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WIE WE ZIJN… EEN KORTE BIOGRAFIE 
 
Op onze kleinschalige school kennen we iedereen. Ze staat midden in de wijk dus midden in het leven. We 
bruisen, zijn multicultureel en gericht op de toekomst. We leren vanzelfsprekend over taal en rekenen, maar 
zéker ook over samenwerken, zorgen voor jezelf en elkaar, muziek en wereldse zaken. Al onderzoekend leren 
we dat er nog zó veel meer te ontdekken is... wat een interessante wereld!  
 
Wij ontmoeten u graag! 
 
EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
Begin jaren 50 kregen de toenmalige 
jongens- en meisjesschool nieuwe 
bestemmingen. De meisjesschool werd 
gevestigd in het buurthuis en de 
jongensschool bevond zich tijdelijk, i.v.m. 
nieuwbouw, in het centrum. In 1956 werd 
het huidige gebouw opgeleverd waarmee 
de jongensschool een definitieve plek 
kreeg. In de jaren 60 huisvestte ook de meisjesschool zich in het gebouw en werd bs. Fatima een gemengde 
school. Zo rond 1993 heeft er een grondige renovatie plaatsgevonden. Een tiental jaren later, 2004, vloeide 
oud en nieuw op harmonieuze wijze samen door het zetten van een aanbouw. Enkele jaren daarna is de naam 
Fatimaschool omgedoopt tot bs. de Kameleon en recentelijk is de school van binnen opgefrist waardoor er 
een open en gezellig karakter is ontstaan.  
 
Onze school ligt naast het wijkpark in de wijk Fatima. De wijk ligt in het centrum van de stad, vlakbij het 
station en naast de Zuid Willemsvaart.  
De wijk Fatima, voorheen Tuindorp genaamd, is rond 1949 ontstaan als arbeiderswijk, dicht gelegen bij de 
industriegebieden ten westen van het centrum. Veel arbeiders van de oude luciferfabriek, in de volksmond 
‘de Zwieëgel’ genoemd, tricotagefabriek ‘Beerens’ en drukkerij ‘Smeets’ gingen in de wijk wonen. De 
grote/diepe tuinen, kenmerkend voor de bouwstijl: Tuindorp, gaf de stadswijk een typisch dorps karakter. 
Later is de wijk vernoemd naar de patroonheilige van de parochiekerk in het oudste gedeelte van de buurt: 
onze-lieve-vrouw van Fátima. Met deze titel wordt ‘Maria’ aangeduid, die meerdere malen verschenen zou 
zijn aan drie herderskinderen nabij het Portugese stadje Fátima. 
 
OMGEVING 
Momenteel wordt het wijkpark, direct gelegen naast de school, opnieuw aangelegd. Parallel aan dit traject 
ontwikkelen wij een nieuwe speelplaats. Deze wordt zo ingericht dat de kinderen in de wijk Fatima straks een 
grote, groene speelplek hebben die prikkelt tot fantasierijk spelen. Daarnaast zullen ze naast sport en spel ook 
uitgedaagd worden tot bouwen en experimenteren. We onderhouden warme banden met de verschillende 
verenigingen en instanties in de wijk. We helpen elkaar en ondernemen geregeld samen allerlei activiteiten. In 
de komende jaren vergroten we de inbreng van de kinderen in deze samenwerkingen. Van onze centrale 
ligging maken wij geregeld dankbaar gebruik. Zo liggen op loopafstand o.a. het Sparktechlab (techniek), het 
RICK (Kunst &Cu), het gemeentehuis, het station en het gemeentemuseum. Na een klein stukje fietsen staan 
we midden in het bos bij het zwembad en het NMC (natuur). 
 
POPULATIE 
Momenteel verzorgen we voor bijna 80 kinderen onderwijs op onze school. Deze kinderen wonen grotendeels 
in de wijk. Als je op het schoolplein loopt of in de klassen kijkt zie je kinderen en ouders met verschillende 
sociale, economische en culturele achtergronden gezellig met elkaar omgaan. Kinderen spelen met elkaar en 
voelen de behoefte om elkaar te leren kennen, juist om deze verschillen.  
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RECENTE SCHOOLONTWIKKELINGEN 
In de vier à vijf jaren voor schooljaar 2018-19 heeft de school een roerige periode gekend. Met name in de 
laatste twee van deze vijf jaren heerste er een gespannen sfeer. Onderwijsinhoudelijk is er te weinig geborgd, 
het kinderaantal is geslonken en er heeft een wisseling in het personeelsbestand plaatsgevonden. Sinds 
schooljaar 2018-19 is er een nieuwe schoolleider alsook IB’er werkzaam die allereerst rust, verbinding en 
voorwaarden hebben gecreëerd, om in schooljaar 2019-20 te bouwen aan mooi, degelijk en modern 
onderwijs. Hoe? Leest u verder! 
 
ONS ONDERWIJS 
Wij zijn een kleinschalige school en dat 
biedt kansen! De gemiddelde 
groepsgrootte van twintig kinderen zorgt 
ervoor dat de leerkrachten veel 
individuele aandacht voor de kinderen 
hebben. Doordat deze aandacht voor 
elkaar ingegeven wordt vanuit onze Gouden Afspraken (figuur 1) worden er stevige relaties gecreëerd. Dit zorgt 
voor een sterk fundament waar vanuit er gedegen en gericht gewerkt wordt aan opbrengsten. Hierbij wordt 
het aanbod zo passend mogelijk afgestemd op het persoonlijke ontwikkelingsproces van eenieder.  
 
Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in kansrijke combinatiegroepen. Het aanbod en 
instructies worden afgestemd op de verschillende niveaus van de kinderen.  
Ons reken- en spellingonderwijs wordt ondersteund door Ipads. De verwerkingssoftware stelt de leerkracht in 
staat om snel en accuraat veel data te verzamelen waardoor er adequaat afgestemd kan worden op de 
leerbehoeftes van het kind. Bij ons taalonderwijs wordt er gewerkt vanuit een boek en in een schrift. We 
bieden een schakelklas aan voor kinderen waarvoor 
de Nederlandse taal complex is. Muziekonderwijs is 
stevig verankerd in onze school. Kinderen krijgen, 
naast de wekelijkse muzieklessen van de 
vakleerkracht, zangles in ons schoolkoor en leren 
instrumenten bespelen als trompet, klarinet of 
saxofoon. Ons wereld oriënterend onderwijs is 
thematisch en onderzoekend (figuur 2) van aard. Aan de 
hand van onderzoeksvragen ontdekken en leren de 
kinderen, door inzet van coöperatief leren, over de 
wereld. Er is aandacht voor filosoferen alsook 
bewegend leren. Dagelijks wordt de Daily Mile 
gelopen/gerend en tijdens de (reken)lessen wordt het 
aanbod ondersteund door bewegingen, zodat de stof 
beter beklijft. 
 
