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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING   
  

De Dorenhagen staat in Valkenswaard en is gelegen naast een speciale school voor 

basisonderwijs (de Zonnewijzer) en een andere basisschool (de Windroos). Alle drie 

vallen we onder de verantwoordelijkheid van SKOzoK (Samen Koersen Op Zichtbare 

Onderwijs Kwaliteit).  

Ouders kunnen kiezen uit een breed aanbod van onderwijs op Haagstraatplein. Iedere 

school heeft haar eigen onderwijsconcept en identiteit.  

Vanuit de Protestants Christelijke identiteit verschilt onze school duidelijk van de andere 

SKOzoK-scholen.  

Vanwege haar identiteit heeft de school in het verleden een streekfunctie gehad. Dit 

beeld is niet meer zo. De meeste leerlingen komen vanuit de wijk en een deel van de 

ouders kiest meer voor het onderwijsconcept dan voor de Christelijke identiteit.  

  

Verbanden en ontwikkelingen waar de school deel van uit maakt  

De school staat midden in de samenleving. Bs de Dorenhagen valt onder het bestuur van 

SKOzoK en maakt deel uit van Kind- en Kenniscentrum Haagstraatplein.  

  

SKOzoK  

De visie en missie van SKOzoK is richtinggevend voor ons onderwijs. Dit schoolplan sluit 

aan bij het Koersplan 2014-2018 (zie www.skozok.nl).  

  

Haagstraatplein  

Binnen de drie scholen werken we op aansturings- en ondersteuningsniveau intensief 

samen. We zoeken naar de gemeenschappelijke kansen m.b.t. onderwijs en 

onderwijsontwikkeling. We hebben een aantal zaken uitgewerkt in een visie op 

Haagstraatplein.  

  

Naast deze verbanden werken we nauw samen met de gemeente en het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). De samenwerking met CJG heeft nadrukkelijk als doel om de 

complexe situaties rond kinderen eenduidig aan te pakken.  

Op sport- en cultuureducatie werken we samen met combinatiefunctionarissen. Dit om 

beide onderdelen van een brede ontwikkeling te bewaken en te versterken  

  

http://www.skozok.nl/
http://www.skozok.nl/
http://www.skozok.nl/
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Ontwikkelingen van de school en de omgeving  

De afgelopen periode hebben we de school nadrukkelijk in evenwicht gebracht. 

Didactisch en pedagogisch evenwicht levert passende (didactische) resultaten op, 

waarbij kinderen voldoende tot goede ontwikkeling laten zien.  

De visie is kritisch bekeken en er is concreet gemaakt waar de Dorenhagen zich in wil 

onderscheiden t.o.v. andere basisscholen in de omgeving.   

  

We willen op bs. de Dorenhagen ons onderwijsconcept, Kies Adaptief, structureel verder 

verdiepen. We richten ons op de volgende vijf profileringen:  

- Heterogeen werken;  

- Katelier;  

- Brede ontwikkeling t.o.v. cognitieve ontwikkeling; -  Protestants 

Christelijke identiteit; -  Samen leren, samen verantwoordelijk.  

Binnen de bovenstaande profileringen zal handelingsgericht werken centraal blijven 

staan en coöperatief leren verder ontwikkeld worden.  

  

2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR   
  

2.1.  Missie en visie  

Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Onze 

koers, de missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers.  

  

Missie   

SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, 

zodanig dat zij zich optimaal ontwikkelen.   

  

Visie   

• We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en 

interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met 

medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend 

onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.   

• SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 

professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 

verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.   

• We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 

ketenpartners en gemeenten.   

• Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen 

zo goed mogelijk benutten.   

• Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.   

  

  

2.2  Het bepalen van onze strategie  

Enerzijds leiden zowel de krimp van het aantal leerlingen in onze regio als de steeds 

wijzigende verwachtingen van de maatschappij (ouders en politiek) tot de noodzaak van 

meer flexibiliteit van onze organisatie. Anderzijds zal de kennis en kunde van nu 

onvoldoende zijn voor de toekomst. De technologische vernieuwingen volgen elkaar 

immers snel op en de informatie-overload vraagt voortdurend om filteren en prioriteren, 

een andere manier van kennis opnemen en verwerken. Deze ontwikkelingen vormen het 

fundament voor de strategische keuzes die wij hebben gemaakt op het gebied van het 

leren, het organiseren en van wat wij verwachten van ons personeel. Deze keuzes 

hebben we beschreven in het strategische plan van SKOzoK voor de periode 2014-2018:  
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het Koersplan.   

  

  

    

2.3   Onze focuspunten voor 2014-2018  

1. Excellent in leren leren  

Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en 

voor het bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld 

niveau). Daarnaast is het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te 

bereiden op de snel en steeds veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, 

stimuleren we bij kinderen de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en 

vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit “leren 

leren”.  

Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en 

het “leren leren”. Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie 

ontwikkelingsgebieden. Voor ieder ontwikkelingsgebied zijn of worden doorgaande 

leerlijnen uitgewerkt. Op de scholen worden verschillende accenten gelegd, die leiden tot 

een lokale inkleuring.  

  

2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap  

Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te 

bevorderen, zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs 

verder verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de 

belangrijkste succesfactor. De ontwikkeling van ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen 

door verdere professionalisering van de leerkrachten. Een lerende en onderzoekende 

attitude van onze collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie van een 

succesvolle leergemeenschap. We willen de professionalisering met name in de praktijk 

laten plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en van elkaar leren. Op die manier 

maken we de transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze school” naar “wij en 

onze organisatie”. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van 

buiten, om nog meer rendement te behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel 

belangrijk. Samen vormen we de leergemeenschap.  

