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1 Inleiding
Beste lezer,

Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van Openbare Basisschool De Spelwert. In dit plan verwoorden wij onze
beleidsvoornemens voor de komende 4 schooljaren en het plan is daarmee uitgangspunt voor de onderwijskundige
beleidsplanning per schooljaar, verantwoordingsdocument naar bestuur, directie, team, ouders en inspectie en het is
de basis voor de ontwikkeling van onze school. Met dit schoolplan willen we niet alleen voldoen aan de wettelijke
verplichtingen; dit schoolplan is met name geschreven voor de school zelf. Door het opstellen van dit schoolplan is de
school in beeld gebracht en gaan we ons richten op ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. We zien het plan als een
dynamisch plan, waarin met name het 4 jarenplan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt, waarvan verslag wordt
gedaan in het sociaal jaarverslag. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren. Het 4 jarenplan wordt voor elk schooljaar steeds uitgewerkt in een jaarplan. Dit plan wordt in het begin van
het schooljaar besproken met het team. Daarnaast wordt door de directie en/of ib-ers per onderwerp een plan van
aanpak opgesteld. Het schoolplan is tot stand gekomen op basis van eigen beleidskeuzes van directie en team
binnen de wettelijke regelgeving en op het Bestuursondernemingsplan (BOP) 2020-2023 van stichting Stroomm
waarin wij onze ambities weergeven voor de komende vier jaren.

De richting van het strategisch beleid is tot stand gekomen in een gezamenlijke dialoog en met input vanuit
verschillende geledingen als leerkrachten, directeuren, bestuur, GMR en Raad van Toezicht.
Na jaren met de focus op onderwijskwaliteit en ondernemend onderwijs hebben wij ons van 2016 tot 2019 gericht op
de toekomstgerichtheid van onze leerlingen, leerkrachten en organisatie. Kinderen moeten vaardigheden worden
geleerd die ze nodig hebben in de maatschappij van nu en de toekomst, zoals informatie- en ICT-vaardigheden.
Daarnaast vinden we het als maatschappij belangrijk dat volwassenen niet alleen goed zijn in hun vak en werk, maar
ook creatief en kritisch denken en uitstekend kunnen samenwerken. Dit zijn vaardigheden die al op onze
basisscholen worden aangeleerd en geoefend. Deze keuzes in het strategisch beleid van Stroomm hebben
geresulteerd in een stabiele en duurzame organisatie van waaruit wij ons de komende jaren gaan richten op het
onderwijsvak en de inspiratiebron voor leerkrachten: het Kind.
Het BOP 2020-2023 is ‘Een duik in de verdieping”, waarvan het faciliteren van vakmanschap de kern vormt.
Zie ook: Strategisch beleid Stroomm en www.stroomm.nl

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Stroomm

Voorzitter College van Bestuur a.i.  Dhr. T. van den Hanenberg

Adres + nr.:  Kersenbogerd 4

Postcode + plaats:  5328 GW Rossum

Telefoonnummer:  0418-663924

E-mail adres:   info@stroomm.nl (mailto:info@stroomm.nl)

Website adres:   www.stroomm.nl (http://www.stroomm.nl)

Gegevens van de school  

Naam school:  obs de Spelwert

Directeur:  Dhr. P. Van den Bossche

Adres + nr.:  de Zandkampen 48

Postcode + plaats:  5301 WE

Telefoonnummer:  Zaltbommel

E-mail adres:   directie@spelwert.nl (mailto:directie@spelwert.nl)

Website adres:   www.spelwert.nl (http://www.spelwert.nl)
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De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. De directie vormt samen met de intern
begeleider het managementteam (MT) van de school.

Onze school wordt bezocht door 183 leerlingen (per 01-10-2019).

Van deze leerlingen hebben 5 leerlingen een gewicht van 0,3 en 7 leerlingen een gewicht van 1,2. Er zijn 24 NOAT-
leerlingen.

Onze school is gelegen in een ruim 35 jaar oude “nieuwbouwwijk” met koop- en relatief duurdere huurwoningen. De
grootste groep ouders heeft een middelbare of hogere beroepsopleiding. We hebben relatief weinig leerlingen met
een extra leerling-gewicht. 

De Spelwert is thans gehuisvest in 2 schoolgebouwen. Al vanaf de oprichting van de Spelwert 35 jaar geleden, delen
wij samen met Christelijke basisschool de Leiboom één schoolgebouw. In schooljaar 2009-2010 is het gebouw uit
1981 compleet gerenoveerd. Bij de start van schooljaar 2010-2011 hebben we ook gezamenlijk onze nieuwbouw in
gebruik genomen. Daar beschikken we over 4 leslokalen, 2 extra ruimten voor handvaardigheid en techniek, een
directie-kantoor, een personeelsruimte, 2 spreekkamers en een gymzaal. In de nieuwbouw zijn ook een
peuterspeelzaal en BSO, georganiseerd door Smallsteps, gehuisvest. De christelijke school kunnen we beschouwen
als een concurrerende school. 

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

* Sterke zorg 
•  Snappet, Kanjerschool, Engels, Frans 
• Specialismen: hoogbegaafdheid (plusklas), rekenen en
taal, jonge kind 
• 4 ankerpunten: bewegen, eerst met handen en voeten,
coöperatief leren, coherent leren 
• Actieve O.R en M.R., 
* Brede school 
• Gymzaal op eigen locatie 
• Kennis van de doelen/doorgaande lijn 
• Mooie ruime schoolomgeving 
• Gezonde school 
* Aandacht voor burgerschap 
* Aandacht voor het zorgvuldig omgaan met natuur en
milieu

• ICT 
• PR 
• Onaantrekkelijk gebouw 
* De school is geen trendsetter in onderwijsvernieuwing  
  

KANSEN BEDREIGINGEN

• Blink geïntegreerd 
• Inzet specialismen  
• Specialismen uitbreiden 
• Opbrengst Gericht Werken (OGW) in 4D (rekenen en
pedagogisch handelen) 
• Nieuwe werkwijze basisondersteuning/eigen leerlijn 
• Kooklokaal 
• Gebruik Parro 

 • Inmeng veeleisende ouders 
• Krimp in leerlingaantal 
• Passend onderwijs, arrangementen invullen / grote
groepen / van alle markten thuis i.v.m. zorgleerlingen 
• Andere school in gebouw, veel scholen in Zaltbommel 

4 Risico's
Onze veranderende omgeving stelt hoge eisen aan ons. Naast de sterke punten van onze organisatie Stroomm, zijn
er ook een aantal risico's. Een daarvan is de krappe arbeidsmarkt. Dit heeft betrekking op de gehele onderwijssector,
maar mede door onze grote regionale aanwezigheid met meerdere kleinere onderwijslocaties kan dit aanzienlijke
impact hebben op onze organisatie.
Krapte arbeidsmarkt
Een belangrijke ontwikkeling voor de komende periode is het omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft niet
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alleen invloed op nieuw personeel, maar geeft ook extra druk op ons huidige personeel en activiteiten.
Grotere verschillen in onderwijsbehoefte
Een andere impactvolle ontwikkeling zijn de steeds grotere verschillen in aanwezige onderwijsbehoeften van onze
leerlingen (mede onder invloed van passend onderwijs). Om iedere leerling gelijke kansen te kunnen bieden dienen
we voor iedere leerling uitdagend en effectief onderwijs aan te bieden. Dit vraagt inzicht in de leerling en
mogelijkheden om het onderwijs aan te passen.
Continuering daling aantal leerlingen en concentratie besturen
Hoewel de krimpprognoses iets zijn bijgesteld, is er een continuering van de daling van het aantal leerlingen te
verwachten Mede onder invloed van deze daling is er ook een concentratie van onderwijsbesturen zichtbaar in de
regio waar Stroomm het onderwijs verzorgt.
Onderwijs beter aansluiten op de leerling
Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat we onderwijs steeds beter aan kunnen sluiten op de leerling. Zo is de
kennis van het brein (hoe leerlingen leren) en de variatie in de didactische activiteiten de laatste jaren sterk uitgebreid.
Ook technologische ontwikkelingen en het gebruik van data zorgen voor meer mogelijkheden voor het onderwijs om
beter bij de leerling aan te sluiten.
Samenwerkingen, zowel regionaal als lokaal
Kansen zijn er ook nog om meer van elkaar te leren en samen te werken. Zowel regionaal binnen de gemeente of met
collega-besturen om in te spelen op gemeentelijk of sector brede ontwikkelingen. Maar ook binnen onze eigen
organisatie, zo kan de interne audit worden gekoppeld aan zelfevaluatie en kan collegiale betrokkenheid en het
gebruik van expertise middagen worden gestimuleerd.
Doorlopende leerlijnen ontwikkelen met diverse partners
Mogelijkheden liggen er ook nog bij het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen met partners. Hierbij kan gedacht
worden aan kindcentra waarbij opvang en onderwijs worden gecombineerd en het realiseren van een soepelere
overstap van naar VO.

5 De missie van de school
Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs).  Wij staan open voor
alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, hun geloof, cultuur of geaardheid  (tenzij het
schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen
bieden). In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Tijdens de
lessen wordt rekening gehouden met deze verschillende achtergronden. Het is ons doel om leerlingen cognitief en
sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het
eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan
het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we
veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Tenslotte bevorderen wij het actief burgerschap en de sociale integratie. Een goede mentaliteit van zowel leerling als
leerkracht en een prettige werksfeer binnen de school dragen bij tot een positieve vorming van de leerling. Een goede
onderlinge verhouding tussen de leerkrachten in hun relatie met de kinderen en de ouders / verzorgers vinden we
zeer belangrijk. Daarbij is het uitgangspunt dat leerkrachten en ouders zo veel mogelijk op één lijn zitten. We
verwachten dat ouders/verzorgers meewerken aan het uitvoeren en handhaven van regels en afspraken, zoals die op
onze school gelden; wij zijn een "Kanjerschool". Er wordt getracht de leerlingen een eigen mening te laten vormen en
naar elkaar te leren luisteren. We stimuleren dat de kinderen elkaar accepteren en verschillende meningen
respecteren, mits deze niet kwetsend naar anderen zijn.

Onze slogan is: Op de Spelwert kunnen kinderen worden wie ze zijn.

De missie, visie en kernwaarden van Stroomm

De missie van Stroomm geeft invulling aan de aard en het bestaansrecht van onze organisatie. Stroomm realiseert
onderscheidend, openbaar onderwijs.

▪ De organisatie en haar medewerkers zijn enthousiast, competent en toegerust om vorm te geven aan kwaliteit.
▪ Het openbare karakter van Stroomm kenmerkt zich door openheid en samenwerking, door ruimte voor allen en een
gelijkwaardige behandeling van leerlingen, ouders en medewerkers.
▪ Stroomm onderscheidt zich door het bieden van kwalitatief hoogstaand, vernieuwend onderwijs op alle scholen,
waarbij meerdere onderwijsconcepten vorm en inhoud bepalen. Het streven is om de kinderen op het gebied van
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kennis, vaardigheden en attitudevorming een stevige basis te bieden en hen professioneel en betrokken te
begeleiden in hun individuele ontwikkeling tot volwaardige en kritische participanten van de maatschappij.
▪ Stroomm richt zich op samenwerking met andere partners op onderwijskundig, opvoedkundig, cultureel,
maatschappelijk en sportief terrein. Zo realiseren we samen een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar.
Stroomm is een professionele progressieve onderwijsorganisatie die ondernemen aanmoedigt en gelooft in openbaar
onderwijs. Daarom krijgen de 15 Stroomm-basisscholen de vrijheid om hun visie zelf vorm en inhoud te geven. Met de
gemeenschappelijke ambitie om het optimale te halen uit ieder van onze circa 3.000 leerlingen.
• Why: ‘Wij geloven in eigenzinnig onderwijs.’
• How: ‘Daar zorgen wij voor door onze basisscholen de vrijheid te geven hun visie op eigen wijze vorm en inhoud te
geven.’
• What: ‘Wij zijn een schoolbestuur dat ondernemen aanmoedigt.’
Wij gaan hierbij uit van het feit dat openbaar onderwijs van en voor iedereen is. Dit resulteert in een aantal
democratische uitgangspunten die typerend zijn voor openbaar onderwijs. Deze punten vormen mede de basis voor
onze kernwaarden:
• Kwaliteit en brede ontwikkeling
• Openheid, vrijheid en vreedzame communicatie
• Betrokkenheid, tolerantie en participerend in de maatschappij
• Gelukkig samenwerken op basis van gelijkheid en diversiteit
• Ambitieus
Stroomm-scholen staan hierbij voor:
• Hoogstaand, vernieuwend, onderwijs
• Enthousiaste en competente medewerkers
• Openheid en samenwerking
• Een brede, ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar
• Een stevige en brede basis voor de toekomst
Geluk is bij Stroomm een belangrijk uitgangspunt. Veel van onze circa 250 personeelsleden hebben antwoord
gegeven op de vraag ‘waar word je gelukkig van?’ Dit heeft 5 gelukspijlers opgeleverd die samen het woord ‘sterk’
vormen. De gelukspijlers zijn: Samenwerken, Talentontwikkeling, Evenwicht, Regie en het Kind. Deze vormen o.a. de
basis voor het personeelsbeleid.
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6 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

* Op onze school geven we Engelse les in de groepen 1 t/m 8

* Op onze school kunnen leerlingen Franse les volgen van groep 6 t/m 8

* Op onze school werken we regelmatig eerst met handen en voeten

* Op onze school hoort coöperatief leren erbij

* Op onze school zijn we coherent leren aan het ontwikkelen

* Op onze school bewegen we regelmatig en ontwikkelen we bewegend leren

* Op onze school doen we veel aan burgerschap

* Op onze school vinden we kanjergedrag vanzelfsprekend

* Op onze school hebben we aandacht voor gezonde voeding (moestuin en kooklokaal)

* Op onze school hebben we aandacht voor het zorgvuldig omgaan met natuur en milieu (o.a. afval beperken en
scheiden, het schoonhouden van de omgeving)

* Op onze school worden gymlessen gedeeltelijk verzorgd door een vakleerkracht

* Onze school staat in een groene omgeving en heeft veel speelruimte.

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Ontwikkeldoelen Stroomm

Voor deze schoolplanperiode is Stroomm wederom vol ambitie. In dit schoolplan willen wij deze Stroomm-ambities
kanaliseren en concretiseren voor de periode 2020-2023. Met dit plan geven wij invulling aan de goede dingen die wij
willen behouden en de aspecten die wij willen verbeteren. En dit om zo optimaal in te spelen op de ontwikkelingen die
zich binnen en buiten onze organisatie afspelen.
Het BOP bevat geen op zichzelf staande ambitie. Het BOP dient te worden gezien als een volgende stap in de weg
die Stroomm als professionele organisatie sinds de oprichting in 2007 is ingeslagen. Een weg die onze leerlingen en
medewerkers veel heeft gebracht en waarop we verder bouwen.

De eerste jaren is de focus met name gericht op het op- en inrichten van de nieuwe Stroomm organisatie. De periode
2012-2015 heeft met het BOP ‘Keuze voor kwaliteit’ in het teken gestaan van het creëren van een gezamenlijke visie
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op en invulling van het containerbegrip ‘kwaliteit’. Hierbij is het onze ambitie geweest om niet alleen te voldoen aan de
wettelijke basiseisen die ons gesteld worden, maar ook een eigen visie en kader te ontwikkelen van de kwaliteit die
wij als Stroomm nastreven. Ambitieus als wij zijn leggen wij de lat hierbij hoog. En we kunnen dit waarmaken.
Vanaf 2016 heeft onze focus gelegen op het toekomstbestendig maken van onze organisatie, de leerkracht en onze
leerlingen. Wij dienen er ook voor te zorgen dat onze leerlingen van morgen hoog kwalitatief onderwijs krijgen. Mede
gezien het krimpend aantal leerlingen heeft dit iets gevraagd van zowel onze leerkrachten en medewerkers als onze
organisatie.

Ons HR beleid heeft als uitgangspunt geluk. Alle hebben scholen antwoord gegeven op de vraag ‘waar word je als
leerkracht gelukkig van?’ Dit heeft 5 gelukspijlers opgeleverd die samen het woord ‘sterk’ vormen. De gelukspijlers
zijn: 
-Samenwerken
-Talentontwikkeling
-Evenwicht
-Regie 
-het Kind
De uitwerking van deze pijlers vind je in het HR beleid en komt terug in bijvoorbeeld de expertisemiddagen en HR
instrumenten. 

The golden circle van Stroomm:
- Why: ‘Wij geloven in eigenzinnig onderwijs.’
- How: ‘Daar zorgen wij voor door onze basisscholen de vrijheid te geven hun visie op eigen wijze vorm en inhoud te
geven.’ 
 - What: ‘Wij zijn een schoolbestuur dat ondernemen aanmoedigt.’ 
Wij gaan hierbij uit van de volgende kernwaarden: • Kwaliteit • Openheid • Betrokkenheid • Onderscheidend •
Ambitieus.

Ontwikkeldoelen Spelwert

De Spelwert heeft voor de komende 4 jaar de volgende (grote) verbeterthema's vastgesteld:
1. Coherent leren in W.O. vakken /gedegen Blink implementatie
2. Nulmeting van leerkrachtvaardigheden 
4. Seksuele voorlichting/opvoeding
5. Verbeterplan rekenen
6. OGW in 4 D
7. verdere ontwikkeling gezonde school
8. inzetten van Chromebooks t.a.v. ICT
9. Vanuit BOP (BestuursOndernemingsPlan)

Deze ontwikkelthema's zijn opgenomen in de 4 jaren plannen voor deze schoolplanperiode. 

8 Onze visie op lesgeven
Onze visie op lesgeven

Op de Spelwert geven wij les vanuit de ankerpunten: bewegen, eerst met handen en voeten, coöperatief leren en
coherent leren. Door onze lessen vanuit deze ankerpunten vorm te geven, zorgen wij ervoor dat de leerlingen op een
prettige manier tot leren komen en dat aangeboden kennis gemakkelijk wordt opgeslagen. 

Bewegen: bij beweging komt er extra zuurstof in het brein waardoor je je ontspant er er dopamine vrijkomt. En dat
brengt kinderen in een opperbeste staat om te leren!  
In de praktijk betekent dit dat wij onze leerlingen laten bewegen tijdens het leren, bijvoorbeeld door een estafette
rondom de spellingsles uit te zetten, een 'ren je rot' spel te doen vanuit technisch lezen of te springen over de
getallenlijn van de rekenles. 

Eerst met handen en voeten: door kinderen eerst te laten ervaren, onderzoeken en ontdekken beklijft de
aangeboden leerstof beter en krijgt elk kind de kans om te leren op de manier die het beste past. 
Dit is terug te zien in ons onderwijs doordat wij zoveel mogelijk leerstof inzichtelijk maken voor leerlingen door hen
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hier met handen en voeten mee aan de slag te zetten. Bijvoorbeeld door oppervlaktes van ruimtes werkelijk op te
meten en de principes van drijven en zinken te laten uitproberen.

Coöperatief leren: met coöperatief leren geven we aandacht aan vaardigheden als overleggen, oplossingen
bedenken, doorvragen, je mening geven. Zo leren kinderen samenwerken en worden de sociale vaardigheden
versterkt.  
In al onze groepen wordt structureel aandacht besteed aan coöperatief leren vanuit passende werkvormen. Zo
werken kinderen regelmatig vanuit de werkvorm placemat om bijvoorbeeld de teksten van begrijpend lezen te
verwerken en wordt het weekend vanuit de binnen-buitenkring besproken.

Coherent leren: Coherent leren is leren in verbindingen. Door de leerstof in een context te plaatsen, leren kinderen
meteen wat ze met die kennis kunnen doen. Bovendien leren ze het gemakkelijkst wanneer die informatie wordt
gekoppeld aan kennis die ze al hebben.  
Dit ankerpunt zal in deze schoolplan periode worden doorontwikkeld in de praktijk van ons onderwijs. Dit gaan wij
onder andere doen door de implementatie van de methode Blink waarbij de vakken wereldoriëntatie geïntegreerd
worden aangeboden.

Het kind is er niet voor de school, maar de school is er voor het kind!

Op school willen we dat de kinderen zich in een veilige en prettige omgeving ontwikkelen tot evenwichtige kinderen,
die zo goed mogelijk zijn toegerust voor deelname aan de samenleving.
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Ieder kind is van harte welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Onze
school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen in hun houding
op het gebied van: zelfvertrouwen, zelfkennis, omgaan met anderen en positief gedrag. 

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Ons onderwijs richt zich op:

- de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling

- het ontwikkelen van creativiteit en lichamelijke vaardigheden

- op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale en culturele vaardigheden

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 

• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs

• onderwijs op maat geven: differentiëren

• gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend), zie ook onze ankerpunten

• een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen

• kinderen zelfstandig (samen) laten werken, zie ook onze ankerpunten

Tijdens studiedagen zijn we bezig geweest met het in kaart brengen van ons didactisch DNA: 

- Behaviorisme (leerkracht is kennisbron, vnl. conditioneren;  naamgeving=Frank),

- Cognitivisme (informatieverwerking en strategieën aanleren; naamgeving=Astrid),

- Constructivisme (onderzoeken, ontdekken, ervaren en reflecteren; naamgeving is Stijn) 

- Connectivisme (leggen van nieuwe verbindingen in het kennisnetwerk; naamgeving is Noah). 

Hier is uitgekomen dat wij als team ons gaan ontwikkelen op het constructivisme. Dit houdt in dat leren tot stand komt
door onderzoeken, ontdekken en ervaren om vervolgens te reflecteren op de leerervaring. De leerlingen worden actief
betrokken in de kennisconstructie. Vanuit deze ontwikkelingen en inzichten is onze visie op lesgeven opgesteld.
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9 Onze visie op identiteit
Onze school is een openbare school. Dat betekent dat wij openstaan voor alle kinderen, ongeacht hun
levensovertuiging, hun geloof, cultuur of geaardheid. In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat de kinderen opgroeien in
een multiculturele samenleving. Tijdens de lessen wordt rekening gehouden met deze verschillende achtergronden.
Zonder een voorkeur uit te spreken laten wij de kinderen kennis maken met die verschillende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten. Tenslotte bevorderen wij het actief burgerschap en de sociale integratie. Een goede
mentaliteit van zowel leerling als leerkracht en een prettige werksfeer binnen de school dragen bij tot een positieve
vorming van de leerling. Een goede onderlinge verhouding tussen de leerkrachten in hun relatie met de kinderen en
de ouders / verzorgers vinden we zeer belangrijk. Daarbij is het uitgangspunt dat leerkrachten en ouders zo veel
mogelijk op één lijn zitten. We verwachten dat ouders/verzorgers meewerken aan het uitvoeren en handhaven van
regels en afspraken, zoals die op onze school gelden. Er wordt getracht de leerlingen een eigen mening te laten
vormen en naar elkaar te leren luisteren. We stimuleren dat de kinderen elkaar accepteren en verschillende meningen
respecteren.

