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lnteiding

Doel schoolplan

Dit schootptan is het beleidsdocument van Obase voor de schoolptanperiode 2019-2023.

Het is opgesteld binnen de kaders van het Koersplan van ons bestuur, wetke is samengevat in
hoofdstuk 1. Dit Koersplan is vertaald naar een strategisch actieptan op 1 A4 in bijtage 1.

Hoofdstuk 2 gaat over het onderwijs op de individuete school en hoe de school zich verder wil
ontwikketen in de periode van 2019-2023. Dit hoofdstuk is per schoolvertaatd naar een 'schoo[-
plan op 1 A4', dat hetpt om de richting en focus scherp te houden. Deze plannen zijn terug te
vinden in bijtage 2.

ln hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze waarop wij invutting geven aan het onderwijs gebaseerd

op voorschriften die de Wet Primair Onderwijs aan ons stelt.
Hoofdstuk 4 beschrijft ons personeelsbeteid.

Onze kwaliteitszorg wordt beschreven in hoofdstuk 5.

Het schootptan wiI elke betanghebbende duidelijkheid geven over wat we witten bereiken met
het onderwijs op onze schoten en hoe dat dagetijks wordt vormgegeven.

Totstandkoming

Zowel op Obase- ats op schoolniveau hebben we als team de missie en visie herijkt, onze doelen
tot 2023 geformuteerd en de strategieën gesetecteerd waarmee we onze visie in de jaren 2019
tot 2023 witlen reatiseren. Daarnaast zijn gegevens verzameld die duidetijk maakten welke posi-

tie de school aan het eind van de vorige schootplanperiode innam op de verschittende beleidster-
reinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de votgende gegevens:

- De evaluatie van het schootplan 2015-2019 van Obase en de schoot; zijn die er?

- De meest recente inspectierapporten (indien korter dan 4 jaar);
- De rapportages van de schootbezoeken door het bestuur (voor zover deze is geweest);
- De tevredenheidsmeting KMPO 2018 van ouders, leertingen en medewerkers en de ge-

houden stakeholdersreviews;
- De jaartijkse evaluaties van de actieptannen 2015-2019;
- De analyses van de eindopbrengsten 2015-2019 en de conctusies n.a.v. de resuttaten van

methodeonafhanketijke toetsen (de schootvoortgangrapportages van 201 5-2019);
- De sturingsinformatie van de managementomgeving van Vensters voor Verantwoording;
- Een omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de

samenwerking met de daar aanwezige instanties en instettingen. Dit betreft met name

de context waar de school staat (krimp/groei/wijk/sw IKC enz) en de huidige leerlingen-
poputatie.

De analyse van deze gegevens (SWOT) samen met onze missie en visie heeft geresutteerd in een
aantaI strategieën op stichtings- en schoolniveau, die voor ons leidend en richtinggevend zijn
voor de beoogde concrete doeten.

De directies stetten zich onder teiding van de atgemeen-directeur gezamenlijk verantwoordetijk
voor de uitvoering van het Koersptan in de komende acht jaar.
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Het schootteam stelt zich onder teiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van
het schoolplan in de komende vier jaar.
De atgemeen-directeur stett zich door middel van de akkoordverktaring verantwoordetijk voor
het ondersteunen en bewaken van wat in het schoolptan is beschreven.
De atgemeen-directeur stett zich garant voor het gericht inzetten van middeten voor het onder-
steunen van dit schootplan.
De directie stett het schoolbestuur jaartijks op de hoogte van de bereikte doelen door het nako-
men van de gemaakte afspraken van de kwaliteitskaart Obase (zie hoofdstuk 5).

Samenhang met andere documenten

De schootgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het
schoolptan. ln dit schootptan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op
onze schoot:

- Kwaliteitshandboek
- lntegraalpersoneetsbeleidsptan
- Schootgids

- Schoolondersteuningsprofiel
- Schoolondersteuningsplan
- Ondersteuningsptan samenwerkingsverband Kind op I
- Sociateveitigheidsptan
- Evt. WE plan, cultuurbeleidsplan en/of andere beschikbare plannen

Vaststelling

Het schoolplan is vastgesteld in de veroaderi ng van het schoolteam d.d. 15 augustus 2019

lngrid Bijlsma
directeur

De MR heeft instemming met het schoolplan d.d. 12 september 2019

Rene Oudesluijs
voorzitter van de MR

Het schoolplan ld door het bestuur van de school d.d. 10 september 2019

Ewald de Keijzer
Voorzitter van het bestuur van Obase
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1. Uitgangspunten van het bestuur

1.1. lnleiding

Ter voorbereiding op de schoolptanperiode 2019-2023 heeft het bestuur volgens een vooraf vast-
gestetd traject de strategieën op bestuursniveau bepaatd voor de komende schootptanperiode.
Deze zijn kaderstetlend voor het op te stellen schootptan van de school.
Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stelten is hierover overtegd met het directiebe-
raad en hebben teams de gelegenheid gehad adviezen uit te brengen.
De GMR heeft instemming verleend aan dit Koersplan voor de periode 2019-2023.
Wat hierna votgt zijn de essenties van het geformuteerde beteid.

1.1 Wie zijn wij?

SAMENscholen met Obose

Obase is dé aanbieder van breed, openbaar basisonderwijs op Schouwen-Duiveland. We bestaan
uit tien openbare basisschoten, één school voor speciaaI basisonderwijs en een bestuursbureau.
We bieden verschiItende vormen van primair onderwijs voor uiteenlopende doelgroepen.
Dat maakt ons onderscheidend op het eiland en zorgt eryoor dat elk kind zijn eigen ptekje vindt
binnen Obase.

Brede School Noorderpolder Theo Thijssen

OBS Binnen de Veste - Daltononderwijs en Vitruvio
OBS Duiveland

OBS De Kirreweie
OBS De Ktimop

OBS 't Kofschip

OBS De Meerpaal - Vroeg Vreemde Talen Onderwijs
SBO De Meie - speciaal basisonderwijs en kleuter(observatie)groep
OBS De Oosterburcht
OBS De Schoener

OBS Stapelhof

Obase biedt at haar leertingen waardenrijk onderwijs. Die waarden leveren een bijdrage aan het
'persoontijk leiderschap' van de kinderen. Zij teren bij Obase om op hun interne kompas te
vertrouwen en te navigeren. Zodat ze wetoverwogen keuzes kunnen maken die passen bij hun

karakter en identiteit en waarvoor zij de verantwoordelijkheid kunnen en witlen nemen.
1.2. De missie: Wat willen wij kinderen meegeven?

"NoÍhing greut was ever achieved witltout enÍltusiasm,t'
- Ralph Wuldo Enterson (Ji882)

We helpen kinderen zichzelf te ontwikketen tot gelukkige, zetfstandige en kritische weretdbur-
gers, die zetf ook actief wilten bijdragen aan een mooiere samenleving. We geven hen daarvoor
atte handvatten: de benodigde kennis, de broodnodige 2lste-eeuwse vaardigheden en een be-

trokken, sociale houding.

a

a

a

a

a

a

a
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We witlen dat kinderen bij Obase écht gezien worden ats individu. Dat kan als onze leerkrachten
zich met zorg, warmte en passie ontfermen over onze leertingen. We zorgen ervoor dat onze
leerlingen persoontijk groeien, hun talenten ontwikkelen, we stimuteren hun creativiteit en zor-
gen voor een 'growth mindset'; de overtuiging dat je attijd beter kunt worden, meer kunt oefe-
nen en kunt leren van kritiek of fouten. Onze schoten zijn een oefenptaats, een ptek waar kin-
deren worden voorbereid op de echte wereld. Samen willen we dat onze leerlingen groeien met
plezier, passie en lef.

Atte scholen van Obase streven daarom naar:
- Optimate ontptooiing en persoonlijke groei in kennis en 21e eeuwse vaardigheden door geperso-
naliseerd onderwijs op maat
- Wereldburgers in wording en het ontwikketen van een betrokken, sociate houding door de
school ats oefenptaats voor waardengedreven onderwijs
- Een fijn schootktimaat door zorg, warmte en passie door [eerkrachten
- Samen met de omgeving door een goede band met ouders en andere partners
- Ruimte voor innovatie en ontwikketing door het ontwikkelen van een 'growth' mindset' bij atte

betrokkenen.

í.3 De visie: hoe ziet dat er over enkele jaren uit?

'lt tokes o villoge to roise o child'

Obase heeft -met het
ingericht waarbij - in samenwerking met @ en kinderen

optimaaI worden door
inregioscho[envormtegevenwaarbijsprakeisvaneen@

Obase wit het onderwijstandschap op Schouwen-Duivetand lettertijk en figuurtijk opnieuw inrich-
ten. We wi[[en nametijk een nieuw onderwijsconcept introduceren met meer unieke aandacht
voor onze leerlingen. Met gepersonaliseerd onderwijs, dat beter in batans is, bereiden we onze
leerlingen nóg beter voor op de weretd van straks. We komen tegemoet aan de behoeften van
onze leerlingen en versterken de band met de ouders/verzorgers. Deze nieuwe aanpak heeft
tevens een positief effect op het werkptezier van onze leerkrachten; het geeft de nodige uitda-
ging, [astenverlichting en brengt meer autonomie in de ktas.
We wiIten ats stichting voor openbaar basisonderwijs middenin de samenleving staan en onszetf
een ruimere maatschappetijke taak toebedelen. Daarom levert onze nieuwe koers -los van onze
onderwijstaak- mede een bijdrage aan de [eefbaarheid op Schouwen-Duiveland. We gaan daarom
regioschoten oprichten: onderwijstocaties met meerdere regionate voorzieningen. We brengen
ons basisonderwijs samen met (buitenschootse) kinderopvang van 0 tot 12 jaar in lntegrate Kind-
centra. Daarnaast stetten we onze locaties en deuren open voor andere kindvoorzieningen en
organisaties met een pubtieke of maatschappetijke functie. Zoals sport- en muziekverenigingen,
maar ook bijvoorbeeld ouderenzorg of fysiotherapie.

1.4. lnterne en externe analyse (SWOT) van het bestuur

Begin 20'17 hebben de directeuren van alle schoten een SWOT-anatyse van Obase gemaakt.
SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.
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Ofwel: waarin is Obase goed? En wat kan beter? Wetke kansen kunnen we grijpen en waar moe-
ten we voor oppassen of ons tegen beschermen?