  

3. Slimmer organiseren  

Leeromgeving  

Wij willen leerkrachten en kinderen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces 

ondersteunt. Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, 

met veel aandacht voor reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen 

versterken de innovatie-mogelijkheden bij het organiseren van het leren. De omgeving 

hoeft zich niet te beperken tot een (school)gebouw, maar zegt meer over de wijze 

waarop het leren is georganiseerd. Deze is “leergericht” in plaats van 

“leerkrachtgericht”:   

De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het leren en 

het begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de 

leerdoelen, de opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De 

ruimtes waarin wordt gewerkt, bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om 

te doen.   

Er zijn plekken voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting. Centraal in de 

organisatie van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen. Deze 

leerlijnen gaan uit van kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan. De 

leerlijnen bevatten mijlpalen, leertaken en toetsen.  
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Kleine scholen  

Onze scholen worden gemiddeld door steeds minder kinderen bezocht. Dit vereist 

flexibiliteit in de organisatie van het leren, zowel in de groep als in de school. Wij willen 

de werkende principes bij onze huidige kleine scholen nader onderzoeken en uitbouwen, 

om zo "tight fit" mogelijk en met goede kwaliteit onze doelgroep te kunnen blijven 

bedienen.  

In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Logischerwijs is niet op iedere 

school dezelfde expertise beschikbaar. Via het opbouwen van netwerken willen we 

specialismen binnen onze organisatie zoveel mogelijk benutten, zodat we als de situatie 

daar om vraagt, elkaar snel kunnen helpen. De leeromgeving kan nog krachtiger 

worden, door meer samen te werken met ouders, vrijwilligers en lokale voorzieningen. 

Ook stimuleren we het experimenteren met bijvoorbeeld thuisleren of schooldoorbrekend 

werken. Dat kan de onderwijskwaliteit op een school met krimpende leerlingenaantallen 

minder kwetsbaar maken.  

Voor deze focuspunten worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in 

een jaarplan van de organisatie: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel. Bij het 

bepalen van deze doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor 

concrete invulling op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis 

waarmee onze scholen hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale 

aansluiting tussen de strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 

verschillende scholen.  

  

2.4  Kwaliteitsbewaking  

SKOzoK kent een hoog ambitieniveau en streeft goede leeropbrengsten, in de breedste 

zin van het woord, na. Op organisatieniveau werken we met een planning en control 

cyclus, waar onder andere over de leeropbrengsten, de voortgang van het realiseren van 

de focuspunten uit het Koersplan, alsook specifieke ambities van de scholen wordt 

gerapporteerd en waar indien nodig wordt bijgestuurd.  

  

  

    

3. ONS SCHOOLCONCEPT   
Onze missie, onderwijsvisie en de vertaling daarvan in kernwoorden.  

  

Onze kernwaarden:  

3.1 Onze missie en visie   

3.1.1. De Identiteit van de school  

We zijn een Protestants Christelijke basisschool die streeft naar een gemeenschap 

waarin respect voor God, jezelf en anderen in je omgeving centraal staat.  Op 

basis van wederzijds respect, staan we open voor leerlingen en ouders van alle 

culturen en denominaties.   

We zorgen ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen op onze school. Er is bewust 

aandacht voor het pedagogisch klimaat. Waarden en normen staan centraal. Er vindt een 

koppeling plaats tussen waarden en normen en Bijbelverhalen.   

Naast de Bijbelverhalen laten we kinderen kennis maken met andere godsdiensten.   

  

3.1.2. Missie  

De Dorenhagen :   waardeert verschillen  

           begeleidt en ontwikkelt  

      begeleidt ontwikkeling  

  

Toelichting :  
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Waardeert verschillen  

Wij  accepteren en respecteren niet alleen verschillen, maar vinden tevens dat deze een 

meerwaarde hebben. Alle betrokkenen, ouders, leerlingen, studenten, collega’s, 

accepteren we zoals ze zijn. We gaan uit van elkaars kwaliteiten.  

We spreken elkaar hierop aan wanneer dit niet zo gebeurt.  

Begeleidt en ontwikkelt  

Leerlingen, leerkrachten en studenten worden zo begeleid dat zij constant in 

ontwikkeling zijn.  

Begeleidt ontwikkeling  

Vanuit ons schoolconcept wordt de ontwikkeling begeleid (procesmatig).  

3.1.3. Onze Visie   

De Dorenhagen biedt een uitdagende leeromgeving, waarin we tegemoet komen aan de 

verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de leerlingen. We werken volgens de 

principes van adaptief onderwijs. Het concept ‘Kies Adaptief’ staat centraal.  De 

Dorenhagen kenmerkt zich door eigentijds onderwijs en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Tevens is er aandacht 

voor de brede ontwikkeling van kinderen, probleemoplossend denken, procesgericht 

werken en coöperatief leren.   

  

Waar leidt deze ontwikkeling ons naar toe? Welk beeld hebben we voor ogen? 

We bevorderen de ontwikkeling van de leerlingen zodanig, dat ze na de 

basisschoolperiode met een schat aan kennis, ervaringen en vaardigheden voldoende 

zijn toegerust om op een plezierige en vrij zelfstandige manier hun weg kunnen vinden 

in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.  

