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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
Korte biografie: Waar staat de school? Waar komt de school vandaan? 

 
Wij zijn een dorpsschool in het centrum van Bergeijk. De school staat naast een 
kinderboerderij, een beeldentuin en het Eichamuseum. Kinderen hebben veel 
ruimte om te spelen en te leren in een groene omgeving. 
Op 1 oktober 2014 was het leerlingaantal 205, verdeeld over 9 groepen.  
De verwachting is dat het de komende jaren licht zal stijgen. 
In de kleuterbouw werken wij met combinatiegroepen.  
Binnen de school is buitenschoolse opvang aanwezig.  
Bergeijk heeft een aantal verenigingen die actief berokken zijn bij de school. 
Wij werken op school met een continue rooster. Het overblijven wordt 
georganiseerd door overblijfouders. 
Vanaf 2015 zal er in de school een bibliotheek uitleenpunt zijn. 
 
De Prinses Beatrixschool is van oorsprong een protestant christelijke basisschool 
die eerst vooral veel leerlingen had vanuit de regio. Onze achtergrond is nog 
steeds het uitgangspunt van ons handelen, maar de nabijheid van de school is 
wordt steeds belangrijker. 
In de afgelopen jaren is er een aantal nieuwe methodes ingevoerd. 
We hebben onze visie/missie aangescherpt. 
De speerpunten van onze school zijn: 

1. Het bevorderen van de zelfstandigheid 
2. Samenwerkend leren 
3. Creëren van een rijke leeromgeving  
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
Wat staat er in het strategisch beleidsplan?  

Hoe bewaakt het bestuur de gewenste kwaliteit op onze school?  
 

2.1. Missie en visie 
Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Onze 
koers, de missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers. 
 
Missie  
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig 
dat zij zich optimaal ontwikkelen.  
 
Visie  

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en 
interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, 
de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo 
dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 
professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 
verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 
ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo 
goed mogelijk benutten.  

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

2.2 Het bepalen van onze strategie 
Enerzijds leiden zowel de krimp van het aantal leerlingen in onze regio als de steeds 
wijzigende verwachtingen van de maatschappij (ouders en politiek) tot de noodzaak van 
meer flexibiliteit van onze organisatie. Anderzijds zal de kennis en kunde van nu 
onvoldoende zijn voor de toekomst. De technologische vernieuwingen volgen elkaar immers 
snel op en de informatie-overload vraagt voortdurend om filteren en prioriteren, een 
andere manier van kennis opnemen en verwerken. Deze ontwikkelingen vormen het 
fundament voor de strategische keuzes die wij hebben gemaakt op het gebied van het 
leren, het organiseren en van wat wij verwachten van ons personeel. Deze keuzes hebben 
we beschreven in het strategische plan van SKOzoK voor de periode 2014-2018: het 
Koersplan.  
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2.3  Onze focuspunten voor 2014-2018 

1. Excellent in leren leren 
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor 
het bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld niveau). 
Daarnaast is het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te bereiden op de 
snel en steeds veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, stimuleren we bij kinderen 
de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over 
hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit “leren leren”. 
Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en het 
“leren leren”. Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie ontwikkelingsgebieden. 
Voor ieder ontwikkelingsgebied zijn of worden doorgaande leerlijnen uitgewerkt. Op de 
scholen worden verschillende accenten gelegd, die leiden tot een lokale inkleuring. 

 
2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap 
Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te 
bevorderen, zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs verder 
verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de belangrijkste 
succesfactor. De ontwikkeling van ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen door verdere 
professionalisering van de leerkrachten. Een lerende en onderzoekende attitude van onze 
collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie van een succesvolle 
leergemeenschap. We willen de professionalisering met name in de praktijk laten 
plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en van elkaar leren. Op die manier maken we 
de transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze school” naar “wij en onze organisatie”. 
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van buiten, om nog meer 
rendement te behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel belangrijk. Samen vormen we de 
leergemeenschap. 
 
