leerteam komt met een gewijzigd
beleidsvoorstel naar het team waarbij de
volgende zaken naar voren komen:
- Beemd: de startgesprekken plannen we voor de
herfstvakantie in alle groepen.
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Kring: de startgesprekken plannen we na het
kamp rond de herfstvakantie tot een maximum
van een week na de herfstvakantie.
- We vinden het belangrijk dat er bij meerdere
verantwoordelijke leraren van een groep deze
leraren aanwezig zijn bij de startgesprekken.
Hiervoor zorgen we voor compensatie binnen de
normjaartaak. Directie zal hiervoor met een
voorstel komen. Bij de vervolggesprekken is in
principe één leraar aanwezig. In overleg is het
mogelijk hiervan af te wijken. De kinderen zijn
bij alle gesprekken aanwezig. Tijdens een
gesprek blijven de kinderen aanwezig. Mocht het
noodzakelijk zijn dat er onderwerpen zijn
waarbij de kinderen niet aanwezig mogen zijn,
wordt dit op een ander moment gepland.
- Wat als er niet gereageerd wordt op de
uitnodigingen start/vervolggesprekken?
We zien dit als verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgers zelf. Als bij herhaalde
oproepen [digitaal, brieven en persoonlijk
aanspreken] geen contact gemaakt kan worden
dan houdt het op. Dit moet dan wel gemeld
worden bij de directie.
- De tijd en datum van de vervolggesprekken
worden in overleg bepaald tussen ouders en
school. De school plant de gesprekken in. De
planning gaat uit van een goed evenwicht tussen
mogelijkheden van school en ouders maar zeker
ook bedtijd van het kind.
- Rapporten/verslagen/Cito toetsing staat los
van de gesprekken. Als hierbij gesprekken nodig
zijn wordt er contact gelegd.
-In een leraararena wordt gesproken over het
moment van de start gesprekken. Nu vinden ze
grotendeels na schooltijd plaats. Laten we dit zo
of offeren we een studiedag hiervoor op?
- We willen graag als straks het concept beleid
klaar is een leraararena houden over het nieuwe
beleid met als doel om een goede mondelinge
overdracht te doen. Icarusbreed. Tevens dan ook
voorleggen wat we samen nog aan willen gaan
pakken vanaf nieuwe schooljaar. Gepland op 7
juni a.s
4
5