  

We willen ervoor zorgen dat leerlingen uitstromen naar het niveau wat bij hen past. 

Daarnaast is ons streven dat leerlingen mogen zijn wie ze zijn, dat ze merken dat ze 

erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. We willen met ons onderwijs een zodanige 

bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen leveren, dat leerlingen in staat zijn eigen 

keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.  

3.2. Schoolconcept   

  

Het streven van de school is er voor te zorgen dat leerlingen met plezier leren op school.  

We willen dit bereiken door zelfsturing te ontwikkelen volgens de principes van Kies 

Adaptief; leerlingen leren steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen 

ontwikkeling. Centraal staan de drie basisbehoeften van ieder mens:   

▪ Relatie; je welkom voelen, respectvol en verdraagzaam zijn, samenwerken.  ▪ 

Competentie; voor vol worden aangezien, trots zijn op wie je bent en wat je doet/ 

kunt.   

▪ Autonomie; ruimte krijgen om jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen en eigen beslissingen 

te nemen.   

  

Binnen ons onderwijs betekent dat:   

▪ we zorgen voor een KLIMAAT waarin leerlingen zich mede-eigenaar voelen van leven 

en leren in de klas.   

▪ we leerlingen VAARDIGHEDEN aanleren, die ervoor zorgen dat ze leren op eigen 

benen te staan.   

▪ we ervoor zorgen dat er voor leerlingen BETEKENISVOLLE LEERSITUATIES 

ontstaan.   

▪ we REFLECTIE op gang brengen, ervoor zorgen dat leerlingen inzicht in zichzelf 

krijgen.   

  

Dit is in de praktijk op de volgende manier zichtbaar:   



7  

▪ Samen leren en coöperatief leren: Leerlingen leren van en met elkaar tijdens het 

onderwijsleerproces maar zeker ook tijdens thematisch werken, katelier, 

wereldoriëntatie en buitenschoolse activiteiten zoals IVN en Dorenhagendag.   

Coöperatief leren houdt in dat leerlingen samen leren, leren door praten, allemaal actief 

zijn en allemaal nodig zijn.  

Leerkrachten voeren gesprekken met leerlingen om ze bewust te maken van de eigen 

ontwikkeling. Leerlingen worden bewust gemaakt van de gezamenlijke en individuele 

leerdoelen.   

▪ Heterogene groepen: De geformeerde groepen bestaan uit 2 leerjaren. Leerlingen leren 

van, door en met elkaar. De instructies worden waar mogelijk afgestemd op de gehele 

groep waarbij leerlingen de stof verwerken op eigen niveau. Tijdens katelier ontmoeten 

de leerlingen van groep 2 t/m 4 en de leerlingen van groep 5 t/m 8 elkaar. Op bepaalde 

momenten worden de leerlingen homogeen gegroepeerd.  

▪ Brede ontwikkeling: Er is aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, zoals 

lezen, schrijven, rekenen. Daarnaast is er bewust aandacht voor de brede ontwikkeling 

van een leerling, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, culturele ontwikkeling, 

expressieve ontwikkeling. Dit vindt plaats tijdens thematisch werken, wereldoriëntatie, 

katelier, maatschappelijke activiteiten, etc.   

▪ Katelier: Katelier betekent Kies Adaptief Atelier. We sluiten bij katelier aan bij de 

interesse van een leerling. We willen een actieve, initiatiefrijke houding ontwikkelen, die 

zich kenmerkt door procesgericht werken, probleemoplossend denken en samenwerkend 

leren. Leerlingen van groep 2 t/m 4 en kinderen van groep 5 t/m 8 nemen samen deel 

aan een katelier. Leerkrachten bieden middels posters probleemstellingen aan binnen 

diverse vakgebieden (natuur, crea, techniek, verzorging, kunst, etc). Leerlingen werken 

procesmatig een aantal weken naar het eindproduct toe. Instromers en leerlingen van 

groep 1 werken in een mini-katelier veilig bij één van de leerkrachten van groep 1/2.  

  

  

    

  

4. 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 voor de onderwerpen 

‘kwaliteitszorg’, ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘de leerlingenzorg’ aangegeven hoe 

basisschool De Dorenhagen hieraan voldoet.  

  

4.1  Kwaliteit en kwaliteitsbewaking  

Binnen de bewaking en evaluatie van ons onderwijs maken we gebruik van diverse 

instrumenten. Deze instrumenten zijn op SKOzoK niveau vastgelegd.  

Het instrument dat we gebruiken om op kind-, groeps-, en schoolniveau het onderwijs in 

beeld te brengen zijn de toetsen t.b.v. het LOVS.  
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4.2      De inhoud van ons onderwijs  

  Leermiddelen/methodes  Bijzondere afspraken  

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling  

Bewegingslessen in het 

basisonderwijs  

  

Nederlandse taal  Doelen vanuit Kleuterplein  

Veilig leren lezen, Estafette,   

Taal in Beeld,   

Spelling in Beeld,   

Lezen in Beeld  

Estafette = homogene 

groep  

Kinderen in zorgniveau 3, 

met gediagnosticeerd 

Dyslexie, worden extra 

ondersteund met o.a. 