Onze leerkrachten zijn zeer betrokken bij de kinderen onze school, het zijn allereerst pedagogen die worden 
ondersteund door onze kindercoach. Ze zijn reflectief ingesteld en werken intensief met elkaar, ouders, 
Humankind en derden samen. Er heerst een grote mate van professionaliteit en de onderlinge sfeer is goed. 
Door deze houding van de mensen heeft de school een open karakter met een veilig en geborgen klimaat. 
 
Ontwikkelen en leren begint al op zeer jonge leeftijd. Daarom werken we nauw samen met peuteropvang ‘de 
Koeleköpkes’ en VSO/BSO ‘de Regenboog’, beiden onderdeel van Kinderopvang Humankind. We overleggen 
regelmatig en ontschotten zo veel mogelijk om zo een doorgaande ontwikkelingslijn aan te realiseren. We 
werken samen met tal van partners zoals; logopedie, ergotherapie, CJG, taalspecialisten van de Mgr. 
Hanssenschool, de stedelijke harmonie, enz.  

1; Wheatley | Gouden Afspraken 

2; Mackenzie | Onderzoekend leren 



UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR 
 Hoofdstuk 2 

 

 

5 

KOERSPLAN MEERDERWEERT 2020 – 2024 
VOOR DE VORMGEVERS VAN ONZE SAMENLEVING 

 
Bs. de Kameleon is onderdeel van stichting Meerderweert. 
 
Onze scholen werken toekomstgericht aan de ontwikkeling van kinderen, zodat die kunnen blijven meedoen 
in een steeds sneller veranderende samenleving. Neem alleen al nieuwe technologische innovaties en 
wetenschappelijke inzichten, de impact van sociale media of het feit dat kinderen van nu ‘later’ beroepen 
doen die nu nog niet bestaan. 
 
Kennis en vaardigheden zijn voor die ‘onzekere’ toekomst belangrijk, maar er is méér. Wij leren kinderen ook 
om voor zichzelf, elkaar en hun omgeving te zorgen. Dat maakt dat zij nu en ‘later’ werkelijk kunnen samen-
leven. Iedereen kan en mag bij ons zijn/haar unieke zelf zijn en zich ontwikkelen op een manier die bij hem of 
haar past. Eigenaarschap krijgen en (leren) nemen hoort daar bij, voor kinderen, individuele professionals en 
onderwijsteams. 
 
De koers van stichting MeerderWeert biedt richting aan scholen om de komende jaren op hun eigen wijze 
verder aan de slag te gaan met goed en toekomstgericht onderwijs. Die eigenheid is bij MeerderWeert heel 
belangrijk. Voor teams, individuele medewerkers en natuurlijk ook voor kinderen. Komende koersperiode 
zetten we daarom onder meer in op verdere versterking van ieders eigenaarschap en op gespreid leiderschap. 
Dat betekent dat we verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Professionals ontwikkelen samen 
strategisch beleid en voeren dat ook uit. Niet alleen voor hun eigen scholen, maar ook voor alle scholen in 
onze stichting. Zo werken we binnen MeerderWeert samen aan dat onderwijs dat de vormgevers van de 
samenleving nodig hebben. 
 
We koesteren verschillen, maar natuurlijk horen onze scholen bij elkaar en vormen één stichting. Komende 
koersperiode gaan we samen op ontdekkingstocht: wat zijn nu de belangrijke waarden die ons verbinden? 
Hoe kunnen we elkaar meer inspireren en van elkaar leren? 
 
We focussen komende jaren op gespreid leiderschap.  
 
Onze missie en visie zijn de basis voor ons werk. Ook bouwen we door op wat afgelopen jaren door onze 
scholen is ingezet en neergezet. We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen: nu 
weten wat in 2024 nodig is, kán eigenlijk niet. We kijken komende jaren dus regelmatig of we nog steeds de 
juiste dingen doen en stellen zo nodig bij. Richtinggevend hiervoor zijn onze drie koerspijlers die scholen op 
hun eigen manier invulling geven: 

 toekomstgericht ontwikkelen 

 samen leren, samen leven 

 eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen 
 
We werken vanuit deze richtinggevende koerspijlers op verschillende niveaus en tempo’s in samenhang aan 
verschillende ontwikkelthema’s. Deze thema’s en activiteiten die hieruit voortkomen voor de eerste 
koersperiode, zijn samengevat in een overzicht achterin het koersplan. Jaarlijks monitoren we hoever we zijn 
met onze koers en stellen dit overzicht dan zo nodig bij. 
 
Lees ons volledige koersplan op www.meerderweert.nl 
 

http://www.meerderweert.nl/
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ONS SCHOOLCONCEPT 
 
ONZE WAARDEN 

 Relatie 

 Avontuur 

 Persoonlijk leiderschap 

 
 
ONZE MISSIE 
Ik ga elke dag graag naar bs. de Kameleon omdat de juffen en meesters, die mij echt kennen, een 
betekenisvolle en veilige (leer)omgeving verzorgen waarin ik mezelf kan zijn. 
 
Daar krijg ik vervolgens alle kans om te groeien en te ontdekken hoe ik kan zorgen voor mezelf, anderen en 
mijn omgeving. De juffen en meesters creëren samen met mij mijn leerproces hierin en stimuleren mijn 
autonoom handelen. 
 
Mijn school staat midden in de wijk, dus midden in het leven. Daarom voel ik mij verbonden met de mensen 
en de wereld om mij heen. Zo leer ik anderen werkelijk begrijpen en bouw ik samen met hen aan een mooie 
toekomst waarin ik steeds meer verantwoordelijkheid zal nemen. 
 
 
ONZE VISIE 

 Onze school is een levend systeem; alles staat met elkaar in verbinding (figuur 3) 
Samen met de juffen en meesters heb ik afgesproken dat ik eerst goed voor mezelf moet zorgen zodat ik er 
daarna voor anderen kan zijn. Ook de plek waar ik leer en leef houd ik netjes (figuur 4). 
Omdat de juffen en meesters mij als kind zien en niet alleen als leerling begrijpen ze dat de samenwerking 
tussen iedereen om mij heen; familie en vrienden, wijk en verenigingen, school en organisaties van belang is 
om mij te laten leren en ontwikkelen. 
 