3. Slimmer organiseren 
 
Leeromgeving 
Wij willen leerkrachten en kinderen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces 
ondersteunt. Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, met 
veel aandacht voor reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen 
versterken de innovatie-mogelijkheden bij het organiseren van het leren. De omgeving 
hoeft zich niet te beperken tot een (school)gebouw, maar zegt meer over de wijze waarop 
het leren is georganiseerd. Deze is “leergericht” in plaats van “leerkrachtgericht”:  
De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het leren en 
het begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de 
leerdoelen, de opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De ruimtes 
waarin wordt gewerkt, bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om te doen.  
Er zijn plekken voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting. Centraal in de 
organisatie van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen. Deze 
leerlijnen gaan uit van kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan. De 
leerlijnen bevatten mijlpalen, leertaken en toetsen. 
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Kleine scholen 
Onze scholen worden gemiddeld door steeds minder kinderen bezocht. Dit vereist 
flexibiliteit in de organisatie van het leren, zowel in de groep als in de school. Wij willen de 
werkende principes bij onze huidige kleine scholen nader onderzoeken en uitbouwen, om zo 
"tight fit" mogelijk en met goede kwaliteit onze doelgroep te kunnen blijven bedienen. 
In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Logischerwijs is niet op iedere school 
dezelfde expertise beschikbaar. Via het opbouwen van netwerken willen we specialismen 
binnen onze organisatie zoveel mogelijk benutten, zodat we als de situatie daar om vraagt, 
elkaar snel kunnen helpen. De leeromgeving kan nog krachtiger worden, door meer samen 
te werken met ouders, vrijwilligers en lokale voorzieningen. Ook stimuleren we het 
experimenteren met bijvoorbeeld thuisleren of schooldoorbrekend werken. Dat kan de 
onderwijskwaliteit op een school met krimpende leerlingenaantallen minder kwetsbaar 
maken. 
Voor deze focuspunten worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een 
jaarplan van de organisatie: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel. Bij het bepalen van 
deze doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete invulling 
op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis waarmee onze scholen 
hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale aansluiting tussen de 
strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 verschillende scholen. 

 

2.4 Kwaliteitsbewaking 
SKOzoK kent een hoog ambitieniveau en streeft goede leeropbrengsten, in de breedste zin 
van het woord, na. Op organisatieniveau werken we met een planning en control cyclus, 
waar onder andere over de leeropbrengsten, de voortgang van het realiseren van de 
focuspunten uit het Koersplan, alsook specifieke ambities van de scholen wordt 
gerapporteerd en waar indien nodig wordt bijgestuurd. 
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4. ONS SCHOOLCONCEPT  
 
Onze Missie: 
“De Pr. Beatrixschool is een school waar kinderen en leerkrachten met plezier veel leren.” 

 
A. Werkterrein: Wie zijn wij? Wat doen wij? 
  
Wij willen dat leerlingen, maar ook 

leerkrachten en ouders zich op school veilig 

kunnen voelen. Alleen dan kunnen mensen 

zich ontwikkelen. 

Respect voor elkaar betekent bij ons dat 

iedereen zich gewaardeerd voelt en ‘er bij mag 

horen.’ 

 

Bij ons op school mag je ‘jezelf zijn’. Ieder mens is uniek, maar wel gelijkwaardig. 

Waardering voor verschillen die er zijn, maakt ons sterker. 

 

Door een positieve benadering geven we leerlingen het vertrouwen dat ze nodig hebben om 

te ‘groeien’.  Duidelijke afspraken en (omgangs)regels dragen mede bij aan het gevoel van 

veiligheid. 

B. Bestaansrecht: Wie zijn onze ‘klanten’? In welke behoeften van die klanten voorziet ons        

    onderwijsaanbod?  

C. Betekenis voor belanghebbenden: Wat 
willen we betekenen? Voor wie? 
We streven naar een optimale ontplooiing 
van onze leerlingen; eruit halen wat er in 
zit, door aan te sluiten bij de ontwikkeling 
van de leerlingen. 
We stemmen zo goed mogelijk af op de 
behoefte van leerlingen, qua niveau, qua 
leerstijl en willen dat kinderen optimaal 
gebruik maken van de eigen (en elkaars) 
kwaliteiten. 
We willen met ons onderwijs een zodanige bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen 
leveren, dat de kinderen straks in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf 
verantwoordelijkheid voor dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor henzelf en 
voor de mensen om hen heen. 
 
 
 
 
 
 
D. Normen, waarden, overtuigingen: Welke normen, waarden en overtuigingen staan    

     centraal in ons handelen? 
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We zijn ervan overtuigd dat ieder mens er het beste van wil maken, daarom zoeken we in 
de eerste plaats naar het goede in kinderen, collega's en ouders en hebben we vertrouwen 

in hun goede wil. 
We hechten veel waarde aan samenwerken, 
elkaar helpen en samen delen, zodat iedereen 
verantwoordelijk is voor elkaar! 
We besteden veel aandacht aan het maken 
van keuzes vóór rechtvaardigheid, 
medemenselijkheid, vrede, vrijheid, 
tolerantie, milieubewust leven en tégen 
geweld, discriminatie en vooroordelen.  
 