Kurzweil. Zie hiervoor 

schooldocument en 

beleidsdocument  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

-   Meet   wat   je   wilt   weten?     
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Rekenen en wiskunde  Doelen vanuit Kleuterplein  

Alles telt  

Iedere rekeninstructie start 

met automatiseren  

Engelse taal  Groove me    

Wereldoriëntatie 

(aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur 

waaronder biologie)  

Topondernemers    

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling (ZIEN)  

ZIEN, Kind op Maandag, Wij  

een Klasse Klas, 

Meidenvenijn  

  

Leren leren  Slim Plan (coöperatieve  

werkvormen), 

Topondernemers  

  

Maatschappelijke 

verhoudingen, waaronder  

staatsinrichting   

Topondernemers    

Geestelijke stromingen  Kind op Maandag    

Expressie-activiteiten    Katelier  

Bevordering sociale 

redzaamheid, waaronder 

gedrag in het verkeer   

Wijzer door het verkeer    

Bevordering van gezond 

gedrag  

  Gezonde school  

Schoolveiligheid/welbevinden 

van de leerlingen  

    

Bevordering actief 

burgerschap en sociale 

integratie, overgedragen 

kennis/kennismaking met de  

diversiteit van de 

samenleving  

Topondernemers    

  

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 Dorenhagen aan de kerndoelen en wettelijke 

eisen, zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
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4.3      Wat hebben onze leerlingen nodig?  

  

Ondersteuning jongste leerlingen (groep 1 t/m 4)  

In alle groepen wordt er gewerkt met groepsplannen. Hierin staan de doelen per 

vakgebied voor een bepaalde periode beschreven. Alle leerlingen krijgen het 

basisaanbod aangeboden. Voor een aantal leerlingen worden er voorliggende doelen of 

verrijkingsdoelen geformuleerd. Voorliggende doelen zijn de basisdoelen van de vorige 

periode die nog niet beheerst zijn. Verrijkingsdoelen zijn doelen die verdiepend of 

verbredend zijn. Daarnaast zijn er leerlingen die de basisdoelen behalen met aanpassing.   

De leerlingen worden in clusters ingedeeld. In de weekplanning maakt de leerkracht 

zichtbaar welke clusters met bijbehorend doel aan bod komt.  

De leeromgeving is ondersteunend aan de te behalen doelen.  

  

In de groepen 1/2 worden de doelen bepaald aan de hand van observatielijsten 

(gebaseerd op de leerlijnen van Kleuterplein). Hiermee borgen we dat ons aanbod aan 

kleuters breed is. Spelend, experimenterend en handelend leren staan centraal.   

  

De huidige populatie leerlingen heeft behoefte aan een extra taalaanbod. Dit betekent 

voor ons onderwijs dat er gedurende de hele dag taal gegeven wordt aan het handelen 

van en door de leerkracht en leerling. Woordenschatonderwijs en taal als voertuig staan 

centraal.  

Naast het extra taalaanbod heeft de school lezen als speerpunt. Voor jonge leerlingen 

betekent dit dat zij dagelijks in aanraking komen met boeken en letters. In groep 3 

wordt er vroeg in het schooljaar de stap gezet van aanvankelijk lezen naar technisch 

lezen. Er wordt bij technisch lezen bewust een keuze gemaakt betreffende de inhoud van 

de leeslessen; oefenen van leesmoeilijkheden (technische leesvaardigheid), woordrijtjes 

lezen (tempo lezen), leesmeters maken (inoefening van technische leesvaardigheid op 

tempo).  

  

Handelingsgericht Werken  

Alle scholen binnen SKOzoK werken vanuit de principes van Handelingsgericht werken 

(HGW). HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten centraal staan.  

De hele cyclus van HGW (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren)  met 

bijbehorende instrumenten zoals groepsoverzicht en groepsplan is geïmplementeerd op 

de scholen. De komende jaren wordt ingezet op verbetering van de kwaliteit van de 

groepsplannen. De kwaliteitsondersteuner speelt hierin een cruciale rol. Zij begeleiden 

en borgen dit proces.   

De Lichte Ondersteuners vervullen hierin ook een rol. Zij ondersteunen 

collegaleerkrachten bij het vormgeven van een passend pedagogisch en didactisch 

onderwijsaanbod voor leerlingen en groepen met complexe onderwijsbehoeften. Op die 

manier wordt het effect van de ondersteuning verbreed en meer geborgd binnen het 

handelingsrepertoire van de leerkracht.  

Procedures rond het toekennen van extra ondersteuning  

Leerkrachten bieden in de groep een gedifferentieerd onderwijsaanbod om zo goed  

mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De 

KwaliteitsOndersteuner (KO-er) ondersteunt de leerkracht hierbij. De 

onderwijsbehoeften van een leerling kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning 

die geboden kan worden binnen de school onvoldoende is, om de leerling goed te 

kunnen begeleiden. In die situaties neemt de KO-er in samenspraak met de ouders en 

leerkracht contact op met de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK. Samen wordt 

dan besproken welke extra ondersteuning nodig is om de ontwikkeling van een leerling 

positief te stimuleren. Er wordt binnen extra ondersteuning onderscheid gemaakt tussen 

Lichte en Zware Ondersteuning.  

Lichte Ondersteuning  
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• Lichte en preventieve ondersteuning  

• Georganiseerd door SKOzoK  

• Toegekend door de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK  

• In veel gevallen wordt een Leerkracht Ondersteuner ingezet. Dit is een 

SKOzoKcollega met specifieke expertise die leerkrachten ondersteunt bij het 

vormgeven van Passend Onderwijs voor een leerling of groep met complexe 

onderwijsbehoeften.  

