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Hoofdstuk 0. Inleiding

Geachte lezer,

In dit schoolplan wordt op  hoofdlijnen aangegeven hoe de Heijenoordschool de
komende vijf jaar aan haar verdere ontwikkeling wil werken. De missie en de visie zijn
overgenomen uit het vorige schoolplan en nieuwe ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk
ingevoegd.

Het geeft alle betrokkenen binnen en buiten de school inzicht in de prioriteiten die het
team heeft gesteld en de verbeteringen die het voor ogen staat.

Dit schoolplan staat dan ook niet op zichzelf, maar kwam tot stand in samenhang met
een aantal andere beleidsdocumenten zoals die van Flores Onderwijs, gemeentelijke-
en landelijke overheid.

De genoemde bijlage zijn in deze, publieke webversie, om AVG-technische redenen
verwijderd. Mocht u deze willen inzien kunt u contact opnemen met:
judith.vanderhidde@floresonderwijs.nl

Vriendelijke groet namens het team,

Judith van der Hidde
Directeur Heijenoordschool

0.1. Een school van Flores Onderwijs
De Heijenoordschool maakt onderdeel uit van de Stichting Primair Onderwijs in
Arnhem; Flores Onderwijs. De scholen van Flores Onderwijs bieden passend onderwijs
voor alle kinderen in Gemeente Arnhem en Gemeente Renkum. In educatief
partnerschap met de ouders en de kinderen zelf, bereiden we hen voor op een
persoonlijke toekomst. 

Het bestuur van de stichting benoemt leraren en OOP (OnderwijsOndersteunend
Personeel) en verdeelt het geld van de Rijksoverheid over de scholen die onder het
bestuur vallen. Ook wordt het bestuur door de onderwijsinspectie aangesproken op
de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs.

De directeur is eindverantwoordelijk en wordt ondersteund door het stafbureau dat
werkt op de terreinen van personeel, huisvesting en financiën.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de organisatie in het algemeen en
de bestuurder in het bijzonder. Twee leden van de Raad van Toezicht worden
benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.

Over het algemeen zullen ouders niet veel te maken hebben met het bestuur of de
Raad van Toezicht. Het directe aanspreekpunt voor hen is immers de directeur van de
school en de stamgroepleider(s) van de groep waarin hun kind zit.

De school is gehouden aan de beleidsvoornemens die bestuursbreed zijn gemaakt en
onder die paraplu valt de autonome verantwoordelijkheid voor de eigen school.
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Hoofdstuk 1.  Algemene conclusie diepte
analyse LOVS feb 2020

Om de resultaten op vakgebied ( begrijpend lezen, rekenen |  wiskunde en spelling)
goed te kunnen verklaren, moet er op stamgroepniveau gekeken worden naar de
instructies, inoefentijd | verwerking en zelfstandig werken.
Dan kunnen de juiste interventies op stamgroepniveau en | of leerjaar genomen
worden.
De tips en adviezen die de specialiste van Staal aan het begin van het jaar gegeven
heeft, moeten opnieuw bekeken worden. En waar nodig ingepast worden in het
programma.
Voor rekenen geldt dat het automatiseren (nog) meer aandacht en oefening moet
hebben. Alle leerkrachten merken dat de basissommen niet geautomatiseerd zijn wat
ten koste gaat van het vlot en goed uit kunnen rekenen van de sommen. Ook hier
moet op stamgroepniveau bekeken worden hoe dit wordt aangeboden en geborgd
in het lesprogramma.

Per vakgebied:

Begrijpend lezen
In februari ‘20 scoort 65% van de kinderen een I, II of III score. Dit was 72%.
35% van de kinderen scoort in niveau IV of V. Hier is een toename van het aantal
kinderen te zien. Onderzocht moet worden waardoor dit komt. Zijn de teksten die
tijdens de lessen begrijpend lezen gemaakt worden passend bij het niveau dat
aangeboden moet worden? Zowel de teksten in groep 5 als de teksten in groep 6.

Spelling
3de jaars:

● Niveau I, II, III zijn in juni ‘19 samen 71%. Dit is boven de 60% die we
afgesproken hebben voor deze drie niveaus samen. In februari ‘20 scoren de
niveaus I, II, en III samen 66%. Dit is een afname, maar nog wel boven de 60%.
Niveau I laat een groei zien van 8%.  Niveau II en III laten een daling zien van
het aantal leerlingen die dit niveau halen. Niet helemaal duidelijk waardoor
deze verschuivingen ontstaan.

5de jaars:
● In juni ‘19 is de score van niveau I, II en III samen 70%.  Dat is 10 % boven de

score die we hebben afgesproken. In februari ‘20 is de score van niveau I, II
en III samen 67%. Er is een kleine daling te zien in het aantal leerlingen op deze
niveaus. Niveau I laat een te grote daling zien.

7de jaars:
● In juni ‘19 is de score van niveau I, II en III samen 73%. Dat is boven de 60% die

we hebben afgesproken. In februari ‘20 van deze drie niveaus samen 75%.
Een kleine toename van het percentage. Niveau I laat een groei zien.
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Zorgsignalen februari 2020 |actiepunten.

Begrijpend lezen
● Op stamgroepniveau BO4 kijken naar de leerlingen. Bijv. zijn er veel leerlingen

met dyslexie in deze groep.
● Op stamgroepniveau BO4 kijken naar het leerkrachtgedrag tijdens begrijpend

lezen.
● Teksten gaan gebruiken die beter aansluiten op het niveau van groep 6.
● Modellen van het beantwoorden van de vragen voor de kinderen uit groep

6.
● Wijze waarop begrijpend lezen gegeven wordt, evalueren.

Rekenen
● Op stamgroepniveau bekijken hoe de instructies gaan.
● Op stamgroepniveau kijken naar de leerlingen.
● Hoe is de overgang van groep 2 naar groep 3? Is duidelijk welke leerstof in

groep 2 is aangeboden?
● Is duidelijk bij de start van het leerjaar wat het voorbereidend rekenniveau

van de leerlingen is?

Spelling
● Op stamgroepniveau bekijken hoe de instructies gaan.
● Op stamgroepniveau kijken naar de leerlingen.
● Deze kinderen hebben leren spellen met de vorige methode. Sinds ruim een

jaar spellen ze met de methode Staal. Goed nagaan of ze de aanpak van
Staal beheersen en goed toepassen.

● Zo nodig de specialist van Staal mee laten kijken naar de instructies. Hoe
worden die gegeven en waar (instructie, inoefenen, ....) kunnen
verbeteringen plaatsvinden.

Signalen toetsen eind september 2020
Op dit moment kan dit nog niet ingevuld worden aangezien door deCOVID-19
pandemie de toetsen opgeschoven zijn naar eind september 2020.

Algemene conclusies 19-20

Sociale emotionele vorming | pedagogisch
● De groepsvormingskaart is ingevuld en aangevuld in de leerteams. De

evaluatie in het team volgt nog (19 mei of later).
● AED is niet besproken, omdat we moesten werken aan het

Schoolveiligheidsplan. S.P.E.L. is niet besproken, omdat we moesten werken
aan het Schoolveiligheidsplan. Klassebox is geïmplementeerd in alle
stamgroepen van de bovenbouw.

● Het boek De Gouden Weken 2.0. is aangeschaft en door bijna iedereen
gelezen.

● Schoolveiligheidsplan is bekeken en er zijn vragen bij gesteld.
De bijbehorende bijlagen en protocollen vanuit de stichting moeten nog
gelezen en besproken worden.

Wereldoriëntatie
● In de ontwikkeling van de cyclus is op dit moment het tweede gedeelte van

de driejarige cyclus afgerond. De SLO doelen zijn gekoppeld. Het laatste
project moet in de MB nog afgemaakt worden.

● Opzet kwaliteitskaart; Kwaliteitskaart is gemaakt en komt in de LTs terug, dit is
een werkdocument.

● In de BB komt bij elk geschiedenisproject een stukje techniek aan de orde. Dit
7



blijft een aandachtspunt voor komend schooljaar.
● In de MB hebben we in de onderWIJStuin elk project wekelijks een

tuinopdracht voor de hele groep.
● In de MB werken we met de Denksleutels, deze sleutels gebruiken we voor de

gehele stamgroep.
● In de MB is techniek een aandachtspunt, meenemen naar komend

schooljaar.
● In de OB werken we projectmatig per project in de onderWIJStuin ook aan de

doelen die we hebben gesteld voor de meerbegaafde, dit is nog niet altijd
bewust met de denksleutels, dat is een aandachtspunt. Techniek wordt ook
toegepast tijdens de projecten.

● In de BB zijn de WO doelen gekoppeld aan de kringen van de kinderen.

Taal
● Het OT Taal adviseert aan het team om DATPlus te gaan gebruiken om ons

huidige taalonderwijs (verder) in kaart te brengen en te optimaliseren door
het opstellen van een doorgaande lijn voor in eerste instantie de gebieden
spreken | luisteren en schrijven. Voor het gebied lezen is namelijk al een
kwaliteitskaart beschikbaar  en zijn de leerlijnen voor het gebied
taalbeschouwing op dit moment geborgd via de inzet van Staal Spelling.

● DATPlus biedt ons als school geen kant-en-klaar pakket wat wij als team uit
kunnen proberen, maar m.b.v. DATPlus  kunnen we een eigen taalmethode
ontwikkelen die aansluit bij onze driejarige wereldoriëntatie cyclus.

● Gedeelte van de DATPlus leerlijnen komen al terug in ons dagelijks Jenaplan
onderwijs. Deze leerlijnen moeten uitgewerkt worden in een kwaliteitskaart
waarin de doorgaande lijn wordt geborgd. De overige DATPlus leerlijnen
moeten ook uitgewerkt worden in een kwaliteitskaart en daarbij moet
materiaal worden ontwikkeld wat aansluit bij onze driejarige wereldoriëntatie
cyclus.

● Daarnaast adviseren wij, om de vormgeving van ons taalonderwijs te borgen,
dat één of twee leden van OT Taal de opleiding tot taalgids- taalspecialist
gaat volgen en | of om een taalexpert vanuit bijv. JAS dit traject verder te
laten begeleiden.

● Kwaliteitskaart Spelling voor groep 3 en groep 4 t | m 8 zijn af. Kwaliteitskaart
WW-spelling en grammatica worden voor eind van het schooljaar met
leerteam MB en BB gedeeld en gefinaliseerd.

Rekenen (verder zie jaarplan 2019-2020)
● Evaluatie mb: -rekensprint | project rekenen ingezet door Ilana.
● Actiepunt: instructie door SGL.
● Actiepunt: Bij implementatie nieuwe methode rekenspecialist inschakelen.
● Kwaliteitskaart: OB is vastgesteld, BB Vastgesteld. Actiepunt: MB nog niet in

leerteam besproken.
● Actiepunt: Kwaliteitskaart automatiseren MB en BB moet nog doorgenomen

worden op studiedag. Nieuw moment plannen.
● Actiepunt: OB | MB | BB: Delen van leerlijnen getalbegrip en doorspreken
● PRAVOO: eindtermen checklist opgenomen in PRAVOO. Controle volgt. NB

Binnen PRAVOO kunnen wij zelf doelen van PRAVOO opstellen.
● Getal en ruimte Junior komt o.i. er het beste uit. Zichtzending wordt

aangevraagd. Op de volgende studiedag komt er een uitleg van de uitgever
over de methode aan het MB en BB team. OB team gaat zich verder
verdiepen in de leerlijnen van Met Sprongen Vooruit.
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Jaardoelen 2020-2021

Gekozen onderwerpen uit de meerjarenplanning van het schoolplan | evaluatie vorig
schooljaar.
Korte opsomming met toelichting - uitwerking volgt.
Sociaal emotionele vorming |
pedagogisch klimaat

● gouden weken vormgeven
● groepsvorming kaart implementeren
● start maken met een goede incidentenregistratie

Wereldoriëntatie ● sponsorloop koppelen aan WO doel
● Techniek in de WO projecten een structurele plek

geven
● Denksleutels structurele plek geven in WO projecten

Taal ● Uitproberen DATplus, OT is opgesplitst in 2 groepen.
1 groep maakt kwaliteitskaart en 1 groep maakt in
overleg met WO de lessen passend bij het WO
thema.

● Doorgaande leerlijn taal borgen
● Taalspecialist opleiden

Rekenen ● Uitproberen nieuwe rekenmethode junior getal en
ruimte

● OB verder verdiepen in met sprongen vooruit groep
1 en 2

● Leerlijnen op teamvergadering verder uitdiepen.
● Doelen rekenen worden vormgegeven in PRAVOO

(groep 1 |  2)

1.1. Terugblik schoolplan 2017-2020

Meerjarenplan onderwijs
● WO hart van ons onderwijs, methode groepen 1 t|m 8 (inclusief WST en

begrijpend lezen, sociale vaardigheden en actief burgerschap, Engels,
Verkeer, Onderzoekend en ontwerpend leren).