Door het ontwikkelen van de zelfstandigheid trachten we het zelfvertrouwen van de kinderen te stimuleren. Het geloof
in eigen mogelijkheden en het accepteren daarvan is dikwijls een stimulans voor het kind om verder te gaan in de
ontwikkeling. mits deze niet kwetsend naar anderen zijn.

10 Onderwijskundig beleid
Identiteit

Onderwijs is een ontmoeting van leerlingen en leerkrachten. Deze ontmoeting heeft in eerste instantie een betekenis
in de zin van wederzijds welbevinden en betrokkenheid (intermenselijke betekenis) en vervolgens ook een
onderwijskundige betekenis. Leerlingen en leerkrachten bepalen voor een groot deel elkaars ontwikkelingskansen.
Goed onderwijs (o.a. door middel van de onderwijskundige vormgeving) is gericht op het streven van ieder kind om
zichzelf en zijn omgeving te leren kennen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Onze onderwijskundige doelen komen overeen met de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de wet op het
basisonderwijs zijn omschreven:

1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
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2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van
creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

3. Het onderwijs: gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is mede gericht op het
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en is er mede op gericht dat leer-lingen kennis hebben van
en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

4. Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding
die is afgestemd op de (onderwijs)behoeften van de leerling.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneenslui-tende
schooljaren de school kunnen doorlopen. De Spelwert biedt de kinderen de gelegenheid om een continu
ontwikkelingsproces te doorlopen. Samen met de ouders leveren wij een bijdrage aan het kun-nen functioneren van
het kind op zijn/haar eigen niveau, rekening houdend met de aard, karakter, be-gaafdheid, belangstelling en
motivatie. Het kan voorkomen dat op grond van vorderingen, tempo, rijping en/of ontwikkeling in samenspraak met de
ouders besloten wordt dat een kind verlengde of verkorte leertijd nodig heeft. De leerstof wordt dan geheel of
gedeeltelijk aangepast aan het niveau waarop het kind functioneert.

Actief burgerschap en sociale integratie.

De school speelt een belangrijke rol in het verbinden van kinderen en jongeren met onze samenleving.
Burgerschapsvorming is dan ook essentieel.  Kort samengevat heeft burgerschap betrekking op de kennis, de
vaardigheden, de houdingen, de reflecties en de gedragingen van mensen. Voor leerlingen komt dat neer op leren
omgaan met verschillen en conflicten en op democratisch en maatschappelijk verantwoord handelen. Omdat de
opvattingen van ouders, vrienden, leraren en docenten nogal uiteen kunnen lopen, is het een algemene taak van de
school om kinderen en jongeren burgerschap bij te brengen. 

Burgerschap is geen vak apart, maar een manier van omgaan met kinderen en lesgeven. De kinderen worden
uitgedaagd om na te denken over hun individuele rol als actieve burger in onze samenleving. In de cursorische
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur komen de basisbegrippen ruimschoots aan bod. Bovendien zorgen
wij ervoor dat de kinderen uitgenodigd worden tot het vormen en uiten van meningen over deze begrippen, open
staan voor en deelnemen aan discussies en leren ieders mening te respecteren.

Maar hoe geef je dat op een doeltreffende manier vorm?  Enkele aanknopingspunten zijn:

1. Een veilige en open sfeer creëren.                                                                        

Een veilige en open sfeer is een cruciale voorwaarde voor burgerschapsonderwijs. Zo’n sfeer kun je onder meer
creëren door krantenberichten, ervaringen van kinderen of actualiteiten in te zetten als startpunt voor het bespreken
van ideeën, dilemma’s of ervaringen. Ook is het belangrijk om je te richten op het positieve: geef leerlingen het gevoel
dat ze er mogen zijn en een mening mogen hebben. Geef leerlingen ook het gevoel dat alles bespreekbaar is, ook als
dat soms lastig is.

2. Structurele aandacht in de les.                                                                              

Burgerschap een structurele plaats in het curriculum geven kan op heel wat verschillende manieren. In alle gevallen is
het belangrijk dat de gekozen benadering op een doordachte en stelselmatige manier wordt toegepast. In de bijlage is
te lezen wat wij op de Spelwert hiervoor inzetten. Zo kun je de buitenwereld structureel en vakoverstijgend naar
binnen te halen.

3. De wereld de school binnen halen.                                                                          

Gebeurtenissen in het leven van leerlingen of actuele maatschappelijke thema’s zijn een interessant vertrekpunt om
te leren over burgerschapsthema’s die direct aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Scholen hebben hier zo
hun eigen manieren voor. Op de Spelwert worden onderwerpen als seksuele intimidatie, kindermishandeling en
pesten in een cyclus besproken met de leerlingen. Dit wordt gedaan door de vertrouwenspersonen binnen de school.
Ook cyberpesten en verantwoord omgaan met internet komt b.v. via lessen van de schoolbibliotheek, aan bod

4. Wat je leert van vragen stellen.                                                                

Burgerschap gaat over kwesties waarover je anders kunt denken. Het is daarom belangrijk om naar elkaar te luisteren
en van elkaars standpunten te leren. Dat kun je onder meer doen door elkaar vragen te stellen en gezamenlijk te
onderzoeken welke antwoorden en opvattingen er mogelijk zijn. Zo leren leerlingen dat maatschappelijke kwesties op
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verschillende manieren benaderd kunnen worden en dat er voor veel thema’s geen standaard oplossingen mogelijk
zijn, waardoor de ontwikkeling van ruimte en respect voor andere ideeën en opvattingen dus belangrijk is.

5. Uitgaan van kernwaarden.                                                                           

Onderwijs in burgerschap begint bij breed gedragen kernwaarden als verdraagzaamheid en solidariteit. Op de
Spelwert werken we doelgericht en heel bewust – met behulp van de Kanjermethode – aan de ontwikkeling van zulke
waarden. De ontwikkeling van dergelijke waarden staan centraal bij burgerschapsonderwijs.

Gerelateerde kerndoelen aan integratie en burgerschap voor het primair onderwijs zijn opgenomen in de doelen: 36:
de leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. 37: de
leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 38: de leerlingen leren
hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen,
en ze leren respectvol omgaan met verschillen in opvattingen van mensen Ook aspecten van de kerndoelen 34 en 35
zijn van belang, en tot op zekere hoogte is ook kerndoel 39 aan burgerschap gerelateerd. 34: de leerlingen leren zorg
te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen 35: de leerlingen leren zich
redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument 39: de leerlingen leren met zorg
omgaan met het milieu.

Hoe geven wij op de Spelwert hieraan invulling? In de wereldoriënterende vakken komen de basisbegrippen
ruimschoots aan bod. Bovendien zorgen wij ervoor dat de kinderen uitgenodigd worden tot het vormen en uiten van
meningen over deze begrippen, open staan voor en deelnemen aan discussies en leren ieders mening te
respecteren. Dit uit zich onder andere in:

- de invulling van de kringgesprekken zoals hierboven beschreven

- het gebruikmaken van schooltelevisieprogramma’s zoals: verschillende filmpjes via School t.v., Nieuws uit de natuur
en Schooltv-weekjournaal 

- projecten zoals de Anne Frankkrant en actieve deelname groepen 7 & 8 aan activiteiten 4 mei comité Zaltbommel

- aandacht voor actuele maatschappelijke thema’s (Prinsjesdag, verkiezingen) in groep 7 en 8     

- gastsprekers zoals vanuit bureau Halt, de wijkagent, lessen over sociale media

- voorlezen in de nationale voorleesweek door een schrijver

- activiteiten  voor ons adoptiekind van Plan Nederland

- stimuleren deel te nemen aan het verenigingsleven

- deelnemen aan de Promenadeloop t.b.v. Roparun

- deelnemen aan verschillende activiteiten van de ANWB zoals: Streetwise, Pas op muis, fietsparcours

- betrokken bij kinderboerderij d.m.v. “adoptie ezel”

- workshops/voorstellingen i.v.m. culturele activiteiten

- de Kanjerlessen zoals deze gegeven worden in de groepen

- abonnement op het blad Samsam voor de bovenbouw

- samenwerkings activiteiten binnen de Brede school de Zandkampen (o.a. gezamenlijke projectweek, opening
kinderboekenweek, viering koningsspelen)

- leerlingen van groepen 8 lezen maandelijks voor aan peuters van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf

- participeren bij de actie “Nederland schoon”

- jaarlijks bezoek leerlingen groep 8 Rijksmuseum

- projecten natuur- en milieu educatiecentrum

Op deze manier laten wij zien dat er ruimschoots aandacht besteed wordt aan actief burgerschap en sociale
integratie. We zijn ervan overtuigd dat we hieraan als Spelwert al jarenlang een goede invulling geven.

Aanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
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passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken en ontwikkelingsbehoeftes van onze leerlingen en
bereidt hen voor op alle relevante vormen van het vervolgonderwijs.

 Vakken en methodes

Op de Spelwert hanteren wij de volgende methodes:

- Voorbereidend rekenen en taal groep 1/2 : Schatkist

- Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen versie Kim

- Taal: Taalverhaal.nu!

- Spelling: Taalverhaal.nu! Spelling

- Rekenen: Alles telt

- Technisch lezen: Estafette

- Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip/studievaardigheden

- Voorbereidend schrijven groep 1/2: Schrijfdans

- Schrijven: Pennenstreken

- Wereldoriënterende vakken: groep 3 Veilig de wereld in groepen 4 t/m 8: Blink Geïntegreerd

- Topo: Blink Topo

- Engels: Groove.me

- Verkeer: verkeerskranten ANWB

- Muziek: Vier muziek met

- Sociale redzaamheid en burgerschap: Kanjertraining

- Gym: Basislessen bewegingsonderwijs

- Tekenen: eigen leerlijn

Daarnaast maken we ook nog gebruik van: Spreekbeeld, met sprongen vooruit, Franse les, de Bibliotheek op school,
ralfi- en theaterlezen, rekensprint, verteltassen, Snappet, verkeersexamen groep 7, leskisten themaplein en Natuur-
en milieucentrum, Volgsysteem: Kijk (groep 1/2), Canvas (groepen 3 t/m 8) en LOVS (vanaf groep 3).

Taalleesonderwijs

Kleuters leren al doende in hun spel. De leerkrachten spelen daarop in door te zorgen voor veel materiaal, waarmee
de kleuters aan de slag kunnen. Ook praten ze veel met de kinderen, over allerlei onderwerpen.   Hiermee wordt de
woordenschat uitgebreid, taalbegrip gestimuleerd en leren de kinderen goed spreken: een goede voorbereiding voor
het latere lees-en taalonderwijs. Met Schatkist voor taal werken we aan onze kerndoelen.                                     

Tot en met groep 3 wordt bovendien de methode Spreekbeeld gebruikt, een leermiddel voor het aanleren en
automatiseren van klank- en tekenkoppeling.

De kinderen in groep 3 werken met de vernieuwde versie Veilig Leren Lezen: een gedifferentieerde methode voor
aanvankelijk lezen met 3 niveaus. ’s Ochtends leren ze (aanvankelijke) leesvaardigheden met behulp van ‘leskernen’,
’s middags brengen ze het geleerde in groepjes in praktijk en verdiepen ze zich verder op hun eigen niveau.

Voor spreken, luisteren, schrijven en spellen gebruiken we in groepen 4 t/m 8 Taalverhaal Taal.Nu! en Taalverhaal
Spelling.Nu! Deze methode biedt volop ruimte voor differentiatie, waardoor de leerlingen zoveel mogelijk les krijgen
op hun eigen niveau. Dat niveau wordt aan de hand van toetsing meerdere keren per jaar in kaart gebracht.

De groepen 4 tot en met 6 werken met de technische leesmethode Estafette, die instructie en hulp biedt op niveau en
maat. Zo nodig bieden we deze methode ook aan bij leerlingen in groep 7 en 8 in niveaugroepjes. Voor begrijpend en
studerend lezen is er vanaf groep 4 Nieuwsbegrip, met actuele onderwerpen waardoor kinderen duidelijk meer plezier
hebben gekregen in begrijpend lezen. Bovendien gebruiken we voor begrijpend lezen vanaf groep 6 ook
Studievaardigheden.

In de groepen 1 t/m 8 krijgen de kinderen wekelijks Engels aangeboden. In de groepen 1 t/m 4 wordt dit gedaan aan
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de hand van thema’s die steeds terugkeren (denk aan jaargetijden, familie etc.) Vanaf groep 5 t/m groep 8 worden de
lessen gegeven n.a.v. liedjes, volgens de methode Groove.me.

Rekenen en wiskunde

Ook voor rekenen geldt dat kleuters al doende  leren in hun spel. De leerkrachten spelen daarop in door te zorgen
voor veel materiaal, waarmee de kleuters aan de slag kunnen. Binnen Schatkist zijn er rekenactiviteiten, daarnaast
werken ook de kleuters met "Met Sprongen Vooruit" zodat we alle kerndoelen aanbieden.

Voor de groepen 3 t/m 8 hanteren we de rekenmethode Alles Telt. Deze rekenmethode  heeft 3 instructieniveaus,
waardoor de leerlingen nog meer denken en werken op hun eigen niveau, op basis van wat ze al weten en
beheersen. Van daaruit wordt hun rekenvaardigheid steeds verder ontwikkeld. Vanaf groep 5 wordt de verwerking
van de rekenlessen voor een groot deel op de Snappet gemaakt.  

Wereldoriëntatie

Kleuters werken thematisch rondom projecten waarbij wereldoriëntatie dagelijks aan bod komt. groep 3 werkt met
Veilig de wereld in hetgeen aansluit bij de thema's van Veilig leren lezen.

In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met Blink Geïntegreerd; hierin zijn alle zaakvakken met elkaar verweven en
komen uitgebreide Wereldoriënterende onderwerpen aan de orde.  

Ook gebruiken we verschillende gespreksvormen. Zoals het klassengesprek, waarin kinderen op basis van hun eigen
kennis en ervaring praten over een bepaald onderwerp en het leergesprek, waarin nieuwe kennis wordt aangeboden.

Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren.

We nemen o.a. deel aan het kunstenplan samenwerkende basisscholen Zaltbommel stad.

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding en beweging. Daarnaast vinden we het vak
belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

We sluiten aan bij activiteiten van de Gezonde school, hebben een wekelijks bewegingscircuit en maken gebruik voor
een aantal gymlessen van een vakleerkracht gym. 

Wetenschap en technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daar een bijdrage aan gaan leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Gedeeltelijk kunnen we dit terugvinden in Blink geïntegreerd.
In ons 4 jarenplan wordt een planning voor de te nemen stappen om gerichter aandacht te besteden aan dit
vakgebied opgenomen.

Engels

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze school zich onderscheidt van andere scholen omdat wij
Engels aanbieden van groep 1 t/m 8 middels de methode Groove me.

Leertijd

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. 

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat leertijd steeds meer onder druk komt te staan door maatschappelijke
ontwikkelingen. Het is de Spelwert gelukt om alle maatschappelijke ontwikkelingen in de week- en jaarplanningen op
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te nemen. Daarnaast hebben wij een goede regeling om de werkdruk te verminderen. In samenspraak met het team
is besloten om de leerkracht naar werktijdfactor uit te roosteren in de groep om aan de slag te gaan met
administratieve taken. We merken nu al dat dat de werkdruk duidelijk vermindert. Hierdoor hebben leerkrachten meer
inhoudelijke tijd om hun lessen goed voor te bereiden en te evalueren. 

Pedagogisch-didactisch handelen

Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als directie een observatielijst ontwikkeld en deze vertaald in
concrete gedragsindicatoren. De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt. Het pedagogisch handelen
kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te
typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht.

Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), gegevens hiervoor worden verzameld in een datamuur.  Alle leraren
beschikken over een datamuur en groepsoverdracht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis van
toetsing en observaties worden 2 x per jaar voortgangsgesprekken gehouden met de intern begeleider. Tijdens deze
gesprekken kunnen doelen en instructieniveaus aangepast worden. Twee keer per jaar worden in ieder geval alle
leerlingen opnieuw ingedeeld in instructieniveaus voor Taal, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en
spelling. Er wordt gebruik gemaakt van de groepsplannen die de methoden aanbieden. 

In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de intensieve groep en de topgroep. De leraren stemmen hun
instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep; dit kan ook
individueel nodig zijn (OPP).  De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie.

Ononderbroken ontwikkeling

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het
LOVS (Cito), LVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Kijk (sociale ontwikkeling). naar aanleiding van de
uitslagen van de toetsen en observaties stellen we, waar nodig, het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven
we de leerlingen extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat beschreven welke
basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

De zorgstructuur

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de
voortgangsgesprekken. (2x per jaar). Na een aantal schoolweken vanaf het begin van het schooljaar én na de 
middentoetsen heeft de IB-er voortgangsgesprek met de groepsleerkracht, hierbij komen aan de orde: de
ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis- plus- en
intensieve instructie) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De groepsbesprekingen worden gevoerd en geleid
door de IB-er. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert
en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Aan het eind van het schooljaar vinden
overdrachtsgesprekken plaats tussen de leerkrachten, waarbij de IB-er (indien nodig) aansluit. 

Zie verder het document zorgstructuur van de school.

Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven.

Toetsing

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden
ingevoerd in het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-
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voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders ontvangen de toetsuitslagen en worden op de
rapportavonden geïnformeerd over deze toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets
Route 8. Ouders krijgen in dat jaar ook een definitief VO-advies voor hun kind.

Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we
beschikken over normen voor de eindtoets en de tussentoetsen. De toetsresultaten worden weergegeven in de
datamuur. Op basis van een analyse stellen we interventies vast. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,29

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,8

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 4

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 4

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,5

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 2,83
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Aandachtspunt Prioriteit

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

gemiddeld

De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan gemiddeld

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen onvoldoende
profiteren van het onderwijs

gemiddeld

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

gemiddeld

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning verstaat gemiddeld

Gedegen implementatie van Blink geïntegreerd gemiddeld

Verdere ontwikkeling gezonde school gemiddeld

OGW 4D uitwerken en inzetten hoog

Inzetten van chromebooks t.a.v. ICT hoog

Oriëntatie en opzetten samenwerking met Kentalis / scholing team hoog

Oriëntatie en implementatie methode seksuele vorming hoog

Oriëntatie en implementatie nieuwe leesmethode gemiddeld

Oriëntatie en implementatie methode rekenmethode gemiddeld

Rekenen verbeterplan met behulp van nieuwe methode / dyscalculie gemiddeld

0-meting leerkrachtvaardigheden hoog

Nascholing kanjertraining teambreed gemiddeld

RI&E in kader van Arbo / plan van aanpak gemiddeld

Tevredenheidspeiling kinderen/leerkrachten/ouders / doorvertaling naar verbeterplan gemiddeld

Leerlingenraad laag

Oriëntatie en implementatie methode muziekonderwijs laag

Oriëntatie en implementatie methode wetenschap en techniek laag

Studiemoment omgang met faalangst laag

Studiemoment m.b.t. ondersteuning leerlingen zelfvertrouwen laag

Afspraken kwaliteitskaarten borgen gemiddeld

Oriëntatie koppeling BOP naar visiepeilers Spelwert hoog

Uitvoering aandachtspunten vanuit BOP (wordt in 2019-2020 verder gespecificeerd zowel
Stroommbreed als specifiek Spelwert)

gemiddeld

Bijlagen

1. Schoolondersteuningsprofiel Spelwert
2. Zorgstructuur Spelwert

11 Personeelsbeleid
HR-visie Geluk
Het HR (Human Resources) beleid van Stroomm is erop gericht mens en organisatie zo optimaal mogelijk op elkaar
af te stemmen. De organisatiedoelstellingen van Stroomm staan in het BestuursOndernemingsPlan (BOP). De
primaire doelstelling van Stroomm is het realiseren van optimaal onderwijs voor haar leerlingen. Bij het verwezenlijken
van deze doelstelling spelen medewerkers een cruciale rol. Immers, zonder leerkrachten geen onderwijs.
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Medewerkers staan vanuit de organisatie gezien voorop, zoals leerlingen vanuit de school gezien voorop staan.
Wat we doen heeft uiteindelijk één doel: gelukkig zijn. Stroomm maakt zich sterk voor geluk op het werk. We stellen
geluk centraal in het HR-beleid en dat doen wij niet zomaar. Wij zien het als visie, als richtinggevend voor de dingen
die wij doen, voor de samenwerking, voor de organisatie.
Stroomm heeft intern onderzoek gedaan naar de betekenis van (werk)geluk voor de medewerkers van Stroomm.
Deze antwoorden zijn vervolgens gerubriceerd naar onderwerpen c.q. gelukspijlers:

Samenwerking en sfeer
Relatie, verbinding, samenwerking, collegialiteit. Binnen Stroomm voelen de medewerkers zich verbonden met elkaar
en met de schoolomgeving. Samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, open communicatie en gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Binnen Stroomm heerst een veilige en vertrouwde sfeer, waarin mensen op een positieve
manier met elkaar omgaan. Binnen Stroomm heeft iedereen oog voor elkaar. In een veilige werk- en leeromgeving is
er ruimte voor persoonlijke aandacht en waardering van en voor elkaar.
Talentontwikkeling
Binnen Stroomm is er ruimte voor vernieuwing en innovatie. Teams en medewerkers worden gestimuleerd om zich te
ontwikkelen. Er wordt uitgegaan van talenten en een leven lang leren, waarbij van en met elkaar leren centraal staat.
Evenwicht
Er is evenwicht tussen werk en privé, drukte en rust, verschillende werkzaamheden. Rust, ruimte, priori(tijd). Binnen
Stroomm heerst er een rustige en ordelijke sfeer en is er voldoende ruimte om te bewegen, zowel binnen als buiten
de klas en de school. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van deze sfeer. Er is een balans
tussen inspanning en ontspanning.
Regie
Binnen Stroom is er ruimte voor de eigenheid en de persoonlijke waarden van de medewerker. Medewerkers voelen
de ruimte om binnen de gestelde kaders zichzelf te zijn en hun hart te volgen. Er zijn voldoende mogelijkheden om
persoonlijke waarden te laten horen binnen de organisatie door met elkaar in dialoog te gaan en samen te verkennen
in hoeverre de waarden en eigenheid van een leerkracht een plek binnen het werk kunnen krijgen.
Kind
Naast deze 4 punten benoemen leerkrachten ook nadrukkelijk ‘het kind’ als bepalend voor hun eigen geluk. Als de
leerling gelukkig is, goed in zijn vel zit en vooruit komt in zijn ontwikkeling is dit direct van invloed op het geluksgevoel
van de leerkracht. Het kind, de leerling, daar doen wij het allemaal voor. Binnen Stroomm is er ruimte om aandacht te
geven aan ieder kind. De medewerker houdt tijdens het werk rekening met de (leer)behoeften van het kind. De werk-
en leeromgeving werkt stimulerend voor kinderen en medewerkers en biedt de mogelijkheid om stil te staan bij de
eigen inbreng van de kinderen; hun enthousiasme, hun creativiteit, het welbevinden van de kinderen en het vieren
van behaalde (persoonlijke) doelen.
Hoe vertalen we dit in de praktijk
Deze visie zal de komende jaren het uitgangspunt vormen bij HR-thema’s in beleid, de dagelijkse praktijk en in de
uitwerking van HR beleidsdocumenten en instrumenten, zoals de gesprekkencyclus en het verzuimbeleid.
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Functioneringsgesprek
Het functioneringsgesprek is een dialoog. De leidinggevende en de medewerker gaan met elkaar in gesprek.
De schooldirecteur zet een functioneringsgesprek klaar in Cupella. De medewerker ontvangt vanuit Cupella een
uitnodiging voor het gesprek en de vraag om het functioneringsgespreksformulier en eventueel een evaluatie in te
vullen. De evaluatie is een instrument van Cupella waarmee de vastgestelde competenties worden geëvalueerd. De
medewerker vult dit voorafgaand aan het gesprek in. Na het opslaan in het bekwaamheidsdossier van Cupella kan de
schooldirecteur de documenten lezen. Deze vormen vervolgens de inbreng voor het gesprek. Tijdens het gesprek vult
de schooldirecteur de gemaakte afspraken in op het afsprakenformulier. Dit slaat hij/zij vervolgens op in het
bekwaamheidsdossier van de medewerker. Hierdoor is het voor de medewerker en schooldirecteur in te zien.
Beoordelingsgesprek
Tijdens het beoordelingsgesprek wordt de beoordeling toegelicht. De schooldirecteur zet een beoordelingsgesprek
klaar in Cupella. De medewerker ontvangt vanuit Cupella een uitnodiging voor het gesprek. Uiterlijk één week voor
het beoordelingsgesprek vult de schooldirecteur de beoordeling in en slaat deze op in het bekwaamheidsdossier van
de medewerker. Het is dan in te zien door de medewerker. De beoordeling wordt gedaan door middel van het
instrument ‘evaluatie’. Dit is een gevalideerd instrument dat gebaseerd is op de landelijk vastgestelde competenties
voor leerkrachten en directeuren. De directeur beoordeelt het functioneren aan de hand van de competentiescan. Dit
instrument wordt ook gebruikt voor de beoordeling van een startende leerkracht die van startbekwaam naar
basisbekwaam gaat of van basisbekwaam naar vakbekwaam.
De evaluatie kan volledig of gedeeltelijk (bijvoorbeeld alleen op één competentie) ingezet worden. Tijdens het
functioneringsgesprek is een evaluatie uitsluitend bedoeld om een beeld te krijgen hoe medewerker en
leidinggevende denken over de vaardigheden. Tijdens een beoordelingsgesprek heeft het de status van beoordeling.
Klassenbezoek
Om het functioneren van leerkrachten te kunnen beoordelen zijn klassenbezoeken noodzakelijk. De schooldirecteur
observeert met een kijkwijzer één of meerdere lessen. Er kan een video opname gemaakt worden. Een
klassenbezoek wordt van tevoren aangekondigd. Video opnames zijn alleen bedoeld ter ondersteuning van het
gesprek tussen schooldirecteur en medewerker. Opnames worden na het gesprek gewist.