Zware Ondersteuning  

• Een arrangement op de basisschool of een plaatsing op een S(B)O?  

• Georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO De Kempen  

• Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen  

Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd 

door de basisschool.  

5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL  
  
Afgelopen jaren  zijn de profileringen bepaald n.a.v. de visie van de school.  

Het accent heeft gelegen op de didactische opbrengsten; het verhogen en stabiliseren 

hiervan en het zoeken naar mogelijkheden/onderwijskansen om heterogene groepen te 

bedienen. Methodes voor taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen zijn vervangen, 

passend bij het concept en de visie van de school.   

Methode ZIEN is geïmplementeerd.  

  

Didactische opbrengsten  

Een belangrijk item de afgelopen periode was het streven naar stabiele, didactische 

opbrengsten passend bij de leerlingenpopulatie. Voor de komende perioden is het van 

belang dat de stabiele, didactische opbrengsten van de afgelopen jaren vastgehouden 

worden. We zijn ons bewust van een veranderende populatie, het onderwijsaanbod is 

daarop afgestemd.   

  

Leerkrachtvaardigheden   

Het IGDI-model wordt door leerkrachten gebruikt tijdens instructies. Tijdens instructies 

wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan doelbepaling en oplossings- en 

aanpakstrategieën. Procesgericht denken heeft centraal gestaan.  

Het inzicht in de leerlijnen is vergroot bij leerkrachten. Het vasthouden en versterken 

van deze punten in de leerkrachtvaardigheden is belangrijk voor de komende periode.   

Leerkrachten zijn van een leidende rol naar een meer begeleidende rol gegaan.  

Leerkrachten maken heldere groepsplannen en een groepsoverzicht, waarin duidelijk de 

clusters kinderen zichtbaar zijn. Het bedienen van deze clusters is opgenomen in de 

weekplanning. De te behalen doelen zijn beschreven voor ieder cluster.  

Leerkrachten bekijken de jaargroep waar zij les aan geven vanuit data en 

onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen om het aanbod af te stemmen op de 

groep.   

Leerkrachten zijn zich bewust van de heterogene groep. Er wordt door leerkrachten 

verbinding gemaakt tussen de 2 jaargroepen. Leerkrachten experimenteren met 

coöperatieve werkvormen om dit verder uit te bouwen. Een aantal leerkrachten volgen 

de training Slim Plan.  

  

Leerkrachten hebben zich bekwaamd in het werken met Basispoort, Parnassys en de 

portal.  
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In de ouder- en leerlingtevredenheidsmeting wordt de omgang van leerkracht met 

leerlingen als positief benoemd.   

  

Leiderschap  

Afdelingsleiders en centrumdirecteur sturen vanuit visie en schoolconcept. Zij bepalen 

vanuit visie en behaalde opbrengsten piketpaaltjes voor de schoolontwikkeling. Het 

team wordt mede-eigenaar gemaakt van de schoolontwikkeling. Persoonlijke 

ontwikkeling wordt gekoppeld aan de schoolontwikkeling.  

Er wordt jaarlijks een jaaroverzicht opgesteld (zowel onderwijsinhoudelijk als 

organisatorisch) .  

Voor afdelingsleiders, centrumdirecteur en kwaliteitsondersteuner is het van belang dat 

de ingeslagen ontwikkeling geborgd wordt. Het proces van borging dient te worden 

bewaakt. Het borgen door leerkrachten en het reflecterend vermogen van collega’s dient 

versterkt te worden.    

Afdelingsleiders en kwaliteitsondersteuner voeren groepsbezoeken uit gericht op de 

doelstellingen van de school (o.a. op aanpak- en oplossingsstrategieën).  Na de 

groepsbezoeken vindt er een nagesprek met de leerkracht plaats met als doel de 

leerkracht en het onderwijs te versterken.   

De groepsbesprekingen, gevoerd door de kwaliteitsondersteuner, hebben een 

veranderende inhoud gekregen; zijn nu zowel gericht op verbinden van parallelgroepen 

als op het hebben van een helikopterview over de heterogene groepen.   

  

Samenwerking  

“Kinderen leren van, met en door elkaar”, dit komt zoveel mogelijk tot uiting in de 

heterogene groepen. Op dit moment bevinden we ons in een experimenteerfase wat 

betreft coöperatieve werkvormen. Middels de coöperatieve werkvormen worden de 

leerlingen actief verbonden aan elkaar.   

Op teamniveau vindt er ook samenwerking plaats. Er zijn gezamenlijke 

groepsbesprekingen, waarbij leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de 

parallelgroepen. Leerkrachten stemmen de weekplanning af. Er vindt op verschillende 

momenten samenwerking tussen leerkrachten plaats, voorbeelden zijnklein overleg, 

bouw- en teamvergaderingen.   

Gezamenlijke verantwoordelijkheid op bouwniveau en teamniveau zal in de komende 

periode versterkt worden.  

    

In de ouder- en leerlingtevredenheidsmeting is de mening van ouders en kinderen 

zichtbaar. De uitslag is op te vragen op school.  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

6. LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN  
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Focuspunt:   
‘excellent in  
Leren leren’  

 De cognitieve opbrengsten liggen op het niveau dat past bij de 

schoolpopulatie  
 Er wordt planmatig gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling  
 Er is een leerlijn ‘leren leren die geïntegreerd is in het leerproces, 

waarmee metacognitieve vaardigheden van kinderen worden ontwikkeld  
 Alle leerkrachten werken Handelingsgericht en doelgericht met 

groepsplannen, waarbij cognitieve, sociaal-emotionele en megacognitieve 
doelstellingen een plek hebben, zodat alle leerlingen een optimaal 

leerarrangement krijgen.  
  