Terugblik: WO is het hart van ons onderwijs. Er is een driejarige cyclus in wording (de
eerste 2 jaar zijn hiervan al gemaakt).
Begrijpend lezen,
● Engelse methode bovenbouw
● Beleid meer| hoogbegaafdheid
● Kindverslag, portfolio, kinderen betrekken bij eigen ontwikkeling.
Oudergesprekken vierjarigen, BB kinderen, ..
● Digitale leeromgeving; ..
● Spelling- en taalmethode
● Overgang OB naar MB; anders leren, Gebruik en inrichting gebouwen;
speelleerlokalen
● Onderwijsaanbod, wat hebben kinderen nodig, kinderen| groepen  in beeld,
vervanging groepsplannen, OPP’s en handelingsplannen
● Resultaten rekenen en spelling
● Begrijpend L-L ; coördinator stuurt aan.
● Buiten leren;  onderWIJStuin;

1.1.1. Gerealiseerd
De Heijenoordschool heeft een ontwikkelslag gemaakt op het gebied van
professionele samenwerking en ontwikkeling. Het accent komt steeds meer te liggen
om samen elke dag een beetje beter te worden. Dit doen we door het werken in
leerteams waarbij leervragen centraal staan, door ons steeds te scholen en te
ontwikkelen en door te leren van en met elkaar. Hierbij is de community van groot
belang.
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Binnen het Jenaplanonderwijs is wereldoriëntatie het hart van het onderwijs. We
werken vakoverstijgend en geïntegreerd aan afwisselende projecten. De afgelopen
jaren heeft het team een driejarige cyclus ontworpen, waarin aardrijkskunde, biologie,
geschiedenis, lokaal erfgoed, kunst- en cultuur, wetenschap en techniek centraal
staan. Ook begrijpend lezen en luisteren is inhoudelijk aangesloten. Gastlessen en
uitstapjes worden vanuit de projecten georganiseerd en zorgen zo voor een
veelzijdige verdieping.
De aankomende jaren wordt het vakgebied taal nog verder verbonden aan de
cyclus. Er zijn nog meer wensen voor de toekomst, zoals het integreren van ICT.

Je goed voelen op school en in een prettige omgeving werken, leven, leren en
samenwerking staan voorop bij deze ontwikkeling. Binnen de school is er de
afgelopen jaren gewerkt aan een kwaliteitskaart SEO. Er zijn afspraken en trainingen
geweest voor kinderen|ouders en personeel.

1.1.2. Stand van zaken
Een groot vraagstuk wat de aankomende jaren op de Heijenoordschool afkomt is o.a.
samenwerking met de ASV in de wijk Heijenoord|Lombok. Hiervoor is een
projectwerkgroep opgericht. Het project heeft als doel inzicht te geven in de
wenselijkheid en de haalbaarheid van het aanbieden van twee verschillende
onderwijsconcepten in Heijenoord|Lombok. Met het oog op de in 2024 te realiseren
nieuwbouw of verbouw wordt binnen dit project een verkenning gedaan voor
faciliteiten die passen bij de wijk passen en onder te brengen zijn in een kindcentrum.

Daarnaast staat er in 2024 een nieuwbouw- of verbouwproject gepland waarin
diverse partijen een plek gaan krijgen. Hieronder ligt het vraagstuk: hoe kunnen we de
community betrekken bij dit nieuwbouwproject, wat zijn de kansen en wensen en hoe
zorgen we ervoor dat er in 2024 een duurzaam gebouw staat.

1.2 Totstandkoming van dit plan
Het schoolplan is geschreven door de directeur van de school. Het team is al in een
vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van het schoolplan, door middel van
teamvergaderingen en bouwvergaderingen. Omdat het schoolplan heel
fundamenteel is voor de hele school, is het voor de MR belangrijk om al in een vroeg
stadium betrokken te worden en te blijven bij de ontwikkeling ervan. Er bestaan dan
immers mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de inhoud van onderdelen van
het schoolplan. Deze constructie heeft met name voor de oudergeleding veel
voordelen.
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Hoofdstuk 2. Ons bestuur

Onze basisschool maakt deel uit van stichting Flores Onderwijs. De scholen van Flores
Onderwijs bieden passend onderwijs voor kinderen in Arnhem en Renkum. Op 41
locaties doen 35 scholen, 32 directeuren, 800 leerkrachten, twee bestuurders, één
Shared Services Center samen het beste voor ieder van de meer dan 9000 kinderen.

2.1 Missie
Flores Onderwijs wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de
maatschappij. Onze huidige maatschappij verandert steeds sneller en kennis wordt
steeds belangrijker. Leerlingen moeten daarom weet hebben van onderwerpen als
gezondheid, burgerschap en sociale veiligheid. Dit vraagt om toekomstgericht
onderwijs. Onderwijs waar het aanleren van de basiskennis en – vaardigheden als
taal- en rekenvaardigheid essentieel zijn, maar ook digitale, maatschappelijke en
sociale vaardigheden steeds belangrijker worden. Toekomstgericht onderwijs
kenmerkt zich doordat het prikkelt en nieuwsgierig maakt, het leerlingen leert om te
gaan met vrijheid én verantwoordelijkheid, het leerlingen leert zich blijvend te
ontwikkelen en doordat het onderwijs relevant is en maatwerk biedt.

2.2 Visie
Flores Onderwijs beschrijft haar visie uitgebreid in het strategisch beleidsplan.
Hieronder wordt de visie van de stichting verkort weergegeven. Alle basisscholen van
Flores Onderwijs onderschrijven deze visie.

2.2.1 Visie op leren
Ieder kind kan alles leren. Wij gaan uit van de mindset: doelgerichte inspanning en
attitude bepalen het leren, waarbij succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen
geven. Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere
vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen.

2.2.2 Visie op leren organiseren
Het leren organiseren we door het geven van effectieve instructie.  Mindset en
attitude van de leerkracht maakt het verschil: duidelijke leerdoelen, creëren van
succeservaringen, directe procesgerichte feedback bieden en reflectie op eigen
handelen hierin. We gaan uit van ons motto ‘samen voor ieder kind’. We
differentiëren in principe niet op basisaanbod, wel in ondersteuning: aanwijzingen,
aanpak en verwerking|ervaring opdoen. We maken voor ons aanbod gebruik van
convergente differentiatie. De ondersteuning past bij de onderwijsbehoeften van
kinderen.

2.2.3 Visie op professionaliseren
We leren continu van en met elkaar, waarbij feedback voorwaarde is. Voor feedback
heb je de andere professionals nodig. Medewerkers bij Flores Onderwijs werken
samen, zijn het eens over de visie op leren en geven samen vorm aan visie op leren
organiseren. Ze doen dit op een professionele wijze, door feedback te kunnen
ontvangen en te durven geven, om zo te leren van en met elkaar.
Medewerkers leren, zoals beschreven in de visie op leren, voelen zich eigenaar en
vragen waar nodig ondersteuning. Medewerkers realiseren zich dat zij van nature
gericht zijn op zelfbescherming en kunnen daar mee omgaan en naar handelen.
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2.2.4 Visie op veranderen
We verbeteren continu, dit doen we samen, waarbij feedback voorwaarde is. Uit het
meta-onderzoek van John Hattie  blijkt dat, op schoolniveau, de meest invloedrijke
interventie voor de verbetering|verandering van het onderwijs het organiseren van
continue professionele ontwikkeling van leerkrachten is. Binnen Flores Onderwijs willen
we daarom investeren in professionalisering en er focus in aanbrengen. De
maatschappij verandert continu en om professioneel te blijven stellen onze
medewerkers zich open voor maatschappelijke veranderingen en relevante nieuwe
wetenschappelijke inzichten. Onze medewerker willen en kunnen zich continu
verbeteren door te leren van en met elkaar, dat ertoe leidt dat zij het onderwijs voor
leerlingen steeds verbeteren met als doel dat leerlingen tot ‘leergroei’ komen.

Professionalisering binnen de Flores Onderwijs gaat veel verder dan het doen van een
jaarlijkse teamtraining of het leren van een nieuwe methode. Het draait om een
houding waarbij we continue evalueren of wat we doen, zinvol is en bijdraagt aan de
verhoging van leerresultaten. We voelen ons verantwoordelijk voor de resultaten van
de kinderen. Deze houding maakt dat we nieuwsgierig zijn, om feedback vragen en
de kennis die we zelf hebben, delen met onze collega’s.

2.3 Ambities
Flores Onderwijs streeft ernaar om het beste uit haar leerlingen te halen. Dat betekent
ook dat er ambities zijn ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen. Flores
Onderwijs streeft ernaar dat alle leerlingen het fundamenteel niveau van 1F behalen,
voor taal- en rekenen.

Ambitie: Het is de ambitie van Flores Onderwijs dat minimaal 98% van alle kinderen
de basisschool verlaat met een taal- en rekenniveau van tenminste 1F
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Hoofdstuk 3. Onze school: visie en identiteit

In dit hoofdstuk beschrijven we welke school wij (willen) zijn en hoe we denken over
leren en onderwijzen.

3.1.  Algemene kenmerken
De Heijenoordschool is gelegen in de Arnhemse wijk Heijenoord. Deze is vernoemd
naar het landgoed Heijenoord, een naam die in de 18e eeuw al gebruikt werd voor
deze omgeving.

De school staat in een groene en bosrijke omgeving en om de schoolgebouwen zelf is
veel ruimte. Er is een ruim speelplein en naast de school ook nog een groot sportveld,
een survivalbosje en een weiland waar geiten en kippen op gehouden worden.
Tevens zijn er stukjes grond waarop kinderen kunnen tuinieren. De school beschikt over
een unieke educatieve onderWIJStuin waar kinderen, geheel in het beeld van de
school, in aanraking kunnen komen met alles wat groeit en bloeit en wat tot
verwondering leidt.

De Heijenoordschool is gelegen aan Gentiaanstraat 25 (H1O)* en op loopafstand een
tweede locatie aan de Diependalseweg 2 (H2O)*. De school is in 1974 gestart als een
Jenaplanschool en aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging; de NJPV.
De school ligt aan de rand van de wijk Heijenoord. Het voedingsgebied van de
school is met name Oud- en Nieuw Heijenoord, Lombok, Onderlangs en een deel uit
de Rosandepolder.

3.1.2. De kinderen (schoolbevolking)
De huidige schoolbevolking van de Heijenoordschool is een afspiegeling van de
wijken rondom de school: Lombok, oud- en nieuw Heijenoord.  47% van de kinderen
komt uit andere delen van de stad of buurdorpen. De ouders zijn bijna volledig van
Nederlandse afkomst (98,5%) . De sociaaleconomische achtergrond is divers, al heeft
 het grootste gedeelte van de ouders (85%.) een HBO- of WO- opleiding. Kenmerkend
is dat veel ouders een creatieve|kunstzinnige achtergrond hebben en|of het
hebben van een eigen bedrijf|zzp’er.

Op de teldatum 01-10-2020 zaten er 319 kinderen op school. De afgelopen jaren is het
aantal stabiel.

3.1.2.1. Leerlingaantallen |prognoses
1-10-2016 313
1-10-2017 317
1-10-2018
1-10-2019
1-10-2020

324
318
319

De leerlingenprognose voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

1-10-2021
1-10-2022
1-20-2023

304
292
296
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De verwachting is dat het leerlingenaantal dalend is en stabiel zal zijn rond de 280
kinderen. Dit komt door de geboorte afname |stijging kinderloze gezinnen in de wijk
en de mogelijke invloed van de ASV en de Vrije School Parcival.
Er zijn weinig  kinderen met een gewicht (3.2%). Ruim 98% van kinderen hebben een
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.

De  kinderen zitten in driejarige stamgroepen en deze zijn als volgt onderverdeeld:
Drie onderbouwgroepen instroom en  1|2, vijf middenbouwgroepen 3|4|5 en vijf
bovenbouwgroepen 6|7|8. Dit zal in de loop daar jaren waarschijnlijk veranderen
naar 3 onderbouwgroepen, 4 middenbouwgroepen en 4 bovenbouwgroepen..
De maximale groepsgrootte van de midden- en bovenbouw  ligt in principe op 28
kinderen per stamgroep door de inzet van de werkdrukverlagende middelen per
augustus  2018.
Wanneer de OB groepen boven de 30 kinderen uitstijgt en er voldoende vierjarigen
instromen (1 maart 10 kinderen erbij per groep) wordt er in principe met een
instroomgroep gestart.

* H2O staat voor Heijenoordschool 2 Overkant. De naam is ontstaan toen deze locatie erbij kwam
vanwege het grote aantal leerlingen. Daarna heeft de hoofdvestiging de naam H1O gekregen.

3.2. Waar staat de Heijenoordschool voor

3.2.1 Geschiedenis van het Jenaplanconcept
In 1964 werden de eerste Jenaplanscholen opgericht.
In Nederland zijn ongeveer 200 Jenaplanscholen. De Heijenoordschool is sinds 1974
een Jenaplanschool.
In de vernieuwingsbeweging van de opvoeding van kinderen na de Eerste
Wereldoorlog speelde Peter Petersen een grote rol. Petersen werkte als hoogleraar op
de universiteit van de Duitse stad Jena aan de theorie en de praktijk van het
Jenaplanonderwijs.
Deze vernieuwing moet gezien worden als een visie op onderwijs, opvoeding en
maatschappij.

