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Inleiding

Openbare basisschool De Schatgraaf staat in de wijk De Schuytgraaf, een nieuwbouwwijk die nog in
ontwikkeling is. De leerling-populatie kenmerkt zich door een gemiddeld tot hoog opleidingsniveau van
de ouders en een laag percentage gewichtenleerlingen. Het is een school die de afgelopen jaren een
sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De Schatgraaf maakt deel uit van brede school De Salamander.

De afgelopen jaren is er gewerkt volgens de principes van het Opbrengstgericht Werken. Hogere
leeropbrengsten zijn gerealiseerd omdat er is ingezet op het verhogen van de effectieve leertijd, het
planmatig werken, het vergroten van vaardigheden van de leerkrachten en het creëren van een
doorgaande lijn. Hierbij wordt  gebruik gemaakt van de nieuwste methodes en inzichten en het1

uitbreiden van de leerrijke omgeving waaronder de digitale omgeving.

De veilige leer- en leefomgeving is  gecontinueerd en verbeterd waar mogelijk. Hiervoor wordt  de
Kanjertraining ingezet.De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt planmatig gevolgd en
begeleid met behulp van het bijpassende leerlingvolgsysteem KanVas.

Handelingsgericht werken is al een aantal jaren speerpunt in onze schoolontwikkeling en de basis2

waarop wij Passend Onderwijs bieden. In HGW staat de onderwijsbehoefte van leerlingen centraal.
Deze onderwijsbehoeften  zijn opgenomen in de groepsoverzichten en worden opgenomen in de
groepsplannen die voor verschillende vakgebieden worden gemaakt. De cyclus van het analyseren,
signaleren, planmatig uitvoeren en evalueren heeft een nadrukkelijke plek in ons onderwijs. Bij het
analyseren  van data maken we gebruik van het programma Focus PO.  Binnen de zorgstructuur wordt
de ontwikkeling van de groepen gevolgd en begeleid. De wijze waarop Passend Onderwijs de komende
jaren verder vorm krijgt is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel .3

Het stedelijk cultuurproject ‘Cultuur met Kwaliteit’ is inmiddels afgerond. Er is ruim voldoende
expertise binnen de school om het kunst- en cultuuronderwijs vorm en inhoud te geven. Ouders
worden hierbij betrokken door ze te informeren maar ook uit te nodigen bij activiteiten.

Wij zien ouders als educatief partner. Door intensief met ouders samen te werken vergroten we de
ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Deze samenwerking willen we dit de komende jaren
verder ontwikkelen. Input hiervoor hebben wij opgehaald tijdens een college tour.

De afgelopen jaren heeft het team van De Schatgraaf gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Niet
alleen in relatie tot de individuele leerling, de groep en de school maar ook als professioneel
functionerend team. Inmiddels hebben we de school ontwikkeld tot een professionele
leergemeenschap en een High Performing school in wording.

In dit beleidsplan leest u in hoofdstuk 1 de visie, de missie en onze kernwaarden. In hoofdstuk 2 is
beschreven hoe wij werken en wat onze ambities zijn. Dit is terug te lezen in onze kwaliteits- en
ambitiekaarten.  In het volgende hoofdstuk is de samenwerking met ouders beschreven. Tot slot leest u
in hoofdstuk 4 hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs meten en ons verantwoorden.

3 Schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van onze schooldocumenten en staat op onze website.

2 Handelingsgericht werken ook wel HGW genoemd.

1 Overzicht van de gebruikte methoden is opgenomen in bijlage 1.
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Hoofdstuk 1 Visie, Missie, Kernwaarden
De Schatgraaf is een openbare school van stichting DeBasisFluvius in Arnhem en Renkum.
De Schat staat voor het ontdekken van de rijkdom aan kwaliteiten en talenten die een ieder in zich
heeft. Graaf betekent waterloop, de ‘stroom’ waarlangs een brede ontwikkeling kan verlopen.

De Schatgraaf is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar waar ieder kind
welkom is, ongeacht  religieuze, etnische of culturele achtergrond, aan wie we passend onderwijs
kunnen bieden.

Wij maken deel uit van brede school ´De Salamander´en werken intensief samen met de kinderopvang.
We delen ruimtes met elkaar en maken gebruik van de pedagogisch medewerkers. Waar mogelijk
zoeken wij samenwerking met partners in de wijk om ons onderwijs te versterken.

De missie, visie en kernwaarden vormen de leidraad voor de inrichting van het onderwijs op openbare
basisschool De Schatgraaf.

De Visie

Wij zijn  een school waar ieder kind zich veilig voelt en waar je jezelf mag zijn. Waar kinderen zich
kunnen ontwikkelen en groeien. In ons onderwijs houden we rekening met de basisbehoeften van
kinderen; competentie, relatie en autonomie. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier
samen werken en samen leren op De Schatgraaf.

Ieder kind kan en wil leren. We hebben hoge verwachtingen van kinderen. Op De Schatgraaf creëren
wij een rijke leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, creatief,
motorisch en sociaal emotioneel gebied. Er wordt tegemoet gekomen aan de verschillende
onderwijsbehoeften van kinderen. We hebben oog voor verschillen in ontwikkeling van kinderen. Wij
begeleiden kinderen zodat zij optimaal zijn voorbereid op hun rol in onze samenleving.

Wij zien ouders als educatief partner. Ons uitgangspunt is dat ouders verstand hebben van hun kind en
de school verstand heeft van onderwijs. Door de betrokkenheid en afstemming met ouders willen we
de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen vergroten op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Communicatie, samenwerking en afstemming zijn kernwoorden in ons contact met ouders. Om goed te
kunnen samenwerken is een open communicatie van essentieel belang. We gaan respectvol in overleg
met elkaar over de ontwikkeling van kinderen en de school.

De Schatgraaf is een professionele leergemeenschap. Dit betekent dat wij met en van elkaar  leren. Wij
professionaliseren voortdurend ons denken en handelen. Binnen onze leerteams werken wij in een
professionele  cultuur samen aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Dit is onderdeel van de
ontwikkeling naar een High Performing School4

4 De ontwikkeling naar een High Performing School is beschreven in het High Performing Plan.
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De Missie

Onze opdracht is om kinderen optimaal voor te bereiden op hun rol in de samenleving. Deze
samenleving verandert echter voortdurend. Technologie heeft de manier waarop we samen werken en
leven enorm veranderd. Denk daarbij aan de manier waarop we informatie verwerven, gebruik maken
van verschillende media en de invloed daarvan op de banen van de toekomst. Het betekent dat er
naast de competenties zoals we die kennen, andere en nieuwe competenties nodig zijn. Het vraagt van
een school om voortdurend te anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. De wijze waarop wij
dit doen staat beschreven in het klaverblad.