Waar werken 

we aan?  
Wat willen 

we bereiken  
15/16  16/17  17/18  18/19  

Opbengsten  Stabiele 

opbrengsten 

passend bij de 

populatie van 

de school.  

Bewustwording 

leerkrachten 

centraal stellen 

van doelen, 

strategieën en 

processen in 

iedere groep.  

Concretisering 

leerlijn leren 

leren.  

Implementatie van 

onderdelen van de 

leerlijn.  

Borging door 

leerkrachten.  

Heterogeen 
werken (Samen 
Leren Samen  
Verantwoordelijk)  

Slim Plan als 

onderlegger 

voor 

heterogeen 

werken.  

Routines zijn 
helder, 
experimenteren  
10 werkvormen 
(schoolbreed).   
  

Implementeren  
10 werkvormen 
Schoolafspraken 
door ‘trainers’  
Experimenteren  

8 nieuwe 

werkvormen 

(bouwspecifiek) 

Leerkracht is 

zich bewust van 

hoe een kind 

leert en sluit 

hierop aan.  

Borging 10 
werkvormen en 
schoolafspraken 
door `trainers` 
Implementeren 8 
werkvormen.  
Er is verbinding 

tussen kinderen. 

(werken met 

maatjes) Weten van 

elkaar hoe ze leren 

en wat ze voor de 

ander kunnen 

betekenen en wat 

ze bij een ander 

moeten halen.  

Kwalitatieve 

borging.  

Brede 
ontwikkeling  
t.o.v. cognitieve 

ontwikkeling  

Er is een 

balans tussen 

cognitieve 

ontwikkeling 

en de brede 

ontwikkeling.  

Visie op 

cultuuronderwijs 

opstellen.  

Visie/ 
concretisering 
katelier  
  

Visie/concretisering 
wereld-oriëntatie.  
  

Bijstellen en 

borging.   

  

Focuspunt:  
‘Samen 
ontwikkelen van 
de  
leergemeenschap”  

 Voor leerkrachten zijn de leerlijnen en ontwikkellijnen uitgangspunt; zij 

gebruiken eigentijdse middelen en methoden hierbij als hulpbron en 

benutten kwaliteiten van collega’s  
 Leerkrachten tonen een positieve, lerende en begeleidende houding naar 

leerlingen en naar elkaar  
 Teams denken en werken groepsoverstijgend in het belang van de school en 

binnen onze organisatie (cluster en stichting)  
 We stimuleren het didactisch en pedagogisch partnerschap van ouders  

  

Waar werken we 

aan?  
Wat willen we 

bereiken  
15/16  16/17  17/18  18/19  

Heterogeen werken  Slim Plan als 
onderlegger voor 
heterogeen 
werken.  
  

Leerkracht 

begeleidt de 

coöperatieve 

werkvormen, 

neemt afstand 

tijdens proces, 

observeert.  

Bewust 
bekwaam  
begeleiden 

i.p.v. 

leiden.  

Leerdoelen 
staan voorop 
bij de 
coöperatieve  
werkvormen, 

niet de 

methode   

Kwalitiatieve borging.  

Samen Leren 

Samen  
        Visie/ concretisering  
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Verantwoordelijk      ProtestantChristelijke 

identiteit.   

Taalonderwijs  Aansluiten op de 

onderwijsbehoefte 

op het gebied van 

taal/lezen.  

Taal als voertuig in 
dagelijks 
activiteiten.  
  

Leerkrachten van 
de onderbouw 
worden gecoacht in 
denkstimulerende 
gesprekstechnieken   

  

  
Kurzweil wordt 

geïmplementeerd.  

Bijstellen  
en borgen  

  

  

  

    

  

  

Focuspunt:  

‘Slimmer 

organiseren’  

 Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waarbij bewust gebruik wordt 

gemaakt van ruimtes binnen en buiten de school, om het leerproces te 

verrijken en het leerrendement te verbeteren  
 Wij faciliteren het altijd en overal kunnen leren van kinderen, door het 

bieden van toegang tot digitale leeromgevingen om de effectieve leertijd te 
vergroten en om partnerschap met ouders mogelijk te maken  

 We gebruiken interne en externe netwerken om op efficiente wijze 

expertise daar in te zetten waar en wanneer dat mogelijk is.  
  

Waar werken 

we aan?  
Wat willen we 

bereiken  
15/16  16/17  17/18  18/19  

Samen Leren 

samen 

verantwoordelij 

k  

Kindniveau (zie 
heterogeen 
werken bij  
leergemeenschap 
)  
Teamniveau 

toewerken naar 

een professionele 

cultuur.  

Handleiding 
schrijven en 
delen op 
teamniveau. 
Teamoverzich 
t van 
stimulerende 
en 
belemmerend 
e factoren.  
  

Feedback kunnen 

geven en  
ontvangen  

  

Nemen, geven en 

krijgen van eigen 

verantwoordelijkhei 

d.   