3.2.2. Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV)
Het Jenaplanconcept wil kinderen zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar
volwassenheid. Bij het Jenaplanconcept behoren de zogenaamde  20 basisprincipes.
Deze zijn te vinden op de site van de Nederlandse JenaplanVereniging (NJPV).

3.2.3. Openbaar onderwijs
De Heijenoordschool is een openbare school. Een openbare school is een school voor
iedereen. Waar géén onderscheid gemaakt wordt naar levensovertuiging, seksuele
identiteit, godsdienst of afkomst.

Met als uitgangspunt gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid leren kinderen bij ons
met elkaar en over elkaar. En dat alles uiteraard met respect voor elkaars identiteit.
Leren is immers meer dan alleen het aanleren van rekenen, lezen en schrijven.

Het bestuur stimuleert en ondersteunt haar scholen om ervoor te zorgen dat zij
opbrengstgericht werken op alle vak- en vormingsgebieden. Goed onderwijs leidt er
toe dat kinderen over kennis en vaardigheden beschikken, sociaal competent zijn,
plezier in leren hebben en in staat zijn om actief burgerschap in woord en daad vorm
te geven. Onze samenleving wordt gekenmerkt door diversiteit. Deze diversiteit is
terug te vinden binnen het openbaar onderwijs. Een kind dat van jongs af aan leert
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om te gaan met verschillen, zal zich later ook thuis voelen in onze pluriforme
samenleving. Niet omdat hij geleerd heeft dat ‘alles kan en mag’, maar omdat hij
geleerd heeft om te gaan met verschillen: samen leren, samen werken en samen
leven. Zo maken wij met elkaar, kinderen, ouders en alle werknemers (leerkrachten en
OOP) van onze school, een levendige en kleurrijke omgeving. Net zo kleurrijk en
levendig als de rest van onze buurt dan wel onze samenleving.

3.3 Identiteit en kernwaarden

3.3.1 Missie
Wij zijn als school een leef- woon- en werkgemeenschap waar het onderwijs verzorgd
wordt in driejarige stamgroepen en wel vanuit de vier basisactiviteiten die het
Jenaplanonderwijs kenmerken; gesprek, spel, werk en viering. Een goede afwisseling
van deze vier werkvormen zorgen voor een verantwoorde ritmiek door het jaar heen.
In ons onderwijs zijn wij gericht op de volgende drie domeinen; Kwalificatie,
Socialisatie en Subjectivering (Gert Biesta, Professor of Education bij Brunel University
London 2015). Kennisoverdracht en leren zijn daarbij dienstbaar aan de vorming van
de totale persoon. Binnen onze gemeenschap zijn factoren als menselijke interactie,
sfeer, vertrouwen en respect, een kritische grondhouding, persoonlijke gevoelens en
het uitdrukken daarvan, van grote waarde. Daarbij respecteren wij de culturele- en
etnische identiteit van het individu, ongeacht stand of seksuele geaardheid.

‘Wij richten ons op het kind in de leerling.
Ieder kind mag anders zijn om zichzelf te worden.

Een kind is geen vaas die je vult, maar een licht dat je ontsteekt! ‘

Een openbare school is een samenleving in het klein. Onze samenleving wordt
gekenmerkt door diversiteit. Deze diversiteit is terug te vinden binnen het openbaar
onderwijs. Op school moet je mogen zijn wie je bent, dat betekent niet dat je zomaar
mag doen wat je wilt. De school is een lek die fysieke veiligheid biedt maar waar ook
de geestelijke en seksuele vrijheid wordt beschermd. Een kind dat van jongs af aan
leert om te gaan met verschillen zal zich later ook thuis voelen in onze pluriforme
samenleving. Niet omdat het geleerd heeft dat alles kan en mag maar omdat hij
geleerd heeft om te gaan met verschillen: samen leren, samen werken, samen vieren
en samen spelen. Kortom samen leven.

3.3.2. De visie van de Heijenoordschool
De Heijenoordschool is een opbrengstgerichte Jenaplanschool. Opbrengstgericht
werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de
leerkrachten zich hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten.
Jenaplanonderwijs staat voor boeiend onderwijs zodat kinderen komen tot optimale
resultaten. Kinderen krijgen zoveel mogelijk kansen geboden, zodat zij zich
ontwikkelen tot zelfbewuste mensen en een bijdrage leveren aan een duurzame
samenleving. Kinderen op de Heijenoordschool worden uitgedaagd om zich in de
volle breedte te ontwikkelen.
De Heijenoordschool is een lerende school waarin kinderen én volwassenen
voortdurend leren, waarbij;

● ieder kind uniek mag zijn (Identiteit)
● we samen dingen doen die er toe doen (Relatie)
● integraal en betekenisvol leren mogelijk is  (hoofd, hart en handen)

(doelgerichte kennisontwikkeling), waarbij autonomie een grote plek inneemt
● innerlijke betrokkenheid ontstaat (intrinsieke motivatie)

15

http://www.brunel.ac.uk/
http://www.brunel.ac.uk/


● Wij blinken uit in: onze pedagogische aanpak, sfeer, omgang met elkaar, de
relatie tot elkaar.

● Wij zijn leidend in: Het richten op de brede ontwikkeling van het kind: hoofd,
hart en handen.

● Er is ruimte voor eigenheid: we genieten van verschillen.

Om bovenstaande te bereiken richt ons onderwijs zich op het ontplooien van ieder
kind door het verrijken van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die ontstaan
vanuit een grote betrokkenheid.

De visie is gebaseerd op de volgende documenten:
Bijlage 1: 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs
Bijlage 2: Zes kwaliteitscriteria van het Jenaplanonderwijs
Bijlage 3: Zeven essenties Jenaplanonderwijs
Bijlage 4: 12 Jenaplankernkwaliteiten
Bijlage 5: Kenmerken opbrengstgericht werken. (P.O. Raad)

Deze documenten zijn ook te vinden op onze website.

3.3.2.1. Klaverblad Heijenoordschool

3.3.3 Visie op leren
● We gaan uit van de growth mindset: inspanning en attitude bepalen het  leren.

Succeservaringen motiveren en geven zelfvertrouwen. 
● We gaan uit van betekenisvol leren in relatie tot jezelf, de ander en de wereld.
● Kinderen leren met hart, hoofd en handen.
● De pijlers van waaruit wij werken zijn gesprek, spel, werk en viering.
● Basiskennis en basisvaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexe

vaardigheden te ontwikkelen. (21ste eeuwse vaardigheden)
● Kinderen ontplooien zich in de volle breedte, (driehoek van Biesta 2016)

cognitie, burgerschap en persoonsvorming.

3.3.4. Visie op leren organiseren
● Het leren, organiseren we door expliciete|effectieve directe instructie.
● We differentiëren in aanpak en verwerking van convergent naar meer op

maat, passend bij de onderwijsbehoefte van kinderen.
● Kinderen leren van en met elkaar in driejarige stamgroepen.
● Deelvaardigheden worden geïsoleerd geïnstrueerd.
● De geleerde kennis en vaardigheden wordt vervolgens zoveel mogelijk ingezet

in een betekenisvolle integrale leeromgeving. (Wereldoriëntatie, hart van het
Jenaplanonderwijs)

● De stamgroepleider helpt kinderen zicht te krijgen op hun groei d.m.v.
feedforward en feedback op inhoud en proces. 

● We gebruiken EDI om effectieve instructies te geven.

3.3.5 Visie op professionaliseren

● Ons team is continu gericht op doorontwikkeling van ons onderwijs.
● Kennis blijft up-to-date, een leven lang leren.
● Mindset en attitude van de stamgroepleider maakt het verschil.
● Onze medewerkers werken samen en leren van en met elkaar in platform

(PLG). Voor feedback heb je elkaar nodig als professionals. PLG’s kunnen ook
hulp krijgen van externe professionals.

16



● Ontwikkeling die worden ingezet zijn evidencebased en datagestuurd
● De stamgroepleider doet ertoe!

3.3.6 Visie op veranderen
● We veranderen|verbeteren  continu, dit doen we samen, waarbij feedback

een voorwaarde is!
● De maatschappij verandert continu en om professioneel te blijven stellen onze

medewerkers zich open voor maatschappelijke veranderingen en relevante
nieuwe wetenschappelijke inzichten. Veranderingen zijn gericht op
duurzaamheid en niet op trends.

● We hebben vertrouwen op elkaars professionaliteit. Ieders kijk op zaken is
belangrijk.

● Onze medewerker willen en kunnen zich continu verbeteren door te leren van
en met elkaar, dat ertoe leidt dat zij het onderwijs voor leerlingen steeds
verbeteren met als doel dat leerlingen tot ‘leergroei’ komen.

● Verandering zijn doelgericht en duurzaam.
● Weerstand is een teken van betrokkenheid.
● Verandering kost tijd en verdient ondersteuning en regie. We doorlopen de

driehoek ontwikkelteam|PLG en leerteam grondig.
● Veranderingen vinden synchroon plaats.

We willen ons verder ontwikkelen|verbeteren in:
● EDI|tijdsfactor.
● Growth mindset|mindset|attitude.
● teamrollen. (Belbin)
● Ontwikkelingen vinden synchroon plaats.
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Hoofdstuk 4. Onze school
Het curriculum van onze school dekt de kerndoelen. We voldoen aan de wettelijke
voorschriften betreffende de uitgangspunten, doelen en inhoud van het onderwijs. In
dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de school invulling geeft aan deze
wettelijke opdracht en welke ambities we voor onszelf hebben geformuleerd.

4.1. Onderwijsprogramma en kerndoelen
Wat is leidend voor het onderwijsaanbod op de verschillende vakgebieden op de
Heijenoordschool?’  Wat past bij onze Jenaplanvisie op onderwijs?

We nemen de SLO leerlijnen als uitgangspunt. Deze leerlijnen, binnen het WO
aanbod, bepalen wanneer in welke groep voor welk kind het onderdeel geleerd
wordt|beheerst moet worden. De SLO leerlijnen zijn een hulpmiddel om de
tussendoelen van de kerndoelen te behalen. De stamgroepleider(s) bepaalt of er
andere middelen of extra middelen nodig zijn om het doel te behalen. De
stamgroepleider kijkt goed naar de groep wat deze nodig heeft. Leerlingen die hoog
of laag scoren op methoden en|of Cito toetsen (I - IV|V) krijgen andere of extra
instructie, meer|minder of andere oefenstof afhankelijk van de onderwijsbehoeften
van het kind.

Wat is de opbrengst?
● Er is een doorgaande leerlijn.
● We werken vanuit doelen (beschreven in onze visie). We geven onderwijs

vanuit samenhang, geïntegreerd en betekenisvol.
● Leerlingen worden betrokken bij wat ze leren.Een (cito) toets bepaalt  niet ons

onderwijsaanbod, maar is één van de middelen om de kennis en vaardigen
van onze kinderen in kaart te brengen, ons onderwijs te evalueren en  de
resultaten te vergelijken met andere scholen.

De kwaliteit van ons onderwijs en het niveau van de kinderen wordt bewaakt door:
● observatie van de stamgroepleider
● Pravoo
● methodegebonden toetsen
● kindgesprek|diagnostisch gesprek
● Cito toetsen
● Dagelijks werk, werkhouding en taakgerichtheid
● observaties IB en stamgroepanalyse

Wat is hiervoor nodig om dit te bereiken?
stamgroepleiders hebben zicht op SLO leerlijnen.
stamgroepleiders weten wat de kerndoelen zijn. Wat gaan de kinderen leren. Per ½
jaar)
stamgroepleiders, kind en ouders kijken goed naar de onderwijsbehoeften van het
kind per vakgebied en qua houding.
nog een aanvulling op de samenwerkingsdriehoek (kind, ouders en leerkracht)
stamgroepleiders durven af te wijken van de methode en maken eigen keuzes. (Het
boek hoeft niet uit, het werkboek niet vol, maar de doelen worden behaald.)
stamgroepleiders kunnen doelen van verschillende vakgebieden integreren.
Er is zicht op hoe de leerlijnen SLO en de methodes die we gebruiken zich tot elkaar
verhouden.
Er is zicht op hoe de leerlijnen slo en de cito toets zich tot elkaar verhouden.
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De verschillende soorten vraagstellingen in  cito toetsen worden ingepast in het
onderwijs en dus geoefend met de kinderen.

4.1.1 Speerpunten voor de aankomende 4 jaar

Rekenonderwijs
Over 4 jaar moeten de resultaten van de Heijenoordschool minimaal liggen op het
niveau waarop we doorverwijzen naar het VO. (zie ambities)
Om dit te bereiken is het volgende nodig:

● Alle stamgroepsleiders kunnen een gedegen EDI les geven.
● Er is inzicht in de leerlijnen rekenen.
● Iedereen kent de CRMAT aanpak en kan die gebruiken.
● We gebruiken data en analyses om ons onderwijs inhoud te geven.
● We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen.
● Kinderen werken vanuit doelen.
● Er wordt dagelijks minimaal 1 uur aan rekenen gespendeerd.
● Er wordt dagelijks geautomatiseerd.
● Er is een goede methode en iedereen wat hoe die de methode moet

gebruiken.
● Er worden gezamenlijk lessen gemaakt, bekeken, geëvalueerd en tot slot

aangepast.
● Kennis is op een hoog niveau bij de stamgroepsleiders.
● Bareka wordt structureel ingezet bij de groepen 3 en 4
● Alle groepen hebben de cursus met sprongen vooruit gevolgd.
● Rekentaal wordt actief aangeboden.
● We hebben duidelijk in beeld wat onze middenmoot is
● Er wordt instructie gegeven op de middenmoot.
● Er is een kwaliteitskaart rekenen waarin alle afspraken geborgd zijn.