En wij als leerkrachten doen dat zo… 
Als je onze school binnenkomt ervaar je een fijn schoolklimaat. Je ziet kinderen actief bezig met het 
ontwikkelen van hun executieve functies (figuur 5). Kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende sociale 
en culturele achtergronden gaan, op basis van onderling vertrouwen, met wederzijds respect met elkaar om. 
De school oogt, van binnen en buiten, fris en opgeruimd. Hierdoor straalt ze rust en transparantie uit. 
Ouders zijn nauw betrokken bij school. Niet alleen bij opvoedkundige, organisatorische en praktische zaken 
maar denken ook actief mee in beleid en creëren zo met ons de toekomst van de school. Wij organiseren 
meerdere malen per jaar (burgerschaps)projecten met organisaties in de stad en daarbuiten, waarbij de 
kinderen allerlei geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk oefenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3; Wheatley | Levende systemen 5; | Executieve functies 4; Wheatley | Gouden Afspraken 
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 Samen leren om mijzelf te ontwikkelen 
Samenwerkingsverbanden zie ik overal om mij heen waar mensen, dieren of planten bij elkaar zijn (figuur 6). Ook 
ík heb anderen nodig om te leven en me te ontwikkelen. Op sommige momenten verloopt mijn samen-
werking súper, zelfs nog beter dan normaal. Synergie noemen mijn juffen en meesters dat, maar ik zeg 
gewoon flow. Ik merk dat onze resultaten dan zeer effectief en duurzaam zijn. 
In de wereld om me heen is het steeds meer ‘ieder voor zich’. Daarom snap ik erg goed dat onze school ons 
leert samenwerken. Hierdoor kan ik namelijk een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving van de 
toekomst. 
 
En wij als leerkrachten doen dat zo… 
Op onze school leren we de kinderen samenwerken door coöperatief leren op 
een planmatige manier in te zetten. Uit onderzoek over breinontwikkeling 
weten onze leerkrachten dat hoogwaardige samenwerking begint bij kennis 
en vaardigheden van het individu, om van daaruit een krachtige inbreng te 
hebben in het geheel. Zo ontwikkelen we samenwerkingsvaardigheden tot op 
hoog niveau.  
 

 Op onze school leren kinderen voor het leven 
Mijn juffen en meesters geloven dat mijn intrinsieke motivatie pas getriggerd wordt als iets betekenisvol is 
voor mij, dat ik het nut er van inzie. Ze zijn hier creatief in en hebben oog voor verschillende manieren van 
leren. Daarna geven ze mij verantwoordelijkheid over mijn eigen leerproces en leren ze me keuzes maken, 
waarbij ik fouten mag maken (figuur 7). Reflecteren is hierbij belangrijk. Niet alleen om te leren van het verleden 
maar juist ook om wat de toekomst van mij vraagt. 
Op school krijg ik modern onderwijs. Met behulp van nieuwe technologieën leer ik, naast taal en rekenen, al 
onderzoekend ook over kunst en cultuur, techniek en wereldse zaken. Ze helpen me een kritische 
wereldburger te worden door met een open mind tegen dingen aan te kijken (figuur 8).  Zodat ik een 
betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving van de toekomst.  
 
En wij als leerkrachten doen dat zo… 
Onze leerkrachten motiveren kinderen om te leren door de leeromgeving en lessen rijk in te richten. 
Vervolgens bieden we de kinderen verschillende leerstrategieën aan en leren we ze deze passend in te zetten. 
De kinderen en leerkrachten houden samen het overzicht door maandelijks te sparren over zijn of haar 
portfolio. Zo leren we de kinderen leren. Daarbij leren we de kinderen denken over denken door te 
filosoferen, te reflecteren op leerervaringen en is er aandacht voor hogere denkordes.  
We zetten Ipads en andere technologische middelen in om ons onderwijs te verrijken. Muziek, techniek, 
bewegend leren en kunst en cultuur krijgen een steeds stevigere plek in ons onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6; | Samenwerkingsverband 

 

8; | Artikel 
 

7; Fogarty | Hersenwerk, 4-hoeken model 
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AANPAK AMBITIES 
Wij willen een school zijn waar onze kinderen zich in een betekenisvolle en veilige (leer)omgeving op 
avontuurlijke wijze ontwikkelen, zodat ze een eigen en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de 
samenleving van de toekomst. 
Om deze stip op de horizon na te streven hebben we, met het koersplan van Meerderweert op het netvlies, 
uit een mooi en verdiepend missie/visie traject voor de komende jaren vier speerpunten gedestilleerd (hoofdstuk 

6). Deze speerpunten ontwikkelen we o.a. door de inzet van enkele concepten die ondersteunend zijn in het 
ontwikkelingsproces. 
Het principe van de creatieve spanning (figuur 9) werkt krachtig bij het behouden van een positieve werksfeer 
omdat het de balans tussen visie en werkelijkheid reëel houdt. De PDCA-cyclus met borging (figuur 10) zorgt 
ervoor dat er planmatig aan ontwikkeling gewerkt wordt waardoor de verbeterplannen goed geborgd 
worden. De verbeterplannen, genaamd ‘Kameleon ontwikkelt’ (bijlage 1), zijn samengesteld uit twee tools: de 
Gouden Cirkel (figuur 11) en de verbeterKATA (figuur 12). Deze zorgen ervoor dat de onderwijsontwikkelingen goed 
doordacht zijn, er continu gemonitord wordt op de status en, doordat er steeds kleine stappen genomen 
worden, er altijd actie/vooruitgang is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9; Senge | Principe van creatieve spanning 
10; Deming | PDCA-cyclus met borging 

11; Simon Sinek | Gouden Cirkel 

12; Kaizen methodiek | de verbeter-KATA 
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ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING 
 
KWALITEIT EN KWALITEITSBEWAKING 
Voor het bewaken van de kwaliteit binnen de school wordt gebruik gemaakt van enkele kwaliteitsmeters. De 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die hieruit voortkomen worden gebruikt om de schoolontwikkeling bij 
te stellen en te verbeteren. We werken met de volgende kwaliteitsmeters: 
 
Cito LOVS en breedte/diepteanalyse met ondersteuning van externen 
Twee keer per jaar worden de LOVS-toetsgegevens geanalyseerd volgens het format 
resultaatanalyse LOVS-toetsen (bijlage 2). Bij deze breedte- en diepteanalyses worden we 
ondersteund door bureau Wolters. De gegevens vormen de basis voor een nieuwe 
cyclus binnen het handelingsgericht werken (figuur 13) waaruit de schoolzelfevaluatie en 
verbeterplannen voortkomen.  
 
Onderwijsverbeterplannen 
De ambities, zoals beschreven in hoofdstuk 6, zetten we weg in verbeterplannen: tool ‘Kameleon ontwikkelt’ 
(bijlage 1). Deze zorgen ervoor dat we zeer planmatig werken aan onze onderwijsontwikkelingen. 
 
Ontwikkelcyclus collega’s 
De leerkrachtvaardigheden ontwikkelen we planmatig door de inzet van de tool: ‘voortgangsgesprekken’ (bijlage 

3). Halfjaarlijks wordt gereflecteerd op de verschillende competenties van waaruit het pers. plan van aanpak 
wordt bijgesteld. 
  