  

Katelier      Visie/  
concretisering  
Katelier 
onderwijs, 
experimenteerfas 
e concretisering 
van visie  
  

De omgeving en 
buiteschoolse 
expertise wordt 
ingezet. 
Leerkrachten 
benutten elkaars 
talent.  
Ondersteuning van 
ouders.  
Inzetten website.  
Implementeren visie  

Kwalitatiev 

e borging  
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7. GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL  
• Schoolontwikkelplan  

• Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken o Ouders o leerlingen  

• Beschrijving ouder- en leerlingpopulatie   

• Schoolondersteuningsprofiel   

• Scholingsplan   

8. GERELATEERDE DOCUMENTEN ORGANISATIE  
• Strategisch beleidsplan (Koersplan)  

• Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen SKOzoK 2014-2018”  

• Ernstige enkelvoudige dyslexie  

• Ondersteuningsplan  

• Route t.a.v. ondersteuning   

• Gesprekscyclus    

• Veiligheidsplan   

• Procedure schorsen en verwijderen  

  

  

    

A. Professionalisering 2015-2019  
  

In onze organisatie dienen mensen zich steeds verder te ontwikkelen. Dit kan 

formeel (training, cursus) dan wel informeel. Ieder teamlid is zelf 

verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling.  

  

De persoonlijke ontwikkeling wordt steeds in relatie gezien met de school en 

organisatieontwikkeling. Naast eigen ontwikkeling is daarbij het met en van 

elkaar (door) ontwikkelen van belang.  

  

Het koersplan en SKOzoKscholingsbeleid geven hier duidelijk richting aan.  

  
  

Voor de drie scholen:  

- Cross-Overs. Ieder teamlid, KO-er en directielid ontwikkelt zich verder 

door met en van elkaar te leren op de werkplek.   

http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Dorenhagen/schoolinformatie/kwaliteit/Gedeelde%20%20documenten/Tevredenheidspeiling%20ouders%20DH%20Web.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Dorenhagen/schoolinformatie/kwaliteit/Gedeelde%20%20documenten/Tevredenheidspeiling%20ouders%20DH%20Web.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Dorenhagen/schoolinformatie/kwaliteit/Gedeelde%20%20documenten/Tevredenheidspeiling%20leerlingen%20web.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Dorenhagen/schoolinformatie/kwaliteit/Gedeelde%20%20documenten/Tevredenheidspeiling%20leerlingen%20web.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/2014%20ondersteuningsprofiel%20PO%203009%20DH.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/2014%20ondersteuningsprofiel%20PO%203009%20DH.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/default.aspx
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/default.aspx
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/default.aspx
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/default.aspx
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/default.aspx
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/default.aspx
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/Het%20KOMPAS%20van%20SKOzoK%20voor%20schooljaar%2015-16.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
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- Inspiratiemomenten t.a.v. de drie pijlers van het koersplan - Onderbouw:  

o Hoe om te gaan met talige ontwikkeling en 

stimulering daarvan.  

o M.b.v. Denk stimulerende gespreksmethodiek o   

  

Voor de Zonnewijzer:  

- Verdere teamontwikkeling t.a.v. de opbrengsten vna het onderwijs op alle 

gebied. (de schoolstandaard en leerlijnen)  CED  

- Scholing van Slim plan om coöperatieve werkvormen structureel in te 

kunnen zetten  

- Nadere uitwerking van OPP en HGW  

- Over 4 jaar hebben alle medewerkers een aanvullende opleiding, training 

gevolgd  die aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van SBO kinderen. 

Denk hierbij aan training, cursus richting gedrag Master SEN.  

  

Voor de Dorenhagen  

- Verder team ontwikkeling op werken in heterogene groepen  

- Scholing op Slim plan t.a.v. coöperatieve werkvormen  

  

Voor de Windroos  

  

- Denk stimulerende gespreksmethodiek (DGM)  

- Taal/NT2  training (gezien groot aantal anderstalige kinderen op school  

- Teamleren: instructiedoelen nader koppelen aan werkplekdoelen - leren 

leren   
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B. Schoolontwikkelplan 2015-2016  
  

Doel/Ambitie  Prestatie-indicatoren  Welke maatregelen nemen om dit doel 

te bereiken Tijdspad  

Evaluatie  

(resultaat 

gerealiseerd + 

vervolgactie)  

Opbengsten  

  

Borging kwaliteit groepsplannen en weekplanning wat de groep 
nodig heeft om op niveau het juiste aanbod te krijgen, vanuit data 
gegevens en onderwijsbehoefte van de leerlingen   

Borging IGDI-model (aanpak- en oplossingsstrategieën  tijdens 
instructie en verwerking, vanuit reflectie)  

Leesopbrengsten groep 3-4-5 60% I-II-III. Organisatievorm met als 
doel hoge opbrengsten en een beredeneerd aanbod waarvan 
Estafette een onderdeel is.  

  

Borging tijdens groepsbesprekingen  

(KO) en groepsbezoeken (KO-AL)  

  

  

  

  

  

Overleg over organisatievorm  

Logboek in groepsplannen  

  

Heterogeen werken  

(Samen Leren Samen  

Verantwoordelijk)  

Routines (SLIM-plan) zijn helder en zijn zichtbaar in iedere groep. 
Experimenteren  10 werkvormen (schoolbreed). (Richting geven 
aan leerjaren, vakgebieden.)  
Op teamniveau zijn bindende afspraken op bovenstaande 
werkvormen. (Koppeling leerjaren, vakgebied.)  

  

Trainers volgen training Slim Plan.  

Coaching on the job door de trainers.  

2 studiedagen met kinderen.  Na 
iedere training terugkoppeling in 
teamvergadering door trainers. 
Minimaal drie keer per jaar deel van 
studiedag besteden aan 
implementatie en borging.  
Coördineren en borging door trainers 

in samenwerking met MT en KO.  