Professionele cultuur

Goed onderwijs kan alleen in een solide en toekomstgerichte onderwijsorganisatie. Meer zorg- gerelateerde taken
binnen het (passend) onderwijs, toenemende financie ̈le verantwoordelijkheden en een krimpend leerlingenaantal zijn
ontwikkelingen die we alleen met elkaar kunnen aanpakken. Dit vereist samenwerking. Zowel intern binnen Stroomm
als extern binnen de regio’s en het samenwerkingsverband. Maar het gaat ook om het besef: Stroomm is meer dan
vijftien zelfstandig opererende schoollocaties.
Diverse maatregelen hebben wij al genomen. Bijvoorbeeld: het formatie- en mobiliteitsbeleid, meerjaren onderhoud
en onze participatie in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Ook richtten wij ons op versterking van de
profilering en verdere samenwerking binnen en buiten Stroomm die de kwaliteit van ons onderwijs kan versterken.

Bestuursformatieplan
Elk jaar stelt Stroomm een bestuursformatieplan op. Uitgangspunten voor dit plan zijn:
▪ we streven naar behoud van de onderwijskwaliteit;
▪ we streven naar behoud van de werkgelegenheid voor professionele medewerkers;
▪ de begroting is taakstellend, dus ook de budgetten zoals deze in de begroting zijn opgenomen. Het
bestuursformatieplan geeft duidelijkheid over de omvang van de personele formatie voor de komende jaren en de
wijze waarop we deze inzetten.
Steeds weer blijkt dat de kracht van onderwijs sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de leerkracht. Onze
leerkrachten willen leerlingen meer zelf laten ontdekken en zelf laten nadenken en de interactie tussen leerlingen
sterk vergroten zodat leerlingen ook van elkaar leren. Dit vraagt iets van hen. Om te beginnen is onze leerkracht een
kennisbron voor informatie en biedt hij of zij structuur in het leerproces. Verder daagt de leerkracht uit om verder op
het onderwerp in te gaan en samen leerstof te ontdekken. Stroomm ondersteunt hierbij. We willen dat dit binnen
iedere school, binnen iedere groep terug is te zien. Dit doen we onder andere door leerkrachten te stimuleren en
begeleiden met scholing. Bijvoorbeeld tijdens de Expertisemiddagen.

Begeleiding

Elke nieuwe leerkracht bij Stroomm, startend of ervaren, ontvangt bij de start op school een 'Welkom bij Stroomm-
brochure'. De nieuwe medewerker wordt uitgenodigd voor een kennismaking met het team. De schooldirecteur zorgt
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ervoor dat de nieuwe medewerker over alle benodigde informatie beschikt om goed te kunnen starten. Hij/zij zorgt
tevens voor een inwerkprogramma en een coach in de school waar de medewerker terecht kan met vragen.
De beleidsnotitie “Van start- naar vakbekwaam” beschrijft de wijze waarop Stroomm startende leerkrachten begeleidt.
Stroomm vindt het belangrijk startende leerkrachten te coachen. Daarbij willen we recht doen aan het feit dat de
starter is afgestudeerd, dus startbekwaam is voor het vak van leerkracht. Tijdens de studie heeft de leerkracht
ervaring opgedaan in de vorm van stages en gewerkt aan het portfolio. Het beleid van Stroomm sluit hierop aan.
In ons beleid “Van start- naar vakbekwaam” hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• Het beleid sluit aan op het HR-beleid ‘gelukkig samenwerken’ en dan vooral op de pijlers talentontwikkeling en
samenwerking.
• Het beleid sluit aan op de expertisemiddagen waarin Stroomm de visie heeft laagdrempelige bijeenkomsten te
organiseren voor en door medewerkers van Stroomm gericht op professionalisering en netwerken;
• Het beleid sluit aan op de gesprekkencyclus: de starter heeft net als de collega’s een functioneringsgesprek,
beoordelingsgesprek en maakt een persoonlijk ontwikkelplan, dit staat beschreven in het beleid gesprekkencyclus;
• Het beleid sluit aan op het beleid functiemix. 

Taakbeleid

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. Wij werken met het overlegmodel. Met
iedere individuele werknemer worden m.b.v. het programma Cupella schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal
lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige
taken.

12 Organisatiebeleid
De schoolleiding

Onze school is een van de 15 scholen van de Stichting Stroomm. De directie (directeur en adjunct-directeur) geven –
onder eindverantwoordelijkheid van de Voorzitter College van Bestuur van de Stichting- leiding aan de school. De
directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie
wordt bijgestaan een IB-er. De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een ouderraad en een MR. Op
Stichtingsniveau is er een GMR.

Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd.
Indien de organisatie vraagt om het splitsen van bestaande groepen, wordt de groepsindeling mede gemaakt op basis
van een sociogram. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij Rekenen en
Lezen wordt het klassenverband –indien noodzakelijk- doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau
rekenen of lezen.

Lestijden

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen
tussen 11.45 en 13.00 uur. ’s Middags is er les van 13.00 – 15.15 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 – 12.15 uur.
De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag geen les. 

Schoolklimaat

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de
leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-
werken is. Wij hebben vanuit deze visie gekozen voor de Kanjertraining. Onze leerkrachten zijn Kanjergecertifceerd.
We dragen er zorg voor dat ook te blijven en volgen dus regelmatig een teambrede cursus Kanjertraining. Onze
school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te
betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. 
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Veiligheid

In het kader van veiligheid beschikt de school over twee aandachtsfunctionarissen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt
voor ouders en leerkrachten in geval van een (vermoeden) van sociale problemen rondom een leerling. Daarnaast
hebben wij een kanjercoördinator; zij is (na de eigen leerkracht en/of ouders) het eerste aanspreekpunt daar waar het
gaat om pesten, en coördineert en begeleidt het anti-pestbeleid vanuit de Kanjertraining. Tot slot hebben we ook een
schoolcontactpersoon, waarbij leerlingen terecht kunnen als zij iets willen bespreken. 

De school beschikt over een veiligheidsplan, welke is toegevoegd als bijlage. De school waarborgt de sociale, fysieke
en psychische veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). 

Registraties

De school beschikt over een ongevallenregistratieformulier: teamleden en directie registreren hierop eventuele
ongevallen.  

Daarnaast beschikt de school ook over een incidentenregistratieformulier. Indien nodig wordt deze ingevuld door de
directie en eventueel gedeeld met de leerplichtambtenaar en de Voorzitter College van Bestuur. 

Preventie

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en pleinregels; de regels zijn ook gedragsregels: hoe ga
je met elkaar om en afspraken vanuit de Kanjertraining worden gehanteerd en nageleefd. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling; de Kanjertraining. De lessen sociaal-
emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het
leerlingvolgsysteem Canvas houden we de resultaten bij.

Het bestuur organiseert binnen de gestelde termijn een RI&E voor onze school. 

Zie ook bijlage veiligheidsplan. 

Monitoring

De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De Spelwert gebruikt hiervoor Canvas van de Kanjertraining en voor de groepen 1 en 2
wordt KIJK gebruikt. Ouders, leerlingen en leraren worden 1 x per 3 jaar bevraagd op veiligheid en welbevinden. De
uitkomsten worden gedeeld met de ouders, geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Informatie vieligheid De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een
(interne en externe) vertrouwenspersoon. De school beschikt over 7 BHV’ers en een vluchtplan. 

Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is vooral gericht op het
realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds
vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet
onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we
samen met het samenwerkings-verband en met zorgpartners (zoals o.a.: Buurtzorg Jong, logopedist, GGD). Tenslotte
werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda en m.b.t.
vroegschoolse educatie voeren we uit.

Educatief partnerschap

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

We gaan ervan uit dat ouders zich conformeren aan de afspraken en regels van de school. 

Uitstroom naar VO

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. 
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De leerkracht van groep 8 bezoekt de in de regio georganiseerde middagen omtrent aansluiting P.O/V.O. De
leerkracht bezoekt met de leerlingen de plaatselijke scholen van het VO op uitnodiging van deze scholen. Waar nodig
adviseren wij ouders van leerlingen uit groep 8 in te stappen in een project ter bevordering van de soepele overgang
naar het V.O. Wij zorgen voor een warme overdracht naar de vervolgschool.

Na enkele maanden onderwijs in het V.O. krijgen wij van de plaatselijke scholen een terugkoppeling t.a.v. het
functioneren in relatie tot de advisering. 

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is komen te vervallen door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is gaan gelden voor de gehele Europese Unie. Autoriteit
Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder (AP).
Stroomm heeft in samenwerking met de CED-Groep gewerkt aan de invoering van de AVG. Binnen Stroomm is een
bovenschoolse werkgroep geformeerd, voorgezeten door de externe functionaris gegevensbescherming (FG), die
verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de Stichting. Binnen het bestuur is een
Security Officer (SO) benoemd. Deze onderhoudt de directe contacten met de FG en de scholen in geval van
datalekken en privacyvragen.
Scholen moeten betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten
van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen moeten
goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Scholen zijn verplicht om beter te
onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die
gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.
Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd
worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s).
Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.
Op de website van Stroomm (www.stroomm.nl) staat de Privacyverklaring en het Privacyreglement.

Voorschoolse voorzieningen

Wij werken binnen Brede School de Zandkampen samen met de peuterspeelzaal. Indien nodig vindt een warme
overdracht plaats. De peuterspeelzaal geeft, na toestemming van de ouders, hun observatiegegevens door aan ons.
Zowel de peuterspeelzaal als de Spelwert hanteren hetzelfde registratiesysteem, KIJK. Hierdoor wordt de
doorgaande lijn bevorderd. 

Opvang op school

Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse- en naschoolse opvang: deze opvang is
vanaf 07.30 uur open voor leerlingen (en ouders). Na schooltijd kunnen de kinderen tot 18.30 uur opgevangen
worden. In Brede School de Zandkampen is deze opvang uitbesteed aan Smallsteps. Ook de tussenschoolse opvang
is uitbesteed aan Smallsteps. Er zijn diverse aanbieders voor de naschoolse opvang in de omgeving; kinderen
worden door de diverse aanbieders opgehaald. 
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 4

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 4

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3

Bijlagen

1. Sociaal veiligheidsplan

13 Financieel beleid
Financieel beleid Stroomm
De doelstelling van het financieel beleid is om te waarborgen dat Stroomm een financieel gezonde stichting blijft. De
belangrijkste drijfveer daarbij is de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs op alle Stroomm-scholen.
Middelen worden voor het overgrote deel door het Rijk aan Stroomm beschikbaar gesteld. De WPO (artikel 148) geeft
aan waaraan schoolbesturen het geld voor personeelskosten en materiële kosten mogen besteden.
Stroomm heeft een financieel beleidskader opgesteld. Binnen dit kader vinden alle financie ̈le transacties en besluiten
van de scholen en het bestuur plaats. Hierin is opgenomen op welke wijze we binnen de stichting de financie ̈le
middelen verdelen en inzetten. De belangrijkste principes daarbij zijn:
• de reguliere lasten van Stroomm worden in beginsel jaarlijks vanuit de reguliere baten bekostigd
(begrotingsevenwicht);
• de personele bezetting per school wordt per schooljaar afgestemd op de actuele leerlingenaantallen (systematiek
t=0);
• de (basis)formatie van Stroomm wordt bepaald met de ratio onderwijzend personeel/leerlingen, waarbij een school
eventueel extra formatie krijgt op basis van het principe ‘geld volgt leerling’;
• Stroomm is eigenrisicodrager voor de vervangingen, waarbij de bekostiging van de vervangingen wordt geborgd
door middel van een intern fonds;
• als onderdeel van het begrotingsproces worden in eerste instantie de gezamenlijke lasten van de Stroomm-scholen
bepaald (voor de gezamenlijke activiteiten en het bestuurskantoor). Op basis van de benodigde budgetten wordt (per
kalenderjaar) een percentuele bijdrage van de scholen – gebaseerd op de Rijksvergoeding – vastgesteld en
toegepast om deze gezamenlijke kosten te dekken;
• zowel de algemene reserve als de onderhoudsvoorziening hebben een bovenschoolse status;
• de financie ̈le administratie en planning wordt in eigen regie van de stichting ingevuld (bestuurskantoor Stroomm);
• het begrotingsproces wordt ondersteund door gespecialiseerde online applicaties;
• de afspraken en spelregels rondom het betalingsverkeer van Stroomm zijn in het Treasurystatuut en het
beleidsdocument Betalingsverkeer vastgelegd.
Monitoring en verantwoording
Om alle middelen op de juiste wijze aan te wijzen en in te zetten, wordt jaarlijks een (kalender)jaarbegroting opgesteld
en de meerjarenbegroting aangepast aan de nieuwste inzichten en wettelijke kaders. Doorlopend wordt de
aanwending en besteding van de middelen gemonitord.
Schoolbesturen moeten hun uitgaven in een jaarverslag verantwoorden. De Inspectie voor het Onderwijs is de
externe toezichthouder aan wie ze verantwoording afleggen. De schoolbesturen leggen echter ook verantwoording af
aan interne toezichthouders (=Raad van Toezicht), personeelsleden en ouders (GMR) en andere betrokkenen (w.o.
gemeenten). Het jaarverslag kent een verplichte controle met eigen richtlijnen (onderwijsjaarverslaggeving) en de RvT
wijst de accountant aan.

14 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning (zie bijlage) beoordelen en
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs. We zorgen ervoor dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van ons
personeel gelijk loopt. Dit doen we o.a. door nieuwe methodes gedegen te kiezen, implementeren, evalueren en
borgen. Daarnaast volgen diverse teamleden cursussen die bijdragen aan de schoolontwikkeling. Tot slot hebben wij
regelmatig een cursus met het hele team. 
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Op onze school betrekken we ook externen bij de ontwikkeling van de school.  We beschikken over een
leerlingenraad. Eens per drie jaar vindt er een tevredenheidspeiling plaats onder ouders, personeel en leerlingen van
de midden- en bovenbouw.  Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen.
Het kalenderjaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan ons bestuur en aan onze
ouders. 

Leiderschap

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. Daarbij richten we ons op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke en onze teamkwaliteit. Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie die vertaald
is in 4 ankerpunten. 

Inspectie

Onze school heeft in april 2018  een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met de
bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde
is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

Vragenlijst leraren
Eens per drie jaar wordt de tevredenheidspeiling afgenomen onder het personeel. In het voorjaar van 2020 wordt
deze opnieuw uitgezet. 

Vragenlijst leerlingen
Eens per drie jaar wordt de tevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen van de midden- en bovenbouw. In
het voorjaar van 2020 wordt deze opnieuw uitgezet. 

Vragenlijst ouders
Eens per drie jaar wordt de tevredenheidspeiling afgenomen onder de ouders. In het voorjaar van 2020 wordt deze
opnieuw uitgezet. 

De eigen kwaliteitsaspecten van Stroomm.

Jaarlijks voeren wij een monitor uit op onze onderwijskwaliteit. Dit proces kent een constante aanscherping, zowel op
basis van onze eigen ervaringen als veranderingen in het inspectiekader. Ook de resultaten geven ieder jaar
aanleiding om onderdelen van onze onderwijskwaliteit te versterken. Een goede onderwijskwaliteit is en blijft voor
onze organisatie dan ook een belangrijk uitgangspunt. Want een optimale ontwikkeling van onze leerlingen is de kern
waar wij iedere dag naar streven.
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 2,8

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 2,73

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school pleegt systematisch kwaliteitszorg gemiddeld

De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden gemiddeld

Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd gemiddeld

15 Basiskwaliteit
Basiskwaliteit

Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. Binnen het bestuur van Stroom vult elke
school jaarlijks de Stroomm kwaliteitsmonitor in. Indien nodig wordt er een verbeterplan opgesteld en stellen we onze
jaarplanning bij. 

Beoordeling

PCA Basiskwaliteit

Via het item basiskwaliteit binnen dit schoolplan is de basiskwaliteit van de Spelwert ingevuld. Deze is als bijlage
toegevoegd. 

Bijlagen

1. Basiskwaliteit Spelwert

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze eigen Kwaliteitsaspecten

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten.  De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten
noemen we “parels”. Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.
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Expliciet noemen wij:observatielijst effectief leerkracht gedrag (0 meting), 4 jarenplan, SOP, zorgstructuur en
natuurlijk onze ankerpunten. 

17 Strategisch beleid
Strategisch beleid Stroomm
Het BestuursOndernemingsPlan (BOP) vormt het kader voor het Stroomm-brede beleid. In dit plan geven wij onze
ambities weer voor vier jaren. Op basis van een strategische verkenning en een externe- en interne analyse zijn
speerpunten opgesteld voor de periode 2020-2023.

Ontwikkelingen in het onderwijs als krapte op de arbeidsmarkt, de vraag naar meer innovatie en het maximaal
benutten van technologische mogelijkheden en een toegenomen complexiteit binnen onze groepen vragen om een
verdieping van diverse aspecten van ons onderwijs. Deze verdieping zal zich toespitsen op zes onderwerpen: zicht op
leerlingen, aansluiten op de behoefte, groei voor alle leerlingen, floreren op locatie, aantrekkelijk werkgeverschap en
leiderschap

Dit zijn de speerpunten voor de huidige periode van onze organisatie. We willen dat iedere leerling, iedere leerkracht
en iedere school hier de voordelen van ervaart en energie uit haalt. Om dit te realiseren zijn de speerpunten nader
geconcretiseerd en zijn activiteiten ingepland door verschillende werkgroepen binnen onze gehele organisatie.
Zie ook: www.stroomm.nl
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18 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

PCA
Onderwijskundig
beleid

Gedegen implementatie van Blink geïntegreerd gemiddeld

Verdere ontwikkeling gezonde school gemiddeld

OGW 4D uitwerken en inzetten hoog

Inzetten van chromebooks t.a.v. ICT hoog

Oriëntatie en opzetten samenwerking met Kentalis / scholing team hoog

Oriëntatie en implementatie methode seksuele vorming hoog

Oriëntatie en implementatie nieuwe leesmethode gemiddeld

Oriëntatie en implementatie methode rekenmethode gemiddeld

Rekenen verbeterplan met behulp van nieuwe methode / dyscalculie gemiddeld

0-meting leerkrachtvaardigheden hoog

Nascholing kanjertraining teambreed gemiddeld

RI&E in kader van Arbo / plan van aanpak gemiddeld

Tevredenheidspeiling kinderen/leerkrachten/ouders / doorvertaling naar
verbeterplan

gemiddeld

Leerlingenraad laag

Oriëntatie en implementatie methode muziekonderwijs laag

Oriëntatie en implementatie methode wetenschap en techniek laag

Studiemoment omgang met faalangst laag

Studiemoment m.b.t. ondersteuning leerlingen zelfvertrouwen laag

Afspraken kwaliteitskaarten borgen gemiddeld

Oriëntatie koppeling BOP naar visiepeilers Spelwert hoog

Uitvoering aandachtspunten vanuit BOP (wordt in 2019-2020 verder
gespecificeerd zowel Stroommbreed als specifiek Spelwert)

gemiddeld

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

gemiddeld

De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan gemiddeld

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen
onvoldoende profiteren van het onderwijs

gemiddeld

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau
van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden
en behoeften van de leerling)

gemiddeld

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning
verstaat

gemiddeld

PCA KA De school pleegt systematisch kwaliteitszorg gemiddeld

De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden gemiddeld

Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht
doorgevoerd

gemiddeld
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19 Meerjarenplanning 2019-2023

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

PCA
Onderwijskundig
beleid

Gedegen implementatie van Blink geïntegreerd

Verdere ontwikkeling gezonde school

OGW 4D uitwerken en inzetten

Inzetten van chromebooks t.a.v. ICT

Oriëntatie en opzetten samenwerking met Kentalis / scholing
team

Oriëntatie en implementatie methode seksuele vorming

Oriëntatie en implementatie nieuwe leesmethode

Oriëntatie en implementatie methode rekenmethode

Rekenen verbeterplan met behulp van nieuwe methode /
dyscalculie

0-meting leerkrachtvaardigheden

Nascholing kanjertraining teambreed

RI&E in kader van Arbo / plan van aanpak

Tevredenheidspeiling kinderen/leerkrachten/ouders /
doorvertaling naar verbeterplan

Leerlingenraad

Oriëntatie en implementatie methode muziekonderwijs

Oriëntatie en implementatie methode wetenschap en techniek

Studiemoment omgang met faalangst

Studiemoment m.b.t. ondersteuning leerlingen zelfvertrouwen

Afspraken kwaliteitskaarten borgen

Oriëntatie koppeling BOP naar visiepeilers Spelwert

Uitvoering aandachtspunten vanuit BOP (wordt in 2019-2020
verder gespecificeerd zowel Stroommbreed als specifiek
Spelwert)

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het
onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep
als geheel

De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het
schoolplan

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer
de leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer
het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep
(passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra
ondersteuning verstaat
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PCA KA De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden

Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen
doelgericht doorgevoerd

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 10TT

Naam: De Spelwert

Adres: De Zandkampen 48

Postcode: 5301 WE

Plaats: ZALTBOMMEL

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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21 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 10TT

Naam: De Spelwert

Adres: De Zandkampen 48

Postcode: 5301 WE

Plaats: ZALTBOMMEL

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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1. Inleiding. 