1.4. Strategische keuzes: wat gaan we doen?

1. We geven toekomstbestendig onderwijs:
Op alle Obose-scholen wordt gepersonaliseerd onderwijs het uitgangspunt van ons handelen: elk
kind krijgt unieke aandacht en volgt een gepersonaliseerd onderwijstraject dat aansluit op zíjn
of haar wensen en niveau.

o We weten wat elke leerling écht motiveert, wat ze kunnen en wat hun wensen zijn. Zo
zorgen we voor échte, individuele talentontwikkeling.

o We beoordelen de prestaties von onze leerlingen op een breder vlak. We zoeken de ba-
lans tussen kwalificatie, persoonsvorming of subjectivering en socialisatie.

o Alle leerlingen ontwikkelen 2lste-eeuwse vaordigheden (ook wel: 21st century skitts),
zoals die zijn vastgesteld door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
(sLo).

. We voeren waardengedreven onderwijs in; alle leerlingen ontwikkelen een moreel kom-
pas en ethisch bewustzijn.

. Onze leerlingen kunnen onafhankelijk van tijd en plaats leren.

- Onze basiskwaliteit is goed
- Sterke ondersteunende diensten/staf
- Grip op kwatiteit/opbrengsten
- Goed werkktimaat met laag ziekteverzuim

(.6%)
- Met 50% deetname is Obase marktteider op

Schouwen-Duivetand
- Breed onderwijsaanbod (SBO, Vitruvio, TEC)

- ICT-vaardigheden personeel
- Differentiatievaardi gheden leerkrachten

teams
- Merk 'Obase' onvotdoende door schoten
gebruikt

- Werkdruk zorgt voor weinig tot geen ruimte
voor persoontijke ontwikketing leerkrachten

- Eigenaarschap van leertingen op [eerproces

mogetijkheden revitalisatie en nieuwbouw
- Nieuwe concepten voor gepersonaliseerd

en /of inctusief onderwijs
- Samenwerking met Radar
- Samenwerken met kinderopvang KIBEO (en
jeugdzorg)

- Een gezamenlijk lerende organisatie
worden: één Obase-groep

- lntegraaI Huisvestingsp
- Krimp leertingenbestand
- Oude (ouderwetse) schootgebouwen
- Taakbetasting leerkrachten
- Vergrijzing personeelsbestand, weinig

mannen en aankomend tekort goed

gekwatificeerd personeel
- Beperkte financiëte middeten

,t ,, 4 ;/ ta ' .,.\ .i il ; .:) a:'-, a ia,.(i!?í,
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Onze leerlingen kunnen bewust nadenken over hun leerproces en zichzelf feedback ge-

ven. Heb ík wel mijn best gedaan? Kan het beter? Heb ik hulp nodig? Onze leerkrachten
helpen hierbij.
Onze leerlingen hebben een 'growth mindset'. Ze begrijpen dot je van feedback kunt le-
ren en hebben de overtuiging dat ze altijd prestaties kunnen verbeteren en capaciteiten
kunnen ontwikkelen. Daarmee leggen we de basis voor levenslong leren.
Een continue dialoog met ouders/verzorgers is mogelijk over 'de vorming' van hun kin-
deren.

2. We zorgen voor onze leerkrachten
. !n2022 hebben a[ onze leerkrachten voldoende basiskennis en -vaardigheden op het ge-

bied van ict en e-didactiek.
o Onze leerkrachten doen een stapje terug met Opbrengst Gericht Werken (OGW), waar-

voor zij altertei data moeten verzameten en groepsanatyses moeten maken op gebieden
als taat, lezen, rekenen en gedrag. Ze gaan werken met gepersonatiseerde onderwijstra-
jecten per leerting, waarbij wordt ingezet op goede prestaties op het gebied van kwalifi-
catie (hoofd), persoonsvorming of subjectivering (hart) én sociatisatie (handen).

o Onze leerkrachten hebben goed ontwikketde pedagogische vaardigheden.
. Onze leerkrachten hebben zelf ook een 'growth mindset' en zorgen, samen met hun

leidinggevenden, voor de ontwikketing van hun professionete identiteit. Daardoor gaan

onze leerkrachten mee met de veranderingen in de maatschappij en ontwikkelen daarbij
telkens de juiste vaardigheden.

o Obase biedt voldoende ontwikketmogetijkheden, professionele uitdaging en begeteiding.
. Om de werkdruk te verlagen, onderzoeken we of het haatbaar is om onze leerkrachten in

de ktas te ondersteunen met een pedagogisch medewerker en/of onderwijsassistent van-
uit het lntegraaI Kindcentrum.

o Obase creëert een goed sociaal ktimaat, met inspirerend leiderschap en toont zich een
goed werkgever.

3. Er is sprake van goede huisvesting
o Samen met de gemeente Schouwen-Duivetand zorgen we voor een goede spreiding en

clustering van basisscholen met daarbij lntegrate Kindcentra op het eiland.
r Samen met de gemeente zorgen we voor duurzame, toekomstbestendige schoottocaties.

Dit kan zowel nieuwbouw als renovatie betekenen.
r Het merendeel van onze schoten heeft in 202ó een minimate grootte van225leertingen.

Voor scholen met een kteiner leerlingenaantaI getden helder geformuteerde kwatiteits-
criteria die zorgen dat de school niet kwetsbaar wordt.

. Etke school betrekt het bijbehorende lntegraal Kindcentrum bij haar beteid.

4. We werken somen met andere organisatíes
o |n2026 zijn op atle Obase-schoottocaties andere organisaties aanwezig die een maat-

schappetijke of pubtieke taak vervutten. Potentiële partners zijn:
- Alle scholen op Schouwen-Duiveland, van primair onderwijs tot volwasseneneducatie
- Andere jeugdzorg verlenende instettingen
- Buurtvoorzieningen en sport- en muziekverenigingen
- Gemeentetijke instettingen, zoals de bibtiotheek en dorpshuizen
- Kinderopvang

a

a

a
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2. De opdracht van onze school

2.1. lnleiding

Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schootptanperiode. We verantwoorden
hier vanuit welke opvattingen ons onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op
de visie van het schoolteam en de conctusies die we als schoolteam getrokken hebben uit de
verzametde gegevens. Dit atles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch
beleid. Daarnaast is een interne en externe anatyse van onze school uitgevoerd. Dat heeft gere-
sutteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en bedreigingen
in de nabije toekomst.
A[ deze gegevens samen zijn gebruikt om de meest passende strategieën te kiezen voor de ko-
mende vier jaar.

2.2 Onze missie

Stapethof is een openbare school waar we samen werken aan het stapelen van de bouwstenen
voor de toekomst van onze kinderen.

2.3. Onze visie

ln onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs witten vormgeven. De beschreven uitgangspun
ten beschouwen we als kwatiteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode wit-
len toetsen.

Samen creëren we met ptezier een veitige en rijke leeromgeving waarin het kind centraal staat
en de mogetijkheden geboden worden tot ontwikketing vanuit eigenaarschap.

Samen betekent voor ons dat de kinderen van en met etkaar leren. Leren van en met etkaar
zorgt voor betrokkenheid waarbij kinderen, leerkrachten en ouders etkaar hetpen en steunen.
Daar kan alteen maar sprake van zijn wanneer er een goede samenwerking is tussen de kin-
deren, de ouders en de school. Goede onderlinge retaties bevorderen het vertrouwen, zodat
ieder kind getijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Kinderen gaan met plezier naar school
en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de schoot.

Ptezier vormt de basis voor kwaliteit. Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis
aan wat we doen, met en voor elkaar. Wij streven een fijne sfeer na voor kinderen, ouders en
leerkrachten waarin we met positieve energie successen in ontwikketing en vaardigheden kun-
nen boeken.

Op obs Stapethof is ieder kind wetkom. Ons uitgangspunt is om dezetfde taat te spreken, kin-
dat in hun kracht komen te staan. Pas ats een kindderen te zien en ervoor te zo

Schoolpla n Sta pel hof 2019-2023
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zich ats persoon veilig voelt binnen onze school, de groep en de klas zal het tot ontwikketing
komen.

Een rijke leeromgeving biedt kansen tot het verbreden en verdiepen van eryaringen en kennis.
Het sluit aan bij de behoefte van de kinderen en doet recht aan de verschitten zodat ieder kind
de kans krijgt om te ontwikkelen. Op obs Stapethof creëren wij een rijke leeromgeving door
activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de belevingsweretd van de kinderen.

Etk kind is uniek en heeft iedere dag recht op een persoonlijke uitdaging. Op obs Stapelhof is er
ruimte voor de ontwikketing van ieders tatenten. Wij bieden een gedifferentieerd aanbod, zodat
ieder kind binnen zijn eigen ontwikkeling en tempo wordt uitgedaagd.

Wanneer een kind in staat is zelf verantwoordetijkheid te nemen over zijn leren, dan kan hij of
zij btijven leren. Kinderen zijn goed te motiveren en nemen verantwoordetijkheid voor hun ei-
gen leerproces en doelen als wij ze daartoe uitnodigen met uitdagend en betekenisvol onder-
wijs.

2.4. Interne en externe analyse

De betangrijkste factoren van de interne anatyse:

De belangrijkste factoren (waar we geen invtoed op hebben) van de externe analyse

1,1,

Sterke punten van onze school "Zwakke" of ontwikkelpunten van onze
school

1 Zorg voor de leertingen.
We zijn een veilige school, de sfeer is goed, we
hebben aandacht voor aIte kinderen.

1 Ontwikkelpunt is dezorg bij teertingen kan

beter ats we onze acties meer gestructureerd
(pdca) inzetten.

2 We stimuleren eigenaarschap bij de kinderen
door het voeren van leergesprekken waarbij
kinderen inzicht krijgen in hun eigen ontwikke-
ting.

2 lntensievere samenwerking waarbij verschil-
lende kwatiteiten van kinderen ingezet wor-
den.

3 We werken met het preventieve interventie
programma Bouw waardoor de basiskwa[iteit
lezen en spetlen goed is. Speerpunt van school-
jaar 201 8-201 9.

3 Samen verantwoordetijkheid nemen voor de

hele school en een doorgaande leertijn ontwik-
kelen zodat de resuttaten beter worden.