 

 

E. Intenties en ambities  Wat is de opdracht waar we voor staan? 
 
’Leren-leren’ staat bij ons de komende jaren centraal. 
Dit gaat over: 

- Taakaanpak 
- Omgaan met uitgestelde aandacht en hulpvragen kunnen stellen 
- Zelfstandig (door)werken 
- Samen spelen en samenwerken 
- Reflectie op eigen werk 

 
Leren is meer dan kennis opdoen alleen, wij willen leerlingen iets waardevols meegeven; goed 
omgaan met anderen, zelfvertrouwen hebben, je (creatieve) mogelijkheden en talenten 
benutten. 

 
Onze Visie: 
“De Pr. Beatrixschool, een school waar leerlingen en leerkrachten in samenwerking en in 
afstemming met ouders, met elkaar op een planmatige manier, volop kansen krijgen hun 
talenten te ontwikkelen, tot ontplooiing te brengen en te benutten. “ 
 
We werken toe naar een school waar mensen 
(kinderen en volwassen) optimaal kunnen 
ontwikkelen. 
Waar uitgegaan wordt van kansen i.p.v. 
belemmeringen. 
Waar samenwerken; van en met elkaar leren 
centraal staat, waar je verantwoordelijk bent 
voor je eigen ontwikkeling, keuzes mag (moet) 
maken en je gebruik maakt van je eigen talenten 
en die van een ander. 
 
Op onze school kent men zijn en haar eigen sterke en zwakke punten en die van een ander.  
Weet men hoe hij of zij het beste leert en wat het beste bij hem of haar past. Past deze 
kennis ook toe bij de eigen ontwikkeling. 
 
Op onze school wordt actief gewerkt met doelen, iedereen weet wat er behaald moet 
worden en zoekt naar de meest geschikte weg om er te komen. 
We helpen elkaar waar nodig en durven ook hulp te vragen waar nodig. 
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Iedereen is verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen en is bovendien in staat zelf 
te reflecteren op het resultaat en het proces. 
 
We maken gebruik van eigentijdse hulpmiddelen; klassikaal d.m.v. een digitaal schoolbord, 
individueel of in groepjes, door inzet van tablets en computers. 
Die eigentijdse hulpmiddelen vind je ook terug in de communicatie naar elkaar en naar 
buiten; de schoolapp is ontwikkeld, waardoor communiceren met ouders vele malen 
gemakkelijker en functioneler zal zijn. 
De website is ‘state of the art’; professioneel en functioneel. 
Zie ICT beleidsplan SKOzoK 
 
We hebben ketenpartners in huis; de kinderopvang, de bibliotheek. 
Zij vormen samen met ons een krachtige (leer)omgeving, waarbij het uitgangspunt is dat 
leren en ontwikkelen niet ophoudt buiten schooltijd! 
 

 
 
 

 
We sluiten optimaal aan bij de behoefte van kinderen; hiervoor maken we groepsplannen 
waarin staat aangegeven wat de doelen zijn, voor wie, hoe we die doelen denken te gaan 
halen en waarin we evalueren op betreffende doelen. Hierbij gebruiken we de 
uitgangspunten van HGW.  
We clusteren leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte, om 
individueel onderwijs te voorkomen.  
Een voorbeeld hiervan is het dyslexieprotocol en  het daaraan 
gekoppelde beleid hoe Kurzweil te gebruiken. 
Zie beleidsplan Kurzweil 
 
  
 
Visie: Waar GAAN we voor?  
 
A. Het huidige omgevingsbeeld: Hoe ziet de relevante omgeving er voor onze school  

uit in de (verre) toekomst (2019)? 
B. Gedroomde positie: Waar willen we staan? Wat willen we bereikt hebben?  
C. De succesformule: Hoe bereiken we de gedroomde positie? 
Wij zien kinderen die: 

 Besef hebben van hun sterkte en zwakke punten en die van hun klasgenoten en dat ze dit 
besef inzetten bij het werken aan hun doelen, gebruik makend van elkaars kwaliteiten. 

 Mede verantwoordelijk zijn voor het beschrijven van hun eigen doelen, eigenaar zijn van 
deze doelen. 

 Weten wat hun leerstijl is en deze stijlen gebruiken om doelen te behalen. 