Bij het opstellen van het sociaal veiligheidsplan is zowel gekeken naar alle aspecten die daar 

naar onze mening onder vallen, als naar het wetsvoorstel sociale veiligheid.                      

Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat op onze school. 

Immers, pas bij een gevoel van veiligheid en geborgenheid zijn kinderen in staat om zich soci-

aal en emotioneel te ontwikkelen en te komen tot leren.  

Veiligheid in en rondom school is niet alleen een vereiste voor de leerlingen, maar ook voor 

alle overige bij de schoolorganisatie betrokkenen. Eenieder, jong of oud, dient zich veilig te 

kunnen voelen in een leefomgeving, zoals o.a. onze school.  

Om dat te kunnen bereiken is het belangrijk om afspraken met elkaar te maken hoe wij een 

zo veilig en geborgen mogelijke omgeving kunnen creëren voor alle betrokkenen. 

In dit beleidsplan wordt aangegeven welke werkwijze, afspraken en maatregelen wij treffen 

om te komen tot een veilig leef- en leerklimaat op de Spelwert. 

1.1   Algemene doelen 

• Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor 

alle bij onze school betrokkenen. 

• Het creëren van een sociaalpedagogisch klimaat, waar alle betrokkenen zich prettig 

en gewaardeerd voelen. 

• Het bijdragen aan preventie van vormen van incidenten, conflicten en machtsmis-

bruik. 
 

Daarbij vinden wij de ruimte voor verscheidenheid en wederzijds respect essentieel. 

 

2.  Sociale school 

Leren begint bij goed in je vel zitten. Bij je prettig voelen op school en in je klas. Daarom is 

De Spelwert vooral ook een sociale school, waar we elkaar respecteren en helpen. Onder 

het mom: je leert méér in een prettige sfeer. Met name deze nadruk op sociale aspecten 

heeft onze school een mooi rapport van de onderwijsinspectie opgeleverd  

(zie voor meer informatie toezichtkaart owinsp.nl/schoolwijzer/zoek scholen of  

www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/10795/Openbare-basisschool-De-Spelwert). 

Eén van de pijlers van de Spelwert is de sociale pijler.  

Het leren luisteren naar elkaar en respecteren elkaars verschillende meningen. Dat is de ba-

sis voor een goed sociaal klimaat met een prettige sfeer – waarin kinderen zich in de regel 

beter kunnen ontplooien. De leerkrachten werken dagelijks met de kinderen en letten goed 

op wat er speelt, zodat ze, indien nodig, aandacht kunnen besteden aan wat er speelt.  Daar-

naast werkt De Spelwert op verschillende manieren bewust aan sociale vorming. 

• Kringgesprek – Er worden kringgesprekken gehouden, waarin een kind regelmatig kan 

delen wat hem bezighoudt. Daarnaast zijn er inhoudelijke kringen, geïnitieerd door de 

leerkracht of de leerlingen, over bijvoorbeeld actuele thema’s en boeken. 

• Kuilvieringen – een aantal keren per jaar verzorgt een groep of een aantal individuele kin-

deren een uitvoering, waarnaar de rest van de school komt kijken. 

http://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/10795/Openbare-basisschool-De-Spelwert


4 
 

• KIJK – Met het leerlingvolgsysteem KIJK volgen we de algehele ontwikkeling van de kin-

deren in groep1 en 2; waaronder de sociaal emotionele ontwikkeling. 

• Kanjertraining – Vanuit de Kanjertraining wordt wekelijks in alle groepen een Kanjerles 

aangeboden.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 wordt geregi-

streerd in Kanvas; een onderdeel van de Kanjertraining. Daarbij vullen de leerlingen in de 

groepen 5 t/m 8 twee keer per jaar vragenlijsten in. Dit zijn o.a. Sociale VeiligheidsLijsten, 

een lijst gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en een sociogram.  

Voor de Onderwijsinspectie is het monitoren van de Sociale Veiligheid door scholen mo-

menteel een speerpunt binnen het toezichtkader. Het monitoren dient te gebeuren met 

een gestandaardiseerd, betrouwbaar en valide instrument. De door ons gehanteerde 

Vragenlijst Sociale Veiligheid (binnen de Kanjertraining) voldoet aan de eisen van de in-

spectie.  

De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de 

Kanjertraining beoordeeld als effectief volgens sterke aanwijzingen. Dit is de hoogst mo-

gelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. De on-

derwijsinspectie heeft een positief oordeel over de Kanjertraining uitgebracht. 

De regels van de kanjertraining zijn: 
a. We vertrouwen elkaar 

b. We helpen elkaar 

c. Niemand is zielig 
d. Niemand is de baas 

e. Niemand lacht uit 

• Kanjerweek – Pesten wordt niet getolereerd op De Spelwert. In dat kader hebben alle 

groepen elke tweede week van het schooljaar de Kanjerweek. In deze week wordt extra 

nadruk gelegd op de Kanjertraining: wat zijn ook weer de regels en de afspraken? De af-

spraken die we maken worden jaarlijks door alle leerlingen ondertekend. Daarnaast doen 

we spelletjes en oefeningen rond (gewenst en ongewenst) gedrag, pesten, eigenwaarde, 

verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Met een positieve kijk, op jezelf en op de ma-

nier waarop we met elkaar omgaan.  

 

* Voor kwaliteitskaart Kanjertraining zie bijlage 1.  

 

En natuurlijk vieren we elk jaar met z’n allen Sinterklaas, Kerst, Carnaval, het Zomerfeest 

voor de kleuters, hebben we themadagen voor groep 3 tot en met 5 en de schoolkampen 

voor groep 6 tot en met 8! 

 

3.     School- en omgangsregels 

3.1  Algemene omgangsregels 

Onderstaande regels gelden voor alle betrokken binnen onze school, denk hierbij aan leer-

lingen, ouders, onderwijzend personeel, directie, ondersteunend personeel, stagiaires en 

hulpouders.  

Wat doen wij op school?  
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• Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan met respect met elkaar om, zowel in taalgebruik 

als in omgangsvormen. 

• Leerkrachten laten voorbeeldgedrag zien, zodat leerlingen in de praktijk ervaren welk ge-

drag wij ook graag van hen willen zien.  

• Onze school is een Kanjerschool. Kanjerlessen worden wekelijks gegeven in elke groep. 

Tijdens de kanjerlessen leren kinderen o.a. hoe om te gaan met zichzelf en met anderen. 

Indien nodig geven onze kanjercoördinatoren extra lessen in een groep 

• Als Kanjerschool willen wij uitstralen dat iedereen mag zijn zoals hij/zij is met eigen kwa-

liteiten en tekortkomingen. Wel is het zo dat je ervoor moet zorgen dat anderen geen 

hinder hebben van jouw “zijn”. 

• We gaan ervan uit dat eenieder de ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden.  

• Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn betrokken bij de school en vooral ook bij elkaar.  

• Onze school heeft een leerkracht gecertificeerd als contactpersoon. Leerlingen kunnen 

altijd vertrouwelijk terecht bij deze leerkracht als ze behoefte hebben aan een gesprek of 

hulp. De contactpersoon gaat jaarlijks alle groepen langs om zich voor te stellen en on-

derwerpen als kindermishandeling, pesten en seksuele intimidatie bespreekbaar te ma-

ken.  

* bijlage: schorsings maatregel 2A 

* Voor overige afspraken en regels zie bijlage 2B  

 

3.2 Contactmomenten  

Leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen ’s morgens met hun ouders vanaf 8.15 uur naar het 

lokaal. Overige leerlingen mogen vanaf 8.15 u op het schoolplein, er is dan pleinwacht aan-

wezig. Om 8.25 uur gaat de bel en gaat iedereen naar binnen en nemen de ouders afscheid.  

Leerkrachten begroeten de kinderen bij de ingang van de klas. Om 8.30 uur vangen de lessen 

aan. In de kleine pauze lopen al onze leerkrachten gezamenlijk buiten, zodat er ruim vol-

doende toezicht is en kleine incidenten direct verholpen en uitgesproken kunnen worden. 

Eén van de leerkrachten heeft binnenwacht; mocht er een kind naar binnen gestuurd worden 

houdt deze leerkracht hier toezicht.  

De TSO is ruim voor het einde van de ochtend aanwezig en vangt de leerlingen die overblij-

ven direct om 11.45 uur op. Zij zijn tot 12.45 uur verantwoordelijk voor de leerlingen die 

overblijven. Om 12.45 uur zijn leerkrachten bij toerbeurt aanwezig als pleinwacht. Om 12.55 

uur gaat de bel en gaan de leerlingen naar binnen. Leerkrachten begroeten de kinderen bij de 

deur van hum lokaal.  

Aan het einde van de schooldag gaan de kinderen naar huis, al dan niet opgehaald door ou-

ders, of worden ze opgehaald door medewerkers van de BSO. 

 

4.Privacy 

We zijn ons ervan bewust dat wij de plicht hebben de privacy van leerlingen en hun ouders 

te beschermen (vanaf 25 mei 2018 AVG). Gegevens over de thuissituatie, medische informa-

tie, gegevens van hulpverlenende instanties, testgegevens e.d. worden door ons als privacyge-
gevens beschouwd en worden als zodanig zeer zorgvuldig behandeld.  
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Afspraken: 

• De leerlingenadministratie wordt zorgvuldig gevoerd en beheerd door iemand van 

het onderwijsondersteunend personeel, de eindverantwoording hiervoor ligt bij de 

directie.   

• Bij inschrijving geven ouders toestemming om naam, adres en telefoonnummer op de 

leerlingenlijst te mogen vermelden, als die wordt verspreid onder de ouders van elke 
jaargroep. De toestemming kunnen de ouders uiteraard schriftelijk op elk gewenst 

moment terugtrekken. 

• Bij inschrijving vragen wij de ouders toestemming te geven voor het plaatsen van 
foto’s op de website van school en /of bestuur, social media accounts van school 

en/of in Mijn Album, schoolkrant, de school app “Parro”, brochures voor school en 

bestuur. De ouders kunnen aangeven op het inschrijfformulier wanneer ze hiervoor 
geen toestemming verlenen. Leerkrachten kunnen in ParnasSys van hun eigen groep 

inzien waar ouders wel en geen toestemming voor geven.  

• Leerlingendossiers worden digitaal bewaard en zijn alleen voor betrokkenen toegan-

kelijk.  

• Gegevens van vertrouwelijke aard, die door leerlingen, ouders of anderen aan de di-

rectie of contactpersoon bekend worden gemaakt, worden discreet behandeld. Zij 

kennen hierbij een eigen verantwoordelijkheid en zullen conform deze verantwoor-
delijkheid en binnen hun bevoegdheid handelen.  

• Het verstrekken van leerlinggegevens ten behoeve van onderzoek of observatie door 

derden, wordt niet zonder medeweten van ouders gedaan. Er wordt schriftelijke toe-

stemming van ouders gevraagd. Mochten andere instanties informatie nodig hebben 

zal de school dit pas verstrekken nadat ouders hiervoor toestemming hebben ver-
leend.  

• Soms kan het gebeuren, dat instanties gegevens opvragen bij school, zonder medewe-

ten van de ouders. Als dit door wettelijke regelgeving verplicht is, zal de school hier-
aan moeten voldoen. Echter, de school weigert gegevens te verstrekken als ouders 

niet geïnformeerd zijn (voorbeeld: Veilig Thuis). 

• Wanneer er sprake is van gescheiden ouders, zal de school desgewenst informatie 

aan beide ouders verstrekken. In eerste instantie zijn betrokkenen zelf verantwoor-

delijk voor het doorgeven van informatie aan elkaar. Indien noodzakelijk zal met be-
trokkenen worden besproken op welke wijze de informatieverstrekking zal plaatsvin-

den.  

 
* Bijlagen in het kader van de privacy: protocol mobiele telefoons (3), protocol ouderhulp 

(4), protocol medicijnverstrekking (5), protocol e-mailverkeer (6).  

 
5 Pedagogisch klimaat in de school 

Het pedagogisch klimaat op een school is belangrijk; de sfeer en de omgeving bepaalt immers 

voor een groot deel of en hoe de kinderen zich kunnen ontwikkelen.  
We proberen in dit hoofdstuk een beeld te geven van het pedagogische klimaat op de Spelwert.  

 

5.1 Visie 

Wij gaan uit van een gelijkwaardige, open, sociaal veilige relatie tussen medewerkers van 
school, leerlingen en ouders. De communicatie over en weer zorgt namelijk dat er inhoud 

gegeven kan worden aan de ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van ouders/ver-

zorgers; gezamenlijk komen we tot een goed leef- en leerklimaat.  
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De Spelwert streeft er naar dat ieder kind zich veilig voelt op school en voldoende zelfver-

trouwen heeft of opbouwt; pas dan kunnen kinderen tot leren komen, zowel op persoonlijk 
als op cognitief vlak. 

 

5.2 Kanjertraining 
De Spelwert is met trots een Kanjerschool.  

De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch kli-

maat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De groep en de 
rol die iedereen daarin speelt, staan daarbij centraal. In speciale lessen komen onderwerpen 

aan de orde als een positieve houding naar anderen, ruzie, verdriet en zelfvertrouwen. De 

regels uit de Kanjertraining staan op een afsprakenformulier dat elk schooljaar opnieuw door 
ieder kind wordt ondertekend en goed zichtbaar in de klas hangt.   

 

5.3 Wat doen we verder?  
Verder zorgen we voor een goed leer-en leefklimaat door: 

- zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven; 

- kinderen leren verantwoordelijkheid te (durven) nemen; 

- te letten op zorgvuldig taalgebruik door volwassenen en kinderen; 
- respect te hebben voor elkaar, leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam te zijn en ken-

nis op te doen van andere culturen en opvattingen; 

- het door leerkrachten uitspreken van positieve verwachtingen en geven van positieve 

feedback; 

- het beschikbaar zijn bij problemen door leerkrachten, contactpersonen en directie; 

- het hanteren van het anti-pestbeleid vanuit o.a. de Kanjertraining  

- kinderen van jongs af aan stimuleren een eigen mening te vormen en deze op een posi-

tieve, respectvolle manier te uiten 
 

* Voor het omgaan met leerlingen door leerkrachten, ouders, stagiaires en hulpouders zie 

de zgn. “beroepscode” bijlage 7.  
  

5.4 Gezonde voeding 

Sinds oktober 2017 voert de Spelwert het beleid gezonde voeding. Dit houdt in dat het 10-
uurtje wat de kinderen nuttigen tijdens het voorlezen gezond moet zijn. De TSO gaat dit 

binnenkort ook doorvoeren naar een gezonde lunch.  

* bijlage 8: beleidsplan gezonde voeding 
 

6. Samenwerken intern 

 
6.1 Interne contactpersoon 

De Spelwert heeft 1 collega’s die gecertificeerd contactpersoon is. De collega volgt ieder jaar 

ook een bijscholing. De collega is bij de kinderen bekend. Het streven is dat elk schooljaar 
de contactpersoon de groepen 4 t/m 8 bezoekt en bespreekt daar met de kinderen onder-

werpen als seksuele intimidatie en kindermishandeling. Kinderen kunnen te allen tijde te-

recht bij de contactpersoon.  
* bijlage 9: contactpersonen  

 

 6.2 Aandachtsfunctionarissen  
De Spelwert heeft twee leerkrachten die opgeleid zijn tot aandachtsfunctionaris kindermis-

handeling. Zij adviseren collega’s, helpen met het signaleren van problemen thuis of op 
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school en gaan gesprekken aan met ouders. Voor het team zijn zij de spil in het kader van de 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 
 

6.3 Verlof en verzuim 

Wij houden ons aan de wettelijke regels met betrekking tot verzuim en het melden ervan bij 
de leerplichtambtenaar. Verlof en het verlenen daarvan is geregeld in de leerplichtwet, Wij 

houden ons aan deze wet. In de schoolgids staat vermeld hoe ouders bij de directie verlof 

aan kunnen vragen. Ook kunnen ouders, indien gewenst, een folder over verlof en verzuim 
bij ons aanvragen.  

* bijlage 10: stappenplan verzuim GGD 

* bijlage 11: regionaal verzuimprotocol Rivierenland  
 

6.4 Bedrijfshulpverleners (BHV) 

De bedrijfshulpverleners zijn de personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. De BHV-ers zijn gecertificeerd en onder-

houden hun deskundigheid door het volgen van herhalingscursussen.  

Op de Spelwert zijn 7 BHV-ers gecertificeerd; zij zijn belast met minimaal de hieronder ver-
melde taken: 

-het verlenen van eerste hulp bij ongevallen 

-het beperken en bestrijden van brand en het beperken van ongevallen 
-Het opstellen, controleren en uitvoeren van het ontruimingsplan 

-Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle leerlingen, werknemers en andere 

personen binnen de beide gebouwen 
- Het voorbereiden van kinderen, personeel en aanwezigen op mogelijke calamiteiten door 

middel van ontruimingsoefeningen en ze te voorzien van informatie hierover. 

Twee keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden met de gehele brede 
school. Het ontruimen wordt ook op groepsniveau besproken en geoefend.  

* bijlage 12: het ontruimingsplan  

 

 6.5 Ongevallenregistratie 

Op de server van de leerkrachten is een map ongevallenregistratie. Deze wordt ingevuld als 

er een ongeval heeft plaatsgevonden.  

6.6  Ventilatie                                                                                                  

Op school is een ventilatiemeter aanwezig. Deze wordt bij toerbeurt in de klas gezet, zodat 

leerkrachten alert blijven op de noodzaak van het voldoende ventileren van de lokalen.  

 
7 Samenwerking extern 

 

7.1 Externe vertrouwenspersonen 

Stichting STROOMM heeft voor alle onder haar bestuur vallende scholen een abonnement 

bij GGD Hart voor Brabant met betrekking tot de dienst extern vertrouwenspersoon. 

* bijlage 13: brochure externe vertrouwenspersoon. 
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7.2 Brandveiligheid/inbraakalarm                                                      

Brandblusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd. We dragen er zorg voor dat dat in- en 

uitgangen, tussendeuren en ingangen van klaslokalen altijd vrij toegankelijk zijn en brandslan-

gen en blusapparaten bereikbaar en gebruiksklaar zijn. Ook is er een beveiliging voor inbraak. 

Bovendien komt iedere avond een beveiligingsbedrijf een zgn. sluitronde lopen.  

7.3 Jeugdgezondheidszorg                                                                               

De school onderhoudt contact met de GGD (schoolarts en schoolverpleegkundige). Scree-

ning vindt tweemaal gedurende de basisschool periode plaats op initiatief en afroep van de 

GGD. Daarnaast houden de schoolarts en de schoolverpleegkundige spreekuren op school. 

Ouders kunnen zich hiervoor opgeven, of worden opgeroepen door de arts of verpleegkun-

dige. 

7.4 Buurtzorg Jong 

De lijntjes met de medewerkers van Buurtzorg Jong Zaltbommel zijn kort. Om de week op 

dinsdagochtend is er een medewerker van Buurtzorg Jong aanwezig op school. Ouders kun-

nen dan vragen stellen of een afspraak maken. Via leerkrachten of de intern begeleider kan 

ook direct contact opgenomen worden met Buurtzorg Jong.  

7.5 Logopedie                                                                                                      

De logopedist komt minimaal twee keer per jaar voor de screening van de 5-jarigen. Daar-

buiten kunnen leerkrachten altijd terecht voor vragen of verzoeken.  

7.6 Arbowetgeving 

Een gezonde en veilige omgeving voor leerlingen en personeel. In de Wet op de Arbeidsom-

standigheden staan de richtlijnen. Elke 4 jaar wordt op school een RI&E gedaan. (Risico-In-

ventarisatie en Evaluatie). Op basis van het onderzoek wordt, indien nodig een verbeterplan 

opgesteld en uitgevoerd.  

 

8 Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen  

8.1 Conflicthantering 

Mochten er onderling conflicten ontstaan in de samenwerking tussen collega’s op school, dan 

moeten beide partijen dat bespreekbaar maken. Er samen in goed overleg uitkomen is het 

uitgangspunt. Als dat niet lukt is de directeur de aangewezen persoon om het conflict be-

spreekbaar te maken en te zorgen voor een gezonde werksituatie.  

8.2 Omgaan met ernstig zieke en/of overlijden van een leerling, ouder of leer-

kracht 

Een dergelijke situatie heeft een grote impact op de leerlingen, ouders en het team. In geval 

van ernstige ziekte van een leerling zal de directie en de groepsleerkracht, indien gewenst 

door de ouders, structureel contact houden met het betreffende gezin. Hiertoe behoren 
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ook huisbezoeken en/of ziekenhuisbezoeken. De gehele school zal het kind en het gezin tij-

dens de ziekteperiode zo goed mogelijk ondersteunen en helpen.  Bij overlijden van een 

leerling zal de school het gezin zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. In het geval 

van ernstig ziek of overlijden van een collega zal de directeur formeel contact onderhouden 

met de betreffende collega en het gezin. Daarnaast worden ouders van de leerlingen die in 

de klas zaten van de collega ook geïnformeerd en vervolgens op de hoogte gehouden. Het 

team wordt uiteraard ook op de hoogte gehouden en zal, zowel onafhankelijk van elkaar als 

met elkaar, de collega zo goed mogelijk ondersteunen evenals de directieleden dit zullen 

doen.  Bij ernstig ziek en overlijden van een ouder van een leerling bij ons op school wordt 

het protocol gevolgd. 

* Bijlage 14: Overlijden ouder 

* Bijlage 15: JGZ-over dood en rouw op school 

 

9 School en digitale media 

9.1 Gebruik van internet 

Leerlingen mogen gebruik maken van internet op zowel de computers als de device Snappet 

als dit nodig is voor schoolwerk. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt, welke zijn vast-

gelegd in het internetprotocol.  