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school

1 Het koersplan van Obase en daarvan afgeteid
de opteiding gericht op gepersonatiseerd bege-

leiden van kinderen.

1 Werkdruk/taakbetasting

Schoolpla n Sta pel hof 2019-2023



2 Nieuwe concepten 2 Krimp

3 Financiëte middeten

Met deze anatyse hebben we de positie van de school vastgestetd. Deze factoren laten we terug
komen in voor een confrontatiematrix.

1. We stimuteren eigenaarschap bij de kinderen en de opleiding Essentieontwikketing van

Obase biedt de kans om dit verder te ontwikketen.

2. Ats kinderen nog meer eigenaarschap van hun eigen leerdoeten ontwikketen en daarmee
gepersonatiseerd leren vorm krijgt, dan hoeft dat de werkdruk niet te verhogen.

3. De structuur van de zorg, beschreven in het zorgplan, helpt ons om de huidige zorg voor
leertingen meer gestructureerd in te zetten.

4. Als we samen verantwoordetijkheid nemen voor de hete schooI en groepsdoorbrekend

gaan werken, dan zijn we minder afhanketijk van schommetingen in de leerlingenaantat-
len door krimp.
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2.5. Ons schoolplan op í A4

Het team van Stapethof zorgl dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leren en de juiste zorg krijgen door te
werken met zichtbare leerdoelen en portfotio's, in een school waar de vaste groepen en tokaten zijn losgelaten
en er een duidetijk zorgpad is.

Kwantitatieve doeten Strategieën Meetpunten Actieptan Wie

We zorgen voor eigenaarschap bij
kinderen en differentiëren in de
teerdoelen door het benutten van
de opteiding Essentieontwikketing
van Obase.

Het houden van leergesprek
ken

-Portfolio
-GesprekkencycIus
- Leertij noverzichten
minstens 2x per jaar
zichtbaar in portfotio

Door training en intervi-
sie leren om kinderen te
coachen.

Atte teamleden

We zorgen voor eigenaarschap bij
kinderen en differentiatie in de
leerdoeten door met elkaar in
afstemming en overteg te komen
tot onderwijsinhoudetijke en
organisatorische verbeterin gen
waaronder in ieder geval zichtba-
re leerdoeten en portfotio's.

-We werken met eigen [eer-
Lijnen die in beetd gebracht
en gevolgd/ gepland wordt
mbv portfolio.
-K'inderen kunnen met hun
eigen map een overzicht
geven van hun ontwikketing

-We werken met eigen
leerlijnen die in beetd
gebracht en ge-
votgd/gepIand wordt
mbv portfotio.
-Kinderen kunnen met
hun eigen map een
ovezicht geven van
hun ontwÍkketing.

-Zichtbaar maken [eer-
tijnen.
-werken met weekta-
ken.
- Portfotio ontwikketen.
- Gesprekkencyctus
ontwikkelen.
- Reftectiegesprekken
met kinderen onderting
vormgeven.

AIte teamteden
Ieertingen.
ouders en/of
verzorgers.

We werken met doorgaande
leertijnen en groepsdoorbrekend
werken door passende program-
ma's en methodes te kiezen en
een passende organisatievorm.

We geven hiervoor een bere-
deneerd aanbod, waarbij atte
kinderen een ontwikkeling
kunnen doormaken.

We maken de samenhang
tussen de leerdoeten zicht-
baar.

Kinderen kunnen met
eigen map een over-
zicht geven van hun
ontwikketing.

-Borgen en ontwikketen
van het werken met
doeten en zichtbaar
maken hiervan. Ou-
ders/verzorgers hierin
betrekken.

Atte teamleden

Leertingen.

Ouders en/of
verzorgers.

Er wordt binnen school thema
tisch gewerkt bij creatieve en
weretd oriënterende vakken.

We gaan ftexibet om met de
teertijd, groepssamenstetting
en het teren met en van
etkaar. Voor de tatentont-
wikketing en w.o. vakken
gebruiken we een methode en
werkwijze die aanstuit bij
onze visie.

Curricutum voor iede
re bouw is beschik-
baar.
Thema's worden
vermeld in portfotio.

Vaststelten van het
curricutum per schoot-
jaar.

Atte teamteden

Ouders en/of
verzorgers

We verbeteren de zorg voor kin-
deren door een pdca-cyctus te
beschrijven en deze schootbreed
toe te passen.

Het zorgdocument krijgt is
uitgangspunt.

Het zorgdocument
omschrijft en is [ei-
dend voor de manier
van werken op Sta-
pethof.

VaststeIten zorgdocu
ment

Team en MR

We werken met een doet- en
ontwikketingsgerichte benadering
vanuit de domeinen kwatificatie,
sociatisatie en persoonsvorming.
We werken in gecombineerde
groepen, waarbij we zo effectieÍ
mogetijk gebruik maken van de
onderwijstijd.

We geven gepersonatiseerd
teren (GPL) vorm door kin-
deren te taten leren met en
van etkaar. Durven tostaten en
verantwoordetijkheid geven
stimuteert kinderen eigenaar
te worden van hun eigen
leerproces.

Portfotio
Gesprekkencyclus
LeerIijnovezichten,
minstens2xperjaar
zichtbaar in portfotio

Zichtbaar maken [eer-
tij nen
Portfolio verder ontwik-
kelen
Gesprekkencyctus ver-
der ontwikketen
Reflectiegesprekken
met kinderen onderting
vormqeven.

Atte teamteden
Externe begelei-
ding

Ouders en/of
verzorgers
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3. Onderwijskundig beleid
3. í . lnleiding

ln dit hoofdstuk geven wij aan hoe wij het onderwijs op onze school vorm (gaan) geven.
ln de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidetijk gemaakt, hoe wij invutting geven aan de
wettetijke opdracht van het onderwijs.
Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikketen moge-
tijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn
wezenlijke aspecten van ons onderwijs.

3.2. onze ambities in relatie tot de wettelijke opdracht van het onderwijs

ln de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan wetke eisen het onderwijs moet vot-
doen. Ook de wet Passend Onderwijs stett eisen aan de inrichting van ons onderwijs. ln de hier-
navotgende paragrafen wordt aangegeven op wetke wijze wij invutting geven aan deze wettetijke
eisen.

3.2.1. Doorlopende leerlijn (OPí)

Artikel 8 tid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leertingen
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doortopen. Het wordt afgestemd op de voort-
gang in de ontwikkeling van de leerlingen.
Op onze school geven we hieraan als votgt vorm:
Om een kwalitatief goed en ononderbroken leerproces te creëren voor de kinderen, werken we
op Stapelhof vanuit de votgende uitgangspunten:
o We maken kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leerproces.
. We stemmen de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind.
. We stelten op gezette tijden vast wetke probtemen kinderen ondervinden in het [eer- en

ontwikkelingsproces. Na zorgvutdige vaststelling van de aard van de problemen en haar oor-
zaken bepalen we (en houden we bij) op welke wijze de kinderen verder gehotpen kunnen
worden.

. We zorgen voor een goed pedagogisch ktimaat.

. We zorgen voor een integrate benadering naar kinderen.

Ons onderwijsconcept geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowelvoor meer begaafde kinderen
als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het stuit aan bij de ontwikketing van de
21ste-eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zetfstandig werken én samenwerken. De leerkrach-
ten sturen bij en geven ondersteuning. De kinderen ontwikkelen zich binnen een omgeving die
aansluit bij hun behoeften.
We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikketingen, waarbij leerlingen meer verant-
woordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitstuitend af
binnen de muren van een ktastokaat. De leerkracht wordt meer coach.
ln wissetende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen.
We zijn verantwoordelijk voor etkaar.
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3.2.2. Burgerschapsonderwijs (OR2)

Dit geven wij op de votgende wijze vorm:
Bij het Ministerie van Onderwijs staat het bevorderen van actief burqerschap en sociate inteqra-
tie hoog op de agenda. Met ingang van 2006 zijn scholen verplicht hier aandacht aan te beste-
den.
Onze samenleving is gebouwd op democratie. Een democratische samenteving berust op het idee
van pluriformiteit: respect voor verschilten. Democratie vraagt om actieve burgers die zich be-
wust zijn van hun rechten én ptichten, die zich verantwoordetijk voelen voor het geheet en die
bereid zijn om confticten tussen mensen en groepen op een vreedzame manier op te lossen.
Wij vinden het als school betangrijk om kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de-
mocratie ats [evenshouding. Wij brengen ze daarom de kennis, houding en vaardigheden bij die
ze nodig hebben om als democratisch burger aan de samenleving te kunnen deelnemen.
Wij gebruiken de wereldoriëntatie methode, Kanjer en diverse aanvu[lende materialen ats leid-
raad bij het aanbieden van kennis, houding en vaardigheden om de doorgaande tijn in de school
te bewaken. Daarnaast maken we aanvuttend gebruik van projecten om kennis omtrent verschit-
ten bij te brengen. De bovenbouwgroepen brengen geregetd een bezoek aan projecten binnen
onze gemeente. Tevens maken wij gebruik van Bureau Hatt, lndigotessen, gastlessen/sprekers.
De leerkracht is voortdurend bezig met de sociale ontwikketing van de leertingen.
De ontwikkeling van etke leerting zal moeten gaan van 'vooral met jezetf bezig zijn' naar'je
bewust zijn van anderen en je omgeving'. Zo zorgvutdig ats de leerkracht is in het onderwijzen
van taal en rekenen, net zo zorgvuldig is zij bij het aanleren van verantwoordetijkheid, om-
gangsvormen en zelfreflectie. Om de sociate (en emotionete) ontwikkeling te votgen gebruiken
wij KanVas.

Onze leerkrachten zijn '(bege)leider': zij bieden de structuur aan en zorgen voor nateving van de
structuur door de leertingen.
De leertingen op onze school hebben een stem (d.m.v. de klassengesprekken/interview, leertin-
genraad), ze kunnen invtoed uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het ktimaat in de ktas
en schoot, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikketing.