Naast het ontwikkelen van nieuwe competenties is het blijven ontwikkelen en borgen van bestaande
competenties even belangrijk. De komende jaren zullen wij ons blijven richten op optimale
leeropbrengsten. Taakgerichtheid en betrokkenheid van de leerlingen zijn hierbij essentieel.
De Schatgraaf is Academische Opleidingsschool. Studenten van de HAN-Pabo doen onderzoek naar
onderwerpen die actueel zijn binnen de leerteams en sluiten daarmee aan bij de onderzoekscultuur
binnen de school en dragen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Het Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken blijven speerpunten van onze school. In dit kader
wordt ook het Passend Onderwijs vorm gegeven. In het Schoolondersteuningsprofiel zijn onze ambities
met betrekking tot Passend Onderwijs weergegeven.  De school heeft deelgenomen aan het project
Opbrengstgericht Passend Onderwijs en maakt gebruik van het programma Focus PO

Om kinderen de kans te geven zich optimaal te ontplooien is een veilig leer- en leefklimaat nodig. De
Schatgraaf werkt met de Kanjertraining. Er is een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8
waarin gewerkt wordt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Het leerlingvolgsysteem KanVas geeft
ons inzicht in de ontwikkeling van individuele kinderen en groepen.

Kunst- en cultuuronderwijs heeft na een intensief scholingstraject vorm en inhoud gekregen. Zie
hiervoor de kwaliteitskaart Kunst en Cultuur.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het intensiveren en verbeteren van onze contacten met
ouders. Een goede samenwerking met ouders draagt bij aan de leeropbrengsten van onze leerlingen.
Het educatief partnerschap zullen we de komende jaren samen met ouders doorontwikkelen.

Ook de ontwikkeling van een Intergraal Kindcentrum in samenwerking met de Skar begint steeds meer
vorm te krijgen. Naast dat de Pedagogisch medewerkers van de Skar ondersteunen bij Pleinwacht,
spelbegeleiding in de onderbouw en individuele kinderen of groepjes ondersteunen bij oefenstof,
hebben zij ook de Kanjertraining gevolgd. Daardoor spreken we dezelfde taal en is er sprake van een
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eenduidig Pedagogisch klimaat. Na schooltijd biedt de Skar buitenschoolse opvang in onze lokalen aan
en is er sprake van intensieve samenwerking die steeds verder concreet vorm krijg.

Professionele leergemeenschap
Kwalitatief goed onderwijs vraagt om een professioneel team. Daar hebben we gericht aan gewerkt.
Niet alleen het samen werken en leren van het kind is speerpunt in de school, ook het samen leren en
werken van het team zelf is van groot belang. De afgelopen jaren hebben wij ons als team verder
geprofessionaliseerd in het samenwerken met elkaar. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van
leerteams. In deze leerteams ligt de focus van het samen leren op het verbeteren van het leerproces
van leerlingen. Het team heeft een positieve mindset op de ontwikkeling van een professionele
leergemeenschap.

In de vorige beleidsperiode hebben een aantal uitspraken over kernwaarden gedaan. In onze
ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap zijn deze  kernwaarden ondersteunend. Onze
opdracht voor de toekomst is om deze kernwaarden eenduidig te borgen in ons dagelijks handelen.
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Kernwaarden
Op onze school werken we vanuit de drie kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
Vanuit deze kernwaarden geven we ons onderwijs vorm. Wij zijn trots op onze school waarbij de
belangrijke basis een positieve, veilige werksfeer is. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle
houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor veiligheid. Veiligheid als het gaat om het voorkomen
van ongelukken en letsel, maar zeker ook sociale veiligheid voor kinderen, ouders en medewerkers. Een
klimaat waarin pesten niet wordt getolereerd. Binnen de school heeft iedereen hierin een eigen
verantwoordelijkheid.

Om dit te realiseren vraagt dit van ons:
*We spreken elkaar aan en zijn aanspreekbaar op ons gedrag
*We praten met elkaar en niet over elkaar
*We luisteren naar elkaar en willen begrijpen wat de ander zegt
*We spreken erkenning en waardering uit naar elkaar en geven elkaar feedback
*We zijn open en transparant
*We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

In ons gedrag is dit zichtbaar door:
*Wij stralen enthousiasme, betrokkenheid en bevlogenheid uit
*Wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten en erkennen ongelijkheid
*Wij helpen en steunen elkaar
*We komen afspraken en regels met elkaar na
* We geven het goede voorbeeld

Het Klaverblad

Visie op leren

Leren is het opbouwen van kennis, vaardigheden en attitude op voorkennis. Deze kennis, vaardigheden
en attitude worden toegepast en geautomatiseerd. Hierbij zijn hoge verwachtingen leidend. Wij
betrekken leerlingen in hun leren en geven hen inzicht daarin. Leren gebeurt in een betekenisvolle
context. Samen werken en leren is daarbij essentieel om hoge opbrengsten te bereiken.

Ieder kind kan en wil leren. Wij houden rekening met de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van
ieder kind. Om dit te bereiken bieden wij een doorgaande lijn in ons aanbod en werken wij volgens het
directe instructiemodel (J. Hollingsworth & S. Ybarra, 2015). Hierbij vinden wij de samenwerking met
ouders van essentieel belang. Ons uitgangspunt is dat kinderen groeien door samen te leren. Dit draagt
bij aan de ontwikkeling en het leren van kinderen. Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige rol
in de samenleving, actief burgerschap is verweven in ons onderwijs.
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B. Rosenshine heeft research gedaan naar instructieprincipes en bevestigt dat dit bijdraagt aan beter
onderwijs. In zijn artikel ‘Principles of instruction’ (2012) geeft Rosenshine weer, dat door de juiste
support van de leerkracht, de leerling beter in staat is om de kennis in het lange termijn geheugen op
te slaan waardoor er ruimte in het korte termijn geheugen blijft. Juiste kennis in het langetermijn
geheugen zorgt ervoor dat er een basis is voor verbinding met nieuwe kennis. Dat maakt ook dat het
ophalen van voorkennis zo belangrijk is. Rosenshine  beschrijft de effecten van de tien
instructieprincipes (onderdelen van het directe instructiemodel) die hierin een belangrijke bijdrage in
vormen.
Het directe instructiemodel is zeer gestructureerd, doelgericht en vraagt veel sturing van de leerkracht.
Je kunt je de vraag stellen hoe zich dit verhoudt tot het coöperatief leren waarin juist sprake is van het5

eigenaarschap bij de leerling. Bij coöperatief leren speelt het eigenaarschap een rol, zijn er sociaal
emotionele doelen. Deze zijn echter bedoeld om ondersteunend te zijn en leerdoelen te behalen.
Coöperatief leren en Expliciete Directe Instructie zijn aanvullend aan elkaar. De visie op leren is
verweven in de wijze waarop wij het onderwijs organiseren in onze school.

Visie op leren organiseren

Vanuit ons motto ‘Ieder kind kan en wil alles leren’ hebben wij als doel dat we zoveel mogelijk
kansengelijkheid willen bewerkstelligen door het leren goed te organiseren. Het doel van ons
onderwijs is dat alle kinderen de kerndoelen halen. Het team is samen verantwoordelijk voor het
uitstroomniveau.