* Bijlage 16: internetprotocol  

9.2 Veiligheid en privacy in beeld en geluid 

Ouders geven bij de inschrijving van hun kind toestemming voor gebruik van digitaal 

(foto)materiaal ten behoeve van de schoolwebsite, Mijn Album en/of facebook e.d. geluid- 

en/of beeldopnames mogen alleen gemaakt worden met instemming van de betrokkenen. 

Beeld- en geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen 

mag alleen vertoond worden aan derden als de directeur hiervoor toestemming verleend 

heeft. Foto’s van festiviteiten of activiteiten worden altijd gemaakt door teamleden of ouder-

raadsleden of daarvoor gevraagde ouders. Deze foto’s worden met de ouders van de betref-

fende klas gedeeld via Mijn Album, waarbij de ouder die hier zorg voor draagt alle foto’s con-

troleert alvorens ze te versturen. Ontvangende ouders worden via de mail altijd gewezen op 

het privacy beleid en worden verzocht de foto’s niet te delen op andere media.  

9.3 Lessen over mediawijsheid 

Op de Spelwert krijgen de groepen 5 t/m 8 jaarlijks een tweetal lessen aangeboden over me-

diawijsheid. Hierin worden de kinderen meegenomen in de Do’s en Dont’s van de verschil-

lende mogelijkheden op internet. Denk hierbij aan: facebook, cyberpesten, spam, phising 

mailtjes, twitter, whats app en sms. Op deze manier willen we een preventieve aanpak bie-

den aan de leerlingen. Binnen de reguliere lessen en binnen de Kanjertraining wordt hier ook 

aandacht aan besteed.  
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OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Didactisch handelen

OP4 (Extra) ondersteuning

OP6 Samenwerking

OP8 Toetsing en afsluiting

SK1 Veiligheid
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OR1 Resultaten

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]
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OP1 Aanbod
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

OP1 Aanbod 3,29
(ruim)

voldoende

OP1.1 De school biedt een breed aanbod aan 3

OP1.2 Het aanbod is gebaseerd op de kerndoelen 4

OP1.3 Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen 4

OP1.4 Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen 4

OP1.5 Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en
sociale integratie

3

OP1.6 Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten

2

OP1.7 Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten

2

OP1.8 Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

3

OP1.9 Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst 4

OP1.10 Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend
zijn voor de leerlingenpopulatie

4

OP1.11 Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het
vervolgonderwijs

4

OP1.12 De leerinhouden zijn evenwichtig en in samenhang verdeeld over de
leerjaren

4

OP1.13 De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan 2 Aandachtspunt

OP1.14 De opbouw van het aanbod is opgenomen in het schoolplan 3

De Spelwert
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OP2 Zicht op ontwikkeling
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

OP2 Zicht op ontwikkeling 3,8
goed /

uitstekend

OP2.1 De school verzamelt (vanaf de binnenkomst) systematisch informatie over
de kennis en vaardigheden van de leerlingen met behulp van een leerling-
en onderwijsvolgsysteem

4

OP2.2 De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en valide toetsen 4

OP2.3 De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen 4

OP2.4 De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte
referentieniveaus

4

OP2.5 De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte
ontwikkeling

4

OP2.6 Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

3 Aandachtspunt

OP2.7 Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

4

OP2.8 De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen
onvoldoende profiteren van het onderwijs

3 Aandachtspunt

OP2.9 De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de
ontwikkeling van (een groep) leerlingen

4

OP2.10 De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij
leerlingen te verhelpen

4

Toelichting

OP2.6 en 2.8 Aandachtspunt: we gaan dit fine tunen aan de hand van OGW in 4D
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OP3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

OP3 Didactisch handelen 4
goed /

uitstekend

OP3.1 De leraren plannen hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen
hebben

4

OP3.2 De leraren structureren hun handelen m.b.v. informatie die ze over
leerlingen hebben

4

OP3.3 De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het
beoogde eindniveau van de leerlingen

4

OP3.4 De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen 4

OP3.5 De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een les 4

OP3.6 De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

4

OP3.7 De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof 4

OP3.8 De leraar zorgt voor opdrachten die ervoor zorgen dat de leerlingen de
leerstof (gaan) begrijpen

4

OP3.9 De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

4

OP3.11 De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

4

OP3.12 De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

4

OP3.13 De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk
van de behoeften van de leerlingen

4

Toelichting

De school heeft een observatielijst voor het pedagogisch/didactisch handelen van de leerkracht. Deze wordt in eerste
instantie in 2019-2020 ingezet voor een nulmeting.
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OP4 (Extra) ondersteuning
Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

OP4 (Extra) ondersteuning 4
goed /

uitstekend

OP4.1 De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van
een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en
behoeften van de leerling)

4 Aandachtspunt

OP4.2 De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het
niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)

4

OP4.3 Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende)
begeleiding zijn gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling

4

OP4.4 De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft 4

OP4.5 De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat
nodig is

4

OP4.6 De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning
verstaat

4 Aandachtspunt

OP4.7 De school heeft vastgesteld (in het SOP) welke voorzieningen de school
kan bieden in aanvulling op de basisondersteuning

4

OP4.8 De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben

4

OP4.9 Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt
afgestemd op de behoeften van de leerling

4

Toelichting

Op4.1: eigen leerlijnen beschrijven in een groeidocument. 4.6: Sop volgens nieuw format uitwerken.
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OP6 Samenwerking
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

OP6 Samenwerking 4
goed /

uitstekend

OP6.1 De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen 4

OP6.2 De school wisselt informatie uit met voorschoolse voorzieningen over
leerlingen in achterstandsituaties

4

OP6.3 De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening –
school)

4

OP6.4 De school werkt samen met voorgaande scholen 4

OP6.5 De school wisselt informatie uit met voorgaande scholen over leerlingen in
achterstandsituaties

4

OP6.6 De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorgaande school – school) 4

OP6.7 Aan het eind van de schoolperiode informeert de school de ouders en de
vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen

4

OP6.8 Bij tussentijds vertrek informeert de school de ouders en de vervolgschool
over de ontwikkeling van de leerlingen

4

OP6.9 Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school
samen met het samenwerkingsverband

4

OP6.10 Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school –
indien nodig- samen met partners in zorg

4

OP6.11 De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit 4

OP6.12 De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit 4
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OP8 Toetsing en afsluiting
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

OP8 Toetsing en afsluiting 4
goed /

uitstekend

OP8.1 Alle leerlingen maken in leerjaar 8 een eindtoets (behoudens wettelijke
uitzonderingen)

4

OP8.2 De leerlingen maken tijdens de schoolperiode toetsen van het
leerlingvolgsysteem

4

OP8.3 De school meet kennis en vaardigheden m.b.t. de Nederlandse taal met
LVS-toetsen

4

OP8.4 De school meet kennis en vaardigheden m.b.t. rekenen en wiskunde met
LVS-toetsen

4

OP8.5 De leraren nemen de toetsen af conform de daarvoor geldende
voorschriften

4

OP8.6 De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen 4

OP8.7 De school geeft alle leerlingen een VO-advies 4

OP8.8 De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van
VO-adviezen

4
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SK1 Veiligheid
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

SK1 Veiligheid 4
goed /

uitstekend

SK1.1 De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de
leerlingen in en om de school gedurende de schooldag

4

SK1.2 De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig 4

SK1.3 De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden 4

SK1.4 De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of
een ander document)

4

SK1.5 Het veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen, afhandelen, registreren
en evalueren van incidenten

4

SK1.6 De school monitort de veiligheid 4

SK1.7 De school neemt verbetermaatregelen als de monitoring daartoe aanleiding
geeft

4

SK1.8 De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de
coördinatie van het beleid tegen pesten

4

SK1.9 De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in
elke vorm

4

SK1.10 De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op 4

SK1.11 De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van
de democratische rechtsstaat

4
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SK2 Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

SK2 Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 3,5
goed /

uitstekend

SK2.1 De school beschikt over plezierig pedagogisch klimaat 3

SK2.2 De inrichting van het gebouw draagt bij aan het pedagogisch klimaat 3

SK2.3 De school hanteert gedragsregels voor leerlingen 4

SK2.4 De school hanteert gedragsregels voor leraren 4

SK2.5 De leraren vertonen voorbeeldgedrag 4

SK2.6 De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief
schoolklimaat

3

SK2.7 De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties

4

SK2.8 De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van maatschappelijke
competenties

3
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OR1 Resultaten
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

OR1 Resultaten 3
(ruim)

voldoende

OR1.1 De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

3

OR1.2 De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm
(zie regeling leerresultaten PO)

3

OR1.3 De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde
norm (zie regeling leerresultaten PO)

3

Toelichting

We hebben hier gekeken naar de resultaten van de afgelopen 4 jaar.
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OR2 Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is
met de gestelde doelen.

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] 2,83 zwak / matig

OR2.1 De leerlingen verlaten de school met sociale competenties die passen bij de
kenmerken van de leerlingenpopulatie

3

OR2.2 De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke competenties die
passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie

3

OR2.3 De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht 3

OR2.4 De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen
vastgesteld over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

3

OR2.5 De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei die de
leerlingen gedurende de schoolperiode doormaken

3

OR2.6 De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit 2
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OR3 Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen
van de school.

OR3 Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3
(ruim)

voldoende

OR3.1 De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de
loopbaan van leerlingen die de school verlaten hebben

3

OR3.2 De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven
schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

2

OR3.3 De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de
leerlingen

4
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KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.

KA1 Kwaliteitszorg 2,8 zwak / matig

KA1.1 De school pleegt systematisch kwaliteitszorg 3 Aandachtspunt

KA1.2 Het systeem voor kwaliteitszorg is uitgewerkt in het schoolplan 3

KA1.3 Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op het onderwijsleerproces 3

KA1.4 Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten 3

KA1.5 De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs 3

KA1.6 De school beschikt over toetsbare doelen 2

KA1.7 De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden 2 Aandachtspunt

KA1.8 De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd 3

KA1.9 Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht
doorgevoerd

3 Aandachtspunt

KA1.10 Er is sprake van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het
bestuur en de school (scholen)

3

Toelichting

Ka 1.1 Kleine wijzigingen aanbrengen in de manier van werken (oa trendanalyse) naar aanleiding van studie
opbrengstgericht werken in 4D
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KA2 Kwaliteitscultuur
Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.

KA2 Kwaliteitscultuur 2,73 onvoldoende

KA2.1 De schoolleiding werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit

2

KA2.2 Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit

3

KA2.3 Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde
bekwaamheidseisen een rol

3

KA2.4 Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol 3

KA2.5 Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen behaalde resultaten door
leerlingen een rol

2

KA2.6 Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering 3

KA2.7 De wijze waarop het team zich professionaliseert is beschreven in het
schoolplan

3

KA2.8 De school geeft de leraren een zelfstandige verantwoordelijkheid m.b.t. de
beoordeling van de onderwijsprestaties van de leerlingen

2

KA2.9 De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het
vakinhoudelijke proces in de school

3

KA2.10 De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het
vakdidactische proces in de school

3

KA2.11 De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het
pedagogische proces in de school

3
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KA3 Verantwoording en dialoog
Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

KA3 Verantwoording en dialoog 3
(ruim)

voldoende

KA3.1 De school heeft “tegenspraak” georganiseerd 2

KA3.2 Het interne toezicht wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming 3

KA3.3 De (G)MR wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming 3

KA3.4 De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de
resultaten die ze behaalt

3

KA3.5 Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze 3

KA3.6 De school verantwoordt zich aan de overheid 4

KA3.7 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden 3

KA3.8 De (G)MR wordt betrokken bij de benoeming van bestuurders 4

KA3.9 In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de
school (en een korte reflectie op de uitslagen)

3

KA3.10 In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van
de metingen van de kwaliteit van de school

2
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De onderwijskundige vormgeving van onze school.  

De zorg voor de leerling/ondersteuningsplan 

 
HANDELINGSGERICHT WERKEN (HGW) 
Om zo goed mogelijk in te spelen op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen, 
wordt gewerkt volgens principes van het Handelings Gericht Werken (HGW). Komende 4 
jaren wordt in planning opgenomen HGW 4D te hanteren. 
 
Groepsplannen op de Spelwert 
 
We werken met groepsplannen. Hierin wordt per vak een beredeneerd aanbod beschreven. Deze 
groepsplannen worden gegenereerd vanuit de methode software. De groepsplannen worden niet 
perse geprint, maar omgezet naar een datamuur in de klas. 
In de groepsoverdracht staan individuele onderwijsbehoeften van de kinderen. 
In de datamuur voortgangsgesprekken staan alle leerlingen in een datamuur adhv de gesprekken + 
een korte omschrijving van het gesprek n reflectievragen. (Dit is een intern document) 
 
Leerlingen worden ingedeeld aan de hand van observaties van de leerkracht, methodegebonden 
toetsen en cito resultaten in de datamuur. 
 

Instructiegroepen: 
In het instructiemodel onderscheiden we 3 verschillende instructiegroepen nl.: 
-toparrangement  
-basisarrangement  
-intensief arrangement.  
In principe krijgen alle kinderen de basisinstructie, waarna gedifferentieerd wordt.  De 
toparrangementgroep wordt als eerste losgelaten; deze groep wordt gevolgd door de 
basisarrangementgroep. De intensief arrangementgroep krijgt na de basisinstructie en het 
begeleid oefenen nog een verlengde instructie. De kinderen die in een maatschrift werken 
(bij taal en/of rekenen) staan apart vermeld binnen het intensieve arrangement. 
  
Beschrijving van de instructiegroepen.  
 
Toparrangement: Leerlingen in het groen 
Deze leerlingen zijn instructie-onafhankelijk; zij scoren bij de citotoetsen een I of I+ niveau en een 
goed (91-100% score) op de methodegebonden toetsen. 
De leerlingen uit deze groep hebben behoefte aan:  
- verkorte instructie 
- vermindering van verwerkingsstof (compacten) 
- uitdaging, verdieping van de aangeboden stof 
Deze leerlingen kunnen de stof zelfstandig verwerken, nadat zij – indien kort- bij de gezamenlijke 
basisinstructie hebben gezeten. Indien nodig wordt de eindtoets voorafgaand aan een nieuw 
hoofdstuk getoetst, zodat de leerkracht weet welke basisstof korte instructie behoeft en welke 
verwerkingsstof gecompact kan worden. Daarnaast wordt ook duidelijk welke stof meer instructie en 
begeleide inoefening nodig heeft. Deze kinderen krijgen uitdagende/verdiepende lesstof 
aangeboden; al of niet uit de methode. 
 
Basisarrangement :Leerlingen in oranje 
Deze leerlingen zijn instructie afhankelijk; zij scoren bij de citotoetsen van het betreffende vak niveau 



I, II of III en voldoende tot ruim voldoende(71 tot 90 %) op de methodetoetsen. 
De leerlingen uit het basisarrangement hebben behoefte aan:  
- basisinstructie 
- hulp bij het zelfstandig verwerken van de stof 
- mogelijke ondersteuning ten gunste van hun concentratie/werkhouding 
Deze groep leerlingen krijgt de basisinstructie op het leerstofniveau van de groep aangeboden en 
maken gebruik van de begeleide verwerking onder begeleiding van de leerkracht. In de verwerking 
van de lesstof kan om diverse redenen nog differentiatie plaatsvinden. Als blijkt dat een lln een 
onderdeel niet goed heeft begrepen, kan deze lln ook verlengde instructie krijgen. 
 
Intensieve arrangementsgroep: Leerlingen in rood 
De leerlingen in de verlengde instructiegroep zijn instructie-afhankelijk; zij scoren bij cito-toetsen een 
niveau van III, IV of V (V-), en onvoldoende tot matig op de methodetoetsen (<70) 
Deze leerlingen hebben behoefte aan:  
- verlengde instructie 
hulp bij zelfstandige verwerking van de stof door inzet van compenserende en ondersteunende 
middelen/maatregelen/materialen. 
- het onderhouden van eerder aangeboden lesstof m.b.v. extra instructie en inoefening door 
regelmatige herhaling. 
- mogelijke ondersteuning ten gunste van hun concentratie/werkhouding 
Allereerst volgen deze leerlingen de basisinstructie. Na de basisinstructie en begeleide inoefening 
krijgen zij van de leerkracht verlengde instructie (aan de instructietafel). Ze verwerken zelfstandig de 
minimale lesstof. Tijdens de verlengde instructie wordt ernaar gestreefd de stof (mogelijk met 
behulp van concreet materiaal) via handelend leren nogmaals aan te bieden. 
 
Naast bovengenoemde arrangementen zijn er ook kinderen die werken met een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) of een eigen leerlijn. 
Deze leerlingen hebben op 1 of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn wat betekent dat zij de 
lesstof volgen op een ander niveau al of niet via een arrangement. 
 
 

1. Rekenen: 

 
We werken met de methode Alles telt. 
Na elk  blok voeren de leerkrachten de toetsresultaten digitaal in. Via de software wordt dan een 
groepsplan per blok uitgedraaid. Hierin staan de nieuwe leerdoelen beschreven, de beheersdoelen, 
de aanpak, het materiaal en de organisatie. 
Leerkrachten kijken kritisch naar de indeling en kunnen eventueel lln in een andere instructiegroep 
plaatsen aan de hand van de toetsresultaten, gedrag (kanjer), lovs. 
2 x per jaar (februari en juni) worden de leerlingen besproken in een groepsbespreking met de intern 
begeleider.  Een uitdraai van de groei in vaardigheidsscores op de cito wordt bij de plannen 
toegevoegd.  Naar gelang de onderwijsbehoeften worden lln dan in een andere instructiegroep 
geplaatst. 
 
Lln worden in 3 groepen verdeeld. Elke groep heeft zijn eigen kleur (even snel: groen, verder: lila, 
plus: blauw). In de klas hangen die 3 gekleurde bladen met de namen van de kinderen aan de muur. 
 
Basisarrangement: 
 
In het groepsplan staat de volgende organisatie beschreven voor deze leerlingen: 
 
Interactieve les (leerkrachtgebonden) elke eerste en derde les van de week: 



Les starten met  5 tot 10 minuten hoofdrekenen en tafels 
Gezamenlijk beginnen, zelfstandig werken: halverwege en aan het eind van de les (leerlingenboek en 
werkschrift) 
 
Zelfstandig werken les (toepassen en oefenen) elke tweede en vierde les van de week: 
Les starten met 5 tot 10 minuten hoofdrekenen en tafels/oefenen met kwismeester in tweetallen 
Indien nodig uitleganimaties herhaald laten bekijken 
Werken in eigen tempo in het leerlingenboek, het werkschrift en oefensoftware B,  
leerlingen die snel klaar zijn, kunnen verder met het extra materiaal (SVP) 
Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben proberen ook de opgaven met de dichte bolletjes in het 
leerlingenboek/werkschrift 
 
Zelfstandig werken les (herhalen en oefenen) elke vijfde les van de week: 
Les starten met 5 tot 10 minuten hoofdrekenen en tafels/oefenen met kwismeester in tweetallen 
werken in eigen tempo in het werkschrift, observeren en indien nodig opgaven bespreken 
(individueel of in groepjes) 
Leerlingen die snel klaar zijn, kunnen verder met het extra materiaal 
Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben proberen ook de opgaven met de dichte bolletjes in het 
leerlingenboek/werkschrift 
 
Extra activiteit buiten de les, eventueel kwismeester inzetten voor het extra oefenen en 
automatiseren 
 
Toparrangement: 
 
In het groepsplan staat de volgende organisatie beschreven voor deze leerlingen: 
 
Interactieve les (leerkrachtgebonden) elke eerste en derde les van de week: 
Les starten met  5 tot 10 minuten hoofdrekenen (en tafels) 
Gezamenlijk beginnen (klassikale instructie), halverwege de les zelfstandig de rest van de opdrachten 
maken (dichte bolletjes leerlingenboek/werkschrift en pluswerk (SVP)) 
 
Zelfstandig werken les (toepassen en oefenen) elke tweede en vierde les van de week: 
In eigen tempo werken in het leerlingenboek/werkschrift (dichte bolletjes), het plusschrift en met de 
oefensoftware . 
 
Zelfstandig werken les (herhalen en oefenen) elke vijfde les van de week: 
Zelfstandig de opdrachten maken (dichte bolletjes). 
Gemaakte plusopdrachten bespreken, daarna verder werken aan pluswerk (SVP). 
 
Verder kan deze leerling verrijkend materiaal krijgen na intern overleg met de intern begeleider. 
Dit kan afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling zijn: plusschrift rekenen, rekentijger, 
kien, plusklas, plannex, … In de plusklas vullen de leerlingen hun plusmap aan zodat ze deze 
materialen in de klas kunnen gebruiken. 
 

Intensief arrangement 
Minimumlijn: 
 
In het groepsplan staat de volgende organisatie beschreven voor deze leerlingen: 
 
Interactieve les (leerkrachtgebonden) elke eerste en derde les van de week: 
Les starten met  5 tot 10 minuten hoofdrekenen (en tafels) 



Gezamenlijk beginnen, halverwege de les verlengde instructie, aan het eind van de les zelfstandig 
werken in het werkschrift (open bolletjes) 
 
Zelfstandig werken les (toepassen en oefenen) elke tweede en vierde les van de week: 
Les starten met 5 tot 10 minuten hoofdrekenen en tafels/tutor oefenen met kwismeester 
Extra hulp op de leerlijn, indien nodig uitleganimaties herhaald laten bekijken 
In eigen tempo de opgaven met open bolletjes maken in leerlingenboek, werkschrift en 
oefensoftware A. 
Leerlingen die klaar zijn, kunnen verder met het extra materiaal of proberen de reguliere opgaven in 
het leerlingenboek/werkschrift (SVP) 
 
Zelfstandig werken les (herhalen en oefenen) elke vijfde les van de week: 
Les starten met 5 tot 10 minuten hoofdrekenen en tafels/tutor oefenen met kwismeester 
Werken in eigen tempo in het werkschrift: observeren en indien nodig hulp bieden (individueel of in 
groepjes) 
Leerlingen die klaar zijn, kunnen verder met het extra materiaal of proberen de reguliere opgaven in 
het leerlingenboek/werkschrift (SVP) 
 
Extra activiteit buiten de les 
kwismeester inzetten voor het extra oefenen en automatiseren 
 

Maatschrift: 
 
Er kan ook gekozen worden om een leerling in het maatschrift te laten werken. 
In groep 3 en 4 is het schrift bedoeld als lesversneller met dezelfde opgaven. 
Bij een doublure krijgen kinderen meestal een nieuwe start en haken aan bij de reguliere stof. 
In groep 5 is het een tussenschrift. Doel hierbij is het kind terugkrijgen op niveau. 
Scoort het kind tussen 60 en 80%, dan blijft het in groep 6, 7 en 8 ook in het maatschrift. 
Na groep 6 kunnen leerlingen niet meer terug naar het reguliere werkboek. Dit heeft te maken met 
de einddoelen en is van belang voor het maximum uitstroomperspectief. 
Een leerling die in het maatschrift gaat werken is altijd eerst intern besproken met de intern 
begeleider en wordt met de ouders besproken. 
 