3.2.3. Ontwikkeling in beeld (OP2)

De manier waarop wij de ontwikketing van leertingen votgen:
Aanstuiten bij de ontwikketing van de leertingen betekent dat we aandacht besteden aan de af-
stemming van ons onderwijs op de mogetijkheden van individuete- of groepjes leerlingen. Deze
afstemming krijgt gestatte door aanpassing van doelen, leerstof, instructie en verwerking aan de
mogetijkheden van de leertingen. Door ons onderwijs zo in te richten witten we er voor zorgen
dat leertingen zetfstandig worden en verantwoordetijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Dat
betekent dat we er voor zullen zorgen dat we voldoende mogetijkheden bieden om zelfstandig
en onder eigen verantwoordetijkheid te leren. Vanaf groep 1 werken we met opdrachten die er
toe bijdragen om de zetfstandigheid te bevorderen. Leertingen leren hun eigen verantwoorde-
tijkheid te ontwikketen. De kerndoeten zijn daarbij richtinggevend voor het onderwijsaanbod.
Leerresultaten vinden we belangrijk in die zin, dat we er naar streven dat elk kind naar ver-
mogen presteert. Hiervoor hebben wij met etkaar ambities gestetd. Als we er naar streven ons
onderwijs af te stemmen op de mogetijkheden van de leertingen kan dat dus betekenen, dat we
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voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften werken met aangepaste doetstettingen. Maat-
gevend hierbij is dat leertingen snappen wat ze doen en op hun niveau vooruitgang boeken.
Als we ons onderwijs zo goed mogetijk op de ontwikketing van de leertingen wilten afstemmen,
moeten we er voor zorgen dat we die ontwikketing scherp in beetd hebben.
Door een goed ontwikketd en goed functionerend leerlingvolgsysteem en duidetijke afspraken
omtrent de wijze waarop de resuttaten van de leerlingen worden getoetst(zorgptan), verkrijgen
we een overzicht van de vorderingen van de individuele leertingen en op groepsniveau. Deze
informatie vormt de basis voor de ptanning van de onderwijsactiviteiten.

3.2.4. Onderwijstijd

Om optimaal invutting te geven aan de 'getegenheid tot [eren', is het nodig om votdoende [eer-
tijd te realiseren en hier efficiënt mee om te gaan. Zowel op het gebied van nateving van het
rooster, een evenwichtige verdeting van de testijden over de [eerstofgebieden en het ktassenma-
nagement richten we ons op het maximaaI benutten van de geplande onderwijstijd.
Om de teertijd op een goed niveau te kunnen houden, wilten we onderstaande zaken borgen:
Het aantaI jaartijkse lesuren votdoet aan de wettetijke bepalingen. We gaan zorgvutdig om met
de beschikbare tijd.
Het aanta[ lesuren dat aan de basisvaardigheden Nederlandse taaI en Rekenen/wiskunde besteed
wordt is afgestemd op de onderwijsbehoeften die de kinderen nodig hebben. We passen de on-
derwijstijd daarop aan.

3.2.5. Sponsoring

Atte scholen zijn verpticht om in hun schoolptan aan te geven wetk beteid ze voeren met betrek-
king tot sponsoring. Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegen-
woordigd, hebben in 1997 een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair
en voortgezet onderwijs.
Onze school onderschrijft dit convenant. Het convenant is te vinden via:
htto: / /www. riiksoverh nt/documenten-en-pubticaties /convenanten / 2009 /02/24lconvenant
schoten -voor- orimai r-en -onderwiis-en-soonsorins. html
De vier belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

r Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doetstettin-
gen van de schoot. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestetijke en/of ti-
chamelijke gesteldheid van leertingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de
goede smaak en fatsoen.

r Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhanketijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs bei'n-
vtoeden, dan wet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwatitatieve eisen die de
school aan het onderwijs stett. Het primair onderwijsproces mag niet afhanketijk zijn van
sponsormiddeten.

o De GMR heeft instemmingsrecht op bestissingen van het bevoegd gezag over sponsoring.

Tevens zijn de votgende principes van kracht:
. Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijI van

[eertingen.
. Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappetijke

betrokkenheid.
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a De samenwerking tussen schoten en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben
op de geestetijke en tichamelijke ontwikketing van leertingen.

De kernactiviteiten van de school mogen niet afhanketijk worden van sponsoring.a

3.3 Kerndoelen en referentieniveaus (OPÍ)

Artiket 9 tid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste
tot en met vierde lid, worden bij atgemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld. En in
artikel 9 tid 6: Voor de school getdt de eis dat zij tenminste de kerndoeten bij haar onderwijsac-
tiviteiten ats aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doetstetlingen hanteert.
Aanvuttend op de kerndoeten geven de referentieniveaus Rekenen en Taa[ een specifiekere be-
schrijving van de onderwijsinhoud.
Zij bieden daarmee hetdere en concrete doeten die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan
zij de voortgang van hun leertingen kunnen evatueren. Hierna votgt een beschrijving van de leer-
stofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op onze school aan de orde
komen.

lnhoud van het onderwijs per vakgebied

Nederlandse taal

Taal en spelling
De kinderen van de onderbouw krijgen kansen om hun taatvaardigheid in de meest brede zin te
ontwikketen. ln deze groepen werken we veel met thema's, waardoor nieuwe woorden hun be-
tekenis krijgen. Hier wordt vooral aandacht besteed aan spreken en luisteren, uitingen in de taal
zoats verhalen vertetten, het uiten van gedachten en gevoetens op een eigen en vrije manier,
geschreven taal en woordenschat. ledere week staan er taaldoeten centraal in de kteine kring
activiteiten.
Wanneer kinderen er rijp voor zijn (groep 3) werken de leertingen met de ger'ntegreerde lees-
taatmethode Veitig Leren Lezen. Vanaf de middenbouw werken we vanuit de taalmethode 'Taal
Actief'. Daarnaast vinden we andere werkvormen rondom het taalaanbod van betang. Binnen
deze methode staan onderdeten als 'extra woordenschat', 'goede differentiatiemogetijkheden'
en 'diversiteit in werkvormen'centraat. Daarnaast is het ook effectief dat taal en spetting in 1

methode verwerkt zitten. De mogetijkheid is er om verwerkingen vanuit dit lesaanbod ook te
laten maken op de tabtet (Gynzy). Binnen Gynzy wordt ook gewerkt met woordenschat.
Mondeting taalgebruik heeft tevens een betangrijke plaats binnen onze school. ln atle groepen
worden (kring)gesprekken gehouden. Ze leren naar etkaar te luisteren en op elkaar te reageren.
ln de midden en bovenbouw zijn de mondetinge taattessen ook verweven in andere vakken en
leesgebieden. Vanaf groep 4 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode Taatactief i.c.m het digi-
taaI ptatform Gynzy.

Schrijfvaardigheid
De motorische ontwikkeling start at bij de geboorte van kinderen. ln de basisschootteeftijd wordt
gewerkt aan de grove en fijne motoriek. ln de onderbouw wordt veel getekend en 'geschreven'
in een vrije stijt. ln de onderbouw worden er structureel lessen in Schrijfdans gegeven met als

Schoolpla n Sta pel hof 2Ot9-2023
17



doel om met behulp van muziek om vtot, vtoeiend en veerkrachtig te leren schrijven.
Het schrijfonderwijs loopt door tot en met groep 6. Zeker nu er ook meer op Chromebooks ge-

werkt wordt. Daarna mogen kinderen meer hun eigen handschrift gaan ontwikketen.

Leesvaardigheid
ln de onderbouw wordt veel gewerkt met boeken, letters en verhaten vanuit diverse bronnen.

Voor het aanvankelijk leesonderwijs gebruiken we in de onderbouw de methode Veitig Leren

Lezen.

Wanneer de leertingen toe zijn aan het voorgezet lezen, werken ze in hun eigen niveaugroep. Zo

werken de leertingen echt op hun eigen niveau en krijgen ze de bijhorende instructie.

Methodes
Groep 1-2

Gebieden /vaardigheden Methode

Nedertandse taat: Schatkist
diverse bronnenboeken

Leesvaardigheid:
Aanvankelijk lezen

Schatkist
Van beginnende getetterdheid tot lezen

Schrijven:
Aanvankelijk schrijven

Pennenstreken

Groep 3-8

Gebieden / vaardigheden Methode

Nederlandse taa[: Taa[ Actief
Gynzy spetling
Gynzy woordenschat

Technisch lezen Veitig Leren Lezen

Estafette

Begrijpend / studerend lezen

Schrijven Pennenstreken
Veilig leren lezen

Engetse taat: Hetto Wortd (groep 7 en 8)

Words and birds
Thematisch binnen de Faqta thema's

Rekenen/Wiskunde
We votgen voor de het aanbieden van de leerstof de methode Pluspunt en voor de adaptieve

verwerking Gynzy. Naast het maken van de methodelessen werken we in de weretden van Gynzy.

De kinderen kunnen hier op eigen niveau vrij leren en werken a.d.h.v. de leerlijnen.
De leertingen worden gemonitord door de eigen leerkracht. De leerlingen zutlen hierbij steeds

meer aan hun eigen ontwikketing gaan werken op hun eigen niveau. Zij krijgen instructie waar en

wanneer nodig.
ln de onderbouw (groep 1-2) worden rekendoeten aangeboden tijdens de kteine kring en tijdens
vele andere activiteiten. De groep 3 kinderen werken via de methode Pluspunt en Gynzy.

ln de midden en bovenbouw wordt gebruik gemaakt van Pluspunt en Gynzy.

De kinderen verwerken de leerstof op een adaptieve manier. Voor extra verwerking, herhating en

verrijking geeft het werken met Gynzy ons hiervoor grote mogelijkheden. De kinderen werken
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per btok aan de doelen voor een bepaalde periode, dit is met de methodetes en in de Weretden
van Gynzy en met periodetaken.
Naast de inzet van de methode en Gynzy gebruiken we ook visueel materiaat, digiborden, con-
creet materiaa[, verrijkingsmateriaaI en herhalingsmateriaal.

Groep 1-2:

Aanvanketijk rekenen Ptuspunt
Schatkist

Groep 3-8:

Rekenen Pluspunt
Gynzy

Oriëntatie op iezelf en op de wereld
De weretdoriëntatie is een veetomvattende hoeveetheid kennisgebieden, die binnen onze school
op verschillende wijze wordt aangeboden._Hieronder vatlen de vakken Geschiedenis, Aardrijks-
kunde, kennis der Natuur, Kanjertraining, Techniek, Burgerschap, Verkeer.