De Schatgraaf  is een High Performing School in wording. De school ontwikkelt zich tot een
Professionele Leergemeenschap . De school formuleert ambities in ambitiekaarten, deze  maken deel6

uit van het schoolplan . Het realiseren van de ambities gebeurt binnen onze PLG. De concrete7

verwerking van de ambities wordt beschreven in kwaliteitskaarten.

Het leren op De Schatgraaf kenmerkt zich door:
● groepen die zijn samengesteld volgens het jaarklassensysteem. Vrijwel iedere groep heeft

een parallelgroep. De groepen zijn verdeeld in leerteams en hebben een leerteambegeleider.
Gedeelde verantwoordelijkheid is uitgangspunt. Het leerteam onderbouw bestaat uit de
groepen 1 tot en met 3, leerteam middenbouw de groepen 4 tot en met 6 en leerteam
bovenbouw groepen 7 en 8.

● in de onderbouw wordt thematisch gewerkt, in de groepen 3 tot en met  8 wordt gewerkt met
methodes om de doorgaande leerlijn te waarborgen.

● er wordt gewerkt volgens het Expliciete Directe Instructie Model(J. Hollingsworth & S. Ybarra,
2015) 8

● er wordt gewerkt met convergente differentiatie (compacten en verrijken of intensiveren en
compenseren) en waar nodig wordt er divergent gedifferentieerd (versnellen of vertragen).

● er wordt gewerkt met een vast dagprogramma. In de ochtend ligt de regie veelal bij de
leerkracht en komen met name de basisvaardigheden aan bod. Leerstof afspraken zijn er voor9

de basisvaardigheden. In de middag komen de vakgebieden die vertegenwoordigd zijn in de
Wereldoriëntatie en Kunst & Cultuur aan bod. Binnen de Wereldoriëntatie wordt gewerkt met
een eigen verwerkingswijze. Bij Kunst & Cultuur wordt gewerkt middels procesgerichte
didactiek binnen verschillende de domeinen.

9 Leerstof afspraken worden opgenomen in de kwaliteitskaarten

8 Expliciete Directe Instructiemodel wordt afgekort tot EDI.

7 Nieuwe schoolplan voor de periode 2020-2024

6 Professionele leergemeenschap wordt afgekort tot PLG.
5 Volgens S. Kagan, Coöperatief leren 1994

7



● de school kenmerkt zich door effectief met de leertijd om te gaan. Er zijn afspraken over de
besteding van de leertijd aan de verschillende vak- en vormingsgebieden.

● het leren van sociaal emotionele vaardigheden realiseert de school onder andere door het
inzetten van de Kanjertraining. De lessen van de Kanjertraining zijn gericht op het versterken
van de individuele kinderen, het klimaat in de groep en op school. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan actief burgerschap. De sociale veiligheid wordt gemonitord door middel van
KanVas .10

● de zorgstructuur is beschreven in een zorgplan en wordt gecoördineerd door de intern
begeleider.

● leerlingen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben krijgen dit in de eigen
groep. Er zijn gespecialiseerde leerkrachten die ondersteuning kunnen bieden bijvoorbeeld in
de vorm van remedial teaching of de verrijkingsgroep.

● er zijn specialisten voor de basisvaardigheden. Deze leerkrachten leggen groepsbezoeken af en
coachen de leerkrachten. Zij leiden eveneens de ontwikkelteams van de betreffende
vakgebieden en brengen hun expertise in binnen de verschillende leerteams.

● coöperatief leren wordt ingezet in alle vak- en vormingsgebieden tijdens het (begeleid)
inoefenen, de verwerking en afsluiting.

● leerkrachten werken doelgericht en
planmatig.

10 KanVas is het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining.
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Visie op veranderen

Veranderen begint vanuit bewustzijn dat het beter kan en dat je openstaat voor verandering. Je hebt
elkaar nodig om samen vorm en inhoud te geven aan dit veranderingsproces. Waarbij onze visie het
normatieve kader is. Voor duurzame verandering is draagvlak essentieel. Om succesvol te zijn moet je
zo helder mogelijk formuleren waar je uiteindelijk naar toe wilt. We hebben elkaar nodig om te
veranderen, te verbeteren en te leren van en met elkaar. Op De Schatgraaf werken wij planmatig aan
schoolontwikkeling en gebruiken we de stappen van Kotter (1990) om tot verandering te komen. Het11

borgen van succesvolle veranderingen is van belang en deze leggen we vast in kwaliteitskaarten.

Verandering binnen onze school gebeurt op verschillende fronten. Dat is zichtbaar in onze leerteams en
ontwikkelteams. Binnen onze leerteams ligt de focus op het realiseren van ‘iedere dag beter onderwijs
in je groep’. Dit gebeurt door middel van actieonderzoek, lesson study, langetermijnonderzoek en
data-analyse. Dit is een continu verbeterproces. Daarnaast zijn er op verschillende (vak)gebieden
ontwikkelteams. De werkwijze van de ontwikkelteams binnen De Schatgraaf kenmerkt zich door de
PDSA cirkel zoals weergegeven in onderstaande afbeelding . In het jaarontwikkelplan wordt de12

opdracht en evaluatie van een opdracht beschreven en de ontwikkeling van de leerteams vastgelegd.
De directeur is eindverantwoordelijk en heeft de regie over het proces.

12 MT staat voor management team en bestaat uit directeur, intern begeleider en leerteambegeleiders.

11 De stappen van Kotter worden ter illustratie in de bijlage opgenomen.
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Visie op professionaliseren

De visie op professionaliseren binnen De Schatgraaf is dat voor leren kennis nodig is, gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en feedback van andere professionals. Zo maakt de professional gebruik
van en draagt bij aan de ontwikkeling van het team van mede professionals die het vak voortdurend
ontwikkelen. Uitgangspunt is dat de professionalisering in eerste plaats vooral gericht moet zijn op de
schoolontwikkeling, het gehele team en moet een sterke relatie met de praktijk hebben (Erik Meester,
NRC - 5 juli 2019). We kunnen stellen dat professionals samen leren binnen het team en gebruik maken
van de feedback en kennis van hun collega’s. Hierbij zijn de professionals expert in hun eigen vakgebied
en delen hun expertise zoveel mogelijk binnen de school. Hiermee borgen we de expertise binnen het
team. Nieuwe collega’s worden gecoacht door hun leerteam en daarnaast door de  intern begeleider,
specialisten of directie. Voor het bereiken van professionaliteit is het geven van feedback een belangrijk
onderdeel. Net als bij het leren, moet feedback vaak en goed worden ingezet (R. Bersee, 2018 -
Klaverblad visie DeBasisFluvius).
Binnen de school is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van collega’s. Deze scholing is bij voorkeur
gerelateerd aan de schoolontwikkeling of ontwikkeling ten aanzien van het leerteam. Ook kan scholing
leiden tot het ontwikkelen van persoonlijk vakmanschap. Leerkrachten maken bij voorkeur gebruik van
DeBasisFluvius Academie, omdat het aanbod hierin aansluit bij de ontwikkelingen binnen de stichting.