In het groepsplan staat de volgende organisatie beschreven voor deze leerlingen: 
 
Interactieve les (leerkrachtgebonden) elke eerste en derde les van de week: 
Les starten met  5 tot 10 minuten hoofdrekenen (en tafels) 
Gezamenlijk beginnen en verlengde instructie halverwege de les en bij de verwerking in het 
maatschrift 
 
Zelfstandig werken les (toepassen en oefenen) elke tweede en vierde les van de week: 
Les starten met 5 tot 10 minuten hoofdrekenen/kwismeester met tweetallen 
Extra oefensessies op de leerlijn, uitleganimaties herhaald bekijken 
In eigen tempo werken in het maatschrift en met de oefensoftware M 
 
 
Zelfstandig werken les (herhalen en oefenen) elke vijfde les van de week: 
Les starten met  5 tot 10 minuten hoofdrekenen (en tafels). 
In eigen tempo werken in het maatschrift:  observeren en hulp bieden (individueel of in groepjes) 
 
Extra activiteit buiten de les 



Kwismeester inzetten voor het extra oefenen en automatiseren. 
 
Leerlingen met rekenproblemen kunnen ook worden aangemeld bij de rekenspecialist. Zij zal dan een 
rekenonderzoek uitvoeren en een individueel plan van aanpak uitwerken. 
 
Aanvulling: 
In groep 4 maken ze tot de kerst van alle opdrachten een gedeelte als het te veel is voor 1 les (vb. 
van elk soort som de bovenste 2 sommen van een rijtje). Vanaf het b-boek wordt ook hier met open 
en dichte rondjes gewerkt. 
 
Werken met rijtjes groep 4: eventueel kopieën maken van de stof tot december, zodat ze het alleen 
maar hoeven in te vullen; zo zien ze de structuur en het bespaart tijd. Vanaf januari alleen de 
antwoorden opschrijven is voldoende. 
Lessen 5, 10, 15, 20, 25 kan ook op een kopie worden verwerkt. 
 
Algemeen: niet doorgaan met de stof als het niet goed begrepen is, de leerlingen moeten eerst goed 
begrijpen wat ze doen! 
 
Les 5, 10, 15, 20, 25 wordt gebruikt ter remediëring. De leerkracht noteert  op een lijst in de 
groepsmap welke leerlingen op welk onderdeel uitvallen en gaat in de volgende les om de 
instructietafel zitten met deze lln. 
 
Beheersingstoets(3): Tijdstip: beheersingstoets 2 a 3 weken voor rapport verplicht afnemen. Alle 
kinderen digitaal registreren. In de toetskalender vermelden. 
Signaleringstoetsen: (6) 1 per blok: Alle kinderen digitaal registreren. Dan komt er automatisch uit 
welke route de leerling tijdens de remediëringsweek  volgt.  
       Dit zijn de mogelijkheden: 

 
 

Onvoldoende Voldoende Goed 

- Diagnostisch gesprek 
- Hulpgesprek aan een 

individuele leerling of 
in kleine groepjes 

- Kopieerblad met 
herhalingsopgaven 

- Digitaal spelplein 

- Oefensessie op de 
computer 

- Pagina’s verder uit het 
leerlingenboek 

- Kopieerblad met 
herhalingsopgaven 

- Digitaal spelplein 

- pagina’s plus uit het 
leerlingenboek 

- plusschrift 
- digitaal spelplein 

 

Naast de oefensoftware van alles telt, kan er ook voor gekozen worden Ambrasoft in te 
zetten. 

 
 
Interventies rekenen groepsplan 
 

• Aandacht voor begrijpend lezen en/of luisterhouding 
• Concreet materiaal van jong tot oud 
• Met sprongen vooruit inzetten en door blijven voeren in de hogere groepen 
• Tijdsinzet los durven laten. Kijk kritisch naar je momenten op de dag 
• De methode durven loslaten, maar ook durven correct volgen (inleiding) 
• Spelvorm (winkeltje spelen, toneelstukjes van sommen, in de bus, uit de bus 
• Korte instructie is efficiënter, niet te lang uitleggen. (doorbabbelen zodat er geen oefentijd 

is) 



• Even terugschakelen naar een lager niveau, pas dan verder gaan 
• Gedifferentieerde instructie (verlengd, kort…) 
• Verlengd inoefenen 
• Maatje werken 
• Computer oefenen (alles telt, ambrasoft) 
• Tafels automatiseren 
• Lesdoel vermelden en evalueren!! (directe instructie voorwaarden) en koppelen naar de 

praktijk 
• Veel herhaling van de lesstof automatiseren 
• Even snel, verder, plus 
• Combi kan positief werken, van elkaar leren… (maar dit is geen combipropaganda!!) 
• Lessen 5, 10, … snelle remediëring  
• Diagnostisch gesprek met ouders 
• R.t. bij Hanneke 
• Hiaten in de gaten houden (qua aanbod methode…) 
• Diagnostisch gesprek met kind zelf 

 
 
Snappet:  
- Rekenen: werken volgens Alles Telt afspraken. Verwerken in het werkschrift is nu verwerken via 
Snappet. Extra oefenen van het automatiseren op Snappet. Indien een leerling een doel niet behaalt, 
eventueel extra instructie via Snappet aanbieden. Ook kan er een extra oefenpakket worden 
klaargezet in het werkpakket of extra oefenen via het plusje. Kinderen die uitvallen ook met 
materialen extra instructie geven, niet te snel overstappen op Snappet. Bij de directe instructie is 
aanleren via materialen noodzakelijk. 
Maatschrift kinderen werken nog steeds in het maatschrift (en papieren maatschrift toets) en 
intensiveren de doelen via Snappet.  Maatschrift kinderen proberen de a, b en c doelen van 
onderdeel 1, 2 en 3.. Gewone toets op Snappet? Overgangsfase, is de lkr nu nog vrij in. 
Pluskinderen krijgen een plustaak via de plusklas of pittige torens. 
Leerlingen van het intensief arrangement maken (indien gewenst) de eerste 3 (a, b, c) van opdracht 
1, 2 en 3. Als er tijd over is, kunnen ze ook de andere proberen. De opdrachten 1, 2 en 3 gaan over 
het hoofddoel van de lessen, de opdrachten 4, 5 is meestal een ander doel.  
Voor het doel staat steeds een letter A, B, C, D….. Dit heeft te maken met de leerroute.  

 
Via de software van Snappet de kinderen opvolgen en per doel nagaan wat niet beheerst is door de 
leerlingen en daarop extra instructie uitzetten. 



Denk aan ons ankerpunt: bewegen, eerst met handen en voeten!! 
Leerlingen die individueel uitvallen naar de rekenspecialist sturen. 
Steeds goed de werkwijze van Alles Telt aanhouden. Boek met harde kaft, materialen, 
digibordsoftware (instructie, hoofdrekenen, reken maar), white boardjes,  blijven inzetten. 
De doelen Alles Telt in Snappet op server, zodat je steeds kan zien wat het hoofddoel is. 
In het overzicht staat ook het nummer van het doel zodat je daar extra pakketten voor kan klaar 
zetten. Verplicht kladblok/schrift gebruiken in combinatie met Snappet om sommen uit te rekenen. 
leerlingen met eigen leerlijn in Snappet: wig, opdracht 0 = ….. 
Sandra zet de doelen in hun dossier. 
 
 
 
 

Taal en spelling 
 
De basis voor het taal-en spellingonderwijs is de methode Taalverhaal.nu. Deze methode bevat een 
leerlijn voor taal en een aparte leerlijn voor spelling. De methode besteedt veel aandacht aan de 
uitbreiding van de woordenschat.  
Na elk  blok voeren de leerkrachten de toetsresultaten digitaal in. Via de software wordt dan een 
groepsplan per blok uitgedraaid. Hierin staan de  leerdoelen beschreven,  de aanpak, het materiaal 
en de aandachtspunten organisatie beschreven. De te maken opdrachten per niveau staan duidelijk 
beschreven in het groepsplan. 
Leerkrachten kijken kritisch naar de indeling en kunnen eventueel lln in een andere instructiegroep 
plaatsen. 
2 x per jaar (februari en juni) worden de leerlingen besproken in een groepsbespreking met de intern 
begeleider.  Een uitdraai van de groei in vaardigheidsscores op de cito spelling wordt bij de plannen 
toegevoegd.  Naar gelang de onderwijsbehoeften worden lln dan in een andere instructiegroep 
geplaatst. Bij twijfel kan voor een leerling de cito woordenschat worden afgenomen. 
 
Het plan wordt onderverdeeld in 3 instructiegroepen.  
 
In de handleiding staan bij elke les differentiatietips. 
 
Voor spelling/taalsterke leerlingen zijn er extra opdrachten, plusbladen, een toptaalschrift en 
differentiatietips. 
Voor meerbegaafde kinderen wordt een verkorte route aangegeven. 
 
Voor gemiddelde leerlingen is er het werkschrift aangevuld met extra opdrachten. 
 
Voor spelling/taalzwakke leerlingen (+ nt2 indien van toepassing) is er een maatschrift, extra 
opdrachten en differentiatietips. Voor nt2 leerlingen kan ook gebruik gemaakt worden van de 
methode horen, zien en schrijven. 
 
Na elk blok volgt er een signaleringstoets. Leerkrachten voeren deze gegevens in en dan volgt er een 
week remediëring, herhaling of verdieping. Na die week volgt de controletoets. 
Eventueel deze bladen mee naar huis geven. 
 
Extra: filosoferen 
 
Snappet: spelling en taal doen we via het reguliere werkschrift van taalverhaal.nu. Snappet taal kan 
worden ingezet voor een leerling met een eigen ontwikkelingslijn. Snappet kan als extra inoefening 



worden ingezet.  
 
Afspraken rondom spelling taalverhaal.nu: 
       -       De lessen zijn zeer uitgebreid en daarom is afgesproken dat de leerkracht bij elke les zelf een                      
               inschatting maakt wat de groep nodig heeft. 
       -      Dictee: bij het zinnendictee toetsen we alleen de aangegeven woorden. 

- We toetsen alleen ‘nu’ en ‘nog’. 
- De toets resultaten bepalen niet alleen het rapportcijfer. Er wordt ook gekeken naar het werk 

in de werkboeken etc 
- In alle groepen gebruiken we dezelfde termen en regels, namelijk die van de methode. 
- Geregeld starten met woorddictee. 
- Spreekbeeld gebruiken in groepen 1, 2 en 3 
- Tib en Bouw! voor leerlingen met kenmerken van dyslexie of uitval op spelling/lezen. 
- Plus leerlingen: verkorte route taalverhaal.nu, Snappet inzetten als plusmateriaal 
- Gebruik white board, stemmenquiz via Snappet.  
- Schrijven van woorden zorgt dat het beter beklijft! 
- Gebruik ankerpunten in de spellingsles 
- Wp’s ophangen in de klas, geen vereiste meer. Wel de regels. 
- Groep 3: tijdig kaarten met woordbeeld er af halen. 
- Zelfst spellen na cito analyse? Huiswerk heeft weinig meerwaarde. Beter woordpakketten 

meegeven ter inoefening thuis. Liever aan spellingszwakke de remediërende werkbladen van 
taalverhaal.nu laten maken en bij een toets ook nog de herhalingsbladen. De R/H/V bladen 
kritisch gebruiken n.a.v. de s-toets (niet enkel als invuloefening). Daarnaast hebben de 
kinderen ook meer oefening nodig.(bijvoorbeeld gebruik whiteboard) 

- Analyse cito van leerlingen met IV of V score, groep 3 ook III scores 
Geef kinderen voor de toets het gevoel dat ze het heel goed kunnen. 
 

 
In groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig leren lezen Kim. 
De leerkracht voert na elke kern de toetsing/observatie in via de software (digiregie). 
Kinderen worden via de software door de leerkracht in 3 niveaus ingedeeld voor lezen en spelling. 
Ster, maan en raket. De lessen worden gegeven aan de hand van de kernplannen. Per kern worden 
de doelen, leertijd, didactisch en pedagogisch handelen aangegeven voor elke leerling. 
 
Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Dit passen we klasoverschrijdend toe vanaf groep 
5. De verwerking kan op papier of via Snappet. De kinderen staan via Snappet ingedeeld bij de juiste 
groep. 
Technisch lezen. 
We gebruiken estafette. 
De leerkracht maakt steeds 3 groepen in de klas. Niveau 1, 2 en 3. Niveau 1 krijgt verlengde instructie 
volgens de methode, groep 2 basisinstructie volgens de methode, groep 3 estafetteloper. 
Kinderen worden ingedeeld adhv Avi lezen, dmt lezen en observatiegegevens van de leerkracht. 
Leerlingen die extra leesaanbod nodig hebben gebeurt via de extra ondersteuning dmv ralfilezen. 
 
Aanvullingen: 
Snappet: streefniveaus elke vakantie aanpassen. Advies: 5% boven de huidige vaardigheid inzetten. 
Uitzondering voor V scores: 2 of 3 % 
Automatische update inzetten: werkpakketten worden dan vanzelf aangepast adhv behaalde 
streefniveaus. 
Doelenoverzicht voor rekenen uit Snappet halen. Op het overzicht, kan je zien of lln het streefniveau 
behaald hebben. 
Behaalde streefniveau per doel of per vak kan bekeken worden. 
Leerlingen kunnen worden uitgenodigd voor extra instructie. Dit zie je dan terug op het individueel 
rapport van de leerling via Snappet. 



Passende perspectieven Snappet: A, B, C, D en E doelen. A=leerroute 3, A+B= leerroute 2, A+B+C= 
Leerroute 1 en 1F, A+B+C+D = 1S, A+B+C+D+E= Extra doelen voor de betere rekenaars. 
 

Datamuur groep 

Geen voorbeeld beschikbaar wegens AVG, in de klassen hangen de namen in de kolommen 

en per kleur indien zo afgesproken. 

Rekenen 

 Groep 1 

Beperkte 

instructie 

Kinderen met: 

I score  

Goed op de 

methode 

toetsen. 

Groep 2 

Normale instructie 

Kinderen met  

II en III score 

RV of V op de 

methodetoetsen. 

 

Groep 3 

Verlengde/extra 

instructie 

Kinderen met 

IV en V score 

M of onvold op de 

methodetoetsen. 

Aparte leerlijn 

voor dit vak? 

Top of opp 

 

 

 

 

    

 

Spelling 

 Groep 1 

Beperkte 

instructie 

Kinderen met: 

I score  

Goed op de 

methode 

toetsen. 

Groep 2 

Normale instructie 

Kinderen met  

II en III score 

RV of V op de 

methodetoetsen. 

 

Groep 3 

Verlengde/extra 

instructie 

Kinderen met 

IV en V score 

M of onvold op de 

methodetoetsen. 

Aparte leerlijn 

voor dit vak? 

Top of opp 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Technisch lezen 

 

 Groep 1 

Beperkte instructie 

Kinderen met: 

I score  

Estafetteloper 

Groep 2 

Normale 

instructie 

Kinderen met  

II en III score 

 

Groep 3 

Verlengde/extra 

instructie 

Kinderen met 

IV en V score 

Aparte leerlijn 

voor dit vak? 

Top of opp 

 

 

 

 

    

 

 

Begrijpend lezen 

 

 Groep 1 

Beperkte 

instructie 

Kinderen met: 

I score  

Groep 2 

Normale 

instructie 

Kinderen met  

II en III score 

Groep 3 

Verlengde/extra 

instructie 

Kinderen met 

IV en V score 

Aparte leerlijn 

voor dit vak? 

Top of opp 

 

 

 

 

    

 

Extra zorg/gedrag 

Kanjervragenlijst + datamuur voortgangsesprek. 

 Groep 1 

Minimale extra zorg 

Groep 2 

Gemiddeld extra zorg 

op gedrag 

Groep 3 

Veel extra zorg op 

gedrag 

 

 

 

   

 



Directe instructiemodel 
Lezen-,rekenen- en spellinglessen worden gegeven vanuit het directe instructie- model. 
Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommigen begrijpen de 
instructie snel en willen vlot aan de slag, andere leerlingen hebben meer uitleg nodig. We 
houden hier in het directe instructiemodel rekening mee. 
De lessen worden gestructureerd aangeboden en de volgende fasen zijn herkenbaar in de 
lessen: 
 -terugblik 
- presentatie / instructie 
- begeleide (in-)oefening, 
- individuele verwerking  
- lesafsluiting / evaluatie. 
 
Wat houdt elke fase in het kort in? 
-Terugblik:  
In deze fase wordt het voorgaande werk besproken en de voorkennis opgehaald. 
-Presentatie/ instructie: 
Het lesdoel wordt verwoord. 
De leerkracht legt nieuwe stof uit en laat concrete voorbeelden zien uit de les, waarbij 
onderwijs in kleine stappen gegeven wordt en nagegaan wordt of de leerlingen de stof 
begrijpen.  Er wordt ook gebruik gemaakt van individuele “white boards”.  
-Begeleide (in-)oefening: 
De leerkracht of kinderen voeren opdrachten uit op het bord; leerkracht/kinderen 
verwoorden het proces.  De leerkracht stelt veel vragen in deze fase. 
-Individuele verwerking: 
Kinderen verwerken de instructie in de gevraagde opgaven. Tijdens het zelfstandig werken 
wordt de verlengde instructie gegeven en kan eventuele extra visuele en verbale 
ondersteuning aan de zwakkere leerling gegeven worden.  
-Lesafsluiting/ evaluatie: 
De leerkracht kijkt samen met de leerlingen terug op de les en bespreekt wat er geleerd is en 
gaat daarbij na of het gestelde doel behaald is. 
 
 
 
Naast bovengenoemde arrangementen zijn er ook kinderen die werken met  een 
ontwikkelingsperspectief (OPP). Het is het mogelijk om vanaf groep 6 een OPP in te zetten.  
Deze leerlingen hebben op 1 of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn wat betekent dat 
zij lesstof volgen op een ander niveau. Het uitgangspunt voor deze leerlingen zijn de 
minimum doelen. De verwachte uitstroom naar het VO,  van deze leerlingen, wordt 
beschreven in het ontwikkelperspectief. 
 
 
 
 
 
 
 



 
BESCHRIJVING  
 

Basiskwaliteit (verantwoording school/bestuur): Dit is de kwaliteit waarmee je aan de eisen 
van het basisarrangement van de inspectie voldoet. Verwacht wordt dat iedere school het 
basisarrangement heeft. Het bestuur van de betreffende school is verantwoordelijk. Het 
samenwerkingsverband kan in gesprek met het bestuur indien er zorgen t.a.v. de kwaliteit 
zijn. 
 
Basisondersteuning (verantwoording school/bestuur): Dit is het niveau wat minimaal 
verwacht wordt van alle scholen binnen het SWV. Het bestuur is verantwoordelijk maar het 
SWV heeft de kaders gesteld. Voor iedere school zijn middelen beschikbaar om dit vorm te 
geven (bedrag per leerling).   

Uitwerking basisondersteuning 
Basisondersteuning is de ondersteuning die de basisscholen, speciale basisscholen en 
scholen voor speciaal onderwijs zelf in en om de groepen en binnen de eigen organisatie 
bieden aan alle leerlingen. Dat begint met het onderwijsaanbod dat de scholen voor alle 
leerlingen verzorgen. 

Wat kan en moet de school binnen de basisondersteuning 
Binnen de basisondersteuning wordt planmatig en handelingsgericht gewerkt. Iedere school 
biedt:  

1. Basiskwaliteit (basisarrangement inspectie) 
Scholen die van de inspectie een "basisarrangement" hebben gekregen, hebben hun 
basiskwaliteit op orde.  

2. Planmatig en resultaatgericht werken  
Hoe gaat de school na welke onderwijsbehoeften leerlingen hebben; hoe scholen 
daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en op welke wijze zij dat uiteindelijk 
evalueren (opbrengstgericht en handelingsgericht werken). 

3. Onderwijsondersteuningsstructuur  
Dit kenmerk verwijst naar de manier waarop de school de onderwijsondersteuning 
binnen de school heeft georganiseerd en met andere organisaties en specialisten 
samenwerkt. Dit staat in het ondersteuningsplan.  

4. Preventieve en licht curatieve interventies 
Het gaat hierbij om het ondersteuningsaanbod dat binnen de school wordt 
georganiseerd voor  leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsvragen, fysiek-medische of 
sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften of voor leerlingen voor wie een aanpak 
voor het voorkomen van en omgaan met specifieke gedragskenmerken noodzakelijk is. 
Dit wordt uitgevoerd al dan niet met ketenpartners. 

 
Handelingsgericht werken 
De stappen van handelingsgericht werken spelen een belangrijke rol. Het gaat daarbij om de 
hieronder beschreven stappen. De stappen 1 tot en met 4 behoren bij de 
basisondersteuning. 



1. Leerlingbegeleiding binnen de groep (de normale klassensituatie) 
Er is sprake van een eenduidige pedagogische werkwijze. 
De instructie van de leerkracht is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de 
leerlingen. 
Binnen de groep wordt gewerkt met groepsplannen vanuit de methodes 
 

2. Planmatig handelen binnen de groep 
Leerkrachten bedienen zich van aanpassingen in pedagogische werkwijze en instructie 
binnen de groep. 
Leerkrachten ontvangen hierbij ondersteuning vanuit de ondersteuningsstructuur van 
de school. 
Het handelen van leerkrachten wordt gekenmerkt door eenvoudige diagnostiek. 
 

3. Specialistische begeleiding/ondersteuning binnen de groep 
Er is sprake van doelgerichte intensieve begeleiding binnen de groep. 
Deze begeleiding wordt toegewezen, georganiseerd en uitgevoerd vanuit de 
ondersteuningsstructuur van de school door specialisten en/of deskundigen die de 
school zelf in huis heeft (denk aan taal, rekenen, hoogbegaafdheid etc.) en de interne 
begeleider van de school. Het gaat hierbij ook om groepen leerlingen die een 
voorsprong in ontwikkeling tonen. 
Specialistische begeleiding/ondersteuning binnen de groep wordt vastgelegd bij de 
intern begeleider. 
 

4. Inzet van buitenschoolse specialisten 
Buitenschoolse specialisten en/of deskundigen kunnen worden ingezet om begeleiding 
te verzorgen.  
Deze begeleiding wordt toegewezen, georganiseerd en uitgevoerd vanuit de 
ondersteuningsstructuur van de school onder leiding van de intern begeleider. De 
ketenpartners zijn hierbij ook in beeld. In deze stap zit de natuurlijke overgang naar 
extra ondersteuning en zijn de specialisten van de ondersteuningseenheid in beeld. 

Afspraken in het kader van de basisondersteuning gerelateerd aan leerling-kenmerken. 
Ondersteuningsvragen vloeien enerzijds voort uit leerling-kenmerken en anderzijds uit de 
competenties van leerkrachten. De basisondersteuning is de verantwoording van de school 
en het betreffende bestuur. De ondersteuningsmanager van het samenwerkingsverband kan 
met hen in gesprek over de kwaliteit indien er vragen zijn en adviezen geven. 
 