Mens en samenleving
De zorg voor het pedagogisch ktimaat (en in het bijzonder de zorg voor de sociaa[ emotionete
ontwikketing van de kinderen) is een speerpunt op onze school. Het welbevinden van onze [eer-
lingen op school en de sfeer in de klas vinden wij erg betangrijk. Ats team van Stapethof werken
we daarom met de Kanjermethode. Deze methode werkt aan de bevordering van onderting ver-
trouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de ktas, het stimuleren
van sociate veitigheid en een prettig schoolklimaat.
Wij witten de kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met anderen om te gaan.
Kinderen verlangen naar een schoolomgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn en waar zij kunnen
leren zonder gepest of uitgetachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een schoo[, waar zij
op een prettige manier les kunnen geven. Met de Kanjertraining en de vaardigheden van de leer-
krachten proberen wij dit zo goed mogetijk te bereiken.
Vanaf groep '1 t/m 8 wordt er gewerkt met het registratiesysteem van KanVas.

ln alte groepen wordt door een externe leerkracht lessen in het kader van het godsdienstonder-
wijs aangeboden.

Groep 1-8:

Sociaal-emotionele ontwikkeling Kanjer

Wereldoriëntatie
Onze weretd oriënterende vakken Aardrijkskunde, Natuur, Geschiedenis en Verkeer va[[en onder
het begrip Weretdoriëntatie. Wij zijn van mening dat ook deze vakken pas echt goed tot hun
recht komen wanneer er een uitdagende leeromgeving is en het kind zetf gemotiveerd is om aan
de slag te gaan. We gebruiken hiervoor Faqta.
We leren kinderen kennis en 21e eeuwse vaardigheden. Onderzoeken, ontdekken en de ontwik-
keting naar zelfstandigheid staat centraa[.
Faqta is thematisch en geïntegreerd opgebouwd en bestaat uit 2 deten: Faqta Weretd en Faqta
Talent. Er zijn verschittende routes door het programma, zodat het altijd aanstuit op de behoef-
te van de leerling. We werken thematisch waarbij de vakinhoud centraa[ staat.
Naast deze verwerking worden ook de creatieve vakken er een onderdeel van.
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Faqta Talent is gericht op het stimuteren van de nieuwsgierigheid van kinderen en heeft ats doel
de interessegebieden van kinderen te verbreden. De onderwerpen dagen kinderen uit om zetf te
onderzoeken, te ontdekken of te ontwerpen. Aan tatentontwikketing wordt structureel gewerkt.

Jaartijks is er een schootbreed thema met groep 1 t/m 8

Tevens wordt er jaarlijks gekeken of er nuttige en leerzame excursies kunnen plaatsvinden voor
de verschiltende groepen. De leerkrachten maken hier een keuze in. Denk hierbij aan bezoek
Watersnoodmuseum, Natuurgebied "Plan Turetuur", enzovoort. Ook leskisten vanuit de Natuur,
milieueducatiedienst (NME) zetten we in om lessen te versterken en de omgeving te betrekken in
ons aanbod.
Groep 7 heeft tevens de voorbereiding en de lessen rondom het fietsexamen.

Groep 1-8

Weretdoriëntatie Faqta

Schatkist
Leskisten NME

Kunstzinnige oriëntatie
Onder de expressieve vakken op onze school vatten: beetdende vorming, tekenen, muziek, kunst
en cultuur. We proberen met deze vakken aan te sluiten bij thema's in de groep
( Faqta /weretdoriëntatie).

ln de onderbouw wordt vormgeven, muziek en kunst/cultuurbeschouwing gei'ntegreerd binnen de
lesdag. De creatieve vormgeving is binnen de groep een dagetijks terugkerende activiteit, die
passend binnen het thema aangeboden wordt.

Groep 1-8:

Vakgebieden Methode
Kunstzi nni ge oriëntatie Diverse bronnenboeken creatieve vakken

Faqta

Bewegingsonderwijs en spel
De gymnastieklessen worden gepland met de doelste[[ing dat atte toestetten en bewegingsvormen
aan bod komen. Onze centrale uitgangspunten zijn als volgt:

o De leerlingen leren op een verantwoorde manier deetnemen aan de omringende bewe-
gingscuttuur en leren de hoofdbeginselen van de betangrijkste bewegings- en spetvormen
eryaren en uitvoeren.

. De leertingen leren samen met anderen op een respectvotle manier aan bewegingsactivi-
teiten deetnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmo-
getijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

De gymnastieklessen vinden 1x per week ptaats in de gymzaal waar we met een bus naartoe
gaan. Bij mooi weer kunnen de lessen ptaatsvinden op het voetbatveld.

We geven Uberhaupt retatief veel ruimte aan bewegend leren. Door handetend bezig te zijn kun-
nen kinderen attertei ervaringen opdoen. Het kind leert zijn eigen motorische vaardigheden te
ontdekken en te ontwikkelen. Door samen een spel te spelen, dat bepaalde regels heeft, wordt
er tevens een stukje sociate vorming gegeven.
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Groep 1-8

Gebieden Methode
Gymnastiek / attetiek Zapp gym

Spellessen groep 1-2

3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften (OP2)

Artikel 8 wpo geeft aan: "Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, ís het
onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling.
De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die
extra ondersteuni ng behoeven".
ln ons schootondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden,
grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leertingen met extra onder-
wijsbehoeften. Etke leerting is echter uniek, dus zutten we attijd per leerling nagaan wetke on-
derwijsbehoeften de leerting heeft en of en hoe wij daar aan kunnen votdoen. lndien nodig kun-
nen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend on-
derwijs in onze regio. ln het ondersteuningsptan van het samenwerkingsverband staat beschreven
wetke ondersteuning alte schoten zetf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke onder-
steuning, onder wetke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Atvorens
we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de stag binnen onze eigen mogetijkheden.
Binnen de units is 4x per jaar overleg o.t.v. de lB-er. Binnen dit soort overleggen kijken we o.a.
naar klassenmanagement, didactische handelen, pedagogisch ktimaat, aanbod per vakgebied en
individuele Ieerlingenzorg.
Daarnaast staat er óx per jaar Voorbereidende lnterne Begeteidings Gesprekken (VIBG) op de
agenda. Hierbij sluit de orthopedagoog van Obase aan ter advisering.Vanuit dit overteg kunnen
leerlingen die opvatten op leergebied en/of sociaaI emotioneel gebied worden besproken tijdens
de IBG waar ouders en orthopedagoog bij aanwezig zijn.
ln het document zorgplan de Stapethof wordt de zorgstructuur compleet weergegeven.

Zicht op ontwikkeling (OP2)

Binnen onze school wordt gewerkt met de leerlijnen van de kinderen. ln groep 1 en 2 worden de
leertijnen van de kinderen bijgehouden na kleine kringactiviteiten en gemaakte observaties.
Vanaf groep 3 worden voor de kennisgebieden lezen, taal en rekenen en methodes Veitig Leren
Lezen, Taatactief en Ptuspunt ingezet. Daar waar mogetijk binnen de adaptieve en digitate om-
geving van Gynzy. Gynzy biedt ons de mogetijkheid om zowel de leertijn van de methode aan te
houden, ats ruimte te bieden voor een individuele leerroute in de zgn. Weretden. Leertingen
worden zodoende gevotgd op hun eigen teerlijnontwikkeling. Dit vindt plaats na afloop van etke
[es, btok en periode op zowel leerlingniveau, als groepsniveau.
Leerlingniveau:
Afhanketijk van de resultaten wordt het vervotgtraject geboden na anatyse van de leerkracht:
individuete instructie, extra oefentijd in de Weretden of doorgang naar een votgend blok. De

leerkracht maakt dergelijke anatyses vanuit zijn professionete deskundigheid en eventuete acties
die hieruit voortvloeien worden vermetd op de weektaak.
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Door het voeren van leerontwikkelgesprekken, betrekken wij onze leerlingen actief bij hun ont-
wikkeling. Zo vergroten wij het eigenaarschap van onze leertingen.
Wij gaan niet meer uit van de gemiddetde 80% norm, maar vergetijken kinderen met zichzetf
door de ontwikkeling en groei goed te monitoren. Te grote afwijkingen binnen o.a. de teertijn-
ontwikkeling worden met de interne begeleider besproken en daar waar nodig besproken binnen

de (V)lBG.

Groepsniveau:
2 maal per jaar stellen wij een Schoolvoortgangsrapportage op. Gekeken wordt dan naar de

groepsgemiddelde niveauwaarde, de individuete vaardigheidsgroei van alle kinderen en de bijbe-
horende functioneringsniveaus. lndien resultaten afwijken van onze verwachtingen, treedt de

PDCA cyctus in werking en wordt er een passend en remediërend aanbod gecreëerd. We gebrui-

ken voor deze analyse op groepsniveau de resultaten van Citotoetsen vanaf groep 3.

3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Artiket 9a WPO gaat over: Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen
í. Bij het geven van onderwijs aan een leerting die is opgenomen in een ziekenhuis of die in ver-
band met ziekte thuis verbtijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.

2. De ondersteuning bedoetd in het eerste lid wordt verzorgd door:

a. De educatieve voorziening bij een academisch ziekenhuis of
b, Een schootbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179, indien de leerting is opgenomen in

een ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de leerting in verband met
ziekte thuis verblijft.
Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordetijk voor het onderwijs aan langdurig

zieke kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden
behandetd.
Het gaat om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of [ang-

durig ziek thuis zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolafspraken

worden gehandhaafd.

Het is van groot betang, dat de school tijdens het ziek zijn contacten organiseert met het zieke

kind. Het is natuurlijk betangrijk eryoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk door
loopt. Nog betangrijker is het gevoel van het zieke kind "erbij te horen". Dat kan op atterlei ma-

nieren plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht door de lera(a)r(en) en medeteerlingen

en/of op bepaalde tijden votgens afspraak de school bezoeken.
Ats dit om medische redenen niet mogetijk is, kan er gebruik gemaakt worden van bijvoorbeetd
Video-opnamen in de ktas en/of thuis, tetefonisch contact met ktasgenootjes en evt. contact met
behutp van e-mail en webcam. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en tekeningen een

betangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen school en het zieke kind. Per

situatie wordt bekeken wat de mogetijkheden zijn. Veel hangt af van de medische behandeling

en de draagkracht van kind, ouders en school. Wij kunnen deze activiteiten natuurtijk atteen in
goed overteg met de ouders van het zieke kind uitvoeren. We realiseren ons, dat de ouders van

een langdurig ziek kind een moeitijke periode doormaken en dat er op verschitlende gebieden

veel van hen wordt gevraagd. Volgens de wet: Ondersteuning aan zieke leertingen, kan de school

een beroep doen op de schootbegeteidingsdienst. ln Zeetand is dat het RPCZ.