  

Teamniveau toewerken 

naar een professionele 

cultuur. (Slimmer 

organiseren)  

Er is een teamoverzicht gezamenlijk gemaakt met ieders kwaliteiten 
en belemmerende factoren. Ieders kwaliteiten zijn inzichtelijk en 
worden ingezet ten behoeve van de samenwerking.  
De focus ligt op  

- ‘blanco’ luisteren (zonder oordeel, ervaringen/ mening) - 

feedback kunnen ontvangen/ geven (gericht op feiten en 

verbetering)  

Eerste studiemoment om  

handleidingen en teamoverzicht vast te 
stellen.  (AL/CD)  
Levend houden van handleidingen 
tijdens teamvergaderingen en 
studiedagen. (AL/CD)   
Middels casus/rollenspel / andere  
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 - wederzijds brengen/halen en geven/ nemen (enigszins in balans)  

- (eigen) verantwoordelijkheid geven/ nemen/ krijgen  

werkvormen concretiseren van elkaar 

aanspreken op, gekoppeld aan 

handleidingen. (AL/CD)  

 

Taalonderwijs gr. 1/4  

(Slimmer organiseren)  

  

Koppeling van taaldoelen (groepsplan) aan hoeken en dagelijkse 
activiteiten/belevingswereld van de kinderen en aan clusters.  

  

Leerkrachten maken bewust gebruik maken van de leeromgeving.  

Taal als voertuig in dagelijks activiteiten. Handelend niveau als 

uitgangspunt nemen.  

Inzet en begeleiding van proces door 
logopedisten Haagstraatplein. Thema 
voorbereiding met hele 
onderbouwteam. Koppeling  
doel/activiteit. (leerkrachten ob/AL) 

Betrekken van ouders bij thema’s.  
(leerkrachten)  

  

  

Kurzweil gr. 5/8  Inzetten Kurzweil ten behoeve van gediagnostiseerde dyslecten. 
Kinderen en collega’s bovenbouw worden wegwijs gemaakt met het 
programma, middels scholing door de leerkrachten stuurgroep. 
Kurzweil wordt ingezet bij spelling en werkstukken.  

  

Stuurgroep maakt jaarplanning, borgt 
scholing van leerlingen en 
leerkrachten.  
Stuurgroep bewaakt 
kurzweilontwikkelplan als leidraad voor 
proces..  
Ouders worden betrokken bij proces 
(bijv. als scanexpert).  
4 keer per jaar wordt Kurzweil tijdens 

teamvergadering als agendapunt 

opgenomen. (Stuurgroep Anneke)  

  

  

  

  

   
  

Bijlage 1: Inspectie kwaliteitsaspecten.  

a. OPBRENGSTEN  

K1 = Kwaliteitsaspect 1  

De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden.  

1.1*  

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 

mag worden verwacht.  
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1.2*  

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van 

de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

b. ONDERWIJSLEERPROCES  

K2 = Kwaliteitsaspect 2  

De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.  

2.1*  

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.  

2.2*  

De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.  

2.4*  

De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften 

van leerlingen met een taalachterstand.  

K3 = Kwaliteitsaspect 3  

De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken.  

  

K4 = Kwaliteitsaspect 4  

Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen.  

  

K5 = Kwaliteitsaspect 5  

De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken.  

5.1*  De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.  

5.2*  De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.  

5.3*  De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.  

K6 = Kwaliteitsaspect 6  

De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

  

C.  ZORG EN BEGELEIDING  

K7 = Kwaliteitsaspect 7a  

De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.  
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7.1* De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 

leerlingen.  

K8 = Kwaliteitsaspect 8  

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg.  

8.3*  De school voert de zorg planmatig uit.  

D. KWALITEITSZORG  

K9 = Kwaliteitsaspect 9  

De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.  

  

E. WET- EN REGELGEVING  
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C. Ouder en kindpopulatie  
  

  



22  
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24  

  

  

Prognose aantal leerlingen   

Op de teldatum van 01-10-2014 hebben we 166 leerlingen. Dit zijn er 227 minder.  Reden:  
Een aantal kinderen zijn afgelopen schooljaar verhuisd. Daarbij neemt de aanmelding iets af..  
  
   
  

  

  

  

Identiteit   

Betreft de opgegeven gegevens bij inschrijving  

    

  Gezinssamenstelling 01-10-2014          

Opleiding ouders per 01-10-2014  

  

230 

232,25 

234,5 

236,75 

239 

2014 2015 2016 2017 

237   237   

239   

237   

  

53 ,54%   40 ,27%   

3 ,98%   2 ,21%   

Geen of niet 
opgegeven 

R.-K 

Protestant 

overig 
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 Gezindte per 01-10-2014         

  

  
        

 
  
  

2 , 2   
10 , 8   

87   

Cat 1: basisonderw. 
of (v)so-zmlk 

Cat 2: lbo/vbo pro of 
vmbo bbl/kbl 

Cat 3: overig vo en 
hoger 

  

49 %   

40 %   

7 %   
4 %   

Identiteit 
  

Geen of niet 
opgegeven 

R.-K 

Moslim 

Overig 

  
  
  
  
  
  
  

  

81 %   

11 %   

8 %   Gezinssamenstelling 
  

Getrouwd of 
samenwonend 

Gescheiden 

een-oudergezin 