 Samenwerken; elkaar bevragen/coachen en discussies met elkaar aangaan ten einde doelen 
te behalen. Ze maken hierbij gebruik van Structurele Coöperatieve Werkvormen (SCL) en 
rolverdelingen binnen het samenwerken. 

 Zelfstandig aan hun doelen kunnen werken middels een weekplan; ze weten wat de doelen 
zijn, ze kunnen direct aan het werk en weten hoe ze problemen kunnen oplossen. Ze kunnen 
omgaan met uitgestelde aandacht. 

 Op hun eigen werk (product en proces) reflecteren; nakijken/verbeteren. 

 Hun doelen nastreven gebruik makend van eigentijdse hulpmiddelen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mijn.calibris.nl/Leerbedrijf/Index/9076?returnUrl%3D/Zoeken/alle-bdr/alle-la/155/alle-rg/alle-pl/BERGEIJK/0/473/alle-kw/alle-kr/geen-code/alle-lp/0/alle-lw&ei=ljIUVcHeBYvaU6-rgtAI&psig=AFQjCNGO_WLwGnJKybyZfC1q2of7jpI9Bw&ust=1427473427810171
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 (Mede)verantwoordelijk zijn voor de (werk)omgeving. 

 
 
Onze kernwaarden: 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
‘kwaliteitszorg’, ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘de leerlingenzorg’ aangegeven hoe 
basisschool <NAAM SCHOOL> hieraan voldoet. 
 

4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
- Welke meters heb je als school (organisatie) uitstaan? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Meet wat je wilt weten?  
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4.2      De inhoud van ons onderwijs 

 Leermiddelen/methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 

Gr. 1-2 
 
De leerlijnindeling: 
Grove motoriek:  
- balanceren 
- klimmen en klauteren 
- rollen 
- springen 
- hardlopen 
- werpen en vangen 
- hinkelen en huppelen 
- bewegen op muziek 
Kleine motoriek: 
- arm,  hand, vingers 
-  knippen 
Voorbereidend schrijven 

- Pennenstreken 
-  Schrijfdans 
- Bewegingsonderwijs in het 

speellokaal 
 

Gr. 3 – 6 
 
- Pennenstreken 
 

 

Nederlandse taal Gr. 1-2 

De leerlijnindeling: 
Mondelinge taalvaardigheid:  
- spreken en communiceren 
- gespreksvaardigheden 
- woordenschatontwikkeling 
Beginnende geletterdheid: 
- boekoriëntatie 
- verhaalbegrip 
- Oriëntatie op functies taal 
- Fonemisch bewustzijn 
Functioneel lezen en 
schrijven 

Gr. 3 

Veilig leren lezen 

Gr. 4-8 

Taaljournaal Taal 

Zie beleidsplan Kurzweil 
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Taaljournaal Spelling 

Nieuwsbegrip (XL) 

Nieuwe Estafette 

 

Rekenen en wiskunde Gr. 1-2 

De leerlijnindeling: 
Denkontwikkeling: 
- kennis van algemene 

begrippen 
- kennis van ruimtelijke 

begrippen  
- ruimtelijk inzicht 
-  tijd 
getalbegrip 

Gr. 3-8 

Alles Telt  

 

Engelse taal Gr. 7-8 

Groove Me 

 

Wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur waaronder 
biologie) 

Gr. 1-4 

Kinderen oriënteren zich op 
de omgeving vanuit een 
thematische invalshoek. Het 
gaat om seizoensgebonden 
thema’s en thema’s die 
aansluiten bij de ervarings- 
en belevingswereld. 

Gr. 5-8 

Wijzer door natuur en 
techniek 

Wijzer door de wereld 

Wijder door de tijd 

Junior Bosatlas Werkatlas 

Zip (studievaardigheden) 

 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling (ZIEN) 

Gr. 1-2 
 
Basisvoorwaarden: 
Belangrijk is dat kinderen 
zich  emotioneel 
onbelemmerd voelen, 
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zelfvertrouwen hebben en 
nieuwsgierig zijn.. 
Brede ontwikkeling: 
Kinderen verbreden door het 
nemen van initiatieven, 
goede werkhouding, samen 
spelen, zelfstandig zijn en 
gemotiveerd zijn 
Sociaal: Jezelf leren kennen, 
respect hebben voor een 
ander, samen afspraken 
maken. 

Gr. 1-8 

Goed gedaan 

Leren leren   

Maatschappelijke 
verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting  

  

Geestelijke stromingen Trefwoord  

Expressie-activiteiten Gr. 1-2 
 
Kinderen passen de geleerde 
vaardigheden toe in liedjes, 
tekeningen, knutselwerkjes, 
dans, enz. 
 