Overige kwaliteitsmeters 

 INTERVAL OPBRENGST 

Tevredenheidspeilingen – lln., ouders, pers. Elk jaar 1 doelgr. Delen met – team, ouders, MR. 

Koffiemomenten met ouders. Maandelijks. Zicht houden op wat er speelt bij ouders. 

Leerlingenraad. Maandelijks. 
Inhoudelijk betrekken van knd. bij school |zicht op 
wat speelt. 

SCOL ½-jaarlijks. Inzicht in sociaal-emotioneel welbevinden v/d knd. 

Klassenbezoek – directie. 
½-jaarlijks VG. 
2-jaarlijks BG. 

Ontwikkelcyclus – voortgangsgesprek / beoordelings- 
gesprek. 

Klassenbezoek – IB. ½-jaarlijks. Ter voorbereiding op groeps- en leerlingbespreking. 

Klassenbezoek – collega’s onderling. Fluctueert. Verdieping onderwijsinhoudelijk thema. 

Evaluatie schakelklas. Jaarlijks. Verantwoording richting gemeente (VVE-gelden). 

MW - onderwijs netwerken – leerkrachten. 6 x per jaar. Up-to-date blijven van nieuwe ontwikkelingen. 

Inspectiebezoek. Elke 4 jaar. Kwaliteitsbewaking op o.a. 5 inspectiestandaarden. 

Monitorgesprek met bovenschools IOT. 2x per jaar. Diepteanalyse C-LOVS | verantw. inzet zorgmiddelen. 

RI&E onderzoek. Elke 4 jaar. Maatregelen ter verbetering arbeidsomstandigheden 

KADER 1 

 
ONDERWIJSTIJD 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

OCHTEND 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.15 08.30-12.00 08.30-12.00 

MIDDAG  13.00-15.00 13.00-15.00  13.00-15.00 
1-4 – vrij 
5-8 – 13.00-15.00 

KADER 2 

Wij voldoen aan het wettelijk minimum als het gaat om de onderwijstijd die de kinderen dienen te ontvangen 
in 8 jaar tijd (7520 uur). Deze onderwijstijd verantwoorden wij jaarlijks aan onze MR en het schoolbestuur. 

13; | HGW-cyclus 
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INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 
 

 METHODES | LEERMIDDELEN BIJZONDERE AFSPRAKEN 

ZINTUIGLIJKE & 
LICHAMELIJKE ONTW. 

Swim2Play.  Vakleerkracht gym. 
Groep 3-8 wekelijks een uur.  
Groep 1-8 5x/jr. zwemles.  
Lekker-fit-week, Daily Mile, Singelloop & WST. 

NEDERLANDSE TAAL 

Kleuterplein | VLL – Kim versie | Bouw. 
Taal actief 4 | Nieuwsbegrip. 
Blits studievaardigheden. 
Schakelklas: horen, zien en schrijven. 

Gynzy – spelling. 
Kurzweil bij gediagnostiseerde dyslexie. 
 

SCHRIJVEN  Pennenstreken.  

ENGELSE TAAL Groove.me. Vanaf groep 3. 

REKENEN & WISKUNDE 
Kleuterplein. 
Wereld in getallen | MSPV. 

Gynzy – rekenen. 
 

WO  Blink geïntegreerd. Samenwerking Sparktechlab – techniek.  

VERKEER VVN-verkeersmethode. Jaarlijks fietsparcours op speelplein. 

EXPRESSIE 

Muziek – eigenwijs digitaal , DOOR-
lessen (RICK), luisterland (klassiek). 

Vakdocent voor muzieklessen. 
Schoolkoor, blokfluit-, trompet-, klarinet- en 
pianoles door vakdocent. 
Wekelijkse creamiddagen. 
Nauw contact met het RICK – Ku&Cu. 

SCHOOLVEILIGHEID & 
WELBEVINDEN 

Gouden Afspraken. 
Executieve functies. 
Groepsgeluk – SEO-aanpak. 
All Happy Schools – mindfulness. 
SCOL. 
Vreedzame school – op termijn. 

Kindercoach (1dag/week). 

BEVORDERING ACTIEF 
BURGERSCHAP EN 
SOCIALE INTEGRATIE 

IMC-basis – kansengelijkheid / oriëntatie 
op beroepen in de toekomst. 
Leerlingenraad. 
SAMSAM – burgerschap.  
Filosovaardig – filosofie. 
Week v/d mediawijsheid. 

Samenwerkingen met verschillende 
verenigingen / instanties in de wijk. 

STAATSINRICHTING 
- Verweven in WO-aanbod. 

Aandacht voor Prinsjesdag. 

GEESTELIJKE 
STROMINGEN 

- Verweven in WO-aanbod / SAMSAM. 
Buitenschoolse communie/vormsel. 

BEVORDERING VAN 
GEZOND GEDRAG 

- Stimulering tot gezonde pauzehap en lunch 
tijdens TSO. 

KADER 3 

 
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 onze school 
aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. De manier 
van werken binnen de school sluit aan bij onze visie en kernwaarden.  
 
Voor verdere informatie over o.a. een beredeneerd aanbod voor kinderen met extra instructiebehoeftes 
alsook meer- en hoogbegaafde kinderen verwijzen we naar het Schoolondersteuningsprofiel van onze school. 
 
 
 
 

https://groepsgeluk.nl/
https://www.allhappyschools.com/
https://www.imcweekendschool.nl/imc-basis/imc-basis
https://www.samsam.net/
https://www.filosovaardig.nl/
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KADERS: WAT HEBBEN ONZE KINDEREN NODIG? 
 
Kerndoelen en referentieniveaus 
Alle, op onze school gebruikte, methodes voldoen aan de kerndoelen. De school monitort haar kwaliteit door 
de inzet van een uitgebreide HGW-cyclus. Klassenbezoeken waarbij de observaties gespreksstof vormen voor 
groeps- en leerlingbesprekingen, breedte- en diepte analyses/evaluaties op LOVS-toetsresultaten m.b.v. 
bureau Wolters en planmatige ontwikkeling van ons onderwijsaanbod zijn hier onderdelen van. 
 
Zoals in hoofdstuk 3 ‘ons schoolconcept’ te lezen is bouwen wij aan onderwijs dat zo goed mogelijk afgestemd 
is op de ontwikkelbehoeften van onze populatie kinderen. V.w.b. de methodes geven we het volgende aan. 
In groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van de thema’s van Kleuterplein, welke worden aangevuld met 
seizoensgebonden thema’s. Kinderen werken vooral op eigen niveau, waarbij steeds gezocht wordt naar de 
zone van de naaste ontwikkeling. 
De groepen 3-8 volgen de method(iek)en voor de verschillende vakken. Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende werkvormen, waaronder digitale verwerking. Hierdoor wordt onderwijs op maat nog meer 
mogelijk.  
 