Beschouwing

In de visie op leren, organiseren, veranderen en professionaliseren komt duidelijk naar voren dat de
schoolorganisatie van De Schatgraaf zo is ingericht dat er op een gestructureerde en planmatige wijze
gewerkt wordt aan de doelen die school zich stelt. De professionalisering van het team is gericht op de
schoolontwikkeling.
Voor de kinderen heeft het samen werken en leren een duidelijke plek in onze school. Voor de
leerkrachten wordt dit voornamelijk vormgegeven in de leerteams. We spreken in onze visie van een
lerende organisatie en in de praktijk is dit nog steeds in ontwikkeling. De behoefte aan deze
professionele ontwikkeling is er. De school is getransformeerd naar een professionele
leergemeenschap. Professionele Leergemeenschappen vragen om een cultuuromslag binnen een
school, alleen op die manier kunnen we spreken van een sterke en blijvende impact (DuFour & Fullan,
2013). Het is van belang om de focus op een professionele cultuur te behouden, omdat dit basis is van
een professionele leergemeenschap.
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Hoofdstuk 2 Ons Onderwijs

Basisvaardigheden
Terugblik
In de afgelopen jaren heeft het team van De Schatgraaf ervoor gezorgd dat de resultaten op de
basisvaardigheden op het niveau zijn dat verwacht mag worden van onze leerlingpopulatie.
Investeringen in nieuwe methodes voor de vakgebieden taal en spelling, lezen, rekenen en onderwijs in
de groepen 1 en 2 stonden centraal. Dit is gecombineerd met intensieve begeleiding op het vergroten
van de instructievaardigheden van leerkrachten en implementatie van een planmatige en
opbrengstgerichte werkwijze. Deze aanpak leverde het geplande resultaat op. De leeropbrengsten op
de basisvaardigheden zijn vrijwel allemaal op of boven de normen van de Onderwijsinspectie.

Stand van zaken
Op dit moment scoren onze leerlingen op het niveau dat mag worden verwacht van deze
leerlingpopulatie. De implementatieprocessen zijn voor het grootste deel afgerond en bevinden zich in
de consolidatiefase. Alleen de methode voor taal en spelling is nog niet volledig geïmplementeerd.
Tijdens het schooljaar 2014-2015 wordt de implementatie afgerond in de groepen 4 tot en met 6.
Groep 7 en 8 zijn in het eerste jaar van dit proces.

Ambities en speerpunten voor de toekomst
In het schooljaar 2015-2016 komt het gebruik van de methode voor taal en spelling in de
consolidatiefase voor de groepen 4 tot en met 6.  De implementatie van de methode is dan voor deze
groepen afgerond.  De groepen 7 en 8 zijn dan in het tweede jaar van het implementatietraject. Het
implementatieproces wordt begeleid door de taalspecialist in samenwerking met een externe
deskundige.
Voor de overige vakgebieden van de basisvaardigheden geldt dat vanaf het schooljaar 2015-2016
voorbereidingen plaatsvinden voor de selectie van nieuwe methodes. In onderstaand overzicht staat
de verwachte volgorde voor de vernieuwing van de methodes.

Vakgebied Verwachte vernieuwing methode
Lezen 2016
Geïntegreerd onderwijs groep 1/2 2017
Wereldoriëntatie 2017
Rekenen 2018
Taalspelling 2020
Schrijven 2021

Het is mogelijk dat hiervan wordt afgeweken, om beter te kunnen aansluiten bij actuele ontwikkelingen
op de vakgebieden. De specialisten begeleiden het selectieproces in nauwe samenwerking met de
werkgroep en het team. Zij brengen advies uit aan het Managementteam . Het MT geeft het13

eindadvies over de aan te schaffen methode. Een belangrijk aandachtspunt bij de selectie van nieuwe
methodes is dat deze een planmatige en opbrengstgerichte insteek hebben en aansluiten op de visie
van de school. Tevens is er aandacht voor het stimuleren van betrokkenheid en taakgerichtheid van de
leerlingen. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen en digitale
mogelijkheden die volledig aansluiten bij wat op ICT-gebied wenselijk is voor onze leerlingen en
leerkrachten.

13 Managementteam bestaat uit directeur, Intern begeleiders en Bouwcoördinatoren. Het managementteam
wordt afgekort MT genoemd.
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Hoewel onze leerlingen op dit moment scoren op het niveau dat mag worden verwacht van deze
populatie, ligt onze ambitie hoger. Wij verwachten dat we het potentieel van de leerlingen nog beter
kunnen benutten door de betrokkenheid en taakgerichtheid te stimuleren. Op dit gebied is verbinding
gelegd met de onderzoeksopdracht van PABO-stagiaires op onze school. In het kader van hun opleiding
doen zij onderzoek naar de huidige stand van zaken ten aanzien van de betrokkenheid en
taakgerichtheid van leerlingen. In eerste instantie op het vakgebied spelling. Dit leidt tot een schets van
de huidige stand van zaken en mogelijk tot aanbevelingen voor verbetering. De komende jaren zal dit
onderwerp in nauwe samenwerking met de specialisten verder worden uitgewerkt en resulteren in een
werkwijze en doorgaande leerlijn voor de school. Het doel hiervan is de leeropbrengsten op de
basisvaardigheden verder te optimaliseren.

Wereldoriëntatie
Terugblik
In schooljaar 2010-2011 is gestart met nieuwe methodes voor de vakgebieden aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek. De werkwijze  waarvan de methode uitgaat past niet bij de visie
waarop wij met leerlingen willen werken. Er is daarom gekozen voor een werkwijze waarbij op
inhoudelijk gebied de methode wordt gevolgd en een aanpassing is gemaakt op de werkvormen. De
werkgroep wereldoriëntatie  heeft werkvormen ontwikkeld waarin leerlingen vaardigheden
ontwikkelen rondom informatieverwerking, samenwerken, creativiteit, presentatietechnieken en
digitale geletterdheid.

Stand van zaken
De werkvormen zijn geïmplementeerd in de groepen 5 tot en met 8, maar het is niet duidelijk of ze
toereikend zijn voor wat wij onze leerlingen willen bieden op dit gebied. De onderlinge samenhang en
verbinding met thema’s zoals de 21st century skills kan mogelijk worden versterkt.
Op dit moment is er geen methode voor wereldoriëntatie in de groepen 3 en 4. De werkgroep
oriënteert zich op een nieuwe methode voor deze groepen en brengt aan het eind van het schooljaar
2014-2015 advies uit aan het MT. Uitgangspunt is een doorgaande lijn voor de vakgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek in de groepen 5 tot en met 8.  Voor het
verkeersonderwijs wordt gebruik gemaakt van de verkeerskrant. De werkgroep evalueert deze
werkwijze en doet eventueel aanbevelingen voor de toekomst.