De arena’s worden geëvalueerd in maart a.s.
De werkgroep ouderbetrokkenheid is twee
keer bij elkaar geweest. De adviezen tav
oudergesprekken 3.0 zijn verwerkt in doel 3.
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Jaarplannen 2018-2019
Beginrapportages
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Thema:
Aanbod, resultaten, didactisch handelen.
Passend, verrassend en toekomstgericht onderwijs [eigenaarschap, groei]
Onderwerp:
Focus op tussen- en eindopbrengsten
Aanleiding:
Basisschool de Beemd heeft al een aantal jaren wisselende eindopbrengsten. In de
afgelopen vijf jaar heeft de school drie keer onvoldoende eindopbrengsten behaald,
waarvan twee keer in de afgelopen twee schooljaren. Daarnaast laten ook de
tussenopbrengsten fluctuaties zien in leerjaren en vakken.
Hoe komt het dat de eindopbrengsten zo wisselen? We willen passende verbeteracties
opzetten om de eindopbrengsten weer structureler naar voldoende niveau te tillen.
We willen graag een integrale schoolanalyse om de tegenvallende eindopbrengsten te
verklaren. Daarnaast willen we handvatten voor passende ontwikkelacties voor
basisschool de Beemd. Deze adviezen kunnen we meenemen in het visietraject.
Huidige situatie:
Basisschool de Beemd heeft al een aantal jaren wisselende eindopbrengsten. In de
afgelopen vijf jaar heeft de school drie keer onvoldoende eindopbrengsten behaald,
waarvan twee keer in de afgelopen twee schooljaren. Daarnaast laten ook de
tussenopbrengsten fluctuaties zien in leerjaren en vakken.
Uiteindelijk gewenste situatie:
We willen graag dat de eindopbrengsten een meer constante lijn laten zien die op of boven
de norm van de inspectie ligt.
Doelen voor dit schooljaar:
Uitvoeren van een integrale schoolanalyse [Wat is goed en wat kan beter?] waarbij er zicht
is op de kwaliteit van de Beemd, toegespitst op:
▪ De didactische en pedagogische vaardigheden van het onderwijs gevend personeel
▪ Het onderwijsaanbod
▪ De zorgstructuur
▪ Leeropbrengsten en leerrendement
▪ Taakgerichtheid en betrokkenheid van de leerlingen
▪ Planmatig handelen
▪ Mate van professionele leergemeenschap, lerende organisatie
▪ Structuur en cultuur in de school, leiderschap
▪ Reflectief vermogen
▪ Fase van ontwikkeling van de Beemd
▪ Veranderkracht van de Beemd
▪ Heeft de directie en het team inzicht in de mogelijke oorzaken van het grillige verloop van
de eindopbrengsten in de afgelopen jaren
▪ Heeft de directie en het team concrete handvatten voor verdere schoolontwikkeling op
bovenstaande gebieden en voor de individuele ontwikkelplannen van het onderwijzend
personeel.
Meetbare resultaten:
De eindopbrengst 2019 Route 8 dient minimaal 204.2 te zijn.
De eindopbrengsten blijven daarna op of boven de inspectienorm.
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Thema: invoeren concept kleuters
Onderwerp: invoeren concept kleuters
Aanleiding:
In 2015 heeft een verkenningsgroep, bestaande uit leerkrachten en directie van Beemd en Kring,
zich gebogen over de toekomst van EBC Icarus. Naast de missie en visie van EBC Icarus zijn er ook
voornemens/ ontwikkelingsdoelen op papier gezet. Een onderdeel hiervan is het vormgeven van
het peuter-kleuterhuis.
Huidige situatie:
Afgelopen drie jaar is er op de achtergrond gewerkt aan de vorming van het peuter-kleuterhuis
d.m.v. gezamenlijke bijeenkomsten met de leerkrachten en overleg met de peuteropvang.
Afgelopen jaar hebben de leerkrachten van groep 1-2 de opleiding Het jonge kind met succes
afgerond. Hierdoor is er een gezamenlijke visie ontstaan over het onderwijs aan het jonge kind.
Van hieruit is er een missie, visie beschreven en zijn er vijf pijlers/ kapstokken benoemd die
richting geven aan het concept en de uitvoering in de dagelijkse praktijk. De pijlers zijn: spelend
leren, pedagogisch klimaat, autonomie/eigen initiatief, kind als 1 geheel, ervaringsgerichte
leerkrachthouding. N.a.v. deze pijlers heeft het kleuterteam afspraken gemaakt over hoe zij willen
werken in de dagelijkse praktijk.
In het jaarplan PK-huis staan de acties beschreven die te maken hebben met de verbinding tussen
de peuters en de kleuters.
Uiteindelijk gewenste situatie:
De pijlers van de kleuters zijn zichtbaar en worden uitgevoerd in de dagelijkse praktijk.
Doelen voor dit schooljaar:
1. Invoeren concept kleuters. In alle groepen werken de leerkrachten volgens de afspraken
zoals samen is afgesproken. Eenzelfde manier van werken op het gebied van: inloop,
speelleertijd, kringen, thema’s, sociale vaardigheden, vieringen, vieren verjaardagen,
aanspreken leerkracht, schatkamer.
2. Laatste onderdelen worden a.d.h.v. de pijlers uitgewerkt en hierover worden concrete
afspraken gemaakt. Hierdoor is er een complete uitwerking van het concept op papier.
Dit wordt halverwege en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en daar waar nodig
bijgesteld.
3. Er ligt een plan hoe we ouders van groep 2 kinderen informeren over de twee concepten en
hun kind zodat ouders voldoende handvaten hebben om een bewuste keuze te kunnen
maken.
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Thema: Conceptontwikkeling Beemd 2.0
Onderwerp: formatieve evaluatie en wereldoriëntatie
Aanleiding:
In 2015 heeft een verkenningsgroep, bestaande uit leerkrachten en directie van Beemd,
zich gebogen over de toekomst van EBC Icarus. Naast de missie en visie van EBC Icarus zijn
er ook voornemens/ ontwikkelingsdoelen op papier gezet. Dit zijn het peuter- kleuterhuis
en twee leerstromen. Het ontwikkelingsdoel is dat na het peuter-kleuterhuis, het EBC vanaf
groep 3 twee leerstromen biedt. De stroming van De Beemd is meer programmagericht,
met daar waar kan en mogelijk toevoegingen van zowel leerkracht en leerling