Als een kind het niveau van de groep niet kan bijbenen, kan het nodig zijn om de leerlijnen aan te passen. 
Doorgaans gebeurt dit pas vanaf M6. Deze aanpassing gebeurt beredeneerd en planmatig. Voor deze 
individuele kinderen worden passende (eind)doelen (min. streven 1F) en een dito uitstroomprofiel 
geformuleerd. Dit proces wordt beschreven in het groepsplan en het individuele kinddossier. 
Een kind dat het niveau van de groep voorbijstreeft krijgt ook een aangepast aanbod (min. streven 1S). Indien 
deze aanpassingen op school onvoldoende blijken te zijn kunnen we hem/haar vanaf M4 aanmelden voor de 
bovenschoolse plusklas. De procedure hiervoor is op stichtingsniveau vastgelegd.  
 
Toetsen en observaties 

 
AFNAME 
MOMENT 

GR. 1 2 3 4 5 6 7 8 

TAAL / REK. VOOR PEUTERS Toetsen op maat. 

TAK Toetsen op maat. 

TAAL VOOR KLEUTERS Gr. 1 – juni 
Gr. 2 – jan. 

Laatste afname 
06-2020 

      

REKENEN VOOR KLEUTERS       

KIJK! Nov. | mei         

SCR.INSTR. BEG. GELETTERDH. Okt. | mei   ()      

 

DMT Jan. | juni         

AVI Jan. | juni versie  A / B A / B A / B A / B A / B A / B 

SPELLING 3.0 Jan. | juni   M + E M + E M + E M + E M + E B / M 

WW-SPELLING 3.0 Jan. | juni       M + E B / M 

REKENEN & WISKUNDE 3.0 Jan. | juni   M + E M + E M + E M + E M + E B / M 

R&W - BASISBEWERKINGEN Jan. | juni    M + E M + E M + E M + E B / M 

BEGRIJPEND LEZEN 3.0 Jan. | juni   E M + E M + E M + E M + E B / M 

WOORDENSCHAT 3.0 Jan. | juni   M / E M / E M / E M / E M / E B / M 

BEGRIJPEND LUISTEREN 3.0 Jan. | juni   M + E M / E M / E M / E M / E M 

Voor kinderen die zich minder snel ontwikkelen dan gemiddeld hebben we toetsen-op-maat-3.0 in huis. 

SCREENINGS INSTR. DYSLEXIE Toetsen op maat. 

SEO – SCOL Okt. | april   LK LK LK LK+LLN LK+LLN LK+LLN 

CENTRALE EINDTOETS - CITO April         

METHODE TOETSEN Na afloop van een blok. 

WO Presentaties (verschillende werkvormen) bij thema afronding. 
KADER 4 

https://www.meerderweert.nl/Meer-en-hoogbegaafdheid
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LEERLINGENZORG 
De kwaliteit van ons onderwijs vinden we zeer belangrijk. Wij willen graag dat leerlingen vanuit een veilige 
omgeving zo optimaal mogelijk presteren zowel op sociaal emotioneel als op leergebied. Aandacht voor ‘het 
kind achter de leerling’ is dan ook een belangrijke focus van ons.  
 
Specifieke accenten en aanpak 
In zijn algemeenheid, en zeker op het gebied van zorg stemmen wij zo goed mogelijk af op de populatie 
kinderen en ouders die onze school bezoekt.   
 

 INTERVAL OPBRENGST 

KOFFIEMOMENTEN Maandelijks. Ouders kunnen terecht met allerlei zaken die spelen.  

HULPINSTANTIES - CONTACT 
Naar gelang 
vraag. 

Wij onderhouden zeer nauwe contacten met hulpinstanties als 
GGD, CJG, Rubicon zodat we snel kunnen schakelen als een 
situatie daar om vraagt. 

PUNT WELZIJN 
ADVISEREN + INFORMEREN 

Naar gelang 
vraag. 

Een pedagogisch medewerker ondersteunt mensen die de NL-taal 
niet voldoende beheersen bij aanvragen van onderzoek, voorziet 
ze van adviezen en ondersteunt bij allerlei praktische zaken. 

PUNT WELZIJN 
OPSTAP + SP/SS 

2-wekelijks. Zie kader 7; overig ondersteuningsaanbod. 

KADER 5 

 
Fases binnen de leerlingenzorg 
 

 WIE INHOUD 

FASE 1 – BASISZORG 
Leerkracht. Extra ondersteuning of beredeneerd aanbod binnen mogelijkheden 

van klassensituatie. 

FASE 2 – INTERNE INZET 

IB’er en/of 
collega’s. 

Extra ondersteuning of beredeneerd aanbod waarbij 
overleg/klankborden met de IB’er of collega gewenst is.  
Dit kan zijn: op vraag lk, kind, ouders of n.a.v. groeps- of 
lln.bespreking. 

FASE 3 – EXTERNE INZET 
In overleg met 
ouders en/of IOT. 

Zeer specifieke hulpvraag. Inzet van b.v. schoolarts, jeugd- en 
gezinswerker, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog, 
kindercoach, ambulante begeleiding is wenselijk. 

FASE 4 – AANGEPAST 
AANBOD OF VERWIJZING 

In overleg met 
ouders en IOT. 

Aanpassen van leerlijn (streven naar 1F niveau) of een passende 
plek zoeken op een collega-school of binnen het S(B)O.  

KADER 6 

 
Ondersteuningsaanbod 
Ons ondersteuningsaanbod staat in termen van: sterke punten, grenzen en ambities uitgebreid beschreven in 
ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit schoolplan beschrijven we enkele highlights uit ons aanbod.  
 
Extra ondersteuningsaanbod groep 1 t/m 4 
Een dagdeel per week ondersteunt een pedagogisch onderlegde vrijwilliger kinderen in het taal/leesproces. 
Het VVE-aanbod vanuit Punt Welzijn sluit, door goed overleg, naadloos aan bij het themawerk uit de 
kleutergroep. Er is extra veel aandacht voor pre-teaching en de leerkrachten hebben per thema live contact 
met elke ouder om de woorden te bespreken, zodat deze thuis geoefend kunnen worden. 
 
RT 
Onze onderwijsassistente biedt remedial teaching aan op reken-, taal- en spellinggebied. Dit gebeurt in een 
kleine setting op planmatige wijze. Er is veel overleg tussen de OA en de leerkracht/IB’er. Er wordt 
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aangesloten op de onderwijsbehoefte van het individuele kind. Over het algemeen is zij vooral handelend en 
met materialen bezig. 
 