Medewerkers van het RPCZ kunnen schoten helpen bij het zo goed mogetijk begeteiden van het
onderwijsproces tijdens de periode van ziekte.
De procedure, die wij binnen onze school volgen om in een dergetijk geval beslissingen te kunnen

nemen is ats votgt:
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. Als duidetijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis
wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsteerkracht en/of de intern begeteider
van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken.

. De groepsteerkracht(en) en de intern begeteider nemen in overleg met de directie en de
ouders van het zieke kind het bestuit wel of geen externe hutp van de schoolbegetei-
dingsdienst in te schaketen.

. De school ontwikkelt in overteg met de ouders een planmatige aanpak. (we[ of niet met
externe begeleiding).

o De school btijft verantwoordelijk voor de te ontwikketen en uit te voeren aanpak. Tij-
dens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats.

Voor de procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo'n geval beslissingen te nemen
verwijzen we naar het protocol voor het zieke kind.

3.6. Veiligheid (SK1)

Hoe we op onze school veitigheid in ons beleid hebben verwerkt, dit beteid monitoren en anti-
pestbeleid coórdineren:
Veiligheidsbeleid
Hiervoor zetten wij preventief de kanjertraining in. Lessen worden structureel in iedere groep
gegeven. lndien nodig worden er extra kanjerinterventies ingezet. ln het plan sociaal gedrag
beschrijven wij de aanpak van gedrag op Stapelhof op 3 niveau's:
1. Basisaanbod voor heel de groep;
2. Leertingen die aanvultende, intensievere begeteiding nodig hebben en worden ingebracht bij

IBG;

3. Leerlingen die aanvuttende, intensievere begeteiding nodig hebben met ondersteuning vanuit
Kind op 1.

Wie in een schoolwerkt, is de hete dag bezig met leefbaarheid en veitigheid. Werken aan [eef-
baarheid en veitigheid gaat meestal terloops. Het is een onderdeel van de dagetijkse handelin-
gen. Bijvoorbeeld door:

- Het scheppen van een goede werksfeer
- Het bevorderen van een prettige omgang
- Waarden en normen bewaken
- Leertingen serieus nemen
- Taken en verantwoordetijkheden met hen deten
- Voorkomen en optossen van ruzie en pesten
- Opstetten van school-en ktassenregels
- Goede contacten onderhouden met de ouders, op basis van wederzijds vertrouwen
- Effectief handeten bij calamiteiten
- De ktas en het gebouw veilig inrichten en goed gebruik ervan stimuleren veitige

schooI

- lnspraak en betrokkenheid bevorderen
Voor de school betekent dit concreet:
Wij werken met een Kanjer/KanVas methodiek. Een keer per jaar meten wij het sociale wetbe-
vinden van de leertingen door de vragenlijst van Kanvas in te vutlen door de leerlingen van groep
5 t/m 8 en de teerkrachten van groep 1 t/m 8. Aan de hand van de uitkomst maken we op
groepsniveau een inventarisatie/analyse, deze is terug te lezen in het de Schootvoortgang. lndien
noodzaketijk voeren wij een kindgesprek en/of oudergesprek, al dan niet via de (V)lBG.

Doordat wij onze positie als kleine school optimaaI benutten, werken wij tijdens verschittende
activiteiten schoolbreed. Hierdoor bevorderen wij de sociate omgang tussen leertingen onderling.
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Door etkaar goed te leren kennen, vergroten wij de mate van wederzijds respect en acceptatie.
Wij zorgen voor etkaar en dragen dit uit.

Schoolen samenleving
Op een sociaal veilige school voelen kinderen zich thuis. Ze komen graag naar school en voeten
zich serieus genomen door de leerkrachten. Er wordt gewerkt vanuit een pestprotocot.
De school heeft een vertrouwenspersoon en een veitigheidscoórdinator.
De school houdt minimaal 1 maal per jaar een brandoefening. Het gebouw is voorzien van picto-
grammen en bewegwijzering in geval van nood. ln etke unit en de directieruimte is een calami-
teitenptan aanwezig.
De school gaat bestaand sociaal onveitig gedrag tegen, maar voorkomt dat gedrag ook door een

actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag.

Het invoeren van gedragsregets waar kinderen, ouders, team zich aan behoren te behouden zijn
afgestemd op ons onderwijs. Hierdoor ontstaat een veitig ktimaat waarbinnen de school probte-

men a[ in een vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan reageren.
Het veiligheidsbeleid van de school is niet atleen bedoetd om kinderen een veilige ptek te bie-
den. Ook het team heeft vanzetfsprekend recht op een veitige omgeving. VerbaaI en fysiek ge-

weld tegen onderwijzend personeel is ontoelaatbaar.

Veiligheid: eis van kwaliteit
De school is degene die het doet: onderwijs voor a[[e kinderen, op een ptek die veitig is voor
iedereen. Dat is in de eerste plaats de verantwoordetijkheid van het bestuur ats werkgever en

ook van het team, ouders en de kinderen zetf, zonder de illusie a[[es en iedereen onder controle
te kunnen hebben, wat tett is de duidetijkheid van het goede voorbeetd, in gedrag van de teiding
ten opzichte van de leerkrachten, van de leerkracht ten opzichte van de kinderen en van ieder-
een daar omheen.
Een veilige school verzekert zich van het commitment van de ouders, voor de support van hun

kind als leerting, voor diens succes op schoot. We moeten op etkaar kunnen rekenen om succes te
kunnen behaten.
Op Stapethof voelen mensen zich veitig en thuis. Er wordt veel aandacht gegeven aan het voor-
komen en aan het oplossen van problemen of confticten. Pesten in wat voor vorm dan ook, wordt
niet geaccepteerd.

3.7. Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3)

Pedagogisch klimaat
Wij hebben binnen de school een gedeelde visie (gebaseerd op "persoonsvorming, sociatisatie &

kwatificatie") over onze kijk op kinderen en op ons onderwijs. Nieuwe inzichten, experimenten,
kleine stapjes in de ontwikketing worden op groepsniveau uitgeprobeerd en daarna schootbreed
besproken en eventueel doorgevoerd. Wij vragen hiervoor, daar waar nodig, inhoudetijke onder-
steuning.
Stapelhof creëert een sfeer waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich sociaal en fysiek veitig
en ondersteund kunnen voelen. Om ervoor te zorgen dat leertingen zich veitig voelen en op een

respectvotle manier met elkaar omgaan is het betangrijk dat de leraren het goede voorbeetd
geven. Dit doen zij door de leerlingen positieve persoontijke aandacht te geven, in gedrag en

taalgebruik voor alte leerlingen respect te tonen, door het zetfvertrouwen van de leertingen te
bevorderen en wetoverwogen gebruik te maken van comptimenten en correcties.

We stetten ieder jaar opnieuw met elkaar duidetijke (ktassen)regets die iedereen dient te respec-

teren. We zijn betrokken bij de ontwikketing van kinderen en tonen oprechte betangstetting.
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Door het organiseren van verschillende activiteiten worden de ouders bij de school betrokken.
Het team van Stapelhof heeft belangstetting voor en interesse in de ouders en hun kind(eren) en
probeert vanuit een open houding met hen te communiceren. We geven systematisch vorm aan
een positief en veitig klimaat door de inzet van een programma voor sociaal emotionete ontwik-
keting.
Stapelhof is een "Kanjerschool". Dat wiI zeggen dat wij Kanjertraining aanbieden in ieder [eer-
jaar, dat de organisatie is ingericht op de eisen die Kanjertraining aan de school stelt en dat
leerkrachten zijn opgeteid als Kanjertrainer. Kanjertraining is een methode die de sociale- en
emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. De votgende uitgangspunten staan centraat:

r We vertrouwen etkaar
. We helpen etkaar
o Je speett niet de baas
o Je lacht niet uit
. Je doet en bent niet zielig

Met de Kanjertraining wilten we de volgende doeten bereiken:
r De leerlingen, leerkrachten, ouders en andere votwassenen worden gerespecteerd.
. Pestprobtemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
o Leertingen durven zichzetf te zijn.
. Leertingen voelen zich veitig.
. Leertingen voelen zich bij etkaar betrokken.
r Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
. Leerlingen krijgen meer zetfvertrouwen.

Didactisch handelen
Op het gebied van didactisch handelen is nog veel winst te behalen. Doe[ is dat leerkrachten
gedifferentieerde instructie geven en gebruik maken van gevarieerde, coóperatieve werkvormen
om leerlingen actief uit te dagen dee[ te nemen aan het onderwijsleerproces. Binnen ons hete
onderwijs werken wij met (leer)doeten, zodat leertingen zicht hebben op, en tevens inspraak
hebben op, dat wat er van hun wordt verwacht. Het leren van de leerlingen wordt ondersteund.
De uitteg is duidetijk, doetmatig en beknopt. De leerkrachten stimuleren het zetfstandig werken
en het zoeken naar eigen oplossingswegen, waardoor leertingen leren zetf verantwoordetijk te
zijn voor het eigen leerproces.
Kinderen kunnen aan instructies deetnemen, zowel op eigen initiatief van de leerting ats op uit-
nodiging van de leerkracht. Naarmate de leerting ouder wordt, wordt de vrijheid van de leerting
hierin groter. Leerlingen kennen de instructie- en toetsdoeten. Binnen de weektaak is voor iede-
re leerting ruimte om aan de doelen te werken. Zowel individueet als in groep(jes) verband.
Votgend op dit leerproces evatueert de leerkracht samen met de leerlingen hoe ze tot optossin-
gen zijn gekomen.