Huidige situatie:
Sinds 2018 is een leerteam van De Beemd bezig met een up date van het missie/visie stuk
en aanpassing van inzet op leerling – leerstof en leermiddelen.
Voor de leerstof en meer effectieve leertijd gaan we komend jaar inzetten op formatieve
evaluatie. Een vorm waarbij beoordeling als diagnose wordt ingezet.
De invoering van FE zal in meerdere jaren uitgezet gaan worden.
Wat is formatieve evaluatie?
In tegenstelling tot summatief toetsen (toetsen als eindmeting om te bepalen wat een
leerling kan), heeft formatief toetsen als primair doel leerlingen inzicht te geven in hun
eigen leerproces en hun onderwijs op maat te geven. Toetsen met een formatieve
functie zorgen ervoor dat de docent:




helder heeft waar de leerling naartoe werkt (feed up);
een goed beeld krijgt waar de leerling staat (feedback);
weet hoe hij de leerling naar de gewenste situatie kan leiden (feed forward).

Doordat een leerkracht aan het einde van zijn les vier vragen stelt over de behandelde stof
en twee over de te behandelen lesstof, krijgt hij inzicht waar zijn leerlingen staan in hun
leerproces:





Hebben ze de behandelde stof voldoende begrepen?
Kan hij de volgende les inderdaad aan nieuwe lesstof beginnen?
Of blijkt dat leerlingen ook die stof beheersen?
Hebben slechts enkele leerlingen extra instructie nodig?