Gr. 1-8 

Moet je doen (drama, 
tekenen, handvaardigheid, 
muziek)  

Bronnen van het internet 

 

Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
gedrag in het verkeer  

Gr. 1-8 

Goed gedaan 

Gr. 5-8 

Verkeerskrant 

 

 

Bevordering van gezond 
gedrag 

Gr. 1-8 

Goed gedaan 
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Schoolveiligheid/welbevinden 
van de leerlingen 

Gr. 1-8 

Goed gedaan 

BVL label in aan onze 
school gegeven; wij 
hebben hier jaarlijks 
verkeersactiviteiten aan 
gekoppeld. 

Bevordering actief 
burgerschap en sociale 
integratie, overgedragen 
kennis/kennismaking met de 
diversiteit van de 
samenleving 

  

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze 
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze 
inhouden voldoet basisschool  Prinses Beatrix aan de kerndoelen en wettelijke eisen, zoals 
verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
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4.3      Wat hebben onze leerlingen nodig? 
 
- Onze accenten - Onze aanpak  - Past ons onderwijs? 

 Hoe krijgt de ondersteuning van de jongste leerlingen (groep 1 t/m 4) vorm? 

 Principes HGW en welke procedures gelden er rond het toekennen van extra 
ondersteuning van leerlingen?  

 Onze toelatingsprocedure (zie gerelateerde documenten organisatie)  

 Procedure schorsen en verwijderen (zie gerelateerde documenten organisatie) 

Handelingsgericht Werken 
Alle scholen binnen SKOzoK werken vanuit de principes van Handelingsgericht werken 
(HGW). HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten centraal staan.  
De hele cyclus van HGW (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren)  met bijbehorende 
instrumenten zoals groepsoverzicht en groepsplan is geïmplementeerd op de scholen. De 
komende jaren wordt ingezet op verbetering. De Lichte Ondersteuners vervullen hierin ook 
een rol. Zij ondersteunen collega-leerkrachten bij het vormgeven van een passend 
pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod voor leerlingen en groepen met complexe 
onderwijsbehoeften. Op die manier wordt het effect van de ondersteuning verbreed en 
meer geborgd binnen het handelingsrepertoire van de leerkracht. 

Procedures rond het toekennen van extra ondersteuning 
Leerkrachten bieden in de groep een gedifferentieerd onderwijsaanbod om zo goed 
mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De KO-er 
(KwaliteitsOndersteuner) ondersteunt de leerkracht hierbij. De onderwijsbehoeften van een 
leerling kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning die geboden kan worden binnen 
de school onvoldoende is, om de leerling goed te kunnen begeleiden. In die situaties neemt 
de KO-er in samenspraak met de ouders en leerkracht contact op met de Coördinator 
Passend Onderwijs van SKOzoK. Samen wordt dan besproken welke extra ondersteuning 
nodig is om de ontwikkeling van een leerling positief te stimuleren. Er wordt binnen extra 
ondersteuning onderscheid gemaakt tussen Lichte en Zware Ondersteuning. 

Lichte Ondersteuning 

 Lichte en preventieve ondersteuning 

 Georganiseerd door SKOzoK 

 Toegekend door de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK 

 In veel gevallen wordt een Lichte Ondersteuner ingezet. Dit is een SKOzoK-collega 
met specifieke expertise die leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van 
Passend Onderwijs voor een leerling of groep met complexe onderwijsbehoeften. 

Zware Ondersteuning 

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

 Georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO De Kempen 

 Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen 

Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd 
door de basisschool.  
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 

 

A. IJkpunten: leerkrachtvaardigheden, leiderschap, samenwerking, focus op resultaten 

B. VERSTERKEN – VASTHOUDEN – VERZWAKKEN – VERDWIJNEN 

C. INHOUD – HOUDING – VERHOUDING 

D. Actie op alle lagen: Wat gaan we doen? 

     * team (wij) – leiderschap (hij/zij) – persoonlijke actie (ik) 
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5. LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN 
Zie meerjarenplan 2015-2019, inclusief prioriteiten (jaarlijks bijstellen o.b.v. evaluatie) 
Overzicht “van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen” leidt tot 3 matrices (1 per 
focuspunt) met de hoofddoelstellingen per jaar uitgesplitst (zie SKOzoK-variant). 