Concreet op de Spelwert: 
1. Algemene zorg in de groep 
De verantwoordelijkheid voor deze algemene zorg ligt bij de leerkracht. 
In dit zorgniveau gaat het om het basisaanbod voor alle kinderen/leerlingen. In de groep 
gaat de leerkracht om met de verschillen in kennis, vaardigheden, gedrag en ontwikkelings-
/onderwijsbehoeften. Afhankelijk van deze behoeften krijgt het kind/de leerling een passend 
ontwikkelings-/ onderwijsaanbod. 
In het groepsplan wordt gewerkt in 3 arrangementen; intensief arrangement, 
basisarrangement en toparrangement. Evaluatie van deze groepsplannen wordt gedaan aan 
de hand van de cito scores, observaties en methode gebonden toetsen. Leerkracht voert 



hiervoor zelf de gegevens in bij het LOVS en kan een analyse of de toetsresultaten uit het 
LOVS halen. 
Nadruk in de klas wordt gelegd op de directe instructie. (zie kwaliteitskaart) 
Leerkracht is zelf verantwoordelijk voor de verslaglegging van de oudergesprekken in het 
dossier (LOVS). 
Beslissingen over deze algemene zorg zijn voorbehouden aan de groepsleerkrachten. 
Collegiaal overleg kan hierbij een meerwaarde zijn.  
De ouders worden benaderd als gelijkwaardige gesprekspartner en worden gezien als een 
belangrijke bron van informatie. 
 
2. Extra zorg in de groep  
In dit niveau gaat het om de extra zorg die wordt gegeven in de groep door de leerkracht in 
overleg met de IB-er. Het kan bij het bieden van deze extra zorg gaan om hulp bij één of 
meer ontwikkelingsgebieden, buiten het basisaanbod.  
Beslissingen over het geven van deze extra zorg worden genomen door de leerkracht in 
overleg met de IB-er.  
De ouders worden benaderd als gelijkwaardige gesprekspartner en worden gezien als een 
belangrijke bron van informatie. De ouders worden geïnformeerd over de inhoud en de 
beweegredenen van de extra zorg.  
Deze zorg wordt beschreven in de datamuur voortgangsgesprek; resultaten worden 
ingevoerd in LOVS.   
Tijdens het voortgangsgesprek worden deze leerlingen besproken a.d.h.v. de 
toetsresultaten, kanjervragenlijst en observaties van de leerkrachten. De grote lijnen worden 
genoteerd in het formulier groepsbespreking. 
Aan de hand van dit gesprek kunnen er leerlingen naar voren komen die extra zorg 
behoeven. De invulling van deze zorg staat beschreven in de -in elke klas aanwezige- 
kwaliteitsmap. 
Een leerkracht kan ten allen tijden een (vervolg)afspraak met de IB-er maken.  
Waarbij bijvoorbeeld de volgende stappende mogelijk zijn:  
- het probleem is helder en er wordt een aanpak bepaald. Deze wordt kort vermeld in de 
datamuur voortgangsgesprek. De aanpak wordt besproken met de ouders en er volgt een 
aantekening in Parnassys van het gesprek. Een aantekening kan zijn: pittige klas, ralfi lezen, 
maatwerkschrift etc. 
Indien een probleem bij meerdere leerlingen voorkomt, wordt er een aanpak voor de hele 
groep afgesproken tussen leerkracht ,intern begeleider en directie. Tussentijdse 
aanpassingen kunnen ook worden vermeld in Parnassys. 
Na de individuele of groepsgewijze hulp kan het probleem opgelost zijn. Er worden geen 
verdere stappen ondernomen en alle aantekeningen worden bewaard. 
Er kan een onderscheid worden gemaakt in cognitieve problematiek en sociaal-emotionele 
problematiek. 
Bij sociaal-emotionele problematiek kunnen volgende stappen worden genomen: 
* Kanjertraining intensief inzetten in de klas. Kanjertraining wordt standaard gevolgd volgens 
de kwaliteitskaart, maar mogelijk is er meer hulp nodig. Intern begeleider stelt een plan van 
aanpak op in overleg met de leerkracht en komt een aantal lessen begeleiden. 
*Kanjeradviessysteem: analyse van de gegevens die de leerling zelf aan geeft + analyse 
leerkracht. 
* Gesprek met de leerling 



* Kijk registratiesysteem (groep 1-2) 
* Taakspel (of een afgeleide vorm daarvan) wordt ingezet in de groepen 4,5 en 6 om de taak-
werkhouding van de leerlingen positief te stimuleren en verbeteren. Indien nodig kan na 
overleg met IB-er taakspel ook ingezet worden in de groepen 7 en 8.   
 

Bij cognitieve problematiek kan aan het volgende worden gedacht en worden de volgende 
instrumenten gebruikt: (Indien gewenst wordt dit ook nog besproken in een primaire 
consultatie met leerkracht, ouders, intern begeleider en orthopedagoge, zie verder) 

* Mogelijk dyslexie of leesprobleem: intern begeleider en leerkracht analyseren samen de 
toetsresultaten. Intern begeleider neemt, indien nodig,  een DST-test af. Leerling komt in 
ralfilezen, adviezen leescoördinator toepassen, estafette groep 1, extra lezen met leesouder, 
spellingsanalyse + mapje met werk aan de hand van deze categorieën, woordpakket mee 
naar huis, goed flitsen  (zie ook dyslexieprotocol). Indien uit dossiervorming mogelijke 
dyslexie blijkt, wordt overgegaan naar niveau 3.  
* rekenprobleem: Rekenspecialist kan gevraagd worden voor onderzoek en advies, intern 
begeleider kan DLE-test afnemen en rekentest + analyse toetsresultaten. Indien het 
probleem helder is geworden, volgt er een advies. De leerkracht werkt met het door de 
rekenspecialist opgesteld advies. Advies kan o.a. zijn: werken in maatschrift rekenen, meer 
gebruik van materialen, stapje terug (zie ook afspraken Alles Telt). 
* leerling uit het toparrangement: leerling is niet steeds opvallend sterk (onderpresteerder), 
door observaties van leerkracht of intern begeleider kan dit naar boven komen. Er vindt 
analyse van de toetsresultaten plaats. Interventiemogelijkheden: de leerling verwijzen naar 
pittige klas, uitdagend materiaal, pittige torens gebruiken, uitdagende lesstof, Franse les, 
etc. (zie ook meerbegaafdheidsprotocol en hoogbegaafdheidsprotocol). 
Dit alles volgens de stappen van het handelingsgericht werken. 
-Indien het probleem niet helder is gaan we  over naar niveau 3. 
 
 
3.  Primaire consultatie na intern/extern onderzoek   
Indien de leerkracht onvoldoende mogelijkheden en/of informatie heeft om aan te sluiten 
bij de ontwikkelings- / onderwijsbehoeften van een leerling, doet de leerkracht een beroep 
op de IB-er en/of de orthopedagoog voor observatie en/of onderzoek. Hierover wordt 
verslag gedaan aan de leerkracht en ouders. Er wordt een vervolgtraject opgesteld.  
Leerkracht kan in eerste instantie ook nog naar de orthopedagoge op spreekuur. De leerling 
wordt dan anoniem besproken en de leerkracht krijgt verdere adviezen. 
Indien dit niet voldoende is, is er de primaire consultatie. De intern begeleider maakt een 
verslag van dit overleg met daarin duidelijk vermeld de adviezen die werden gegeven. Bij het 
overleg zijn de ouders, leerkracht, orthopedagoge en intern begeleider aanwezig. 
Uit onderzoek kunnen ook verdere adviezen komen, deze worden indien nodig kort 
samengevat in een plan van aanpak in Parnassys.  
Dit gebeurt in samenspraak met de IB-er en de ouders; de ouders stemmen in met het plan.  
Er wordt geëvalueerd en afhankelijk van het behalen van de doelen/prognose kan het plan 
worden beëindigd of er komt een vervolgplan. 
Beslissingen over voortgang van deze speciale zorg worden genomen door de leerkracht, 
ouders,  IB-er en orthopedagoog. 
De ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartners en verlenen toestemming voor observatie 
en/of onderzoek. 



Hiervan wordt verslag gedaan aan de ouders en de groepsleerkracht. 
Adviezen uit observatie/ onderzoek zijn input voor het actualiseren van het vervolgtraject. 
Registratie van deze speciale zorg vindt plaats in Parnassys. 
 
Adviezen zijn uiteenlopend van aard al naargelang de problematiek.  
Extra ondersteuning vanuit de Ondersteuningseenheid kan worden aangevraagd voor 
verdere adviezen/ondersteuning. Deze aanvragen worden via LDOS gedaan. 
Indien de geboden aanpak niet voldoende resultaat laat zien, wordt overgegaan naar extra 
ondersteuning 
 
Consultatie en advies: hierbij wordt op een laagdrempelige manier gevraagd om een 
kortdurende interventie van een expert. 
 

Extra ondersteuning (verantwoording school/ondersteuningseenheid):  
Als de ondersteuningsvraag van een leerling de basisondersteuning overstijgt wordt extra 
ondersteuning ingezet. De ondersteuningseenheid waar de school in valt zorgt i.s.m. de 
school indien nodig voor een arrangement. De middelen komen uit de 
ondersteuningseenheid 

Uitwerking extra ondersteuning 

Definitie 
De extra ondersteuning is die ondersteuning die uitstijgt boven de basisondersteuning en 
omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en zorg. Extra 
ondersteuning wordt aangeboden door de basisschool, de speciale basisschool en de school 
voor speciaal onderwijs. Indien nodig is er samenwerking met maatschappelijke 
instellingen/ketenpartners en ouders. Het belang van het kind is leidend. 

Uitgangspunten 
Bij het toekennen van extra ondersteuning zijn de volgende uitgangspunten in ieder geval 
van toepassing: 

• Extra ondersteuning komt voort vanuit opbrengst- en handelingsgericht werken en 
wordt op systematische en transparante wijze gearrangeerd rondom het kind. 
Vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en waar mogelijk afgesloten. 

• Extra ondersteuning heeft een gradueel karakter: van preventief tot curatief en van 
tijdelijk/incidenteel tot langdurig/structureel. 

• Extra ondersteuning is zo lang mogelijk thuisnabij en op de eigen basisschool. 

• Extra ondersteuning is erop gericht de ontwikkeling van leerlingen/kinderen positief te 
beïnvloeden door interventie. 

Uitwerking 
Op het niveau van de ondersteuningseenheid is duidelijk wat de mogelijkheden zijn in het 
kader van extra ondersteuning bij de basisscholen. Voor speciale basisscholen en scholen 
voor speciaal onderwijs geldt dat deze per definitie extra ondersteuning bieden. Dat ligt in 
hun status besloten.  

Maatwerk in de vorm van arrangementen 
Passend onderwijs levert maatwerk aan alle leerlingen. Maatwerk komt mede tot stand door 
middel van samenwerking. Regionale samenwerking kent een interdisciplinair karakter. Dat 



wil zeggen dat niet alleen scholen met elkaar samenwerken maar dat scholen in 
voorkomende gevallen ook samenwerken met instellingen voor jeugdzorg en andere 
relevante ketenpartners. 
Extra (onderwijs)ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. 
Arrangementen variëren in aard, intensiteit en inzet van tijd, ondersteuningsmiddelen en 
financiële middelen. Arrangementen komen tot stand door georganiseerde samenwerking 
van alle partners. Indien de school niet in staat is zelf extra ondersteuning te bieden dan is 
de ondersteuningseenheid de eerste plaats waar extra ondersteuning wordt gearrangeerd 
en toegewezen. Is de ondersteuningseenheid niet in staat om bepaalde extra ondersteuning 
te leveren dan doet de ondersteuningseenheid een beroep op de capaciteit van één van de 
overige ondersteuningseenheden van SWV PO de Meierij. 
 
Ontwikkelingsperspectief 
Voor leerlingen waarvoor geldt dat extra ondersteuning noodzakelijk is met het oog op een 
ononderbroken ontwikkeling, wordt verplicht een ontwikkelingsperspectief opgesteld door 
de school in samenwerking met de ondersteuningseenheid. Het ontwikkelingsperspectief is 
een onderdeel van het handelingsgericht werken.  
Een ontwikkelingsperspectief wordt door de intern begeleider opgesteld. De na te streven 
doelen worden op planmatige wijze gerealiseerd.  

Arrangementen en uitvoering  
Extra ondersteuning wordt toegewezen door de ondersteuningseenheid op basis van een 
onderbouwde ondersteuningsbehoefte die is vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief. De 
volgende aspecten zijn bij de toewijzing van extra ondersteuning van belang: 

• De ondersteuningsinzet; welke inhoudelijke ondersteuning wordt ingezet ten behoeve 
van een specifieke leerling, op school en in de thuissituatie?  

• De ondersteuningstijd; gedurende hoeveel dagen, weken, maanden wordt de 
ondersteuningsinzet toegekend? 

• De ondersteuningsintensiteit; met welke frequentie vindt de ondersteuningsinzet plaats.  

• De ondersteuningsmiddelen; welke materiële zaken zijn voorwaardelijk om de extra 
ondersteuning succesvol te laten verlopen?  

• De beoogde opbrengst van de extra ondersteuning; met welk resultaat stelt men zich, na 
afloop van de extra ondersteuning, tevreden? 

• De evaluatie en verantwoording van de extra ondersteuningsinzet; aan de hand van 
welke criteria wordt de extra ondersteuningsinzet geëvalueerd verantwoording 
afgelegd? 

 
In de ondersteuningseenheid is de ondersteuningsmanager samen met de 
onderwijsspecialist en/of gezinsspecialist de groep die extra ondersteuning toekent. Zij 
kunnen derden, die belanghebbende informatie kunnen geven over de leerling, uitnodigen 
om mee te denken. Daarnaast kunnen zij professionals en specialisten raadplegen die 
werkzaam zijn binnen de eenheid of het verband. De ondersteuningsmanager is uiteindelijk 
verantwoordelijk.  
Indien er een toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO afgegeven wordt is er een 
deskundigenadvies nodig. Specialisme komt in principe van alle partners uit de eigen 
ondersteuningseenheid of uit het samenwerkingsverband. De procedure is beschreven in 
het vastgestelde beleidsplan van WOOT. 



De SBO wordt bekostigd door de ondersteuningseenheid die de TLV toekent. Het SO wordt 
bekostigd door het SWV als geheel en valt buiten de ondersteuningseenheid. 

Basisscholen 
De arrangementen worden door de school binnen of buiten de school gerealiseerd, vaak met 
behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Deze expertise wordt 
door de ondersteuningseenheid toegewezen. Individuele toewijzingen kunnen collectief 
worden uitgevoerd bijvoorbeeld door een bovenschoolse voorziening of voorziening in de 
school. 
 
Mogelijke vormen van extra ondersteuning zijn: 

• uitgebreide observaties, pedagogisch didactisch onderzoeken (PDO) en 
gedragsonderzoeken; 

• begeleiding van de leerling; 

• begeleiding leerkracht, team en directie. 

• ondersteuning in de thuissituatie; 

• specifieke trainingen;  

• hulpmiddelen;  

• financiële middelen; 

• arrangementen voor leerlingen met forse gedragsproblemen in combinatie met andere 
ondersteuningsbehoeften; 

• SO en SBO, tijdelijke of structurele plaatsing. Er zijn ook tussenvormen mogelijk. 
Het betreft zowel interventies die met middelen van het SWV worden gerealiseerd, als met 
middelen van derden (bijvoorbeeld gemeente). Iedere ondersteuningseenheid gaat volgens 
dezelfde procedure na of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. 
De extra ondersteuning is de verantwoording van de school en de ondersteuningseenheid. 
De ondersteuningsmanager kan het arrangement regelen en voorwaarden stellen aan de 
betreffende school. 
 
Plaatsing op een zorglocatie  
Wanneer er een beschikking wordt afgegeven mag de leerling geplaatst worden in een MKD 
/ SBO / SO / VSO.  
 
Terugplaatsing: 
Na een intensieve begeleiding op een zorglocatie wordt tussentijds bekeken of het kind/de 
leerling teruggeplaatst kan worden naar de eigen peuterspeelzaal/ school of naar een 
andere peuterspeelzaal/ school. 
 
Profiel: Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Hierin staat wat de mogelijkheden 
van de school zijn, de sterke punten, het specialisme en de ambities. Alle profielen samen, 
inclusief SBO en SO geven een dekkend aanbod voor alle leerlingen binnen ons verband 
(zeer specifieke uitzonderingen daargelaten, hiervoor is een landelijke dekking). 
 
 
 
 
 



Visuele weergave van de ondersteuning. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begrippenlijst 
Ondersteuningsprofiel 
Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een 
samenwerkingsverband kan bieden. Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen 
voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband. Hiermee 
kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden 
voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.  
 
Ontwikkelingsperspectief 
De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, 
langere periode. Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een voorspelling over 
het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is 
sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de 
planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen 
die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle 
leerlingen in het speciaal onderwijs. De school heeft hierover overleg met de ouders. Dit 
overleg is erop gericht dat ouders en school het samen eens zijn over het 
ontwikkelingsperspectief. In passend onderwijs vervangt het ontwikkelingsperspectief het 
handelingsplan. 
 
Opbrengstgericht werken 
Het door een school systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de 
prestaties van haar leerlingen. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en 
resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten 
voor alle leerlingen. 
 
Speciaal Basisonderwijs (SBO) 
Onderwijs voor leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de extra ondersteuning op de 
reguliere basisschool en een intensievere vorm van ondersteuning nodig hebben. Scholen 
voor speciaal basisonderwijs vallen onder de Wet op het primair onderwijs. 
 
Speciaal onderwijs (SO) 
Onderwijs aan kinderen die op school meer en andere ondersteuning nodig hebben dan het 
reguliere onderwijs kan bieden. Het gaat om kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke beperking en kinderen met gedragsstoornissen en psychische of 
psychiatrische stoornissen. Voor toelating tot het speciaal onderwijs is nu nog een indicatie 
nodig. De indicatiestelling komt bij de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs te 
vervallen. Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig 
 
 
ZORGORGANISATIE:  
Aan het eind van een schooljaar vindt de groepsoverdracht aan de nieuwe leerkracht plaats 
middels het overdrachtsformulier. Hierop staat o.a. aangegeven welke kinderen met welke 
problematiek e.d. in de groep komen 
Een paar weken na de start van het schooljaar volgt een voortgangsgesprek tussen 
leerkracht en IB-er aan de hand van het observaties, toetsresultaten en gegevens uit de 
overdrdacht.  Een 2e bespreking vindt plaats na de uitslag van de toetsen van het 

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/passend-onderwijs/begrippenlijst/#Handelingsplan


leerlingvolgsysteem van CITO, met als basis de toetsgegevens uit Parnassys, observaties en 
kanjerlijsten.  Een 3e  bespreking vindt plaats na afname van de CITO eindtoetsing en wordt 
verwerkt in het groepsoverdrachtformulier. 
Voor aanvang van het schooljaar krijgt de ontvangende leerkracht van de voorganger(-s) een 
groepsoverdrachtformulier. 
Hierin worden de onderwijsbehoeften per leerling beschreven. Opgestelde matrix van lezen, 
spelling en rekenen, (rekening houdend met CITO en methode gebonden toetsen) is hieraan 
toegevoegd.  
De collega’s zijn daardoor op de hoogte van de onderwijsbehoeften per leerling en hebben 
een basis voor de indeling van de arrangementen in het op te stellen groepsplan.  
 
Dossiervorming 
Van leerlingen worden de ontwikkelingen en vorderingen vastgelegd in een leerlingdossier 
en middels methodetoetsen, observaties, cito toetsen en kanjervragenlijsten wordt de 
leerling gevolgd.  
Op grond van de verkregen resultaten/gegevens wordt bepaald of een leerling specifieke 
zorg nodig heeft.  
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van het registratie-instrument “Kijk”, waarbij de 
ontwikkeling van de kinderen in kaart wordt gebracht op cognitief en sociaal-emotioneel 
gebied. In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van het Kanjeradvies systeem voor de 
sociaal/emotionele ontwikkeling.  
Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van methode gebonden toetsen en van de toetsen uit 
het leerlingvolgsysteem van CITO.  
Na afname van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem, worden de verzamelde 
toetsgegevens geanalyseerd. Bij leerlingen die een IV- of een V- score hebben behaald, 
wordt een foutenanalyse opgesteld voor spelling en rekenen. Leerlingen van groep drie die 
een III halen voor spelling, worden geanalyseerd. 
Op grond van de verschillende toestresultaten en observaties resultaten worden alle 
leerlingen in de datamuur rekenen, begrijpend lezen en spelling ingedeeld.  
Van de groepen 1 t/m 7 wordt alles geregistreerd (gesprekken, extra ondersteuning, 
mailwisseling, signaleringslijst) in ParnasSys. 
 
Aanmeldingen nieuwe leerlingen: signaleren zorgbehoeften 
Wanneer er nieuwe leerlingen op school worden ingeschreven, zowel startende kleuters of 
leerlingen die op een andere school al een traject hebben afgelegd,  stelt de school zich op 
de hoogte van de beginsituatie van deze leerlingen d.m.v. een intakeformulier ingevuld door 
de ouders, een intake gesprek met de nieuwe ouders en de ontvangende leerkracht n.a.v. 
o.a. het intakeformulier tijdens de wenperiode, (warme) overdracht vanuit de 
peuterspeelzaal (overdrachtsformulier indien ouders toestemming geven) of andere vormen 
van voorschoolse opvang. Bij alle andere leerlingen stelt de school zich op de hoogte middels 
het onderwijskundig rapport. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan neemt de school (I.B-
er) contact op met de voorgaande school. Zijn er dan nog onduidelijkheden (gegevens) 
kunnen er toetsen worden afgenomen om zo het niveau van de leerling alsnog te bepalen. 
Toetsgegevens van de leerlingen worden in hun dossier bewaard. Wanneer tijdens een 
nieuwe niveaubepaling blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt hier zo 
adequaat mogelijk op ingesprongen. 
 