Ambities en speerpunten voor de toekomst
In de loop van het volgende schooljaar wordt onderzocht in hoeverre de huidige werkwijze aansluit bij
het model van de 21st century skills. Tevens wordt onderzocht of wij hechten aan het aanleren van
andere vaardigheden dan die zijn opgenomen in dit model. Hieruit volgt een beschrijving van de
vaardigheden die wij kinderen willen laten ontwikkelen met een theoretische basis. Op basis van deze
beschrijving wordt de werkwijze met de opdrachtkaarten uitgebreid en aangepast zodat een
doorgaande leerlijn ontstaat die gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen nodig
hebben in hun verdere (school)loopbaan. Deze werkwijze wordt in de daaropvolgende jaren uitgebreid
naar de groepen 4, 3, 2 en 1.

Kunst en Cultuur Onderwijs
Op de Schatgraaf willen we kinderen leren een wereldburger te zijn in een steeds
veranderende samenleving; wie ben ik en waar ben ik? Binnen de Schatgraaf gebruiken we
cultuureducatie om zelfvertrouwen bij onze kinderen te ontwikkelen en te vergroten. Wij
willen met cultuureducatie de context van de leeromgeving zo vormgeven dat onze kinderen
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zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling. Ook willen wij de eigen
keuzes en initiatieven van onze leerlingen een kans geven.

Terugblik
Tot en met schooljaar 2012-2013 werd voor het onderwijsaanbod bij Kunst en Cultuur gebruik gemaakt
van het aanbod van het Kunstbedrijf Arnhem. Zij verzorgden, in samenwerking met leerkrachten, twee
keer per jaar een kunstproject rondom een specifiek thema. In deze kunstprojecten kwamen
verschillende kunstdisciplines aan bod. Daarnaast maakten leerkrachten gebruik van diverse
bronmaterialen bij het verzorgen van lessen in de Kunstschat. Er was geen sprake van een vaste
methode of een doorgaande lijn in ons kunstonderwijs.

Stand van zaken
In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met een vierjarig traject van het Kunstbedrijf Arnhem om het
Kunst en Cultuuronderwijs te professionaliseren. In dit project komt ieder jaar een andere
kunstdiscipline aan bod. In 2013-2014 was dat de discipline Theater. In 2014-2015 staat de discipline
Muziek centraal. Aan het eind van ieder schooljaar wordt in overleg met het team vastgesteld welke
discipline in het daarop volgende jaar aan bod komt. De werkgroep ontwikkelt in samenwerking met
het Kunstbedrijf Arnhem een beleidsplan Kunst en Cultuur waarin het onderwijs wordt gekoppeld aan
de 21st century skills.

Ambities en speerpunten voor de toekomst
De leerkrachten zijn vaardig in het verzorgen van kunstlessen op de kunstdisciplines Muziek, Theater en
Beeldende vorming en Cultureel erfgoed. Het Kunst- en Cultuuronderwijs is gekoppeld aan de 21st
century skills. De werkwijze is geborgd en nieuwe leerkrachten worden door leden van de werkgroep
begeleid in het verzorgen van de lessen kunstonderwijs.

Engels

Terugblik en stand van zaken
In het verleden kregen de leerlingen in de groepen 7 en 8 Engels van een vakleerkracht. In de andere
groepen werd Engels gegeven door de groepsleerkracht. Hiervoor waren verschillende materialen
beschikbaar, maar er werd geen gebruik gemaakt van een methode. Een doorgaande lijn in ons aanbod
ontbrak.
In het schooljaar 2013-2014 is een methode ingevoerd in de groepen 1 tot en met 8. Er zijn diverse
bijeenkomsten geweest om het team te begeleiden in het implementatieproces. De werkgroep Engels
ondersteunde het team bij dit proces en gaf advies over het gebruik van de methode.

Het werken met de methode wordt gecontinueerd, zodat de doorgaande lijn in ons aanbod
gewaarborgd blijft. De werkgroep Engels houdt een adviserende rol bij het gebruik van de methode,
met name voor nieuwe leerkrachten.

Sociaal-emotionele Ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school
gaan. Dit draagt bij aan hun ontwikkeling tot evenwichtige en verantwoordelijke personen die in staat
zijn hun gevoelens en beleving op adequate wijze te uiten.

Terugblik en stand van zaken
In het verleden hebben we verschillende stappen ondernomen om ons leer- en leefklimaat in kaart te
brengen en waar nodig aanpassingen in het aanbod te doen om dit te bevorderen. Hiervoor is

13



bijvoorbeeld de  SCOL ingevoerd. Naast observaties van de leerkracht, bieden de uitkomsten van deze14

vragenlijst inzicht in de sociaal-emotionele competenties van individuele leerlingen en de groep als
geheel. Leerkrachten maken gebruik van een methode om activiteiten in te zetten met de groep als
geheel of met enkele leerlingen om de sociale competenties te vergroten. Bijzondere aandacht is er
voor het groepsproces aan het begin en het midden van het schooljaar. Verder zijn er zeven
Schatgraafregels opgesteld die leidend zijn voor de manier waarop we willen dat kinderen met elkaar
en hun omgeving omgaan. De regels komen gedurende het schooljaar op verschillende momenten aan
de orde. Wanneer in een groep extra aandacht nodig is om het leer-en leefklimaat te verbeteren zijn er
verschillende interventies die kunnen worden ingezet, zoals oplossingsgerichte gespreksvoering of een
lessenserie over ‘Meidenvenijn’. Ook is er een pestprotocol opgesteld dat binnen de school wordt
gehanteerd wanneer er sprake is van pesten.

Ambities en speerpunten voor de toekomst
Op dit moment wordt enkel incidenteel aandacht besteed aan de gevolgen van digitaal pesten. In de
komende jaren willen we hier meer aandacht aan besteden, met name preventief. We willen kinderen
inzicht geven in de reikwijdte en gevolgen van cyberpesten en hen leren hoe ze op een positieve en
verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die internet en sociale media
bieden. De school zal zich de komende jaren beraden of deze werkwijze voor alle kinderen toereikend
is om zich sociaal-emotioneel goed te kunnen ontwikkelen.

ICT
Terugblik en stand van zaken
In de afgelopen jaren is gewerkt aan het inrichten van de basisvoorziening op ICT-gebied. Door een
tekort aan financiële middelen en verdergaande ontwikkeling op ICT-gebied is deze nog niet volledig op
orde.  Het grootste deel van de huidige computers is te sterk verouderd om effectief ingezet te kunnen
worden in het onderwijs. Hierdoor is de werkgroep veel tijd kwijt aan het oplossen van acute
problemen en komt niet of nauwelijks toe aan beleidsontwikkeling en uitvoering daarvan. Ze werkt
voornamelijk curatief. Om het tij te keren heeft ze een aantal acties in gang gezet en voornemens
geformuleerd.  Het doel hiervan is de tijd die besteed wordt aan het oplossen van acute ICT-problemen
zoveel mogelijk terug te brengen en in de (nabije) toekomst de mogelijkheden die ICT biedt beter te
benutten. Dit helpt ons om beter recht te doen aan verschillen tussen kinderen en efficiënter te
werken.