 

Focuspunten/Doelen 2015-2019 

Focuspunt 1 doelen  

Zelfstandig werken 
en Samenwerkend 
leren (leren-leren) 

Doel 1 
Kinderen werken zelfstandig met een weekplan en 
voegen zelf taken toe afgestemd op hun eigen 
ontwikkeling. 

 

 Doel 2 
Coöperatief leren is een vast onderdeel binnen 
onderwijs, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
coöperatieve werkvormen (SCL). 

 

 Doel 3 
Leerkrachten stemmen af op de leerbehoefte van 
leerlingen m.b.t. niveau, leerstijlen en meervoudige 
intelligentie. 

 

 Doel 4 
Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen 
ontwikkeling.  
Leerkrachten voeren hiertoe kindgesprekken, zodat 
een leerling zicht heeft op zijn eigen kwaliteiten en 
ontwikkelpunten. 

 

 

Focuspunt 2 doelen  

HGW Doel 1 
Leerkrachten werken planmatig aan leerdoelen voor 3 
verschillende niveaus in de groep gebruik makende van de 
referentieniveaus. 

 

 Doel 2  
Er is een passend aanbod voor excellente leerlingen. 

 

 Doel 3 
KIJK is geïmplementeerd in de groepen 1-2 

 

 Doel 4 
Kurzweil is geïmplementeerd binnen de school voor 
leerlingen met dyslexie. 

 

 
 

Focuspunt 3 doelen  

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

Doel 1 
Leerkrachten werken planmatig aan de sociaal 
emotionele ontwikkeling. 

 

 Doel 2 
KIJK (1-2) en ZIEN (3-8)zijn geïmplementeerd. 
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5. LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN 
 

Meerjarenplan                                                                             
I= informatie 

O= oriëntatie 

Im = implementatie 

B= Borging 

Co& bew= coördinatie en bewaking 

 
Onderwerpen Doelen  

I 

 
O 

 
Im 

 
B 

Co & 
bew 

Actiepunten/ activiteiten 

Zelfstandig 
werken en 
Samenwerkend 
leren (leren-
leren) 

 

Doel 1 
Kinderen werken zelfstandig met een weekplan en 
voegen zelf taken toe afgestemd op hun eigen 
ontwikkeling. 

14/15 15/16 15/16 
16/17 

16/17 18/19 Zie schoolontwikkelingsplan. 

Doel 2 
Coöperatief leren is een vast onderdeel binnen 
onderwijs, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
coöperatieve werkvormen (SCL, slim plan). 

14/15 
 

15/16 15/16 
16/17 

16/17 18/19 Zie schoolontwikkelingsplan 

Doel 3 
Leerkrachten stemmen af op de leerbehoefte van 
leerlingen m.b.t. niveau, leerstijlen en meervoudige 
intelligentie. 

15/16 16/17 17/18 18/19  Zie schoolontwikkelingsplan 

Doel 4 
Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen 
ontwikkeling.  
Leerkrachten voeren hiertoe kindgesprekken, zodat 
een leerling zicht heeft op zijn eigen kwaliteiten en 
ontwikkelpunten. 

15/16 16/17 17/18 18/19  Zie schoolontwikkelingsplan 

HGW 

 

Doel 1 
Leerkrachten werken planmatig aan leerdoelen voor 3 
verschillende niveaus in de groep gebruik makende van 
de referentieniveaus. 

14/15 14/15 14/15 
15/16 

16/17 17/18 Zie schoolontwikkelingsplan 
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Doel 2  
Er is een passend aanbod voor excellente leerlingen. 

15/16 15/16 
16/17 

17/18 18/19  Zie schoolontwikkelingsplan 

 Doel 3 
KIJK is geïmplementeerd in de groepen 1-2 

13/14 
14/15 

14/15 
15/16 

16/17 16/17 17/18 Zie schoolontwikkelingsplan 

 Doel 4 
Kurzweil is geïmplementeerd binnen de school voor 
leerlingen met dyslexie. 

15/16 15/16 16/17 17/18 17/18 Zie schoolontwikkelingsplan 

Sociaal 
emotionele 
ontwikkeling 

Doel 1 
Leerkrachten werken planmatig aan de sociaal 
emotionele ontwikkeling. 

14/15 15/16 16/17 17/18 17/18 Zie schoolontwikkelingsplan 

 Doel 2 
KIJK (1-2) en ZIEN (3-8)zijn geïmplementeerd. 

13/14 
14/15 

15/16 16/17 17/18 17/18 Zie schoolontwikkelingsplan 
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Schoolontwikkelingsplan 2015-2016  

Dit plan is mede tot stand gekomen door inbreng van het team, ouders en Medezeggenschapsraad. 