Op basis van de uitkomst is het voor de leerkracht mogelijk om in te spelen op wat zijn
leerlingen nodig hebben en om eventueel zijn lesinstructies en leeractiviteiten de volgende
les bij te stellen.
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Thema:
Ouderbetrokkenheid 3.0 / Werken aan educatief partnerschap
Uit te werken te borgen onderwerpen:
O.l.v. werkgroep educatief partnerschap:
Eventteam / Nieuwjaarsreceptie / arena’s / Oudergesprekken 3.0 / leerlingendossiers /
verslagen-rapporten
Aanleiding:
Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en school. Samen
zoeken naar nieuwe inzichten en informatie voor een betere ontplooiing / ontwikkeling van
het kind. De interactie (ontmoeting) opzoeken. Ouderbetrokkenheid is een manier van
denken. Wanneer je het denken omzet in doen, krijg je een wereld van elkaar begrijpen,
elkaar helpen, elkaar aanvullen, elkaar motiveren en vooral ook inspireren. Dat alles in het
belang van het kind.
Waarom zou je als school en ouders deze stap in ouderbetrokkenheid 3.0 zetten? Omdat
leerlingen er beter van worden! Verschillende wetenschappelijk onderzoeken tonen aan
dat kinderen hogere prestaties leveren wanneer ouders en leraren samen steeds het beste
voor hen zoeken. De leerlingen zitten dan beter in hun vel. Het heeft ook een positief effect
op het voorkomen van pesterijen en schooluitval. Ouderbetrokkenheid 3.0 levert ook tijd
en energie op voor leraren en ouders. Tijd en energie die vervolgens weer in goed
onderwijs gestoken kan worden.
Hoofddoelen:
We voldoen voor 2022 aan de 10 criteria voor Educatief Partnerschap (Vries,
Ouderbetrokkenheid 3.0, 2017) die zijn afgeleid van het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0.
De criteria vormen onze ambitie voor de nabije toekomst waar vandaag de dag al in
meerdere of in mindere mate aan wordt voldaan.
- Heldere visie op Educatief Partnerschap
De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle
informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met
ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op
ouderbetrokkenheid zichtbaar.
- Betrokkenheid bij beleidsvorming
De school laat zien dat leerkrachten, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het
schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van brainstormsessies tussen leerkrachten,
leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, ouders betrekken bij het initiëren
van beleid en kwaliteiten van ouders in te zetten in school. Daarnaast weten leerkrachten,
leerlingen en ouders wat er met hun inbreng gebeurt.
- Fijn dat je er bent!
Op school is aan alles te merken dat leerkrachten, leerlingen en ouders welkom zijn op
school.
- Voortdurende samenwerking
Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en een gezonde
ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
- Gelijkwaardigheid in gesprekken
Gesprekken tussen leerkrachten, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid
gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle
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Thema: sociaal emotionele ontwikkeling Beemd
Onderwerp: nieuwe methodiek gr 3 – 8
Aanleiding:
Huidige methodiek Klets! is verouderd, past minder bij de tijdsgeest van onze huidige
populatie en maatschappelijke ontwikkelingen!

Huidige situatie:
Methodiek Klets! Is verouderd.
Uiteindelijk gewenste situatie:
Nieuwe methodiek sociaal emotionele ontwikkeling, die leerkracht tools geeft om op
groepssituaties te participeren.
Bevorderen van groepsvorming door mogelijk inzet op GOED indien nodig

Doelen voor dit schooljaar:
Oriëntatie nieuwe methodieken en keuze maken passend bij onze visie.
Daarnaast willen we graag extra aandacht geven aan groepsvorming, mogelijk aan start
van schooljaar. Methodiek GOED is bekend bij enkele leerkrachten, dit meer uitzetten of
bezien of groepsvorming ook in nieuwe methodiek meer aandacht krijgt.
Acties voor dit schooljaar:
- Oriëntatie sociaal emotionele ontwikkeling
- Aandacht voor groepsvorming en afspraken maken schoolbreed
- Keuze nieuwe methodiek

Meetbare resultaten:
1. Keuze methodiek
2. Afspraken rondom groepsvorming, welke inzet en wanneer.

Schatting van te maken uren
Binnen leerteam tijdens studiedagen en binnen taakbeleid
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Thema:
Taal/Internationalisering (Engels) Beemd
Onderwerp:
Inzet op doorgaande lijn leesbevordering.
Voor de leerlingen die lezen op niveau IV/V zullen we extra tijd inroosteren zoals beschreven in het
dyslexie protocol.
Borging Engels groep 4 (Groove Me) gr 5 – 8 ( Join in)
Aanleiding:
We zien meer dat het lezen van onze kinderen minder vanzelfsprekend is. Bezoek aan bieb e.d lijkt
ook van huis uit minder gestimuleerd te worden. Om het technisch lezen van de kinderen op peil
te houden is lezen cruciaal. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om het lezen te
bevorderen, er is echter geen/te weinig sprake van een doorgaande lijn.
Bij het thema onderzoek binnen onze school bleek dat wij te weinig effectieve leestijd hebben
ingericht binnen onze roosters voor de niveau IV/V kinderen. Het landelijk dyslexie protocol geeft
dit wel aan.
Groepen 4 tot 8 geven minimaal 30 min per week Engels uit methode Groove me of Join in. We
willen daarmee het gebruik van een 2e taal bevorderen. Kinderen ook meer voorbereiden op
voortgezet onderwijs.
Huidige situatie:
Binnen de groepen 3 tot 8 worden op verschillende manieren aandacht besteed aan
leesbevordering. Hierin is geen doorgaande lijn.
Niveau IV/V leerlingen krijgen wel meer leestijd, dit is echter niet structureel geregeld in de
roosters.
Groepen 4 tot 8 geven minimaal 30 min per week Engels uit methode Groove me of Join in.