Ambities en speerpunten voor de toekomst
De voornemens van de ICT-werkgroep zijn gericht op visie, deskundigheid, ICT-infrastructuur en digitaal
leermateriaal.
Om tot gedegen afwegingen te komen ten aanzien van de acties en prioriteiten wil de werkgroep eerst
meer helderheid krijgen over de ideeën van onze collega’s en de visie binnen ons team. De uitkomsten
van dit traject leiden tot aanscherping van het beleidsplan ICT.
In dit ICT-beleidsplan is aandacht voor het bevorderen van deskundigheid van leerkrachten in het
optimaal benutten van educatieve software en het digibord. Bevorderen van bewustwording en
deskundigheid van leerkrachten bij onderwijs in mediawijsheid.
De komende jaren zal er aandacht nodig zijn voor de ICT-infrastructuur en het op orde brengen van de
hardware.
Op dit moment wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de educatieve software behorend bij de
methodes. Afhankelijk van de uitkomsten van het visie-traject en de bovenschoolse nulmeting wordt15

dit mogelijk aangevuld met andere digitale toepassingen.

15 In het najaar hebben de drie Arnhemse schoolbesturen onderzoek uitgevoerd.

14 Sociale Competentie Observatielijst, een leerlingvolgsysteem voor de sociale competentie voor de groepen 3
tot en met 7. Voor de groepen 1-2 worden observatielijsten gehanteerd.
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Het uitvoeren van deze voornemens brengt een andere rol en opdracht voor de ICT-werkgroep met
zich mee. Deze wordt uitgebreider beschreven in het beleidsplan ICT en komt op het volgende neer.
Vanaf schooljaar 2015-2016:

● geeft de werkgroep ICT op verzoek van inhoudelijke werkgroepen advies over  ICT-gerichte
onderwijskundige vraagstukken die verband houden met de opdracht. Hiervoor is het
belangrijk dat nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de werkgroep ICT en de inhoudelijke
werkgroepen;

● initieert de werkgroep ICT-inspiratiebijeenkomsten, workshops, trainingsbijeenkomsten voor
het team;

● ontwikkelt ze beleid op ICT-gebied (mediawijsheid, aanpassing ICT-beleidsplan, etc.) en
begeleidt ze de uitvoering ervan;

● lost ze problemen op en adviseert ze over investeringen t.a.v. de ICT-infrastructuur.
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Hoofdstuk 3 Samenwerking met ouders

Wij zien de samenwerking met ouders als educatief partnerschap. De ouderbetrokkenheid in de meest
elementaire betekenis begint met de erkenning dat de belangen van ouders en school in veel gevallen
parallel lopen. Ze brengen ieder hun eigen deskundigheid mee. Ouders kennen hun kind goed, weten
hoe hun kind zich gedraagt in verschillende situaties en hebben meestal een overzicht van zijn of haar
talenten, sterke en zwakke kanten. De school heeft verstand van kennisoverdracht, het ontwikkelen van
sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden, weet hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt en
ziet hen in een groepsproces. Het is in het belang van het kind om een goede uitwisseling en
samenwerking te bewerkstelligen tussen school en ouders, zodat dit de talentontwikkeling van een
kind ten goede komt. Deze denkwijze heeft geleid tot een verandering in onze oudergesprekken.
Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met een kennismakingsgesprek waarin de ouder de
leerkracht informeert over zijn of haar kind. Tevens is dit gesprek bedoeld de goede samenwerking en
afstemming met ouders en school tot stand te brengen.

Partnerschap met ouders is geen vanzelfsprekendheid. Dit ontwikkel je geleidelijk en vraagt van ons om
een goede communicatie. Vervolgens onderhoud je en bouw je de relatie met ouders uit. Tenslotte
bouw je het partnerschap af als de leerling de school verlaat. Het partnerschap ga je aan omdat je een
gezamenlijk belang hebt. Vanuit een positieve grondhouding met respect voor elkaars opvattingen. Wij
ontwikkelen onze communicatie en samenwerking met ouders om hier goed invulling aan te kunnen
geven.

Figuur 2 Educatief Partnerschap
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Hoofdstuk 4 Meten en Verantwoording

Wij meten op verschillende manieren de kwaliteit van ons onderwijs. Wij doen dat door te observeren
tijdens lessen, te kijken naar het werk van leerlingen  maar ook door het afnemen van toetsen. Deze
informatie geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de individuele leerlingen, de groep en de school in
zijn totaliteit. Op basis van deze inzichten geeft de leerkracht voortgang aan de ontwikkeling van de
individuele leerling en zijn of haar groep. Dit doen we eveneens op schoolniveau. We leggen
verantwoording af over de leeropbrengsten aan onze omgeving.

Voor de ontwikkeling op de korte termijn wordt veelal gebruik gemaakt van methodegebonden
toetsen. Om de effecten op de lange termijn te meten maken we gebruik van CITO-toetsen. In groep 8
wordt de centrale eindtoets afgenomen. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling
gebruiken we vanaf groep 3 de SCOL. De wijze waarop we gebruik maken van CITO-toetsen is
vastgelegd in een toetskalender. (Zie bijlage 2) Stichting PAS monitort namens de besturen de
werkwijze en de opbrengsten van deze toetsen.

In de groepsbespreking bespreekt de intern begeleider samen met de leerkracht de voortgang van de
groep. De observaties van de leerkrachten worden hierin meegenomen. Tweejaarlijks bespreken de
directeur en de intern begeleiders de ontwikkeling van alle groepen.  Niet alleen de leeropbrengsten
maar ook de observaties vanuit groepsbezoeken door intern begeleiders, specialisten, directeur en
mogelijk externe deskundigen geven eventueel aanleiding voor aanpassing in ons onderwijsbeleid.

Wij meten niet alleen de leeropbrengsten door toetsen en observaties maar ook de tevredenheid van
ouders en medewerkers (zie bijlage 2). In de gesprekscyclus wordt aandacht besteed aan de
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en afspraken gemaakt over een vervolg.

We leggen verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs aan de ouders van onze school,
ons bestuur Stichting Openbaar Onderwijs De Basis en de Onderwijsinspectie door middel van
rapporten, oudergesprekken, voortgangsrapportages en evaluaties van het beleid.
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Samenvatting en toelichting bij het schoolbeleidsplan (SBP) en A- 3 format.
Wat is de kern van schoolbeleidsplan? In dit hoofdstuk geven wij de kern weer van de voorgaande
hoofdstukken.  Dat doen we in de vorm van een A-3 overzicht en een identiteitsbewijs. De
waarom-vraag vormt de basis voor het schoolbeleidsplan: waar staan wij voor als school? Ons
identiteitsbewijs (ID).