Voorwoord  

In het schoolontwikkelingsplan 2015-2016 wordt een beschrijving gegeven van onze voornemens voor het komende schooljaar. Deze voornemens zijn 
gebaseerd op de focuspunten van SKOzoK, het schoolplan 2015-2019 en op de gegevens die voortkomen uit de resultaten van het afgelopen schooljaar. De 
voornemens zijn verwoord in concrete doelstellingen. 
 

We richten ons in het komend schooljaar op de volgende speerpunten (Zie meerjarenplan). 
* HGW 
* ZELFSTANDIG EN SAMENWERKEND LEREN (leren-leren). 
* SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING 

 
Ons schooljaar is verdeeld in drie periodes. In iedere periode staan alle bovenstaande ontwikkelpunten centraal. Daar waar mogelijk maken we gebruik van 
experts. Dat kan een externe expert zijn, of een van de collega’s die zich in een onderdeel geschoold heeft. 
 
Periode 1: augustus/november 
Periode 2: december/maart 
Periode 3: april/juli 
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Periode 1 augustus-november 
 

Doel Welke concrete 
resultaten zien we, willen 
we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is 

Welke concrete acties 
zetten we hiertoe uit 

Ondersteuningsbehoefte/ 
tijdspad 
 

Evaluatie aan het einde van de 
periode 

Zelfstandig werken en 
Samenwerkend leren 
(leren-leren) 
 
weekplan 

In elke groep wordt er 
gewerkt met een weekplan. 
Hierin zet de leerkracht wat 
er per dag gemaakt moet 
worden. Stemt dit af op ten 
minste rekengebied op 3 
niveaus van HGW (basis, 
drijfvermogen, verdieping).  
 

Vanaf eerste week 
schooljaar maken lkr een 
weekplan. 
Bespreken de bevindingen 
in een 
team/bouwbijeenkomst. 
Leerkrachten werken de 3 
rekenniveaus uit vanuit de 
evaluatie van het laatste 
groepsplan en het 
groepsoverzicht. 

  

 
Coöperatief leren 

De bekende werkvormen 
worden dagelijks ingezet. 
(tweetalcoach, sta op en 
vertel, miniklasje, lopen-
praten-lopen, placemat) 
Daarnaast vullen we dit 
aan met minimaal 2 nieuwe 
werkvormen. 
De kleuterbouw verkent 
minimaal 2 vormen. 

De werkvormen zijn 
zichtbaar in de klas 
aanwezig (picto’s slim 
plan). 
Proeftuintje uitzetten! Zelf 
2 werkvormen uitproberen 
en delen met het team.  

  

 
kindgesprekken 

Opzetten leerlingenraad. Peter informeert lkr, ouders 
leerling wat het op moet 
leveren. 
Verkiezing uitschrijven in 
groep 5t/m8. 
Leerlingenraad is 
tenminste 1x bij elkaar 
gekomen. 
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HGW  
 
Planmatig werken 
aan leerdoelen. 

uiterlijk de eerste lesweek 
moeten de groepsplannen 
van de vakgebieden 
spelling, TL, BL, Rekenen 
op de portal staan. In de 
plannen staat het aanbod 
beschreven van het 
basisaanbod, verdiepend 
aanbod en drijfvermogen. 
 
Groepsoverzicht wordt 
gebruikt bij het 
kennismakingsgesprek. 
Leerlingen zijn ook welkom 
bij dit gesprek 
 

Starten van de HGW-
cyclus in schoolweek 1. 
 
Voor de start van het 
schooljaar heeft de 
overdracht 
plaatsgevonden.  
 
Kennismakinggesprekken 
vinden plaats. De ouders 
en leerlingen bereiden dit 
van te voren voor. 
 
Samenwerkingsvorm 
waarin leerkrachten 
uitwisselen hoe zo een 
gesprek vorm te geven. 

27 augustus bereiden we de 
kennsimakingsgesprekken 
voor. 
 
In september zullen er 
groepsbesprekingen zijn om 
mee te denken over het 
handelen in de groep vanuit 
de gegevens van de vorige 
groep. 

 
 

KIJK 

Groep 1-2: 
De leerlijnen van KIJK 
worden gebruikt om de 
groepsplannen vorm te 
geven. 
 