Taalonderwijs
Over 4 jaar zijn de onderdelen spreken |  luisteren en schrijven van taal verweven met
WO onderwijs. De kinderen leren in relatie tot het thema.
Om dit te bereiken is het volgende nodig:

● Er wordt gewerkt aan de hand van backwards design.
● Alle stamgroepsleider hebben zicht op de leerlijnen spreken luisteren en

schrijven.
● Iedereen kan een gedegen EDI les geven.
● De doelen zijn gekoppeld aan de WO onderwerpen.
● Er zijn onderligger gemaakt over de opbouw van de leerlijnen.
● Er worden gezamenlijk lessen gemaakt, bekeken, geëvalueerd en tot slot

aangepast.
● Er is een kwaliteitskaart taal waarin alle afspraken geborgd zijn.
● Er vindt in en tussen de LT’s inhoudelijke afstemming over de onderwerpen

van taal plaats.
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4.2. Verantwoording onderwijstijd

4.2.1. Tabel onderwijstijd in procenten gedurende de leerjaren:

4.2.2. Onderwijstijd uitgedrukt in het ritmisch weekplan per bouw
Onze school kent geen traditioneel lesrooster. Daarvoor in de plaats hebben we een
ritmisch weekplan met de vier basisactiviteiten of pedagogische situaties: gesprek,
werk, spel en viering. Deze activiteiten of situaties vinden plaats onder
verantwoordelijkheid van de stamgroepleider.

4.3.  Jenaplan Didactiek
Jenaplanonderwijs hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs. Een
jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren, ondersteunend personeel
en ouders. De leraren zijn professionele opvoeders. Ouders dragen een deel van de
opvoeding van hun kinderen over aan de leraren, maar zij blijven een belangrijke rol
in het onderwijs spelen.

4.3.1. Oorsprong Jenaplanonderwijs (Peter Petersen, 1924)
De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is de Duitse pedagoog Peter Petersen
(1884-1952). Peter Petersen werd in 1884 geboren in een boerengezin in een dorp in
Grossenwiehe in Duitsland aan de Duits-Deense grens. In 1923 werd Peter Petersen
hoogleraar in de opvoedkunde. Hij kreeg daarbij de leiding over het pedagogisch
seminarie en van de universitaire oefenschool in het Oost-Duitse Jena. Op verzoek van
ouders uit de stad Jena en omgeving heeft Peter Petersen een universitaire
oefenschool ingericht naar zijn vernieuwingsinzichten. Van 1923 tot 1950 is Petersen in
de Duitse stad Jena actief geweest en vanaf 1928 werkte zijn vrouw Else Petersen met
hem samen. De laatste jaren van zijn leven zijn bijzonder bitter geweest: zijn
levenswerk in Jena, een stad in de voormalige Duitse Democratische Republiek werd
systematisch afgebroken. Een jaar voor zijn dood in 1952 werd de universiteitsschool
van Jena gesloten, omdat de politieke leiders vonden dat deze school politiek gezien
een zeer gevaarlijk overblijfsel vormde van de Weimar-republiek.

Het jenaplanonderwijs werd in 1955 opgepakt en verder uitgewerkt in Nederland door
Suus Freudenthal-Lutter. De eerste Jenaplanschool ontstond in 1958 in Utrecht.
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De basis van het Jenaplan onderwijs
De basis van het Jenaplanonderwijs is de reformpedagogiek. Deze
nieuwe-schoolbeweging (‘La ligue Internationale pour l’Education Nouvelle’)
ontstond in 1921 uit onvrede over het 19e eeuwse schoolsysteem, waarbij de inperking
van individuele vrijheid leidde tot strakke discipline en regels. Deze beweging die is
opgericht door de Engelse pedagoog Beatrice Ensor (1885-1974) en de Zwitserse
pedagoog Adolphe Ferriere (1879-1960), werd ook wel de reformpedagogiek
genoemd, omdat het ging om hervorming van de school. In 1927 sloot Peter Petersen
zich aan bij deze beweging door het vierde congres in Locarno bij te wonen en als
een van de sprekers een uiteenzetting te geven over de inrichting en werkwijze van
zijn aan de Landsuniversiteit van Jena verbonden school (Broersma & Velthausz, 2008).
Zo ontstond de naam: Jenaplan.

In het jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling,
talenten en leerstijl. In het jenaplanonderwijs krijgen kinderen de ruimte zich zo breed
mogelijk te ontwikkelen. Kinderen mogen verschillend zijn. Het doel is dat de kinderen
van de verschillen en van elkaar leren en dat ze verschillen leren respecteren. Het
jenaplanonderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel
meer dan het aanleren van de standaard schoolse kennis en vaardigheden als lezen,
schrijven en rekenen. Kinderen leren in een jenaplanschool veel door deel te nemen
aan de zogenaamde basisactiviteiten, spreken|communiceren, spelen, werken en
vieren. De leerstof van een jenaplanschool komt uit de leefwereld van de kinderen en
uit het cultuurgoed van de maatschappij.

Groepssamenstelling
Onze jenaplanschool werkt met zogenaamde stamgroepen. In een stamgroep zitten
kinderen uit drie verschillende leerjaren. Voor deze samenstelling is bewust gekozen.
Leerlingen leren van de verschillen in de groep en van elkaar. Kinderen kunnen zelf
kiezen of zij graag met oudere of jongere kinderen omgaan. De oudere kinderen
helpen de jongere kinderen helpen, waardoor de kans dat kinderen op een bepaald
vlak zich langzamer ontwikkelen wordt verkleind. Een belangrijk gevolg van het
hanteren van stamgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een
jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enzovoorts. De kinderen doen
daardoor belangrijke sociale ervaringen op.

4.3.2.  Eigen aspecten van kwaliteit
Wij zijn succesvol als:

● Elke leerkracht een effectieve instructie geeft
● Elke leerkracht een basis- intensief en verdiept arrangement biedt voor de

vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
● Elke leerkracht na de instructie een vaste ronde hulp en ondersteuning biedt

4.4. Inhoud van het onderwijs
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de school invulling geeft aan de
verschillende vakgebieden en welke ambities we daarin voor onszelf hebben
geformuleerd.
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4.4.1. Kennisgebieden

EDI model
Op de Heijenoordschool werken wij met het EDI model (Effectieve Directe Instructie).
Wij combineren dit met de uitgangspunten van Rosenshine  (2012) (zie bijlage 9)

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:
● Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen

of op het bord te schrijven.
● Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij

de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
● Onderwijzen van het concept.
● Onderwijzen van de vaardigheid.
● Belang van de les.
● Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof

over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en
begrijpen.

● Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om
te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig
inoefenen.

● Zelfstandige verwerking.
● Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het

lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van
de leerkracht.

Technieken bij Expliciete Directe Instructie
In een EDI-les zet de leerkracht de volgende technieken in:
Controleren van begrip: de leerkracht monitort telkens of alle leerlingen begrijpen wat
is uitgelegd. Niet na de les of tijdens de toets, maar tijdens de les.
Stapstenen voor het controleren van begrip:

● Eerst instructie geven.
● Dan pas vragen stellen. Specifieke vragen over wat zojuist is onderwezen.
● Denktijd bieden.
● Willekeurig beurten geven. Geef tenminste drie leerlingen een beurt. Gebruik

een beurtenbakje, o.i.d.
● Luisteren.
● Feedback geven. Herhaal een goed antwoord, vul aan als het gedeeltelijk

goed is. Leg klassikaal opnieuw uit als het antwoord niet goed is.
● Uitleggen: lesgeven door te vertellen.
● Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.
● Hardop denken: lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende

te laten zien hoe een expert de opdracht aanpakt. Dit heet ook wel
‘modellen’.

● "Effectieve instructie is de beste manier om gedragsproblemen te voorkomen
en betrokkenheid te verhogen. Competentie is een goede motivator."
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Lesdoel
Waarom is het gebruik van lesdoelen belangrijk?

● Een lesdoel maakt een les doelgericht in plaats van activiteitengericht.
● Een lesdoel zorgt ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen om succesvol mee

te doen.
● Een lesdoel maakt het mogelijk om te controleren of alle leerlingen bereikt

hebben wat je hen wilde leren.
● Een lesdoel geeft leerlingen duidelijkheid.
● Goed geformuleerde lesdoelen brengen leerlingen naar een haalbaar hoger

niveau, omdat deze doelen zich bevinden in de zone van naaste ontwikkeling
(Lev Vygotski 1896-1934)

Het lesdoel is je kompas bij het voorbereiden van je les. Kijk naar het lesdoel volgens
vaste stappen:

● Zorg dat de les één concreet, controleerbaar en meetbaar lesdoel heeft.
● Bepaal welk concept en welke vaardigheid je wilt aanleren, en in welke

context.
● Ontwerp een effectieve, passende instructie.
● Stem goed af met de zelfstandige verwerking.

Convergente differentiatie
Convergente differentiatie is een vorm van differentiëren waarbij je de hele groep
telkens bij elkaar wilt houden qua leerstofaanbod. Er zijn twee differentiatievormen:
convergente en divergente differentiatie.

Convergente differentiatie heeft het leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt. Dat
is er op gericht om een vastgestelde hoeveelheid leerstof in een vastgesteld aantal
jaren bij de leerlingen aan te leren.

Alle kinderen doen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de
leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen
verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er
verdiepingsstof.

Wereldoriëntatie
Een Jenaplanschool is een wereldoriënterende school. Wereldoriëntatie zal in onze
school steeds meer het inhoudelijke hart van het onderwijs moeten worden, waar de
andere inhoudelijke gebieden worden toegepast. Kenmerkend voor W.O. is het
ervaren, ontdekken en onderzoeken, naast het luisteren, werken en spelen met
verhalen. De inhouden van W.O. worden beschreven in zeven ervaringsgebieden
(zie bijlage 6). In gesprekken met stamgroepleiding is aan de orde geweest hoe je dit
terug zou kunnen zien op onze school. Daarover zijn de volgende kernwoorden
vastgelegd: Context leren, vakoverstijgend|in samenhang leren, inzicht en kennis
toepassen, leren vanuit leerlijnen en doelen, rijke variatie in leerbronnen, interactief en
samenwerkend.
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Lesaanbod
Uit het visietraject is gebleken dat het team, de WO projecten wil integreren in
meerdere vakgebieden en een centrale plek wil geven binnen ons ritmisch
weekplan. We hebben afgesproken  verschillende vakken te integreren in WO en
enkele vakken cursorisch te geven. Integreren: begrijpend lezen. kunst en cultuur,
burgerschap en sociale vorming, taal onderdeel spreken en luisteren. Aparte
cursussen: technisch lezen rekenen, onderdelen van taal en spelling (ww spelling)
topo, Engels.

Tussendoelen
We gaan uit van de SLO tussendoelen voor de inhoudelijke kennis van WO, we
werken met een driejarige cyclus, waarin alle doelen aan bod komen. Geïntegreerd is
daarbij Techniek, Onderzoekend- en ontwerpend- en ondernemend leren.
(Wetenschap) Leidraad is hierbij de stappen vanuit het Wetenschappelijk Knooppunt
Utrecht (WKU).

Op de Heijenoordschool werken we met  projecten die vier tot zes weken duren. Per
jaar zijn er zes tot zeven projecten die vaststaan. De onderbouw gebruikt de
seizoenen als leidraad en heeft als bronnenboek de beschikking over “Kleuterplein” |
Kleuteruniversiteit. De middenbouw maakt gebruik van de WO methode ‘Alles in een’
(als bronnenboek). De bovenbouw heeft de tijdvakken als leidraad. Topografie wordt
als een apart onderdeel aangeboden.
Twee keer per jaar is er een schoolproject. Het eerste schoolproject is gekoppeld aan
het thema van de Kinderboekenweek het tweede project is gekoppeld aan thema’s
die rouleren binnen een zesjarige cyclus.
De Thema's zijn:
● Duurzaamheid
● Robotica
● Schoolomgeving
● Middeleeuwen
● Sterren en planeten
● Voeding

Kennis
De stamgroepleiders op de Heijenoordschool hebben kennis van en kunnen lesgeven
vanuit SLO OJW doelen. stamgroepleiders hebben  inzicht in welke doelen er aan bod
moeten komen en hebben een duidelijk overzicht. Naast de kennis van WO is het ook
belangrijk dat er voldoende kennis is van de doelen van de vakgebieden die
geïntegreerd gaan worden zoals taal.