1. Waar staan wij echt voor? Wat bindt ons?
● Ieder kind wil gezien worden en zich veilig en welkom voelen. Dat is de basis voor leren en

tot ontwikkeling komen.
● Kinderen krijgen de kans zich breed te ontwikkelen op hun eigen unieke manier. We zoeken

naar wat bij hen past. Het gaat om met plezier samen werken en leren.
● We bereiden de kinderen voor op hun rol in de samenleving en we leren hen een

wereldburger te zijn.
● Kinderen kunnen zich het beste ontwikkelen vanuit een doorgaande lijn van 0-13 jaar.
● We hebben hoge verwachtingen en vertrouwen. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van

kinderen.

● Wij willen eruit halen wat erin zit. Dat doen we samen met ouders en omgeving.

● Kinderen leren op een verschillende manier. Daarom geloven wij in een rijke leeromgeving,
waarin kinderen  kunnen ervaren dat leren leuk en fijn is. Ervaren dat je kunt en wilt leren is
goed voor het zelfvertrouwen.

2. Wat zegt dat over ons beeld van leerlingen en ouders ?
Kinderen zijn uniek en hebben een verschillende onderwijsbehoefte. Ieder kind heeft zijn eigen
talenten en kwaliteiten en het is aan ons deze te ontwikkelen. Kinderen willen graag leren en zich
ontwikkelen. Zelfvertrouwen is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen.

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school. We zien ouders als educatief partner. De ouders
kennen hun kinderen het best en wij zijn goed in goed onderwijs. Samen werken we aan de
ontwikkeling van de talenten en kwaliteiten van  ieder kind.

3. Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?
● Wij bereiden kinderen voor tot wereldburger en kiezen daarom voor een brede ontwikkeling.
● Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen.
● We bereiden ze voor op de 21e eeuw en maken daarbij waar mogelijk gebruik van ICT.
● Er is een doorgaande leerlijn van de ene groep naar de andere (0-13 jaar) en naar het

vervolgonderwijs.
● Leerlingen worden uitgedaagd om samen te leren en te ontwikkelen.
● Samen met ouders dragen wij zorg voor passend onderwijs voor ieder kind.
● We staan voor hoge leeropbrengsten afgestemd op de talenten van kinderen.

4. Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Waar zijn wij dan zo goed In?
● Kinderen breed ontwikkelen en voorbereiden op een persoonlijke toekomst in een

maatschappij die sterk verandert.
● Wij zorgen voor rust en een  veilige sfeer.
● Wij zorgen voor optimale leeropbrengsten.
● Leerlingen betrekken bij hun onderwijs.
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5. Als wij deze belofte willen waarmaken waar moeten wij elkaar op aanspreken en waar willen
we op aangesproken worden? (kernwaarden)
● Respect veiligheid en verantwoordelijkheid
● Open en transparant: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
● Enthousiast, betrokken en bevlogen
● Erkenning, waardering, luisteren en begrijpen
● Samenwerken en van elkaar leren
● Opbrengstgericht werken

6. Hoe willen wij dat onze leerlingen onze school uiteindelijk verlaten/ wat willen wij ze
meegeven?
● Kinderen hebben geleerd wat ze nodig hebben om een volgende stap te maken in hun

ontwikkeling (cognitief, motorisch, emotioneel, creatief) en kunnen goed samenwerken
● De leerlingen beschikken over vaardigheden passend bij de 21e eeuw
● Dan bewaken wij continu onze kwaliteit
● Leerlingen en ouders ervaren De Schatgraaf als een uitdagende school
● Kinderen hebben zelfvertrouwen en kijken terug op een mooie schooltijd

Identiteitsbewijs:
De kern van dit identiteitsbewijs kan als volgt in een piramidevorm worden weergegeven.

In de top van de piramide staat dat wij kinderen breed ontwikkelen en voorbereiden op een
persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert. Dit betekent dat in ons onderwijs de
voorbereiding op deze maatschappij centraal staat. Ons onderwijs speelt in op de competenties die
horen bij de 21e eeuw, zoals samenwerken en leren van en met elkaar. Dat doen wij in verbinding met
onze omgeving: de wijk, stedelijk netwerk, vo, voor- en vroegschool. Alleen samen kunnen wij onze
ambitie waar maken, dat is onze diepste overtuiging.
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We blinken uit in: rust en veilige sfeer, waarin leerlingen betrokken zijn op hun eigen leren.
We zijn goed in: gedegen onderwijs met oog voor leeropbrengsten.

Externe factoren waar we rekening mee moeten houden bij het behalen van de gewenste

resultaten
Om onze resultaten te bereiken houden we rekening met de volgende landelijke en regionale
ontwikkelingen:

● Kennissamenleving: 21e eeuw en technologie
● Scholen als lerende organisatie
● Partnerschappen met ouders en omgeving
● Ambitie in relatie tot beschikbare middelen
● Brede vorming van de leerling

Deze ontwikkelingen zijn terug te lezen in rapporten als:
● WRR-advies: Naar een lerende economie (2013)
● Toptalenten in het funderend onderwijs (2013)
● Nationaal Onderwijsakkoord (2013)
● Sector Akkoord vo/po OCW (2014)
● Samen Scholen, Sociaal Cultureel Planbureau (2013)
● Een smalle kijk op onderwijskwaliteit, Onderwijsraad (2013)
● Een eigentijds curriculum, Onderwijsraad (2013)
● Trendrapport 2014, Kennisnet (2014)
● Bestuursakkoord (cao) en Onderwijsbegroting 2015

Succesfactoren en succes bepalend gedrag bij het behalen van resultaten
Bij het behalen van de gewenste resultaten spelen niet alleen externe factoren en scherp focus een rol,
maar ook een lerende en professionele cultuur. Wat zijn onze valkuilen en wat helpt ons op weg?
Waarom lukken sommige ontwikkelingen niet en andere juist wel?