De resultaten van de 
leerlingprofielen worden 
besproken met ouders 
tijdens een oudergesprek. 
(Ouders bereiden zich 
hierop voor) 

Verdiepen in de leerlijnen 
van KIJK voor het invullen 
van de groepsplannen in 
week 1. Eerste halfjaarplan 
uitgewerkt in eerste 
themaplan. 
 
In de periode september 
t/m november observeren 
en bevindingen noteren op 
geeltjes. Deze plakken in 
het leerlingendagboek. 
 
In november voor alle 
leerlingen KIJK invullen. 
 
Bevindingen meenemen in 
het rapport en bespreken 
tijdens de 
oudergesprekken. 

2 oktober is er een 
workshop tijdens de 
studiedag voor het lezen 
van de leerlingprofielen en 
het voeren van 
oudergesprekken 
hieromtrent. 
 
Voor eerste rapport bekijken 
wat er in het rapport moet 
komen te staan en wat we 
meegeven aan ouders. 
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Kurzweil 

Kennismaking met de 
mogelijkheden van 
Kurzweil. 

Deelnemende leerkrachten 
weten hoe Kurzweil werkt 
en wat de mogeijkheden 
zijn van het programma. 

23 september is de eerste 
bijeenkomst op SKOzoK 
niveau. 

 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

In november worden KIJK 
en ZIEN lijsten ingevuld op 
basis van observaties die 
hieraan voorafgaand 
gedaan zijn. 
 
In de periode september 
t/m november worden er  
elke dag minimaal 4 
observaties opgeschreven 
op geeltjes gericht op de 7 
dimensies van ZIEN (groep 
3-8) of betrokkenheid en 
basiskenmerken van KIJK 
(groep 1-2). Deze worden 
geplakt bij het dagboek van 
de leerling. 
 
Leerkrachten van groep 3-
8 maken een plan van 
aanpak in het 
groepsoverzicht (op 
groepsniveau, 
clusterniveau of 
leerlingniveau) n.a.v. de 
groepsprofielen of 
leerlingprofielen van ZIEN 
gebruik makende van de 
handelingsadviezen uit 
ZIEN. 

Lijsten van KIJK en ZIEN 
worden in november 
ingevuld. 
 
In november wordt er een 
plan van aanpak gemaakt 
gebruik makende van de 
handelingsadviezen uit 
ZIEN. 
 
 
 
 

In november is er een 
zorgvergadering gepland 
om de ZIEN profielen te 
lezen en vandaaruit een 
plan van aanpak te maken. 
 
In deze periode staan er 
voor de kleutergroepen 3 
observaties gepland om te 
bespreken wat we zien aan 
betrokkenheid en 
basiskenmerken. Dit wordt 
met de leerkrachten 
besproken. 
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Periode 2 december-maart 
 

Doel Welke concrete 
resultaten zien we, willen 
we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is 

Welke concrete acties 
zetten we hiertoe uit 

Ondersteuningsbehoefte/ 
tijdspad 
 

Evaluatie aan het einde van de 
periode 

Zelfstandig werken en 
samenwerkend leren 
 
 

    

HGW 
 
 

    

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
 
 

    

     

 
 
 
 
Periode 3 april-juli 
 

Doel Welke concrete 
resultaten zien we, willen 
we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is 

Welke concrete acties 
zetten we hiertoe uit 

Ondersteuningsbehoefte/ 
tijdspad 
 

Evaluatie aan het einde van de 
periode 

Samenwerkend leren     

HGW     

Pedagogisch klimaat     

  
 
 
 
Schooljaar 2015-2016 
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Aandachtspunten: 

 Steeds alle ontwikkelingen koppelen aan de visie/missie met name het gewaagde doel. 

 Hoe gaan we beleid voor begaafde leerlingen vormgeven in school? 
http://talentstimuleren.nl/?file=47&m=1352295235&action=file.download 

 

 

  

http://talentstimuleren.nl/?file=47&m=1352295235&action=file.download
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GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL 

 Meerjarenplan, jaarplan  

 Jaarverslag (zelfevaluatie meerjarenplan), onderwijsleerproces e.d. 

 Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen school 2015-2019” 

 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 

 Beschrijving ouder- en leerlingpopulatie  

 Schoolondersteuningsprofiel  
 Scholingsplan (schoolspecifiek)  

GERELATEERDE DOCUMENTEN ORGANISATIE 

 Strategisch beleidsplan (Koersplan) 

 Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen SKOzoK 2014-2018” 

 Zorgplan (leerlingenzorg)  

 Gesprekscyclus   

 Veiligheidsplan  

 Procedure schorsen en verwijderen 

 

 