Burgerschap (aandachtsgebieden)
Onze samenleving is de afgelopen decennia veranderd onder invloed van de
toegenomen welvaart, democratisering, emancipatie, ontkerkelijking en
individualisering.
Deze ontwikkelingen zijn al vaak beschreven en hebben één ding gemeen: het leven
ligt minder vast, er is meer ruimte om eigen keuzes te maken. De keerzijde hiervan is
dat er ook minder houvast is en een grotere onzekerheid is ontstaan. Ook op het
terrein van de opvoeding.

De huidige samenleving kenmerkt zich door een grote sociale diversiteit. Hoewel
heterogeniteit en pluriformiteit kansen biedt voor een positieve ontwikkeling van
jongeren wordt er geconstateerd dat er de afgelopen periode eerder sprake is van
zich verscherpende tegenstellingen en afnemende sociale cohesie.
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Een antwoord op bovenstaande ligt in een ‘verdichting van de opvoeding’: op veel
meer plekken in de samenleving dienen volwassenen hun pedagogische
verantwoordelijkheid weer op te nemen.

Onze school stelt zich als opdracht een pedagogische setting te creëren (door
samenwerking met leerkrachten, professionals in welzijn, kinderopvang, maar ook
ouders) die toegerust is om opvoedingsverantwoordelijkheid op zich te nemen.

Hierdoor wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld maar ook
gewerkt aan het bevorderen van sociale cohesie. Hiermee brengen wij kinderen al op
jonge leeftijd kennis, houding en vaardigheden bij op het gebied van democratisch
burgerschap en geven wij als zodanig vorm aan een goed pedagogisch klimaat en
leveren wij een bijdrage aan actief burgerschap en sociale integratie.

De Heijenoordschool functioneert als een democratische leef- en werkgemeenschap,
als een oefenplaats waarin democratie door de kinderen op een vanzelfsprekende
manier wordt beleefd.

De school als oefenplaats; de school brengt burgerschap en integratie ook zélf in
praktijk; ze zijn zichtbaar in de school en leerlingen kunnen er zelf mee oefenen. Actief
burgerschap sluit goed aan bij de visie van jenaplan om een leef- en
werkgemeenschap van kinderen, groepsleiders en ouders te zijn. Een plaats waar
kinderen leren om relaties te leggen met anderen en met de wereld om hen heen.
Openheid naar de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig zijn, Maar ook
een plaats waar kinderen zichzelf leren kennen, een eigen mening ontwikkelen en
eigen keuzes maken. (Bijlage 11 Jenaparlement ). Basiswaarden en democratische
rechtsstaat: De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en
vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat
Burgerschap is daarom niet als vak ingevoerd.

Kinderen werken  met verschillende soorten teksten die aansluiten bij hun interesse  en
belevingswereld. De teksten die gebruikt worden, zijn een onderdeel van het W.O.
thema. De kinderen krijgen strategieën aangeleerd om teksten te kunnen begrijpen.
Begrijpend luisteren|lezen is het vermogen om teksten te begrijpen. De lezer geeft in
interactie met de tekst betekenis aan de woorden, de zinnen en de tekst als geheel.
Samenhang met andere kennisgebieden.
Begrijpend luisteren|lezen is sterk in samenhang met mondelinge taalvaardigheid,
woordenschat en kennis van de wereld, leesplezier en leesmotivatie en
schrijven|stellen.

Jenaparlement
Maandelijks vergadert de directie met het Jenaparlement over zaken die spelen in
school of zouden kunnen gaan spelen.

Het Jenaparlement bestaat uit tien kinderen Een voorzitter en een secretaris.
Vanuit de midden- en bovenbouw is er door iedere stamgroep  een kind gekozen die
zijn | haar stamgroep vertegenwoordigt.

De zaken zijn zeer divers zoals spelgedrag tijdens het buitenspelen, evaluatie van de
projecten, wensen van kinderen, etc.
De uitkomsten hiervan worden daarna gedeeld met de stamgroepsleiders zodat
iedereen op de hoogte is van wat er bij kinderen | stamgroepen speelt.
We vinden het belangrijk om de mening van kinderen over ons onderwijs te horen. Het
werpt vaak een frisse blik op ons beleid.
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Een vast onderdeel is de gezonde traktatie. Ieder kind maakt op toerbeurt een
gezonde traktatie voor de andere kinderen van het Jenaparlement. Dit sluit naadloos
aan op ons Voedingsplan wat wij hebben opgesteld.

Zie bijlage 11: Beleidsplan Jenaparlement

Zintuiglijke en lichamelijke oefening
De kinderen uit de onderbouw hebben dagelijks meerdere momenten waarop ze
bezig zijn met lichamelijke oefening. In de wintermaanden gymmen de onderbouw
kinderen in de speelzaal. Hier krijgen ze spel en toestellessen.
Twee keer per week krijgen de kinderen van de groepen 3 t | m 8 gymles door de
eigen stamgroepleiding die een aparte 1 ½ jarige opleiding heeft gedaan om gymles
te mogen geven. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk mensen in dienst te hebben
met een gymbevoegdheid.
De kinderen krijgen wekelijks een spelles en een toestelles.
Naast de gymlessen wordt er jaarlijks meegedaan aan voetbaltoernooien en kunnen
kinderen buitenschools georganiseerd door ouders meedoen aan diverse runnen in
Arnhem.

Nederlandse taal
Spelling wordt aangeleerd door middel van STAAL en de instructiemethode van José
Schraven. De stamgroepleiders hebben scholing gevolgd op het gebied van
theoretisch kader spelling en de didactiek. Er wordt 4 keer per week instructie
gegeven. De start daarvan is midden groep 3. In de onderbouw wordt gewerkt aan
de voorwaarde om te kunnen leren spellen. In 2019 zijn alle midden- en bovenbouw
groepen geobserveerd door een spellingsexpert en hebben feedback gekregen op
de lessen.
Taalonderwijs wordt vormgegeven door middel van DATplus. DATplus bevat alle
leerlijnen voor levend taalonderwijs plus extra informatie over levend spellingonderwijs,
woordschatverrijking en grammatica. Het boek daagt scholen uit hun leerlingen een
taalrijke leeromgeving aan te bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot
competente taalgebruikers. Een taalrijke leeromgeving wil allereerst zeggen: taalrijke
stamgroepsleiders die veel weten, leergierigheid uitstralen, spannende verhalen
kunnen vertellen en graag voorlezen uit de mooiste boeken die er zijn. Zo’n omgeving
bestaat uit levensechte taalgebruikssituaties: het klassenleven van alledag en het
kinderleven, binnen en buiten school, vormen de voedingsbodem voor vertellen,
luisteren, gesprekken, vergaderen, overleggen, verslag doen, presenteren.
Drie stamgroepleider laten zich opleiden om de kartrekker te zijn binnen het levend
taalonderwijs van de school.

Rekenen en wiskunde
We werken met de methode Wereld In Getallen in de groepen 3 t|m 8.
stamgroepleiders hebben zicht op de doelen per leerjaar en per lesblok. Er is een start
gemaakt met het maken van een kwaliteitskaart voor het automatiseren deze wordt
nog doorontwikkeld. Op  onderdelen van de methode zijn afspraken  op teamniveau
gemaakt over het gebruik ervan.
De groepen 1 en 2 werken gericht aan rekendoelen, de stamgroepleiders hebben
zicht op wat kinderen  aan het eind van groep 1 en 2 moeten beheersen. De
leerinhouden sluiten van de ene bouw naar de volgende goed op elkaar aan.
Wanneer hier zorgen over zijn vindt er bouwoverstijgend overleg plaats en zetten wij
aangepaste afspraken op papier.
In het schooljaar 2020-2021 gaat de school onderzoek doen naar een nieuwe
methode die nog meer aansluit bij ons onderwijs. Wat wij van belang vinden is een
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goede doorgaande leerlijn van groep 1 t|m 8. Aandacht voor het automatiseren van
vaardigheden. De wens is ook dat er les gegeven kan worden vanuit
onderwijsinhoudelijk doelen met de focus op steeds één onderwerp waarbij de
andere onderwerpen herhaald worden.
De groepen 3 gaan in februari starten met junior getal en ruimte

“Met aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap komt elk kind verder
Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur.

Getal & Ruimte Junior gebruikt daarom een heldere en gestructureerde
rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën.
Kinderen krijgen iedere dag instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar
toepassen.

Getal & Ruimte Junior biedt duidelijke en altijd werkende strategieën en elke dag is er
tijd voor automatiseren en memoriseren. Kinderen komen sneller verder, zonder
omwegen. Dit geeft zelfvertrouwen!”.

Engelse taal
Vanaf groep 6 leren de kinderen Engels met de methode : Groove me!
Groove me! Gaat uit van emotie als motor van de herinnering.
Jelle Jolles – Ellis en het verbreinen en Emotie als motor van de herinnering. Jelle Jolles
is hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
directeur van LEARN!, Centrum Brein & Leren, Faculteit Psychologie & Pedagogiek.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen informatie beter
opslaan wanneer er emotie optreedt in het leerproces. Jolles noemt dit proces de
motoren van de herinnering. In elke les die wij maken, moet daarom iets zitten dat
leerlingen ‘raakt’. Bij Groove.me! hebben we daarom gekozen voor popsongs als
basis van de lessen.

Leren leren
Bij het LEREN LEREN gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die
wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn
taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede
werkhouding) van groot belang. In feite draait het hier om een drang tot permanent
verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen.

Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in
staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd (kunt werken volgens plan)
maar ook dat je in staat bent verschillende leerstrategieën (manieren van leren) in te
zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden
wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk
belang, want er valt zo ontzettend veel te leren, ook (of juist) als het niet helemaal zo
gegaan is als je had verwacht.
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4.5. Eigen aspecten van kwaliteit
Vanuit een meerjaren  trendanalyse hebben we streefdoelen geformuleerd voor de
LOVS tussentoetsen:
SCOL
I 30% minimaal
II 20 % minimaal
III 25% maximaal
IV 15% maximaal
V 10% maximaal

De begrijpend luister|lees (Boven het landelijk gemiddelde)
I & II      65% minimaal
III           20% maximaal
IV & V    15% maximaal
Beoogd technisch leesniveau  bij instroom naar de bovenbouw is AVI-E5.
Begrijpend leestoets CITO resultaat M5: minimaal 80% van de kinderen op III, II en I
niveau

Rekenen (Boven het landelijke gemiddelde)
De volgende resultaten in het LOVS cito (E)  groep 2 t|m 8 streven we  op
schoolniveau naar
I 30% minimaal
II 20 % minimaal        (I en II samen  50% minimaal
III 25% maximaal       (I, II en III samen minimaal op 75%)
IV 15% maximaal
V 10% maximaal         (IV en V maximaal op 25%)

Spelling (Op het landelijk gemiddelde)
I 20% minimaal
II 20 % minimaal
III 20% maximaal
IV 20% maximaal
V 20% maximaal

Streefdoelen eindtoets
Schooljaar 17-18-19  = gemiddelde VMBO-T|Havo|VWO|VWO  uitstroom= 74%,
Heijenoordschool  1% LG

Lezen
1F 95%
2F 85 %

Taalverzorging
1F 95%
2F 75%

Rekenen
1F 95%
1S 65%
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OPO
Ambities rekenen ( vanuit focus PO)
Fix 45-75 op dit moment 40-67
Ambities spelling ( vanuit focus PO) Deze moet later nog verder omhoog naar 45-75
Fix 40-70 op dit moment 40-67
Ambities begrijpend lezen ( vanuit focus PO)
Fix 45-75 op dit moment 42-72

Ambities WO
Wat willen we versterken, wat moet nog ontwikkeld worden en wat hebben we hierbij
nodig?

● Wereldoriëntatie heeft een geïntegreerde aanpak (begrijpend lezen |
luisteren, taal, rekenen | wiskunde , kunstzinnige vorming) in alle bouwen.1

● De stamgroepleiders hebben inzicht in de leerlijn onderzoekend en
ontwerpend leren en kunnen een koppeling maken met de domeinen voor
taal en rekenen.  Het ondernemend leren wordt opgenomen in de
driejarige cyclus.

● Het OT-WO onderzoekt hoe tuin | techniek | meerbegaafdheid binnen de
3-jarige cyclus vormgegeven kan worden.

● In de onderbouw wordt (schooljaar 2019-2020) WO opgenomen in het Pravoo
volgsysteem. Het werken vanuit leervragen krijgt in de komende 2-3 jaar een
vaste plek binnen WO.

● Team verwerft inzicht in de relatie OOL en executieve functies.
● De kinderen hebben in de bovenbouw, na het doorlopen van de

driejarige-cyclus het volgende bereikt:
● De kinderen hebben kennis gemaakt en geëxperimenteerd met het opzetten

van een eigen leervraag | onderzoek. En hebben gewerkt met
onderzoekend leren, ontwerpend leren en ondernemend leren.

● De kinderen hebben uitgebreid alle tijdvakken van de (Nederlandse)
geschiedenis doorlopen en scoren op de eindcito gemiddeld een
percentielscore van 60 % op het onderdeel geschiedenis.

● De kinderen hebben kennis gemaakt met verschillende uitvindingen en
vormen van techniek. Ze hebben met deze technieken geëxperimenteerd en
kunnen deze technieken koppelen aan een tijdvak in de geschiedenis.