Kindercoach 
Wij hebben 1 volledige dag per week een kindercoach in huis. Zij ondersteunt kinderen (zowel individueel als 
in groepsverband), leerkrachten alsook ouders bij sociaal-emotionele ontwikkeling- en gedragsvraagstukken.  
 
IOT 
Meerderweert kent een IOT, een intern ondersteuningsteam. Zij hebben een ondersteunend en adviserend 
karakter in de realisering van onze zorgplicht. We sparren geregeld met ze om te klankborden of als onze 
interne expertise bij een bepaald vraagstuk tekort schiet.  
 
Pilot Wijnbergschool 
Omdat wij onderwijs zo passend mogelijk willen maken zijn we in schooljaar 2019-20, een één jaar durende, 
pilotsamenwerking met Wijnbergschool gestart. De Wijnberg is een school voor speciaal onderwijs die partner 
is in het Kennis en Expertise Centrum (KEC) in Weert. Het betreft een pilot om te onderzoeken hoe we 
kinderen die vastlopen op leergebied, doordat ze het (erg) lastig hebben qua gedrag, weer tot leren kunnen 
laten komen. Daar waar de kindercoach zich bij deze kinderen vooral richt op de sociaal emotionele 
ontwikkeling richt de Wijnbergschool-collega zich (vanuit dezelfde achtergrond) vooral op het leren.  
 
Overig ondersteuningsaanbod 
 

 INTERVAL INHOUD 

SCHAKELKLAS Wekelijks. Ondersteuning en begeleiding in de taalontwikkeling. 

TAALKLAS (EXTERN) In overleg. Aanleren van de Nederlandse taal. 

PILOT MET DE WIJNBERG Wekelijks. 
Ondersteuning voor lk. en knd. op pedagogisch en didactisch 
vlak. 

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID 
 

Naar gelang 
onderst.beh. 

- Verdiepend aanbod, gericht op hogere orde denken. 
- Bovenschoolse plusklas.  

 

AMBULANTE BEGELEIDING Wekelijks. 
Vakspecifieke onderst. en begeleiding van kdn. met een 
diagnose. 

SAMENWERKINGSVERBAND Op vraag. Dekkend regionetwerk voor passend onderwijs. 

 

JEUGD- EN GEZINSWERKER CJG Op vraag. Ondersteuning bij opvoeding en opgroeien. 

ERGOTHERAPEUT 2-wekelijks. Ondersteuning bij klein motorische vaardigheden. 

LOGOPEDIST Wekelijks. Ondersteuning bij logopedische vraagstukken. 

OPSTAP 2-wekelijks. 
Programma voor ouders en kinderen gericht op 
taalvaardigheid. 

SAMEN PRATEN SAMEN SPELEN 2-wekelijks. Programma voor ouders gericht op opvoeding en opgroeien. 

uitgebreide informatie; zie schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
KADER 7 

 
 

https://www.dewijnberg.nl/
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SCHOOLANALYSES 
 
Grotendeels zijn de aanbevelingen en ontwikkelkansen zoals beschreven in de onderstaande schema’s 
meegenomen en geconcretiseerd in hoofdstuk 6: de ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen. 
 
SCHOOLWAARDEN 
Opbrengsten uit de teamdialoog van de schoolwaarden-analyse uit schoolplan 2015-19. – start sj2018-19. 
 

 ANALYSE & CONCLUSIE AANBEVELING VOOR 2019-23 

Veiligheid 
Veiligheid bij kinderen, leerkrachten en ouders is 
in het gedrang geweest door onvoldoende 
leiderschap. 

Veiligheid bij met name leerkrachten en ouders 
waarborgen, waardoor deze bij de kinderen ook 
weer ontstaat. 

Samen 

Er was soms onvoldoende gezamenlijk draagvlak 
waardoor er eilandjes zijn ontstaan. 

Vertrouwen bij ouders herwinnen.  
Opnieuw verbinding creëren tussen collega’s door 
o.a. samen een nieuwe visie op te stellen en 
ontwikkelroute uit te stippelen. 

Autonomie 
Er werd af en toe gehoor gegeven aan initiatieven 
door het MT. 

Collega’s ‘zien’. Aan initiatieven gehoor geven en 
waarderen. Vervolgens concretiseren en 
oppakken!  

Uitdaging 
In de eigen groep werd er op individuele titel 
uitdaging gezocht in het onderwijs.  
 

Leerkrachten in hun kracht zetten. Meer leiders 
creëren. 

Gezelligheid 
Het team kende een eilandjescultuur.   Verbinding creëren, professionele houding 

ontwikkelen, waarbij een transparante houding 
door het MT voorwaardelijk is. 

KADER 8 

 
ZELFEVALUATIE TEAM 
Opbrengsten uit de teamdialoog van de schooljaarevaluatie 2018-19. – eind sj2018-19. 

KADER 9 

 
 
 
 
 

VASTHOUDEN  VERNIEUWEN 
o Gouden Afspraken staat als een huis. Nu verder 

uitbouwen met executieve functies. 
o Werksfeer en onderling vertrouwen is sterk 

verbeterd dit jaar. De sfeer wordt nu als vele malen 
veiliger ervaren dan in het begin van het jaar. 

o Schoolzelfevaluatie continueren. 
 

 

o Groepsvisitaties en ontwikkelgesprekken met 
collega’s planmatiger uitvoeren. 

o Overlegmomenten met de gymdocent invoeren. 

   

VERSTERKEN  VERZWAKKEN 
o Studiedagen vooraf inplannen. 
o Ouderbetrokkenheid uitbouwen. Door 

koffiemomenten uit te breiden van start en 
afsluiting schooljaar naar maandelijks. 

o Begrijpend lezen verder ontwikkelen. 
o Blokplannen door ontwikkelen. 

 

 

o Nazorg vanuit bestuur (n.a.v. voorgaande 
schooljaren) werd als niet afdoende ervaren. Nu 
niet meer van belang. 

o Terugkijken / blijven hangen in het verleden.  
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SAMENWERKINGSCULTUUR 
Opbrengsten uit de teamdialoog over de samenwerkingscultuur op onze school – nov. sj2019-20. 
 

 ANALYSE & CONCLUSIE AANBEVELING VOOR 2019-23 

VVE 

Op dit gebied werken we samen met Punt 
Welzijn en Humanitas (nu Humankind) als volgt: 
- observaties, op vraag van HK en PW, door onze 
IB’er inclusief handelingsadviezen. 
- extra warme overdracht bij overgang naar gr1 

Mogelijkheid onderzoeken van een 
peuterstage op onze school. 

HUMANKIND 

Samenwerking vindt plaats op: 
- aansluiting tussen peuteropvang en groep 1. 
- overleg over thema’s. 
- samenwerking tijdens activiteiten, b.v. kerst. 