Succesfactoren:
● We spreken elkaar aan en zijn aanspreekbaar op ons gedrag
● We praten met elkaar en niet over elkaar
● We luisteren naar elkaar en willen begrijpen wat de ander zegt
● We spreken erkenning en waardering uit naar en geven elkaar feedback
● We zijn open en transparant
● We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Succes bepalend gedrag:
● We stralen enthousiasme betrokkenheid en bevlogenheid uit
● We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en erkennen ongelijkheid
● Wij helpen en steunen elkaar
● We komen afspraken en regels met elkaar na
● We geven het goede voorbeeld

Van ID naar resultaten: na de waaromvraag volgt het hoe en het wat
Na de waaromvraag volgt het hoe en het wat. Welke resultaten moeten wij boeken om onze ambitie en
ons ID waar te maken? Welke acties zijn daarbij nodig en welke procesorganisatie is daarbij het meest
effectief. Wij hebben toegezegd dat ouders kunnen rekenen op hoge verwachtingen, voorbereiding op
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de 21e eeuw enzovoorts. Hoe gaan we dit realiseren? Welke concrete en meetbare resultaten zijn
gerealiseerd over 4 jaar? We onderscheiden 4 resultaatgebieden:

Resultaatgebied: onderwijs

● Uitgezet beleid wordt geconsolideerd (bijvoorbeeld, Engels, begrijpend lezen)
● Dan zien we in de klas coöperatief leren en gebruik van digitale mogelijkheden
● De leeropbrengsten van de basisvaardigheden zijn op of boven de norm
● De vaardigheden van de 21e eeuw komen in de wereld oriënterende vakken en bij de kunst- en

cultuur vakken  aan bod
● Beleid op het gebied sociaal emotionele ontwikkeling; kinderen voelen zich veilig op school en

in het IKC16

● Kinderen maken gebruik van verschillende digitale mogelijkheden (ICT) die ondersteunend zijn
aan het onderwijs

Resultaatgebied: Medewerkers

● Professionalisering en competentieontwikkeling is gericht op het leren van de 21e eeuw
● Academische opleidingsschool
● Leren van en met elkaar in een professionele cultuur
● Aanpassen IPB beleid aan nieuwe ontwikkelingen17

Maatschappij en omgeving (IKC/wijk )

● Educatief partnerschap met ouders
● Goede samenwerking met omgeving en ouders t.b.v. verhogen leeropbrengst
● IKC ontwikkeling
● Samen ontwikkelen op wijkniveau van een netwerk gericht op meer- en hoogbegaafdheid

Welke acties zijn nodig om de gewenste resultaten te behalen? Wat gaan we doen om de

gewenste resultaten te behalen en hoe gaan we dat doen?
We kiezen voor een professionele en lerende cultuur en leren van en met elkaar. Daar zullen we ook de
overlegstructuur, de inrichting van de studiedagen, de jaaragenda, intervisie, monitoring e.d. zoveel
mogelijk op afstemme.
Verschillende inhoudelijk werkgroepen buigen zich over de acties die nodig zijn om de gewenste
resultaten te bereiken. De werkgroepen evalueren het voorgenomen beleid en maken vervolgens een
ontwikkelingsplan voor het komende schooljaar op. Hierin zijn concrete acties opgenomen. Iedere
medewerker zit in een werkgroep. De werkgroepen krijgen een opdracht van het MT en werken deze
uit in verbeterplannen.

We onderscheiden vanaf september 2015 de volgende werkgroepen:
● Lezen, inclusief schrijven
● Taal, inclusief Engels
● Rekenen
● Wereldoriëntatie inclusief 21e vaardigheden
● Kunst en cultuur inclusief 21e vaardigheden
● Sociaal emotionele ontwikkeling, SEO

● Doorgaande lijn, waaronder IKC vorming

17Integraal personeelsbeleid wordt afgekort IPB genoemd

16 Integraal Kind Centrum afgekort IKC genoemd
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● Samen ontwikkelen op wijkniveau van hoogbegaafdheid / meer begaafdheid
● Coöperatief leren.

Het MT voert de regie over het totale proces  van de beleidsontwikkeling: de voortgang, de
jaarplannen, de actieplannen, de interne communicatie, het organiseren van leren van en met elkaar,
de doorontwikkeling van de professionele cultuur.

Het MT denkt mee in de resultaatgebieden:  medewerkers, financiën, educatief partnerschap ouders.

Het komend jaar zal De Schatgraaf zich buigen over de meest effectieve organisatievorm: taken, rollen
en verantwoordelijkheden in de organisatie en het MT. De functie van adjunct directeur komt te
vervallen.

De verbinding van het schoolbeleidsplan met kwaliteitszorg, intranet, schoolgids en

inspectiekader
Het A3-format strategisch schoolbeleidsplan geeft de kern aan waar wij voor staan de komende jaren:
hier gaan wij voor: niet meer en niet minder. De uitwerking van plan is te vinden in verschillende
documenten, systemen en informatiekanalen:

● In de PDSA-cyclus vindt de doorvertaling tot in de klas plaats van het focus en de resultaten in
de vorm van verbeterplannen (zie bijlage) op te stellen door de beleidsteams.

● Jaarplannen, actieplannen en evaluaties.
● Beleidsdocumenten.
● Het kwaliteitszorgsysteem: beschrijving van processen, metingen, evaluaties, documenten e.d.
● De schoolgids: over schooltijden, methodes, burgerschap, sponsoring.
● Informatie op intranet.
● Personeelsbeleid.
● Monitoring van het onderwijs en verbinding met inspectiekader.
● Monitoring van voortgang, zowel kwantitatief als kwalitatief/ inhoudelijk.
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Bijlage 1 Overzicht gebruikte methoden

Vakgebied Methode Opmerkingen
Leerstofaanbod groep 1-2 Kleuterplein
Technisch Lezen Veilig leren lezen
Voortgezet Technisch Lezen Estafette
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL
Taal Staal
Rekenen De wereld in getallen
Schrijven Pennenstreken
Aardrijkskunde Meander
Geschiedenis Brandaan
Natuur & Techniek Naut
Verkeer Verkeerskrant
Engels Take it easy
Sociaal emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale

talenten.
Dit wordt evenals andere methoden
gebruikt als bronnenboek bij de opzet van
lessen.
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Bijlage 2

Toetskalender 2015-2016

 okt nov
ja
n feb

me
i juni

Rekenen voor kleuters      M1   E1  
      M2   E2  
Taal voor kleuters      M1   E1  
      M2   E2  
Rekenen-Wiskunde 3.0      M3    E3
      M4   E4
      M5    E5
Rekenen-Wiskunde      M6    E6
      M7   E7
     M8      
DMT      M3   E3
      M4   E4
      M5   E5
      M6   E6
      M7   E7
      M8      
Begrijpend lezen 3.0      M4    E4
      M5    E5
Begrijpend lezen      M6      
      M7     
     M8      
Spelling 3.0      M3    E3
      M4   E4
      M5    E5
Spelling      M6    E6
      M7   E7
     M8      
Woordenschat      M3    E3
      M4   E4
      M5   E5
      M6   E6
      M7   E7
  B   M8      

      

Groen is nieuwe toets      
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Bijlage 3: Format verbeterplan n.a.v. A3-model

Resultaat:

Plan Beschrijf het verbeteronderwerp:
SMART doel (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden)
.
Meet de huidige situatie:
.

Analyseer de oorzaken. Stel een verbeterplan op:
.

Do Welke acties voer je uit?
.
Wie is verantwoordelijk, wie voert welke acties uit?
.
Tijdpad:
.
Ondersteuning gewenst? Zo ja, welke?
.

Stud
y

Evaluatiemomenten:
.
Bestudeer de resultaten. Conclusie:
.

Act De verbeteringen:
.
De continuering van de verbeteringen bewaken op de volgende manier:
.
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