● De kinderen leren informatie zoeken op de computer, kunnen deze informatie
verwerken tot een presentatie en kunnen de opgedane kennis delen met
medeleerlingen door middel van een kring |  presentatie.

● De kinderen verkennen en leren over de W.O. onderwerpen met hoofd hart
en handen. Dit doen kinderen door naast de lessen op school, uitstapjes te
maken of gastlessen te volgen, waarin de de stof niet alleen kunnen horen,
maar ook kunnen zien en ervaren.

● Kinderen leren een mening te krijgen en deze te beargumenteren.
● De kinderen leren dat lokaal erfgoed samenhangt met de diverse tijdvakken.

1 Let op: het gaat hierbij alleen om rekenen dat gekoppeld is aan WO. Bijvoorbeeld het maken
van grafieken t.b.v. onderzoekend leren.
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4.6. Pedagogisch klimaat

4.6.1 Eigen aspecten van kwaliteit pedagogisch klimaat
Actief burgerschap vinden wij heel belangrijk. Wij verstaan hieronder het volgende:

● De kinderen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese
staatsinrichting en de rol van de burger.

● De kinderen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en normen.

● De kinderen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de
Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze
leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

● De kinderen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en van anderen.

● De kinderen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht als
verkeersdeelnemer.

● De kinderen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Actief burgerschap is een deel van de pedagogische opdracht van de school. Dit
betekent dat wij niet volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de
schoolvakken, maar ook door het burgerschap actief te integreren en op deze
manier de leerlingen zelf te laten ervaren wat dit begrip werkelijk betekent.

● Wij stimuleren de kinderen om zelf taken aan te pakken waarmee zij bijdragen
aan gemeenschapsbelangen op buitenschools terrein en betrekken daar
buitenschoolse connecties bij.

● Wij hebben mogelijkheden voor kinderen om een actievere rol te spelen in de
schoolgemeenschap met meer verantwoordelijkheden voor besluitvorming
en uitvoering.

4.7. Sociale veiligheid en welbevinden
Een Jenaplanschool is een pedagogische school waar opvoeding en onderwijs
centraal staan. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt in een
Jenaplanschool een belangrijke plaats in.“Een Jenaplanschool waar je leert
leven,veiligheid ervaart, maar ook met risico’s bij samenleven om kan gaan en
zelfoplossend vermogen ontwikkelt daarbij.” Het pedagogische klimaat maakt dat er
een preventieve werking vanuit gaat. Dat doel is op zichzelf belangrijk voor de
persoonlijkheidsvorming van kinderen en als basis voor de cognitieve ontwikkeling. Het
tegemoet komen aan basisbehoeften van kinderen is grondslag voor een gevoel van
welbevinden, van waaruit er betrokkenheid kan ontstaan bij de omgeving.

Antipestprotocol’ op schoolniveau en het ‘Veiligheidsplan Flores’  staat helder
beschreven welke protocollen moeten worden gevolgd bij het oplossen van een
casus.  Kinderen zijn op onze school  nadrukkelijk betrokken en medeverantwoordelijk
voor de sociale veiligheid, om “te leren samen te leven” binnen de school als geheel
en in hun stamgroep in het bijzonder.
Stamgroepleiders werken cyclisch aan sociaal sterke stamgroepen. Bewustzijns
factoren die met positief geformuleerde leefregels en omgangsvormen bijdragen tot
“zo doen we het hier’.  Het beleid op het gebied van sociale veiligheid is gebaseerd
op de relatie-driehoek. Ouders, school en kind vormen samen deze driehoek.
Samengewerkt door deze drie partijen. De school kan daarbij de kennis en ervaring
inzetten van twee interne vertrouwenspersonen en coördinatoren sociale veiligheid
en een gedragsspecialist. Voor de vertrouwenspersonen worden jaarlijks studie- en
intervisiebijeenkomsten georganiseerd op stichtingsniveau. Hierin wordt de rol als
coördinator sociale veiligheid in meegenomen.
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We monitoren jaarlijks de sociale veiligheid van onze kinderen. Hiervoor gebruiken we
SCOL lijsten en de leerlingscol voor de bovenbouw kinderen. Daarnaast wordt een
keer per twee jaar de leerling tevredenheidspeiling afgenomen hierin is de sociale
veiligheid en het welbevinden geïntegreerd.
Om sociale veiligheid ook voor de kinderen concreet handen en voeten te geven,
passen wij dagelijks 10 leefregels toe (De tien gouden regels), die in elke stamgroep
zichtbaar zijn.
[1]Veiligheidsplan Flores : floresonderwijs.nl |onderwijs Kwaliteit|veiligheidsplan

De sociale veiligheid en de sociaal emotionele ontwikkeling worden op alle scholen
van Flores Onderwijs jaarlijks gemonitord en geëvalueerd, om tijdig te signaleren en te
interveniëren indien nodig. Wij gebruiken hiervoor van groep 3 t|m 8 de Sociale
Competentie Observatie Lijst (SCOL) en Leerling SCOL (groep 6 t|m 8), die in april
2017 is uitgebreid met de schalen Welbevinden en Sociale Veiligheid, omdat deze
geïntegreerd kan worden in ons digitaal leerlingdossier (Esis B). De SCOL bevat naast
een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie dus ook een monitor functie van
de sociale veiligheid en welbevinden van in ieder geval de leerlingen uit de
bovenbouw. De school voldoet daarmee aan haar zorgplicht. De  onderwijsinspectie
houdt toezicht of scholen de veiligheidsbeleving monitoren en (als de resultaten uit de
monitoring daartoe aanleiding geven) of scholen maatregelen nemen tot
verbetering
Zie bijlage
- het pestprotocol (schooleigen pestprotocol)
- veiligheidsplan van de stichting.

4.7.1 Eigen aspecten van kwaliteit sociale veiligheid en welbevinden

Tevredenheidspeiling - belangrijkste conclusies, deze vergelijken met de vorige
peiling - ambities

leerlingen (LTP) Personeelstevredenheidpeiling 2019 1904020
Profileren  Waardering goed 8.1 Aandachtspunt
Schoolklimaat, sfeer,
samenwerking,Communicatie onderling

werkstress, ontspanning in de pauze

Contacten met kinderen  |  pedagogisch
klimaat,

groepsgrootte

contact met ouders gebouw, hygiëne
management

ouders (OTP) Oudertevredenheidspeiling 2019
Profileren Waardering Zeer tevreden 7.7 Aandachtspunt
De juf | meester Uitdaging, extra mogelijkheden voor 

meer aankunnen
De sfeer Kennisontwikkeling MB | BB
Begeleiding van de sgl Aandacht voor creatieve vakken (mu
Speelmogelijkheden op het plein Informatie bij start op school

personeel (PTP) Personeelstevredenheidpeiling 2019 1904020
Profileren  Waardering goed 8.1 Aandachtspunt
Schoolklimaat, sfeer, samenwerking,
communicatie onderling

werkstress, ontspanning in de pauze

Contacten met kinderen  |  pedagogisch
klimaat,

groepsgrootte

contact met ouders gebouw, hygiëne
management

Allen aandachtspunten: hygiëne, gebouw en ouders: veiligheid op weg naar school.
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Punten die we opgepakt hebben:
1. Groepsgrootte, werkdruk middelen zijn ingezet in het

verkleinen van de groepen naar een maximum van 28
kinderen in alle bouwen. Dit lukt net niet in de middenbouw,
niet in de onderbouw en wel in de bovenbouw. Verder is er
een onderwijsassistent aangesteld voor 5 ochtenden in de
week. okt 2020 Op 1 groep na zitten alle groepen op of
onder de 28 kinderen. De onderwijsassistent is er voor 5

2. dagdelen in de week. Er is 1 IB weggegaan daarvoor is een
RT voor 3 dagen in de week terug gekomen.

3. Er is een muziekdocent ingehuurd voor alle groepen 1 uur
per week (in blokken van 3 en dan 2 van de 3 wel). Vanaf
schooljaar 2020-2021 muziekonderwijs OB en MB alle weken 1
uur per week. BB kiest per project voor een discipline die past
bij het project. Denk aan muziek, dans, kunst enz.

4. Informatie bij start van de school. Er is een kaart ontwikkeld
voor alle nieuwe ouders, zodat ze weten waar ze welke
informatie kunnen vinden. In oktober 2020 update van de
kaart

5. Begrijpend lezen is in het Jenaparlement besproken en door
de leraren van de BB. Hieruit kwam dat de teksten soms te
moeilijk waren en ze hierdoor niet altijd goed mee konden
komen. Hier is naar gekeken door de BB. Wij kiezen bewust
voor een hoog niveau qua teksten.

6. Hygiëne |  gebouw het is een heel oud gebouw. Er is
voldoende schoonmaak, echter door het oude gebouw
blijven bijvoorbeeld wcś heel vies ruiken. Wij kunnen daar
verder niets aan doen.

7. Veiligheid op weg naar school. Hieraan is afgelopen jaar
samen met de ASV al heel veel aan gedaan. Ouderavond,
verkeersdeskundige, wijkteam, politie. Er is alleen zeer weinig
echt actie uit gekomen vanuit de kant van de gemeente.
De scholen hebben een project gehad en de conciërges
staan buiten te controleren of ouders zich aan de afspraken
houden. Ik heb na de vakantie wederom gesprekken
gevoerd met de gemeente, maar nog steeds blijft actie uit.
We hebben aan het begin van het schooljaar een
schoolproject gehad over verkeer en vervoer en in maart
nogmaals een verkeersproject in de bovenbouw. Ook dan
wordt dit wederom een onderwerp van gesprek. Verder
wordt er regelmatig een stukje in de nieuwsbrief geschreven
over de verkeerssituatie.  oktober 2020 alle mensen uit de
wijk, kerk en school hebben de handen ineen gesloten. Er is
een enquête uitgegaan over de verkeerssituatie. De
gemeente , verkeersdeskundige en wijkteam leefomgeving
zijn ingeschakeld zo hopen we samen een grote vuist te
kunnen maken.

8. Uitdaging voor kinderen die meer kunnen. De afgelopen 3
jaar is het team bezig geweest met scholing en het maken
van beleid. Hieruit is een kwaliteitskaart gekomen met
afspraken die gemaakt zijn. Op alle vakgebieden is
uitdaging, daarnaast is er vakoverstijgend ook uitdagend
werk. Dit jaar gaat de IB kijken wat we kunnen met de leerlijn
leren leren. We merken dat ouders soms verwachting
hebben die we niet na kunnen | willen komen. Bijvoorbeeld
een aparte plusklas maken. Voor de toekomst is het wel
belangrijk om te kijken of we ons hele programma niet op de
pluslijn kunnen zetten met onze populatie. okt 2020 we zijn
gestart met twee verrijkingsgroepen. Hierin wordt in een
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peergroep gewerkt aan de Mindset, vooruitwerklab,
breinbrekers en leren leren. Verder is de proef met het geven
van wiskunde ons goed bevallen. We hebben ook 13 8ste
jaars kinderen die vanaf januari wiskunde van ons krijgen.

9. Zitplaats in de klas. Dat hebben we uitgevraagd aan de
kinderen. Het heeft ermee te maken dat binnen ons
onderwijs kinderen om de 8 weken een andere plek krijgen.
Zo leren ze met iedereen samenwerken en samenleven. Dat
is niet op basis van keuze van de kinderen en zo kan het wel
voorkomen dat je bij iemand komt te zitten waar je minder
goed mee overweg kan.
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Hoofdstuk 5. Ondersteuning en extra
ondersteuning
5.1 Passend onderwijs
Als school van Flores Onderwijs zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband
PassendWijs. Het is ons streven om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten
bij de grote diversiteit aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze
leerlingen. In deze paragraaf beschrijven we kort hoe we passend onderwijs
realiseren. Om nauwkeurig te begrijpen op welke wijze we passend onderwijs
realiseren verwijzen we graag naar ons zorgplan.

“Ieder kind mag anders zijn om zichzelf te worden en verschillen mogen er zijn”.
Dit is het eerste basisprincipe van het Jenaplanconcept
Het ene kind heeft meer zorg nodig dan het andere. Een kind kan lees- of
rekenproblemen hebben of moeilijkheden met taal of spreken. Ook omgaan met
andere kinderen of psychosociale problemen zoals gepest worden of faalangst
kunnen kinderen parten spelen. Kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn
hebben ook onze zorg nodig.
Het team van de Heijenoordschool is er op gericht elk kind zoveel mogelijk te helpen.
In deze hulp zit een duidelijke opbouw en samenhang zoals in dit zorgplan
beschreven staat.
“Verschillen mogen er zijn en ieder kind is uniek”.

Niveaus van onderwijszorg:

0 Basisondersteuning:
De Basisondersteuning geeft aan wat de Heijenoordschool  zelf moet kunnen
organiseren met de voor de school beschikbare middelen.
Het niveau van de basisondersteuning wordt vastgesteld door het bestuur van het
Samenwerkingsverband.

De Basisondersteuning omvat 4 aspecten:
1. Basiskwaliteit: Dit gaat om de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt

door de inspectie van onderwijs.
2. Preventieve en lichte interventies: b.v. pre-teaching, verlengde instructie,

instructie op maat,  aanbod voor leerlingen met dyslexie of een aanpak voor
het voorkomen van gedragsproblemen.