Uiteindelijk gewenste situatie:
Beschreven doorgaande lijn leesbevordering groep 3 tot 8
Rooster geeft extra leestijd aan voor niveau IV/V leerlingen
Tijd voor Engels is ingeroosterd

Doelen:


Er is een inventarisatie van alle activiteiten op leesbevordering groep 3 tot 8
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Thema:
Samenwerking EBC Icarus [PK Huis] en de Toverbal bij taalachterstanden en VVE [voor- en
vroegschoolse educatie]
Uit te werken te borgen onderwerpen:
Taalachterstand en VVE
Aanleiding:
Binnen SKOPOS en kinderopvang de Plu zijn er 5 EBC’s geformeerd. Het betreft scholen
met daaraan een gekoppelde inpandige voorschool { Voor Icarus is dat de Toverbal].
Op dit moment vinden er verschillende overdrachten plaats van gegevens. Dit geldt zowel
voor de koude als de warme overdracht.
Echter voor een goede doorgaande (leer-) lijn is het ook van belang dat didactische en
pedagogische aspecten op elkaar afgestemd worden. Vinden we hetzelfde? Hoe
ontwikkelen jonge kinderen zich? Waar zal accent op moeten komen te liggen? Hoe
bieden we dit in een doorgaande leerlijn aan?
Met als uitgangspunt de zes indicatoren vanuit de onderwijsinspectie voor een goede
doorgaande lijn is een onderzoeksbureau gesprekken aan gegaan met de verschillende
directeuren en managers van de Plu.
Per indicator zijn n.a.v. de gespreken criteria beschreven (plus eventuele korte toelichting)
met vervolgens de stand van zaken en gewenste situatie.
Hoofddoelen:
Indicator 1
a) De voorschool heeft beleid of heldere afspraken om er voor te zorgen dat zoveel
mogelijk peuters doorstromen naar een vroegschool (vve-school), conform het
gemeentelijke beleid.
b) De voorschool evalueert of er daadwerkelijk voldoende kinderen doorstromen
naar een vroegschool.
c) Dit beleid/deze afspraken liggen vast.
Indicator 2
d) De voor- en vroegschool maakt aantoonbaar gebruik van een standaard
overdrachtsdocument, dat bij voorkeur (op gemeentelijk niveau) is vastgesteld door
houders van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen samen met schoolbesturen in de
regio.
e) In dit standaard overdrachtsdocument zijn de belangrijkste gegevens opgenomen (of
een kind vve-geïndiceerd is, het ontwikkelingsniveau, welk vve-programma en hoe lang
gevolgd, zorg en begeleiding)
f) Voor alle zorgkinderen vindt een warme overdracht plaats.
g) De overdrachtsprocedure is vastgelegd en wordt regelmatig geëvalueerd met de
betrokken instellingen/besturen.
Indicator 3
h) De voor- en vroegschool werken met hetzelfde vve-programma of hebben hun aanbod
aantoonbaar op elkaar afgestemd (sequentieel).
i) De voor- en vroegschool hebben ook gedurende het jaar hun aanbod op elkaar
afgestemd (parallel).
Indicator 4
j) De voor- en de vroegscholen kunnen aantonen dat het pedagogisch klimaat en
het educatief handelen op elkaar is afgestemd.
k) Afspraken hierover zijn vastgelegd en worden regelmatig geëvalueerd
Huidige situatie:
Indicator 1
a) Op alle scholen is duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Echter liggen
afspraken rondom beleid / doorstroom van kinderen niet vast. De meeste (warme)
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