Doet: de teerkracht onderwijst in optossingsstrategieën waarbij de leertingen worden gestimu-
[eerd tot (zelf)reftectie op het proces en het resultaat.
Op Stapethof vinden we het betangrijk een breed onderwijsaanbod te faciliteren om zoveel mo-
getijk recht te doen aan de variatie in ontwikketing van kinderen.
Dit aanbod zal dus bestaan uit het aanbieden van cognitieve vakken, sociaat-emotionele zaken
en creatieve vakken, zodat er voor iedereen een passend aanbod wordt gegeven.
Bij atte activiteiten wordt gestreefd naar een zo veitig en uitdagend mogetijke omgeving om een
doorgaande ontwikkeling mogetijk te maken. We kijken daarom eerst naar de basiskenmerken
(vrij zijn van emotionete belemmeringen, nieuwsgierig en ondernemend zijn en zetfvertrouwen
hebben) en naar de mate van betrokkenheid.
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4. Personeelsbeleid

4.1. lnleiding

Wij zijn trots op onze [eerkrachten. Zijzijnonze kracht, ons mensetijk kapitaaten maken het
verschil in de levens van onze leerlingen. Het zijn deze professionals die zorgen dat we nu, maar

ook straks de hoogst mogetijke kwaliteit van onderwijs hebben.
Het is nodig dat we goed voor onze leerkrachten zorgen en de werkbelasting scherp onder con-

trote en reatistisch houden. Onze nieuwe focus op gepersonatiseerd onderwijs - met een balans

tussen hoofd, hart en handen - verbetert de motivatie van leerkrachten: ze kunnen meer met
hun vak bezig zijn en eryaren een grotere autonomie in de klas.

Gepersonaliseerd onderwijs zorgt dan ook voor gepassioneerde leerkrachten. Hun bevtogenheid
is betangrijk, want die maakt écht het verschil voor leerlingen. De vitatiteit en toewijding van

leerkrachten werkt aanstekelijk en zorgt ervoor dat kinderen zetf ook enthousiaster worden om

iets te witlen leren. Uit het onderzoek Bevlogen in het onderwijs (2014) blijkt ook dat die bevto-
genheid positieve gevotgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van leerkrachten: ze hebben
meer mentale veerkracht, een groter doorzettingsvermogen, grotere betrokkenheid, ervaren
meer trots en zien hun baan ats betekenisvot. We kunnen daardoor minder uitval verwachten,
wat een positieve weerslag heeft op de werkdruk.

Waar zetten we op in?

1. ln 2022 hebben al onze leerkrachten voldoende basiskennis en -vaardigheden op het gebied

van ict en e-didactiek.
2. Onze leerkrachten gaan in de komende planperiode werken met gepersonatiseerde onder-

wijstrajecten per leerling, waarbij wordt ingezet op goede prestaties op het gebied van kwa-

tificatie (hoofd), persoonsvorming of subjectivering (hart) én socialisatie (handen).

3. Onze leerkrachten hebben goed ontwikketde pedagogische vaardigheden.
4. Onze leerkrachten hebben zelf ook een 'growth mindset' en zorgen, samen met hun teiding-

gevenden, voor de ontwikkeling van hun professionele identiteit. Daardoor gaan onze [eer-
krachten mee met de veranderingen in de maatschappij en ontwikketen daarbij telkens de
juiste vaardigheden.

5. Obase biedt votdoende ontwikketmogetijkheden, professionele uitdaging en begeteiding.
6. Vanuit strategisch personeetsbeteid wordt er gekeken naar de totatiteit van vaardigheden

van de leerkrachten en coItectieve kwatiteitsversterking door taak- en functiedifferentiatie.
7. Onderzoeksvaardigheden voor de leerkrachten blijven onverminderd van belang voor onder-

wijskwaliteit in de ktas, maar i.p.v. atleen de focus te leggen op individuete indicatoren
wordt ook ingezet op gezamentijke ontwikkeling, professionaliteit en deten van kennis.

4.2. Formatie

Obase heeft in de afgelopen jaren actief beteid gevoerd om de formatie op niveau te houden,

waarbij het uitgangspunt van handeten inkomsten = uitgaven was.

Het lerarentekort is bij Obase nu nog niet 'kritiek' te noemen. Althans wanneer het gaat om het
invutlen van vacatures in de schootformaties. We zien at wel effecten bij het regeten van ziekte-
vervanging. Deze worden steeds tastiger om in te vutten. We btijven atert op het in stand houden
van het huidige personeetsbestand en de daarmee samenhangende personeetsptanning. Dit bete-
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kent dat we continue op zoek zijn naar bevoegd en bekwaam personeet.

T systematiek
Obase hanteert een T- bekostigingssystematiek. Dit houdt in dat de tetdatum T ([ees: 1 oktober
van het nieuwe schootjaar) wordt gebruikt voor de bekostiging van de scholen. Dit gebeurt op
basis van een door de school zelf opgestetde leerlingenprognose. Het voordee[ van de teldatum T
is dat de scholen hun personeelsformatie bekostigd krijgen op basis van het werkelijk aantal
leerlingen op schoot.

Eve n r e d i ge ve r te ge nw oo r di gi ng
Bij Obase zijn de schootteidersfuncties met een verdeling van 49% vrouw en51% evenredig te
noemen conform artikel 30 van de WPO. Het streven van Obase is om deze evenredige vertegen-
woordiging in stand te houden.

4.3. Functiebouwwerk

ln het functieboek van Obase worden atle binnen Obase aanwezige functies beschreven. ln het
functieboek worden de functiecategorieën onderscheiden van directie, onderwijspersoneel en
onderwijsondersteunend personeel. Conform de CAO PO 2018-2019 zijn de leerkrachtfuncties LA

en LB vervangen door de functiebenamingen L10 en Ll 1. De functiebeschrijvingen L10 en L1 1

worden vastgestetd conform het Handboek Fuwa PO.

4.4. Strategisch personeelsbeleidsplan

ln het Strategisch Personeelsbeteidsptan (SPB) van Obase worden beteidszaken zoals:
Functiehandboek, Strategische Personeelsptanning, Leeftijdsbewust beleid, Mobititeitsbeteid,
Professionatisering, Gezondheid en Verzuim en overige aan de CAO-PO gerelateerde onderwer-
pen beschreven. Daarbij wordt getoetst aan wettelijke kaders en aan de CAO-PO en overige re-
levante (wettetijke) wijzigingen binnen het primair onderwijs.

Het SPB van Obase is ondersteunend aan de onderwijskwaliteit van de scholen en het onderwijs-
personeet. Capaciteiten en ambities van teamteden en schootleiders worden afgestemd op de
professionatiseringsactiviteiten, waarbij de schootleider de verbindende factor hierin is.

4.5. Samenhangonderwijskundigbeleid

De beleidsonderdeten van het Personeelsbeteid binnen Obase hangen nauw samen met onze
voornemens op onderwijskundig gebied. ln relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het
gebied van personeetsbeteid de volgende doetstetlingen binnen onze schootteams van betang:

Taakbeteid / werkverdeti ngsplan

Functiebouwwerk
Formatie
lnvulling Wet BIO met betrekking tot bekwaamheidseisen
Schoting

Persoon [i j k ontwikkeli ngsplan
Begeteiding nieuwe en startende leerkrachten

1

2

3

4

5

6

7
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tÁobiliteit
Mobititeit van personeelwordt binnen Obase zowel op schoo[- ats op Obaseniveau actief gestimu-

leerd. Op deze wijze kan er gewerkt worden aan de professionele identiteit, worden er voldoen-
de ontwikketmogetijkheden en professionete uitdaging geboden. Daarbij is het mogetijk om de

formatie zo effectief mogetijk, in retatie tot de onderwijskwaliteit, in te zetten.

Schootpla n Stapel hof 2019-2023
28



5. Kwaliteitszorg

5.1. lnleiding

Schoolbesturen hebben de voIte verantwoordetijkheid voor onderwijskwatiteit. Dat alle scholen
aan een wettetijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, mag duidetijk zijn. Maar onze lat
tigt hoger. Hoe hoog? Dat bepaten Obase en haar schoolteam(s) samen. Hoe pakken wij de regie?

Ats basis voor onze kwaliteitszorg gebruiken we het model 'Regie op Onderwijskwatiteit'.
Dit model bestaat uit vier pijlers die ons uitdagen om onderwijskwaliteit steeds naar drie niveaus te
vertalen: van het niveau van de leerlingen

naar het schoolteam
naar het bestuur
en vice versa.

Met dit model wordt ook voldaan aan de voorschriften die de wet en de lnspectie stett aan het
schoolptan op het gebied van kwaliteit:

Uit WPO, artikel 12 lid 4

De beschriiving van het stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor

het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het
onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, bedoeld in artikel
8 eerste lid WPO mede met behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in artikel 8
zesde lid WPO; en

b. het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.

ln dit hoofdstuk beschrijven we op wetke wijze wij onze kwatiteit bewaken, verbeteren en bor-
gen.
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5.2 Onze definitie van onderwijskwaliteit

Hoe definiëren we onderwijskwaliteit?

. Opleiding Waartoe leiden we leerlingen op?

. Identiteit Wetke rol speelt identiteit in ons onderwijs en wat betekent dat voor onze ambi
ties?

. Socíalisatie Welke waarden, normen en gebruiken witten we onze leertingen meegeven zodat
zij votwaardig kunnen meedoen in de samenleving?

. Persoonsvorming Wat hebben onze leertingen nodig om zicht te krijgen op: wie ben ik? Wat wit ik
(worden)?, wat vind ik betangrijk? En hoe wiI ik omgaan met anderen?

, Kwalificatie Met wetke kennis en vaardigheden witten wij onze teerlingen toerusten zodat ze
votwaardig kunnen meedoen in de samenleving?

(uit : Regí e op Onderwi jskwali teit)

ln hoofdstuk 1 en 2 van dit schootplan hebben we onze ambities beschreven en is helder waar wij
als organisatie voor staan en wat wij onze teertingen witten meegeven.
Zowel in Koers- als schoolptan is kort beschreven wat onze opdracht is m.b.t. de opteiding van

onze leerlingen, vanuit welke identiteit wij werken, wat onze waarden en normen zijn en hoe

wij werken aan de persoonsvorming en kwalificatie van onze leerlingen.
ln het jaarplan van bestuur en scholen zal de verdere concretisering worden uitgewerkt.

Op welke manier hebben we zicht op onderwijskwaliteit?

, Wetke hutpmiddeten of werkwijzen gebruiken we of willen we gebruiken om onderwijskwatiteit in
beeld te krijgen en waarom?