Met de peuteropvangen en, recent opgezette, 
VSO/BSO maandelijkse overleggen inbouwen 
om samenwerking planmatig te intensiveren. 

COLLEGA’S 
ONDERLING 

Zie kader 8; analyse & conclusie Zie kader 8; aanbeveling voor 2019-23. 

OUDERS 

- Samenwerking MR en OR prima. Taken en 
kaders zijn wat diffuus geworden in de loop der 
jaren. 
- Vertrouwen in de school/MT bij ouders in het 
algemeen is matig door zie kader 8; veiligheid. 

- Taken en kaders MR en OR verhelderen. 
- Vertrouwen ouders in MT terugwinnen. 
- Ouderbetrokkenheid 3.0 (op termijn). 

DE WIJK 
Samenwerking met partijen in de wijk verloopt 
op organisatorisch vlak erg goed. 

Van organisatorisch vlak uitbreiden naar 
burgerschapsvorming voor en door de 
kinderen. 

VO-SCHOLEN 

- Jaarlijks wordt er een Digitaal Overdracht 
Document opgesteld (o.a. schooladvies en 
handelingsadviezen) en toegestuurd aan de VO-
school. 
- Jaarlijks ontvangen we gegevens van het VO of 
kinderen in het 3e jaar onder/op/boven het 
BAO-advies zitten. 

Na ontvangst gegevens over BAO-advies, 
overleg organiseren tussen VO en groep 8 
leerkrachten over specifieke kinderen waar 
ten tijde van het BAO-advies twijfel over 
heerste. 

KADER 10 

 
LEIDERSCHAP 
Opbrengsten uit de teamdialoog over leiderschap op onze school – nov. sj2019-20. 
 

 ANALYSE & CONCLUSIE AANBEVELING VOOR 2019-23 

LEIDERSCHAP 
Zie kader 8; analyse & conclusie - Zie kader 8; aanbeveling voor 2019-23. 

- Zorgen voor een heldere stip op de horizon. 
- Zorgen voor onderwijskundige ontwikkeling. 

KADER 11 

 
RESULTATEN 
Opbrengsten uit toetsanalyses en de teamdialoog – meerdere momenten sinds start sj2018-19. 
 

 ANALYSE & CONCLUSIE AANBEVELING VOOR 2019-23 

RESULTATEN 

Door wisselingen van leerkrachten zijn in 2-tal 
groepen, de reken- en taalresultaten stevig 
gedaald. 
 
Eindresultaten groep 8 zijn zeer goed. Boven 
het landelijk gemiddelde en boven onze 
schoolnorm.  

- Rust creëren in de betreffende groepen. 
Verbeterplannen opstellen en uitvoeren voor 
het reken- en taalonderwijs. 
- Zie kader 14; ontwikkelkansen. 

KADER 12 
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LEERKRACHTVAARDIGHEDEN 
Opbrengsten uit teamconsult en dossiercheck over leerkrachtvaardigheden op onze school – nov. sj2019-20. 
 

 ANALYSE & CONCLUSIE AANBEVELING VOOR 2019-23 

LEERKRACHT 
VAARDIGHEDEN 

Het ontwikkelen en volgen van 
leerkrachtvaardigheden in de vorm van b.v. 
functioneringsgesprekken kan beter. 

Nieuwe ontwikkelcyclus opzetten om de 
leerkrachtcompetenties te ontwikkelen.  
Stichtingsbrede functiecriteria zijn 
minimumeisen en dienen hierbij dus als basis.  
Concrete leerkrachtcompetenties voor onze 
school beschrijven in de kwaliteitskaarten.   

KADER 13 

 
TEVREDENHEIDSPEILINGEN 

 Overzicht van de top 10 (on)tevredenheid op de tevredenheidspeilingen: personeel 2019, ouders 2018 en 
leerlingen 2017 (bijlage 4). 

 Opbrengsten uit de teamdialoog over de personeelstevredenheidspeiling 2019 (bijlage 4). – mrt sj2018-19. 
 
 
INSPECTIERAPPORT 2017 
Samenvatting bevindingen kwaliteitsonderzoek – feb. 2017. 
 

 ANALYSE & CONCLUSIE ONTWIKKELKANSEN 

DIT GAAT GOED 

Communicatie(lijnen) met ketenpartners, 
ouders, maatschappelijke (wijk)partners zijn 
kort. 

- Continueren. 
- Zie kader 10; aanbeveling voor 2019-23. 

Pedagogisch klimaat is goed. Rust en structuur 
zijn basiskenmerken. 

Niet herkenbaar anno 2018-19. Nieuw 
fundament creëren. 

DIT KAN BETER 

Volgen van ontwikkeling/prestaties 
(individueel/groep) is goed. 

Vervolgfase, plannen van het onderwijs kan 
verbeterd worden. 

Basis in lesgeven is op orde. Feedback op leerproces en concrete 
leerdoelen formuleren kan verfijnd worden. 

Eindresultaten groep 8 zijn voldoende. Aanpak 
leidt tot hogere eindopbrengsten dan 
voorheen. 

Borging van de aanpak is volgende stap. 

- Evaluatie en verbetering onderwijs is cyclisch 
van aard.  
- Scherpe, concrete doelen worden gesteld. 

Meer expliciet zijn in ambities. 

Kwaliteitscultuur is volop in ontwikkeling.  Biedt ruimte voor leraren om van en met 
elkaar te gaan leren. 

DIT MOET BETER 

Leraren dragen zorg voor sociale en fysieke 
veiligheid van de kinderen. 

- Monitoring van de veiligheidsbeleving 
voldoet nog niet aan alle wettelijke eisen.  
- Vertrouwenspersoon is nog niet bekend bij 
lln. 

KADER 14 
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AMBITIES & SPEERPUNTEN VAN ONS MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 
ONDERWIJSPROCES – krijgen ze goed les. 
Wij willen een school zijn waar onze kinderen zich in een betekenisvolle en veilige (leer)omgeving op 
avontuurlijke wijze ontwikkelen, zodat ze een eigen en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de 
samenleving van de toekomst. In de komende jaren richten we ons hiervoor op de volgende onderdelen: 

 Herinrichten van de schakelklas. 

 Opzetten van nieuwe HGW-cyclus, die gedragen wordt het team, waarbij krachtige elementen uit de 
voorgaande documenten: leerling-, groep- en school in beeld opgenomen zijn en aangevuld worden met 
opbrengsten uit verdiepingssessies met bureau Wolters. 

 Ontwikkelen van meer planmatig leerkrachtgedrag (kader 15). 

 Onderzoeken en ontwikkelen van de leerlijn leren, leren (kader 16). 

 Onderzoeken en ontwikkelen van betekenisvol onderwijs (kader 16). 