Schoolverlaters: 
Sinds voorjaar 2017 nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de eindtoets Route 8 van A-
Viseon; een van de toegestane toetsen. Bij advisering voor het vervolgonderwijs zijn de 
gegevens die gedurende de schoolloopbaan van de kinderen zijn verzameld doorslaggevend; 
de leerkracht hanteert voor de digitale overdracht LDOS.  Scholen van VO-vragen naast ons 
schooladvies een gevalideerde toetsuitslag. De ouders van de leerlingen in groep 7 
ontvangen bij het laatste rapportgesprek een pre-indicatie voortgezet onderwijs, zodat zij en 
de leerlingen al een indicatie hebben over welke richting de school mogelijk gaat adviseren. 
De ouders van de leerlingen uit groep 8 worden vervolgens in november geïnformeerd/ 
geadviseerd over de mogelijke schoolkeuze; de school geeft dan bij het eerste rapport 
wederom een indicatie. Ook worden vooraf de verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs (in Zaltbommel) door de leerlingen bezocht. Het definitieve advies krijgen de 
leerlingen in een gesprek in aanwezigheid van de ouders, ver voordat de uitslag van 
eindtoets Route 8 bekend is.  Indien blijkt uit de toets dat het advies van de toets hoger 
uitvalt dan het gegeven advies, dan dient de school het eerder gegeven advies te 
heroverwegen en zo nodig bij te stellen.  Als een leerling in aanmerking komt voor 
leerwegondersteuning zorgen de IB-er en de leerkracht voor het benodigde dossier.  
De resultaten van de eindtoets worden gepubliceerd in de schoolkalender. 
 
Plaatsingsbeslissingen  
Het kan voorkomen dat een leerling korter of langer dan 8 jaar basisonderwijs volgt.   
We doelen dan op verlengen, verkorten, doubleren of een groep overslaan; indien daar 
sprake van is, is er vooraf altijd overleg met de IB-er (soms orthopedagoog) geweest  
Mocht een kind verwezen worden, dan zijn hier duidelijke procedures voor. 
Bij doubleren zal duidelijk moeten zijn dat dit een meerwaarde heeft voor de leerling. 
Wanneer een leerling een groep overslaat is dit een weloverwogen beslissing; hiervoor 
worden de toetsen van het Cito LVS gebruikt, maar er wordt ook gekeken of het kind er 
sociaal/emotioneel aan toe is. De ouders worden hierin betrokken en gehoord. Plaatsing in 
een hogere groep kan ook mogelijk zijn gedurende een schooljaar.  
 
Hoogbegaafdheid/meerbegaafdheid 
Wat betreft de hoogbegaafde leerlingen: hiervoor zijn de pittige torens aangeschaft. In 
overleg met hoogbegaafdheidsspecialist wordt er voor deze kinderen een plan opgesteld. 
(zie meerbegaafdheidsprotocol) 
Meerbegaafde leerlingen krijgen hebben een verrijkingsmap met daarin de doelen. Zij 
kunnen steeds terecht bij de hoogbegaafdheidsspecialist die volgens het Tasc model met de 
kinderen werkt. De kinderen nemen de materialen ook mee naar de klas, zodat zij volgens 
hun verkort, afgesproken rooster aan de extra opdrachten kunnen werken. De kinderen 
krijgen een cijfer voor hun opdracht en deze wordt ook op het rapport gezet. Daarnaast 
kunnen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 Franse les volgen en proberen we 1 keer per 
jaar naar de Kinderuniversiteit Tilburg te gaan 
 
 
ZORGPROCEDURE/ ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 
Indien we spreken over kinderen die extra ondersteuning (voorheen: zorg) behoeven 
spreken we over kinderen die meer- of misschien zelfs hoogbegaafd zijn, kinderen die 
specifieke ondersteuningsbehoefte(n) hebben, omdat ze de “gemiddelde leerstof ” niet 



aankunnen en kinderen die specifieke zorgbehoefte(n) hebben vanuit medische indicatie op 
lichamelijk, psychisch of sociaal gebied. 
 
Samenwerkingsverband 
In het kader van zorgverbreding in de basisschool zijn we als school aangesloten bij het 
samenwerkingsverband de Meijerij. De afspraken en procedures zoals binnen dit verband 
afgesproken, worden op school gehanteerd.  
 
Observeren van ontwikkeling 
Onze school streeft ernaar om de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk zo veel mogelijk te 
volgen en te begeleiden. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van alle leerlingen en 
signaleren als eerste voortgang of stagnatie in deze ontwikkeling. Kinderen verschillen in 
ontwikkeling; wij bieden op onze school ruimte voor deze verschillen. De leerkrachten 
stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van 
het kind. Door middel van observeren en analyseren van gemaakte opdrachten en toetsen 
sluiten we aan op de mogelijkheden van leerlingen. Ouders worden hierbij betrokken. Indien 
nodig wordt via collegiale consultatie de mening van een collega gevraagd en er vindt 
overleg plaats met de intern begeleider. 
 
Onderwijs aan zieke en langdurig zieke kinderen 
(Langdurig) zieke leerlingen hebben recht op onderwijs. De school is verantwoordelijk voor 
onderwijs aan zieke leerlingen die thuis of in het ziekenhuis zijn. Bij het geven van onderwijs 
aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met ziekte thuis 
verblijft, kan de school worden ondersteund.  
 

  
 
 

 
 



 Observatielijst effectief leerkrachtgedrag obs de Spelwert 
Instructie (interactief) 
 

++ 
Goed 
gezien 

+- 
Af en 
toe 

gezien 

- 
Niet 

gezien 

n.v.t. 

1. Maakt de lesdoelen duidelijk. 
 
2. Haalt relevante voorkennis op. 
 
3. Betrekt alle leerlingen actief bij de instructie. 
 
4. Controleert of de leerlingen de instructie begrijpen. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
Didactiek 
 

++ 
Goed 
gezien 

+- 
Af en 
toe 

gezien 

- 
Niet 

gezien 

n.v.t. 

1. Houdt rekening met niveauverschillen (vraagt niet  
    te veel of te weinig). 
 
2. Geeft duidelijke opdrachten. 
 
3. Zorgt voor een goede verhouding tussen instructie- 
    tijd en verwerking. (Zet leerlingen snel aan het 
    werk) 
 
4. Geeft veel positieve aanmoediging. 
 
5. Geeft (inhoudelijke) complimenten en zinvolle  
   feedback. 
 
6. Gebruikt het bord goed; visualiseren. 
 
7. Laat leerlingen zichtbaar op 3 niveaus werken. 
 
8. Stimuleert doelmatige interactie tussen leerlingen. 
 
9. Maakt gebruik van bewegend leren tijdens de les. 
 
10. Maakt gebruik van eerst met handen en voeten  
      tijdens de les. 
 
11. Biedt de kinderen een coöperatieve werkvorm  
     aan. 
 
12. Past coherent leren toe. 
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13. Evalueert de les; cq sluit de les goed af haalt de 
doelen terug 

 
Pedagogisch 
 

++ 
Goed 
gezien 

+- 
Af en 
toe 

gezien 

- 
Niet 

gezien 

n.v.t. 

1. Zorgt voor een veilige sfeer. (oa door het gewenste  
    gedrag te benoemen) 
 
2. Is rustig (in praten en bewegen). 
 
3. Neemt leerling serieus, kent ze, toont respect  
    voor leerling. 
 
4. Alle kinderen krijgen evenveel aandacht. (Dus ook  
    stille kinderen) 
 
5. De klas ziet er opgeruimd en geordend uit (visuele 
   rust). 
 
6. De leerkracht verwijst naar de kanjerafspraken of  
    principes. 
 
7. De kanjerposter en petten zijn goed zichtbaar in de  
   klas. 
 
8. Geeft inhoudelijke complimenten waar mogelijk en  
    beperkt straf. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Inleiding 
 
Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school. Het typeert onze didactische en 

pedagogische basiskwaliteit en geeft de ondersteuning weer die onze school kan bieden aan met name 

leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen en 

daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons 

bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de 

voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde 

(passende) extra ondersteuning te geven (bijlage 1: matrix zelfevaluatie). 

 

 

2 Algemene gegevens 

 

2.1 Algemene gegevens  
 
 

Gegevens van het bestuur  

Bevoegd gezag nummer 41633 

Bevoegd gezag Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij 

Algemeen Directeur  

Adres + nr: Kersenbogerd 4 

Postcode + plaats: 5328 GW Rossum 

E-mail info@stroomm.nl 

Telefoonnummer 0418-663024 

Website www.stroomm.nl 

Gegevens van de school  

Brin nummer 10TT 

Naam school: OBS De Spelwert 

Directeur Dhr. P. van den Bossche 

Adres + nr: Zandkampen 48 

Postcode + plaats: 5301 WE Zaltbommel 

E-mail directie@spelwert.nl 

Telefoonnummer 0418-512815 

Website www.spelwert.nl 

Gegevens van het SWV  

Naam SWV: PO De Meierij  

Datum vaststelling SOP: September 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stroomm/
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3 Kwaliteitsaspect Kwaliteit 
 
 
3.1 Kwaliteitsaspect Preventief & planmatig handelen 
 
Wij handelen preventief en planmatig op basis van data op de gestelde tussendoelen. We brengen  het 
resultaat van ons aanbod in kaart  en vergelijken dit ze met onze gestelde standaarden (vroegtijdig 
signaleren).  
Dit doen we voor: 
 de verschillende leergebieden;         2 x per jaar     u bent tevreden (passend bij de 
populatie) 
 de vakoverstijgende leergebieden;              2 x per jaar     u bent tevreden (passend bij de 
populatie)  
     
 
Leergebieden (taal en rekenen)  

 
*Jaarlijks wordt er geëvalueerd of de doelen behaald worden en of de geboden ondersteuning voldoende is . 

 
 
Vakoverstijgende leergebieden (gedrag/kanjertraining)  

 

3.2 Kwaliteitsaspect Inrichting van de ondersteuningsstructuur 
 
Alle teamleden hebben een rol in de basisondersteuning en/of extra ondersteuning binnen de structuur van 
opbrengstgericht werken. Deze rol wordt geconcretiseerd in de uitvoering van de verschillende 
arrangementen.  
 

Aantal fte  in de basisondersteuning wordt gericht 
op 85% van de leerlingen.  (Leerlingen in het 
basisarrangement, toparrangement en intensief 
arrangement) 
 

Extra ondersteuning uitgevoerd met 
ondersteuning vanuit de 
ondersteuningseenheid of gemeente. Deze is 
gericht op de uitzonderingen (zeer intensief 
arrangement).  
 

Fte beschikbaar naast de groepsinterventies voor de 
overige 15 %: 0,8 

 

 
 primaire proces        
 dyslexie   
x dyscalculie 
 gedragsproblemen/kanjer        

x motoriek/DCD        
 spraak-taal        
 hoogbegaafd en speciaal 
x Impulsklas 
 Meervoudige problematiek 

Opbrengsten van uw school (Basisondersteuning)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Niveau dat u nog kunt bieden in de extra ondersteuning* 

Leeftijd     4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uitstroom 

leergebieden <10% M1 E1 M2 E2 E3 M4 E4 M5 E5 Pro 

    Groep 3  3 4 4  5 5 6 6 7 7 8 8   

Leerstofaanbod M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8   

  25% M3+ E3+ M4+ E4+ 
M5+ E5+ M6+ E6+ M7+ E7+ 

M8+ 
 1S 

Havo,vwo 
 

  75% M3 E3 M4 E4 
M5 E5 M6 E6 M7 E7 

M8 
 1S VMBO 

TL 
 

  90% M3 E3 M4 M4/E4 
E4 M5 M5E5 E5 M6 M6E6 

B7M7 
M7 1F VMBO 

BBL 
 

Opbrengsten van uw school (Basisondersteuning) 
Kanjerleerlingvragenlijst: vanaf begin groep 5 t/m groep 8 (2 keer per jaar) 
Docentenvragenlijst: vanaf groep 3 (2 keer per jaar) 
Bij kleuters binnen kijk registreren. 
Totaalzorgscore van de klas boven de 25% is actie ondernemen. 
Leerling individueel 4 of 5 score, stappen ondernemen. 
Sociale veiligheidsscore: ambitie: klasgemiddelde donkergroen op de onderdelen: welbevinden, 
veiligheidsbeleving,  
ondervindt agressie, klas ziet problemen, leerkracht treedt op. 
2 keer per jaar wordt er geëvalueerd of de doelen behaald worden en of de geboden ondersteuning 
voldoende is middels Kanvas.  
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 hoogbegaafdheid/pittige torens klas 
 Eigen leerlijn begeleiden 
 Adhd 
 ASS 
 Kanjercoördinator 
 Primaire consultatie met orthopedagoge 
 
Zie ook Matrix bijlage 1 
 
 

 Auditieve beperking 
 Eigen leerlijn in combinatie met andere 
problematiek (sociaal-emotioneel)  
 nt2 
 
 
 
  

Hier wil ik nog de tabel uit ons oude schoolondersteuningsprofiel plakken (populatie 

arrangementen onze school), maar heb ik nu alleen in pdf.  

 

Kwaliteitsaspect: kwaliteit 

Het resultaat van uw aanbod wordt beïnvloed door de kwaliteit van een aantal onderwijskenmerken. 

Onderstaande leerkrachtgedragingen typeren de basishouding van teamleden van De Spelwert. 

 

Pedagogische en didactische vaardigheden: 

           - Uitvoering van de 4 ankerpunten: bewegend leren, met handen en voeten, coöperatief leren 

             leren en coherent leren. 

Oriëntatie: het lesdoel wordt benoemd en zo nodig wordt voorkennis opgehaald. 

Instructie: 

▪ De leerkracht geeft klassikale uitleg en instructies voor zelfstandige verwerking. Dit wordt 

gevisualiseerd. 

▪ De leerkracht is voorspelbaar in zijn aansturing op gedrag (gewenst gedrag wordt benoemd 

en waar nodig gevisualiseerd). 

Verlengde instructie: verlengde instructie wordt aangeboden aan leerlingen die dat nodig hebben. 

Verwerking: 

▪ De leerkracht ziet erop toe dat de leerling de taak uitvoert. 

▪ De leerkracht signaleert of de gegeven aansturing voldoende is of dat er een andere 

behoefte is (bijv. verlengde of verkorte instructie). 

▪ De leerkracht geeft tussentijdse positieve feedback op het vak alsook het gewenste gedrag. 

▪ De leerkracht geeft de mogelijkheid aan de leerling om het werk zelf na te kijken. 

Afsluiting: 

▪ De leerkracht heeft zicht op de kwaliteit van het gemaakte werk. 

▪ De leerkracht evalueert met de leerling op het werkproces en het inhoudelijke doel. 

 

Gespecialiseerde medewerkers op het gebied van gedragsproblematiek, taal-leesspecialist, rekenspecialist, 

jonge kindspecialist 

 

Schoolklimaat 

Overzichtelijke school 

Vaste leerkracht die alle vakken geeft (behalve gym) 

Vast lokaal 

Kanjerschool 

Toezicht / begeleiding tijdens pauzes en vrije momenten 

Klassenmanagement 

Leerlingen hebben een vast rooster  

Leerlingen hebben een vaste plek 
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Leerlingen werken in de klas 

Materialen op vaste plekken (structuur in de omgeving) 

Er worden structureel hulpmiddelen ingezet zoals time-timer, stoplicht, vragenkaartje, vaste 

looproutes, beloningssysteem 

Roosters en kanjerregels hangen in iedere klas op een vaste plek 

Leerlingen zijn altijd te zien, omdat de mentor een centrale plek inneemt 

Dagprogramma en bijzondere afspraken van die dag worden gevisualiseerd binnen het klaslokaal 

Ruimtes zijn opgeruimd 

Kwaliteitsverbetering 
Opbrengstgericht werken in 4 D verder uitwerken en borgen. 

 
 
0-meting via kijkwijzer (bijlage 2) 
Zie ook Basiskwaliteit schoolplan Parnassys. 
 

Het resultaat van ons aanbod wordt beïnvloed door de kwaliteit van een aantal onderwijskenmerken. Dit 

betekent dat wij structureel in beeld brengen of meet wat 80% van ons team werkelijk doet in het primaire 

proces op het gebied van didactisch- en pedagogisch handelen, leertijd en klassenmanagement. 

 

Het didactisch handelen van 80% van het team wordt getypeerd door: 

 Differentiatie in zowel:                                        instructie  verwerking    leertijd 

sturend vanuit instructiemodel                samenwerkend leren  

 zelfontdekkend leren                 de ontwikkeling van de leerling volgend   

 instructie aan meerdere niveaus               geclusterde instructie  

 

Het pedagogisch handelen van 80% van het team wordt getypeerd door: 

 benoemen en visueel maken van vakoverstijgende doelen gedurende de dag 

 overwegend positieve bekrachtiging van:  vakinhoudelijk gedrag    vakoverstijgend gedrag 

 

Leertijd: 

 Geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de ambities te halen. 

Om leerstofdoelen te halen organiseren teamleden meer leertijd bovenop de basisleertijd.  

 

Leerstofdoelen: 

 Leerstofdoelen(tussendoelen) worden gepland in groepsplannen/datamuur tot en met groep 8 

80% van de leerkrachten differentieert:   X convergent   divergent 

 

Klassenmanagement:  

80% van het team voert in tijd, ruimte en middelen:  

 3 aanpakken uit 

 

3.3 Kwaliteitsverbetering:  

Komend jaar richten wij op de volgende  onderwijskenmerk(en) ons verbeterplan: 

- Doelgericht blijven werken aan didactisch en pedagogisch handelen 

-  (Zoveel mogelijk)  differentiatie 

- Organisatie en klassenmanagement bij convergent differentiëren 

- Opbrengstgericht werken in 4D  

 

De interventies op de onderwijskenmerken zullen in samenhang met elkaar worden aangepakt. 
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5 Voorzieningen 

 

 
5.1 Fysiek toegankelijk: 
 

De school biedt voorzieningen voor leerlingen met een: 
 motorische beperking;  ja        deels 
 visuele beperking;   ja   deels 
 auditieve beperking;   ja   deels 
 
Medische handelingen: Hierbij is het onderscheid tussen levensbedreigende en niet levensbedreigende 
situaties essentieel. 
 dagelijkse aanwezigheid van BHV’er 
  basic life support (handelingen gericht op stabilisatie tot de ambulance arriveert.)  
 Verschillende teamleden dragen dit schooljaar de verantwoordelijkheid om medische handelingen uit te 
voeren,     
     die met ouders zijn afgesproken  
aanwezigheid schoolverpleegkundige   
 

 
5.2 Organisatorisch 

Onze school beschikt over de volgende voorzieningen: plusklas, zorgklas, gymzaal, computerlokaal, 

centrale ruimte, kantoorruimte, koffiekamer, kooklokaal, technieklokaal, rijdende chroomebookskast. 

 
 

6 Toelating van leerlingen 

 
 

6.1 Toelating van leerlingen 
 

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 
 

1. Het kind is vier jaar 
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school 
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school 
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd 
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school 
6. De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als: 

✓ Aan het bovenstaande niet voldaan is 
✓ Het kind niet zindelijk is 
✓ De school niet is ingericht op de handicap van het kind 
✓ De school geen passend onderwijs kan verzorgen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0-meting Basisondersteuning mei 2018-2019 (11 teamleden)  
(niet altijd precies 100% ivm, laag aantal deelnemers, afronding)  
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  Ja, dat 
beheers 
ik  

Dat 
beheers ik 
deels, dus 
ik ben op 
weg  

Nee, dat 
beheers ik 
nog niet  

Ik heb de kennis en vaardigheden om lln met leerachterstanden 
adequaat te ondersteunen.  

82%  18%    

Ik heb de kennis en vaardigheden om lln met 
ontwikkelingsvoorsprong/meerbegaafdheid adequaat te 
ondersteunen.  

82%  
  

18%    

Ik heb de kennis en vaardigheden om lln met dyslexie adequaat te 
ondersteunen.  

82%  
  

18%    

Ik heb de kennis en vaardigheden om lln met dyscalculie adequaat 
te ondersteunen.   

36%  18%  45%  

Ik heb de kennis en vaardigheden om lln met algemene 
ontwikkelingsachterstanden adequaat te helpen.  

9%  91%    

Ik ben bekend met de uitgangspunten van handelingsgericht 
werken.  

45%  36%  18%  

Ik weet de uitgangspunten van handelingsgericht werken toe te 
passen in het werk.  

54%  45%    

Ik kan doelen en tussendoelen formuleren voor mijn leerlingen.  100%      

Ik beschik over de kennis over leerstrategieën voor de 
verschillende basisvaardigheden.  

100%      

Ik kan de kennis over leerstrategieën voor de verschillende 
basisvaardigheden toepassen.  

100%      

Ik heb kennis over de leerlijnen voor de verschillende 
basisvaardigheden.  

82%  
   

18%    

Ik kan de kennis over de leerlijnen voor de verschillende 
basisvaardigheden toepassen in mijn groep.  

82%  
  

18%    

Ik beschik over de vaardigheden om een veilige leersituatie te 
creëren voor mijn groep.  

100%      

Ik laat deze vaardigheden in mijn dagelijkse praktijk zien.  100%      

Ik ben in staat om inhoud te geven aan onderwijsbehoeften van 
de leerling daar waar het gaat om het realiseren van de 
referentieniveaus voor taal.  

100%      

Ik ben in staat om inhoud te geven aan onderwijsbehoeften van de 
leerling daar waar het gaat om het realiseren van de 
referentieniveaus voor rekenen.  

100%      

Ik kan ondersteuningsvragen formuleren en advies geven tav 
faalangst.  

18%  54%  27%  

Ik kan ondersteuningsvragen formuleren en advies geven tav 
teruggetrokkenheid.  

18%  64%  18%  

Ik kan ondersteuningsvragen formuleren en advies geven tav 
zelfvertrouwen.  

18%  64%  18%  

Ik kan ondersteuningsvragen formuleren en advies geven tav 
weerbaarheid.  

54%  45%    

Ik kan ondersteuningsvragen formuleren en advies geven tav 
positie in de groep.  

100%      

Ik kan ondersteuningsvragen formuleren en advies geven tav 
contact met medeleerlingen.  

100%      

Leerlingen met specifieke behoeften op het gebied van 
werkhouding:  
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Ik beschik over een afgestemd en samenhangend aanbod op het 
gebied van zelfstandig werken (opstartproblemen, begrijpen)  

27%  73%    

Ik beschik over een afgestemd en samenhangend aanbod op het 
gebied van zelfstandig werken m.b.t. bieden van structuren.  

91%  9%    

Ik beschik over een afgestemd en samenhangend aanbod op het 
gebied van zelfstandig werken m.b.t. doorzettingsvermogen.  

54%  45%    

Ik beschik over een afgestemd en samenhangend aanbod op het 
gebied van zelfstandig werken m.b.t. onderpresteren.  

45%  54%    

Ik beschik over een afgestemd en samenhangend aanbod op het 
gebied van zelfstandig werken m.b.t. concentratie.  

91%  9%    

Ik beschik over een afgestemd en samenhangend aanbod op het 
gebied van zelfstandig werken m.b.t. motivatie.  

54%  45%    

Ik beschik over een aantoonbare aanpak die gericht is op het 
bevorderen van een veilig en sociaal klimaat.  

100%      

Ik beschik over een aantoonbare aanpak die gericht is op het 
voorkomen van gedragsproblemen.  

54%  45%    

Ten aanzien van lln. met specifieke gedragsproblemen zoals bv. 
AD(H)D, ASS, ODD, …:  

      

Ik kan lln. met specifieke gedragskenmerken signaleren en screenen.  64%  36%    

Ik kan lln met problemen in de thuissituatie signaleren.  64%  36%    
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