, Welke eisen stelten we aan de kwaliteit (vatiditeit en betrouwbaarheid) van de instrumenten
waarmee we onderwijskwaliteit in beetd brengen en waarom?

, Hoe helpen de instrumenten en werkwijzen die we nu a[ gebruiken ons daadwerketijk zicht te krij-
gen op onderwijskwatiteit?

, Hoe krijgen we zicht op merkbare en meetbare opbrengsten van ons onderwijs?
(uit : Regie op Onderwi jskwaliteit)
Bestuur en scholen van Obase hebben de verantwoordetijkheid zicht te hebben op de onderwijs-
kwaliteit. Beiden zien het als haar fundamentele taak om, door middel van evatuaties, zichtbaar
te maken wat het effect van ons onderwijs is op het leren en de vorderingen van leerlingen. Van

betang is dat we instrumenten en/of werkwijzen gebruiken, die ons helpen om zicht te krijgen
op onze impact op het leren van onze leerlingen. Ze moeten tevens aantonen dat we onze ambi-
ties/doeten realiseren en handvaten geven om de kwaliteit waar nodig te verbeteren.
Over de wijze waarop we dit zicht hebben heeft Obase afspraken gemaakt in de kwaliteitskaart
van Obase. Het bestuur en schoten hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs door gebruik
te maken van de votgende instrumenten en werkwijzen:

M.b.t. de resuttaten en de impact op het leren van kinderen:
- (trend)anatyses van de eindresultaten m.b.v. de eindtoets
- (trend)anatyses van tussenresultaten op schootniveau m.b.v. methodeonafhanketijke

toetsen
- (trend)analyses van de monitoring sociate veiligheid m.b.v. Kanjer
- eens in de twee jaar een tevredenheidsmeting m.b.v. KMPO onder leertingen,
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ouders/verzorgers en personeel
- lnspectiebezoeken en overige externe waarderingen
M.b.t het onderwijsproces en de impact op het leren van kinderen:
- schoo[(meerjaren)plan, jaarptan en de evatuaties hiervan
- interne evaluaties m.b.t. de kwatiteit van het onderwijsproces (bv ktassenbezoeken)

Voor de komende schootptanperiode hebben we met betrekking tot het zicht hebben op kwaliteit
de volgende ontwikketpunten :

- bestuur en scholen maken beteid voor de wijze waarop de meer subjectieve gegevens

hart en handen zichtbaar/merkbaar gemaakt kan worden. Hoe zien we groei?
- bestuur en scholen maken beteid voor de wijze waarop beiden inzicht hebben in de
onderwijsbehoeften van haar leertingenpoputatie.

- bestuur en schoten maken beteid voor de wijze waarop we zicht op de ontwikketing van
leerlingen houden nu we meer gepersonatiseerd witten werken.

- bestuur en schoten maken beteid voor een meer proactieve aanpak door het bestuur
van zicht op de kwaliteit van het onderwijsproces.

5.4 Werken aan onderwijskwaliteit

Op welke manier werken we aan onderwijskwaliteit?

. Wat vragen we van onze medewerkers in hun didactisch en pedagogisch handelen en hun bijdrage
aan schoot/onderwijsontwikketing?

. Wat vraagt het werken aan kwaliteit aan leiderschapsstijl(en) op verschitlende niveaus in de orga-
nisatie?

. Hoe betrekken we de maatschappetijke omgeving bij ons onderwijs?

. Hoe zorgen we dat we steeds evalueren hoe we werken aan onderwijskwaliteit zodat we die kwati-
teit steeds verder kunnen verbeteren?

. Hoe werken we samen met ouders/verzorgers en ketenpartners?

. Wat voor schootgebouw en materieeI hebben wij nodig om onderwijskwaliteit te kunnen bieden?

. Wat vraagt het werken aan kwaliteit van het handeten van ons bestuur, de bestuurtijke staf en van
schoo[[eiders?

. Hoe zorgen we eryoor dat onze mensen en middeten zo worden ingezet dat het de onderwijskwati-
teit verbetert?

(ui t: Regie op Onderwi jskwalitei t)
Bestuur en directies houden, zoals omschreven in 5.2, zicht op de onderwijskwatiteit door stel-
setmatig te evatueren of de leertingen voldoende rendement hebben van het geboden onderwijs.
Het werken aan de onderwijskwatiteit doen bestuur, schootteider en medewerkers samen. Be-

stuur, directie en leraren zijn, naast samen verantwoordetijk, gezamenlijk van grote invloed op
het leren van leerlingen. En hierbij gaat het om meer dan lesgeven. Al het handeten van bestuur,
schoolteiding en leerkrachten, maar ook de samenwerking met ouders/verzorgers, ketenpartners
en de maatschappetijke omgeving, dient gericht te zijn op de optimate ontwikkeling van de kin-
deren waar wij verantwoordetijk voor zijn. Dit getdt zowe[ op cognitief (kwatificatie) ats op soci-
aa[-emotioneet gebied (persoonsvorming en socialisatie).

Naast het leren van leertingen is ook het leren van bestuur, schoolteiders en leerkrachten zetf
betangrijk. ledereen is betrokken bij het leren van leertingen en heeft een eigen rot.
De opdracht aan Obase is om atte (terende) processen in en rond de school van stimulerende
invtoed te laten zijn op het leren van leerlingen en hiervoor een professionele leercultuur te
scheppen.

Voor het creëren van een kwaliteitscultuur waarbij de gezamentijke inspanning voor verbeteren
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en professionatiseren duidetijk wordt, zetten we de votgende werkwijzen in:
- het bestuur en haar scholen organiseren ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid
kwalitatieve feedback (bv het bestuur mbv 2-jaartijkse diatoog met coórdinatoren
kwaliteitszorg en directies en periodiek schootbezoek door de directeur-bestuurder;
de scholen bv door klassenbezoeken, interne intervisie, co[legiate visitatie, co-

teaching, besprekingen met lBer);
- het bestuur en haar schoten organiseren ieder vanuit hun eigen verantwoordetijkheid
intern kwalitatief overteg met schoolteider, medewerkers, ouders/verzorgers,
ketenpartners en/of maatschappetijke omgeving (bv directieoverteg, OWIH overleg, lB

bijeenkomsten, Kind op 1 bijeenkomsten, HGPD, overteg met externe ondersteuners,
kwaliteitsgroepen binnen scholen: lB, DOP, PLG, bouw/unitoverleggen,
onderzoeksgroepen, MR, oudercafe's, ktankbordgroepen);

- het bestuur en haar schoten organiseren ieder vanuit hun eigen verantwoordetijkheid
structureel en/of incidenteel extern kwatitatief overteg (bv gemeente, VO);

- het bestuur en haar schoten organiseren ieder vanuit hun eigen verantwoordetijkheid
een manier waarop zij processen die bijdragen aan het leren van kinderen borgen (bv

kwatiteitshandboek)
- het bestuur en haar scholen organiseren ieder vanuit hun eigen verantwoordetijkheid

(na)schoting en professionalisering voor en van bestuur, schootteiders en leerkrachten
(bv scholingsplan, schoolleidersregister).

Voor de komende schootptanperiode hebben we met betrekking tot het werken aan kwatiteit de

votgende ontwikketpunten :

- het bestuur en haar scholen witten de professionele ruimte benutten teneinde een
professionete lerende organisatie te stimuleren. We denken hierbij aan het verdelen

van taken op basis van competentie in plaats van op functie.

5.5 Verantwoorden over de onderwijskwaliteit

Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit?

Hoe voeren we de diatoog met medewerkers, ouders/verzorgers en andere betanghebbenden in on-

ze omgeving?

Wanneer voeren we de dialoog met medewerkers, ouders/verzorgers en andere betanghebbenden
in onze omgeving?

Waarover voeren we de diatoog met medewerkers, ouders/vezorgers en andere belanghebbenden
in onze omgeving?

Hoe verwerken we de opbrengsten van de diatoog met alte betanghebbenden in onze omgeving bij
het verder definiëren en verbeteren van de onderwijskwatiteit?

(uit : Regi e op Onderwi jskwali tei t)

Vanuit eigenaarschap verantwoorden bestuur, schootleiding en leerkrachten zich jaartijks over

de gerealiseerde kwatiteit in retatie tot de ambities van bestuur en school door zich de volgende

vragen te stetlen:
Waar sta ik nu?

Waar ga ik heen?

Wat is mijn votgende stap?

Op basis van die vragen evatueren bestuur, schootleiding en leerkrachten hun eigen bijdrage tot
de gewenste en gerealiseerde kwatiteit.

Leerkrachten verantwoorden zich aan directie, cotlega's, ouders/verzorgers en leerlingen over
hun impact op het leren van [eertingen door een zichtbare reflectie op hun handelen in retatie

t

a
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tot het zicht op de ontwikketing van hun leertingen. De leerkracht gaat hierover de dialoog aan
met leerlingen, ouders en de lntern Begeleider
De directeur verantwoordt zich aan team, bestuur en MR/ouders over de impact van de school
op het leren van leerkrachten en leerlingen door een jaartijkse zelfevatuatie op het gebied van
resuttaten, schoolontwikketing en (na)scholing en professionatiteit. De directeur gaat hierover de
diatoog aan met het team, de MR en de coórdinator kwatiteitszorg.
Het bestuur verantwoordt zich aan de Raad van Toezicht, GMR, Onderwijsinspectie en andere
externen over de impact van het bestuur op het leren van directeuren, leerkrachten en [eer-
lingen door het maken van een bovenschootse kwatiteitsrapportage en jaarverslag. De atgemeen-
directeur gaat hierover de diatoog aan met de directeuren, de Raad van Toezicht en de Onder-
wijsinspectie.
Voor de komende schootptanperiode hebben we met betrekking tot het verantwoorden over kwa-
titeit de votgende ontwikketpunten:

- het bestuur en haar schoten beraden zich op een format voor een kwatiteitsrapportage
en jaarverslag;

- het bestuur en haar schoten beraden zich op een eenduidig format voor het jaarptan en
een integrate (zetf)evatuatie op schoolniveau, waarbij bestaande evaluaties gebundetd
worden;

- het bestuur en haar schoten beraden zich op een herziening van een (eenduidig)
kwatiteitshandboek, gekoppetd aan het toezichtkader;

- het bestuur en haar scholen beraden zich op het(her)positioneren van de visitaties.
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