 Intensiveren van de samenwerking met de kinderopvang, Humankind. 
 
Didactisch  
Op didactisch gebied ontwikkelen we ons, met behulp van de tool ‘Kameleon ontwikkelt’ (bijlage 1). Deze 
verbeterplannen worden geborgd in kwaliteitskaarten. We richten ons op de volgende onderdelen: 
 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 

Didactiek/organisatie: 

 Rekenen. 

 Woordenschat. 

 Technisch lezen (LIST). 
Gynzy. 
Schakelklas. 

Didactiek/organisatie: 

 Rekenen. 

 Woordenschat. 

 Spelling. 

 Begrijpend lezen. 
Schakelklas. 

Didactiek/organisatie: 

 Begrijpend lezen. 
Portfolio. 
Kunst & Cultuur. 
Wetenschap & techniek. 
Muziek. 
Bewegend leren. 

Portfolio. 
Kunst & Cultuur. 
Muziek. 
Bewegend leren. 

KADER 15 

 
Onderwijskundig 
De komende jaren ontwikkelen we onderstaande zaken in een duurzaam innovatieproces. Elk jaar creëert een 
groep collega’s op het betreffende onderdeel een standaard, waarbij het onderdeel uit de voorgaande jaren 
wordt verbonden en geborgd (figuur 10). Tijdens alle fases hebben we aandacht voor ouderbetrokkenheid 3.0 
waarbij we ouders steeds intensiever betrekken bij de onderwijsontwikkelingen. 
 

 ONTWIKKELING TAAK VERBINDEN BORGEN 

2019-20 
FASE 1 

Groep A 
Gouden Afspraken | executieve functies. 

A ontwikkelt. 
 

  

2020-21 
FASE 2 

Groep B 
Leerlijnen | leren, leren | datamuren. 

B ontwikkelt + verbindt. 
A borgt. 

Fase 2 aan 1. Fase 1 

2021-22 
FASE 3 

Groep C 
Coöperatief leren. 

C ontwikkelt + verbindt. 
A en B borgen. 

Fase 3 aan 1 en 2. Fase 1 en 2 

2022-23 
FASE 4 

Groep D 
Betekenisvol leren. 

D ontwikkelt + verbindt. 
A, B en C borgen. 

Fase 4 aan 1, 2 en 3. Fase 1, 2 en 3 

KADER 16 

 
 
 
 
 



AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 HOOFDSTUK 6 
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SCHOOLKLIMAAT – zijn ze veilig. 
 
Pedagogisch 
Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die 
bijdragen aan het welbevinden van het kind. Hierbij gaat het om 
factoren die al aanwezig zijn, maar zeker ook om factoren die wij 
weloverwogen creëren. Daarvoor hebben wij samen de Gouden 
Afspraken(11) ontworpen. Van hieruit ontwikkelen we de 
vaardigheden van de kinderen op gedrag en sociaal emotioneel gebied door de drie onderdelen te matchen 
en te stretchen in de realiteit van alle dag. Concreet betekent dit: 

 Verankeren van de Gouden Afspraken in het DNA van onze school. 

 Ontwikkelen van de executieve functies. 
 
Sociale veiligheid 
We continueren ons vignet ‘gezonde school’ (2017-20) op het onderdeel ‘welbevinden’ voor de jaren 2020-
23. Hiervoor blijven we de Daily Mile rennen, hebben we aandacht voor mindfulness, richten we het 
schoolplein opnieuw en vooral gezond in en implementeren we het programma ‘de vreedzame school’. 
Concreet betekent dit: 

 Voldoen aan de eisen voor het vignet ‘gezonde school, welbevinden’. 

 Hiaten in wettelijke eisen dichten in monitoring veiligheidsbeleving. 

 Bekend maken en besef creëren van functie vertrouwenspersoon bij de kinderen. 
 
ONDERWIJSRESULTATEN – leren ze genoeg. 
Op onze school streven we onderwijsresultaten na die op de lange termijn beklijven. Dit doen we door het 
onderwijs af te stemmen op de zone van de naaste ontwikkeling van de kinderen en het zo rijk en 
betekenisvol als mogelijk te maken. Daarbij fungeert onze schoolwaarde ‘persoonlijk leiderschap’ als baken 
waar we steeds meer naar toe werken. Concreet betekent dit: 

 In de komende jaren onderzoeken we hoe de referentieniveaus onze ambities op reken- en taalgebied 
verder kunnen verscherpen. 

 Zicht krijgen op en monitoren van de (nog op te stellen) competenties betreffende sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het gedrag van onze kinderen. 

 Verhogen van nauwkeurigheid uitstroomadviezen door jaarlijks overleg te organiseren tussen VO en 
bespreken van nationaal cohortonderzoek. 

 
 
 

11; Wheatley | Gouden Afspraken 

https://thedailymile.nl/aan-de-slag/
https://www.allhappyschools.com/
https://www.devreedzame.school/


GERELATEERDE DOCUMENTEN 
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GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL | MR | BESTUUR | GMR  
 

 
INTERNET 

SCHOOLDOSSIER 
SCHOOL MEERDERWEERT 

Meerjarenplan, jaarplan.    

Beleid aanvaarding materiële bijdragen.    

Veiligheidsvragenlijst (bovenbouw) incl. actiepunten.    

Jaarverslag.    

Tevredenheidsonderzoeken – analyse.    

Ouder- leerlingpopulatie – beschrijving.    

Kwaliteitszorg – Audits, zelfevaluatie, kwaliteitskaart.    

RI&E / Arbomeester – incl. ziekteverzuim.    

Zorgplan, trendanalyses – leerlingenzorg.    

Schoolondersteuningsprofiel.    

Scholingsplan.    

Werkverdelingsplan.    

 

Strategisch beleidsplan – koersplan.    

Kwaliteitsbeleid.    

Gesprekkencyclus.    

Scholingsplan – bestuur.    

Veiligheidsplan.    

Procedure schorsen en verwijderen.    

Functiebouwhuis.    

Ziekteverzuim.    

(Meerjaren)formatieplan.    

(Meerjaren) begroting.    

 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGES 
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BIJLAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGES 
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BIJLAGE – 1 
TOOL ‘KAMELEON ONTWIKKELT’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGES 
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BIJLAGE – 2 
RESULTAATANALYSE LOVS-TOETSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGES 
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BIJLAGE – 3 
ONTWIKKELCYCLUS – VOORTGANGSGESPREKKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGES 
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BIJLAGE – 4 
TEVREDENHEIDSPEILINGEN 
 
 
Personeelstevredenheidspeiling 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingtevredenheidspeiling 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGES 
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Oudertevredenheidspeiling 2017 

 
 
OPBRENGSTEN PERSONEELSTEVREDENHEIDSPEILING 2019 NA TEAMDIALOOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