3. Onderwijsondersteuningsstructuur: Hoe de school de ondersteuning heeft
georganiseerd, ook met welke organisaties  en eventuele specialisten

4. Planmatig werken: Volgens de cyclus van Handelingsgericht werken. Wat is
de onderwijsbehoefte van de leerling, daarna het passende
onderwijsaanbod organiseren en dit evalueren.

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs dat in de groep gegeven
wordt en voor de begeleiding van de leerling. De interne begeleider is
verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerkracht. De onderwijsbehoefte van
het kind  staat centraal. Positieve aspecten van ieder kind zijn van groot belang.
Wanneer de toetsresultaten beneden de 80% zijn, biedt de leerkracht  preventieve en
lichte interventies aan.  De leerkracht houdt in  Esis B bij wat hij heeft gedaan.
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Handelingsgericht werken door middel van:
● Groepsoverzicht en groepsplan:
Dit wordt door de leerkracht ingevuld en bijgesteld n.a.v. methode gebonden
toetsgegevens en Cito-toetsgegevens. Hierin staat ook de specifieke
onderwijsbehoefte van het kind|de kinderen. De leerkracht krijgt hier zicht op door
observatie van  het werkproces van de kinderen en de gesprekken met kinderen en
ouders. Het groepsoverzicht en het  groepsplan wordt met de  IB(Interne
Begeleider)besproken.

● Methodegebonden toetsen:
De resultaten van de  methodegebonden toetsen voor de vakken rekenen, taal,
spelling en begrijpend lezen worden op het Schoolnetwerk bijgehouden.

● Cito-toetsen:
In januari en juni worden de Cito-toetsen afgenomen volgens de kalender van de
Stichting PAS . (Zie bijlage)
De gegevens worden door de leerkracht ingevoerd in ESIS-B.
Na de afname worden de resultaten  besproken in de bouwvergadering.
Alle toetsresultaten  worden op leerlingniveau en groepsniveau door de leerkracht en
Interne Begeleider geanalyseerd en de te nemen maatregelen worden besproken.
De directie wordt geïnformeerd over de toetsresultaten door de IB.

● Observatie-instrument:
In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van Pravoo, een observatie- instrument.  Er
wordt gekeken naar het gedrag van het kind in de kring, het spelen, het werken, de
taal, het omgaan met anderen, de waarneming enz.
Vanaf groep 3  t|m 8 wordt gebruik gemaakt van Scol als leerlingvolgsysteem voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling.

● Gesprekken met ouders:
Gesprekken met ouders vinden plaats op data die staan vermeld in de
schoolgidsbijlage. Hiervoor zijn spreekavonden en verslagavonden vastgelegd.
Daarnaast kan er op initiatief van de leerkracht of de ouder tussentijds ook een
gesprek plaatsvinden. De leerkracht maakt een verslag
van dit gesprek. In dit verslag staat het doel van het gesprek en de afspraken die
gemaakt zijn. Dit verslag wordt opgeslagen  in Esis.

● Gesprek met de leerling:
Over het welbevinden en functioneren van het kind houdt de leerkracht gesprekken
met de leerlingen. Het resultaat van het invullen van de SCOL door leerkracht en BB
leerling kan ook een aanleiding zijn om in gesprek te gaan met de leerling.

● Groepsbespreking
Groepsbesprekingen worden tweemaal per jaar gehouden en staan vermeld in de
jaarplanner .
Deze bespreking gaat over het onderwijs dat in de groep gegeven wordt.
Het groepsoverzicht maakt deel uit van de groepsbespreking.
In het groepsoverzicht staat aangegeven welke onderwijsbehoefte de leerlingen
hebben. Dit is de taak en de verantwoordelijkheid  van de leerkracht. De IB volgt en
begeleidt dit.
Voor de groepsbespreking heeft de leerkracht de resultaten van de cito rekentoets
geanalyseerd en van spelling de IV en V scores.  Tijdens de groepsbespreking worden
de toetsgegevens nader bekeken en naar aanleiding  hiervan wordt bepaald of het
onderwijs voor elk kind effectief genoeg is geweest.
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Voorafgaand aan de groepsbespreking vindt er een  observatie plaats. De
observatievraag  van de leerkracht voor de  interne begeleider is gericht op de
onderwijsbehoefte van de leerling of afhankelijk van een speerpunt in dat schooljaar.
Het groepsoverzicht wordt  3 dagen voor de groepsbespreking naar de interne
begeleider gemaild
Na de bespreking van de groep als geheel worden de leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften geïnventariseerd. Deze leerlingen worden besproken in de
leerlingbespreking.

Leerlingbespreking:
In deze bespreking wordt de hulpvraag van de leerkracht ten aanzien van het
onderwijs aan de leerling besproken.
Op het formulier van de leerlingbespreking staan de specifieke onderwijsbehoeften
van de leerling uit de groep vermeld. Dit formulier wordt 3 dagen van te voren naar
de IB gestuurd.  Dit gaat om zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele en
pedagogische behoeften. Ook medische gegevens en gezinskenmerken worden
hierin opgenomen (zie format in de bijlage).
Het kan  zijn dat er n.a.v. deze bespreking afspraken gemaakt worden over de plaats
van de leerling in het groepsplan en afspraken over verdere begeleiding. Bijvoorbeeld
toetsing, gesprek met ouders, informatie verzamelen enzovoorts. Er volgt ook een
evaluatie afspraak over de genomen maatregelen tussen IB en leerkracht.

1. Extra ondersteuning, lichte ondersteuning
De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerling en de interne begeleider zorgt voor
de ondersteuning van de leerkracht.
De leerling heeft onvoldoende geprofiteerd van de preventieve en lichte interventies.
Er volgt een consultatie met de schoolcontactpersoon of  een bespreking in het
Zorgteam.

Consultatie:
Naar aanleiding van een hulpvraag van de leerkracht vraagt de IB advies aan de
schoolconsulent. De IB koppelt dit terug naar de leerkracht.

Zorgteam (ZT):
Hierin wordt een leerling besproken met eenvoudige of enkelvoudige problematiek .
De ouders worden voor die tijd geïnformeerd en geven schriftelijk toestemming.
De gegevens worden door leerkracht en ouders in het “Groeidocument” (zie
bijlage)gezet. De leerkracht krijgt ondersteuning van IB. IB stuurt  een week voor de
geplande afspraak de betrokken personen de gegevens.  De betrokken personen
zijn: de directeur (voorzitter) schoolcontactpersoon(orthopedagoog van “de Basis”)
,SGMW (Schoolgericht maatschappelijk werk) GGD (jeugdverpleegkundige).
De leerkracht|IB nodigt de ouders uit voor de ZT bespreking. De mogelijkheid bestaat
dat  er redenen zijn waarom de ouders niet worden uitgenodigd. De I.B en de
leerkracht hebben  die redenen  dan geïnventariseerd.
De ouders krijgen tijdens  de bespreking de gelegenheid  om nadere informatie te
geven.
Afhankelijk van de problematiek  kan er een externe betrokkene worden uitgenodigd,
zoals logopediste of fysiotherapeut.
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Na de bespreking wordt er een plan van aanpak opgesteld dat de volgende inhoud
kan hebben
● Individueel handelingsplan.
● Onderwijsontwikkelingsplan.
● Eigen leerlijn.
● Aanvraag Interventie van Passend Wijs. (zie bijlage)
● Aanvraag Onderzoek.
● Aanmelding voor het ZAT +(Zorgadviesteam Plus)voor complexe en
meervoudige problematiek
● Invullen van een Toelaatbaarheidsverklaring. (zie bijlage)
Het verslag van de bespreking wordt door de IB  gemaakt. Het verslag moet voldoen
aan de volgende eisen:
Wie is besproken, met welke hulpvraag en welke vervolgafspraken zijn gemaakt. Het
verslag staat in het “Groeidocument.”
Eventueel is er nog  een oudergesprek  over de resultaten van de bespreking in het
Zorgteam met leerkracht en IB.  De leerkracht en IB maken daarna afspraken  over
het te volgen  traject.

2. Extra ondersteuning, zware ondersteuning
De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerling en de interne begeleider is
verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerkracht.

De leerling heeft:
● onvoldoende geprofiteerd van de extra ondersteuning|lichte ondersteuning

onvoldoende geprofiteerd van de  aanpak n.a.v. de adviezen die vanuit het
Zorgteam zijn gegeven.

● Uit  onderzoek en observaties  kan blijken dat de leerling zware ondersteuning
nodig heeft.

Mogelijkheden:
● Er kan een  langdurig arrangement voor tijdelijke, of bepaalde of onbepaalde

tijd aangevraagd worden. (Maximum is nu een half jaar. )
● Aanmelden bij ZAT +.
● De directie wordt op de hoogte gebracht van het te volgen traject.  Van dit

voornemen worden de ouders door IB of leerkracht op de hoogte gesteld .
Ouders moeten toestemming geven.

Arrangement:
Een arrangement is eigenlijk een soort rugzak maar dan meer groepsgebonden. Een
arrangement kan  extra ondersteuning binnen het onderwijs bieden.
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De ondersteuningsstructuur binnen SWV PassendWijs:

A. Met inzet van het ondersteuningsteam
1. Consultatie ondersteuningsteam.
Bij consultatie staat de vraag om een advies in een gesprek centraal. Deze
consultatie wordt voor maximaal 3 uur ingezet. Een aanvraag gebeurt via de mail bij
de regiocoördinator.
2. Interventie.
Dit is een vorm van inzet voor maximaal 10 uur. Het gaat hierbij om de concrete inzet
gericht op de ondersteuningsvraag van de leerkracht en de  onderwijsbehoeften van
de leerling. Je kunt hierbij denken aan allerlei vormen van ondersteuning die de
onderwijsbehoeften van de leerling verduidelijken en het inzetten van een bepaalde
begeleiding. Binnen die 10 uur zal de transfer naar het handelen van de leerkracht
moeten plaatsvinden. (document ‘Aanvraag interventie’ zie bijlage) Een aanvraag
gebeurt via de mail bij de regiocoördinator.
3. Groepsinterventie.
Ondersteuning voor de hele stamgroep.
(document ‘Aanvraag groepsinterventie’ zie bijlage)

B. Uitvoeren van arrangementen
1. Arrangement aanvraag.
Deze aanvraag omvat alle arrangementen die een looptijd hebben langer dan 10
uur. Een arrangement wordt voor maximaal een halfjaar toegekend, na evaluatie en
aanpassingen in de doelen kan het arrangement een vervolg krijgen. Het
arrangement wordt ingezet bovenop de basisondersteuning. Bij deze vorm van extra
ondersteuning wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.(zie bijlage)
Voor de aanvraag wordt het Groeidocument gebruikt. De uitvoering kan
plaatsvinden door inzet van het ondersteuningsteam, door de inzet van de zware
ondersteuningsmiddelen van de school|het bestuur of een combinatie van beide. Bij
de aanvraag arrangement wordt dit onderscheid ook concreet beschreven
De aanvraag voor dit arrangement wordt naar de regiocoördinator gestuurd.
2. Arrangementen tijdelijke plaatsing op het S(B)O.
Dit zijn tijdelijke arrangementen met een aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor
plaatsing in het S(B)O voor de duur van maximaal 3 jaar. Voor de aanvraag wordt
het Groeidocument gebruikt. Een halfjaar voordat de toelaatbaarheid afloopt, vindt
evaluatie plaats met als vraag of een vorm van terugplaatsing mogelijk is.

C. Het Groeidocument is de leidraad voor de handelingsgerichte kijk- en werkwijze.
Het wordt gebruikt voor bijna alle leerlingen die besproken worden in een
multidiciplinair overleg.

ZAT +
Gesprekken met het ZAT+ vinden plaats buiten de school in aanwezigheid van de
voorzitter van het ZAT+ ,ouders,  de leerkracht en IB , de schoolcontactpersoon,
SGMW, de jeugdarts en Bureau Jeugdzorg.
Adviezen kunnen zijn:
● Handelingsgerichte  maatregelen.
● Basisonderwijs met eigen leerlijn, aanpassen uitstroomperspectief.
● Toelaatbaarheidsverklaring
● Meldingen in VIRA(Verwijsindex Regio Arnhem)|AMK (Advies Meldpunt
Kindermishandeling)
● Afstemming met overige hulpverleners
● Gesprekken met ouders door leerkracht en|of IB
● Vervolgbesprekingen te plannen
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Het verslag van dit gesprek wordt gemaakt door de administratieve ondersteuning
van het ZAT + en naar de school opgestuurd.
Hierna volgt een adviesgesprek op de school met de ouders. Hierbij zijn aanwezig: de
leerkracht, de IB en de schoolcontactpersoon.
Van dit gesprek maakt de IB een verslag.
De ouders krijgen alle verslagen .

5.2 Schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen van Flores Onderwijs hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de we de
basisondersteuning vormgeven en welke extra ondersteuning we kunnen bieden. Het
schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd. Het
schoolondersteuningsprofiel is te raadplegen via mijn.vensters.nl,  de website van de
school of op te vragen bij de directie.
De doelen voor het aankomend jaar zijn:

● De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig
hebben.

● Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen
leerlingen.

● De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met
specifieke  onderwijsbehoeften terug naar de voorschoolse voorzieningen of
de vorige school.

● Goede organisatie en personele kwaliteiten neerzetten t.b.v. begeleiding van
leerlingen met extra zorg.

● Spellingresultaten zijn op landelijk niveau. De kwaliteitskaart is ingevoerd in alle
stamgroepen.

● We verdiepen ons in PLG’s, leerteams en ontwikkelteams.We vinden dat het
samen werken aan en nadenken over onderwijs en de kwaliteit van onderwijs
het onderwijs aan kinderen ten goede komt.

● Binnen de leerteams spreken we elkaar aan en bevragen we elkaar over het
onderwijs.

De doelen voor de aankomende vier jaar zijn:
● De school verbetert het klassenmanagement zodat er meer gebruikt

gemaakt wordt van  materialen en methoden die differentiatie mogelijk
maken. (bijv. box met materialen voor meerbegaafden)

● Het personeel stemt het onderwijsaanbod  af op de onderwijsbehoefte van
de leerlingen en hun verschillende leerstijlen. Leerlijn Leren leren gefaseerd
invoeren.

● In de toekomst willen we ons gaan verdiepen in Opbrengstgericht Passend
Onderwijs (OPO) Met deze werkwijze worden schooldoelen geformuleerd en
kunnen de groepsplannen vervallen, omdat eraan schooldoelen wordt
gewerkt.

5.2.1 Extra ondersteuning
Voor kinderen die verrijking nodig hebben is er op de Heijenoordschool een uitgebreid
aanbod. Naast het compacten en verrijken in de groep op de gebieden
taal|rekenen|begrijpend lezen|WO en vreemde talen. Is er ook tijdens de projecten
een aanbod voor kinderen om aan de slag te gaan met een projectvraag. De
denksleutels worden ingezet om kinderen te prikkelen bezig te gaan met de hogere
denkvaardigheden.
Daarnaast is er één keer per week Russische les, gegeven door een Native Speaker en
één keer per week een verrijkingsgroep waar kinderen in een peer-group samen

39



kunnen werken aan opdrachten van het vooruitwerklab. Voor de achtste jaars
kinderen is er van januari een wiskunde programma.
In alle groepen is een verrijkingsbox aanwezig die ingezet kan worden zowel
zelfstandig als onder begeleiding van de stamgroepleider.
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Hoofdstuk 6. Organisatie
6.1. Externe samenwerking Mindmap

(Zie bijlage 10)

6.2. Ouderparticipatie
Binnen het Jenaplan nemen de ouders een belangrijke plaats in binnen de school.
Jenaplanscholen zijn gewend om ouders nadrukkelijk te betrekken bij het schoolleven.
Jenaplanscholen hebben ouders echt nodig om ambities waar te maken. Samen met
de kinderen en de stamgroepleiders moeten ouders werken aan een hechte leef- en
werkgemeenschap. Ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. (Velthausz &
Winters, 2014)

Wij hebben een grote diversiteit aan hulp van ouders:
● Er is een Ouderactiviteiten Commissie (OAC) die zich zo veel mogelijk bezig

houdt met de activiteiten die niet door de reguliere overheidsgelden vergoed
worden. Te denk valt dan een activiteiten zoals Sinterklaas, het kerstfeest,
schoolreisjes, culturele uitstapjes, voetbaltoernooi Middenbouw, etc.

● Er is een grote groep ouders die structureel werk verrichten zoals; de
luizenouders, pleinwachtouders, onderhoud DOCUM (bibliotheek),
bibliotheekouders, onderhoud onderWIJStuin, begeleiden tijdens de cluster
knutsels, etc

● Een groep ouders, jaarlijks in verschillende samenstelling, organiseren ons
Zomerfeest. Een feest compleet van, voor en door ouders. Hierbij worden ze
ondersteund door leerkrachten.

● Jaarlijks verzorgd er een enthousiaste groep ouders “Het oudertoneel”. Zij
creëren samen een voorstelling die drie keer opgevoerd wordt. Twee keer voor
de kinderen en personeel en in de avond voor de andere ouders.

● Aansluitend aan deze toneelavond organiseert een groep ouders “Het jaarlijkse
dansfeest” voor ouders en personeel.
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Ouderparticipatie MR
De MR van de Heijenoordschool is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van
de docenten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de
kwaliteit van de school. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het onderwijs, het welzijn van
de leerlingen, het personeel, de organisatie, de communicatie.

Zij communiceren daarover met de directie en onze achterbannen.  Zij opereren
procesgericht, open en met kennis van zaken. De rol die zij spelen ten aanzien van de
speerpunten uit het Jaarplan is initiërend en ten aanzien van de andere
onderwerpen, zoals voorgenomen besluiten, vooral participerend. Soms acteren ze
ook controlerend en maken ze gebruik van het uitoefenen van advies- en
instemmingsrecht.

We vinden het altijd weer bijzonder hoe groot de inzet is van veel ouders. Zonder hen
zouden wij niet de school zijn die we zijn. Wij maken dankbaar en heel graag gebruik
van de vele talenten die op deze manier onze leer- en leefgemeenschap
binnenkomen.
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Hoofdstuk 7. Personeelsbeleid
7.1. Gesprekkencyclus, professionalisering, scholingsplan in relatie tot OWK beleid
De gespreks- en ontwikkelcyclus is een instrument om de kwaliteiten en doelstellingen
van medewerkers en de organisatie aan elkaar te verbinden. We zijn daarbij gericht
op zowel de ontwikkeling van de individuele medewerker als op de ontwikkeling van
de (school)organisatie. Flores Onderwijs heeft bekwame medewerkers nodig en vindt
het van essentieel belang een omgeving te creëren waarin zij hun bekwaamheid
kunnen inzetten en verder ontwikkelen. Dit is een voorwaarde om goed onderwijs te
kunnen (blijven) geven.

Binnen de Heijenoordschool wordt op de volgende wijze invulling gegeven aan de
R&O cyclus.
● Jaarlijks vinden er R&O gesprekken plaats
● Er zijn minimaal 2 groepsobservaties door de directie per jaar
● Minimaal 1 keer per 4 jaar

7.2. Pedagogisch-didactisch handelen: eigen ambities van kwaliteit
Binnen de Heijenoordschool zorgen we voor een goede pedagogisch klimaat door te
werken via de groepsvormingkaart. Hierin staan de volgende fases beschreven:
forming fase, norming fase, storming fase, preforming fase en adjourning fase. In deze
kaart staat specifiek per fase beschreven wat wij doen om een goed pedagogisch
klimaat te krijgen en te houden.

De stamgroepleiders die op de Heijenoordschool willen werken en werken zijn
organisatorisch , didactische en pedagogische talenten. Wij verwachten dat we de
kinderen voorleven wat wij van ze verwachten. Daarnaast moeten de
stamgroepleiders drie verschillende jaargroepen kunnen bedienen, maar ook de
doorgaande leerlijnen op alle vakgebieden kennen van het jaar voor en na een
leerjaar. Dit betekent dat er veel tijd en energie wordt gestoken in kennis over de
inhoud van de diverse leerlijnen.

Buiten dat is onze ambitie om betekenisvol en vak integraal les te geven. Door steeds
onze keuze in het licht te houden van opbrengstgericht Jenaplanonderwijs maken wij
doordachte keuzes.
Binnen de projecten besteden wij aandacht aan begrijpend lezen, taal,
wereldoriëntatie.

7.3. Formatiebeleid
Op grond van de CAO op het Primair Onderwijs (artikel 2.7) formuleert Flores
Onderwijs het meerjarenformatiebeleid dat tenminste op de komende vier jaar
betrekking heeft. Dit beleid wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld na
instemming van de GMR. Hierin wordt de wijze van verdeling van de middelen
weergegeven en de personele inzet per school. Jaarlijks wordt de
meerjarenbegroting geactualiseerd en het beleid bijgesteld
waar nodig. Het schoolbeleid is een afgeleide van het overkoepelende
stichtingsbeleid.

Op de Heijenoordschool wordt het formatiebeleid samengesteld door het team.
Allereerst vindt er in januari een inventarisatie plaats binnen het gehele team. Hierbij
wordt gekeken naar de wensen van elk individu. Deze wordt door de directie in kaart
gebracht.
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Vervolgens maken de leerteams twee voorstellen. Daarin houden ze rekening met de
wensen van de teamleden en kijken naar het algehele belang van de school. De
voorstellen worden daarna door de directie tot één voorstel gegoten en eventuele
struikelblokken worden besproken met het MT. daarna worden individuele mensen
gesproken en gaat het voorstel naar de MR ter goedkeuring.

7.4. Taakbeleid
Taakbeleid is het realiseren van een optimale afstemming van het werk dat op school
moet gebeuren en de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het personeel, teneinde
de organisatiedoelen van de school en de organisatie te realiseren. Taakbeleid is
geen op zichzelf staand beleidsterrein. De kern van het taakbeleid is het creëren van
zodanige condities op school dat optimaal wordt ingespeeld op de belastbaarheid
van medewerkers, maar er ook rekening wordt gehouden met de kwaliteiten van de
individuele personeelsleden in relatie met de doelen die de organisatie stelt.
Met ingang van het schooljaar 2019 wordt de invulling van het taakbeleid binnen
vastgestelde kader vooral ingevuld door (een afvaardiging) van het team. Zij mogen
meedenken in het organiseren en gezamenlijk beslissen over de invulling van het
taakbeleid.  Zie bijlage 12: Werkverdelingsplan 2020-2021

7.5. Specialisten
Er is steeds meer behoefte aan verschillende specialismen en variëteit binnen teams
en dat vraagt om differentiatie in functies.  Om in deze behoefte te kunnen voorzien
hebben wij de volgende keuzes gemaakt:

● Wij hebben een WO specialist op school die de kartrekker is in de projecten
die op onze school plaatsvinden.

● Tevens is er ook een specialist begeleiden in de school. Dit is de Intern
Begeleider. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het begeleiden van de
stamgroepleiders.

● Om te kunnen leren is een veilige schoolomgeving volgens ons van zeer groot
belang. Daarom hebben wij gekozen voor een gedragsspecialist. Zij zorgt
samen met het ontwikkelteam voor een helder beleid op het gebied van SEO.
Tevens is ze verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid.

● Aan onze school is een intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur verbonden.
Hij verbindt ouders met een kleine portemonnee om hun kinderen toch te
laten sporten of deel te laten nemen aan culturele activiteiten.

● Er zijn drie vertrouwenspersonen voor ouders|kinderen binnen onze school.
Twee van onze medewerkers zijn gespecialiseerd in klachten die te maken
hebben met een onprettig|onveilig gevoel in relatie tot onze school,
Kinderen|ouders en medewerkers en een daarvan op het gebied van de
bescherming|klachten op het gebied van de AVG.

7.6. Samen opleiden|opleidingsscholen

7.6.1. Samenwerking HAN
Onze school werkt samen met de Pabo van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. De hoofddoelstellingen van de samenwerking zijn de kwaliteitsverbetering
van het opleiden en het professionaliseren van toekomstige leraren en zittend
personeel binnen het PO en de lerarenopleiding. Naast het bieden van
stageplaatsen, wordt er ook op andere manieren samengewerkt tussen school en
opleiding. Het doen van onderzoek vanuit een gezamenlijk vastgestelde regionale
innovatieagenda is een activiteit die binnen de duurzame samenwerking tussen Flores
Onderwijsscholen en de HAN Pabo.
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iXperium
De mogelijkheid om via studenten devices te lenen voor gebruik binnen de groepen
en te koppelen aan de lessen. Leerkrachten worden hierdoor gestimuleerd om kennis
te maken met de verschillende mogelijkheden.
- Inzet van expertise van een docent van de opleiding. Deze docent is betrokken bij
speerpunten binnen het jaarplan op 1 specifiek onderdeel. Studenten uit
verschillende fase van de opleiding voeren onderzoekende taken uit gerelateerd aan
het plan van het betreffende ontwikkelteam. Met als doel om de
onderzoeksvaardigheden van studenten te versterken gerelateerd aan actuele
ontwikkelingen binnen de school.
Kennisdeling met studenten van de Pabo HAN m.b.t. het Jenaplan onderwijs. Doel;
studenten krijgen inzicht in verschillende concepten. In ons geval het Jenaplan
onderwijs.
Wij werken met getrainde mentoren. In samenwerking met de schoolopleider worden
er twee keer per jaar schooljaar bijeenkomsten georganiseerd om kennis en
vaardigheden up to date te houden. De schoolopleider stemt gedurende het
schooljaar met mentoren af over begeleiding van de stagiair.

Ons doel is om samen met Flores Onderwijs een helder geformuleerd
praktijkprogramma “Samen Opleiden” te hebben vormgegeven.

Opleidingsschool
Wij zijn een opleidingsschool van de HAN-Pabo. Dat betekent dat wij structureel
stageplaatsen bieden aan studenten van de HAN-Pabo; propedeusestudenten (1ste
jaars), studenten uit de kernfase (2e en 3e jaar), LIO-studenten (afstudeerfase),
Pabo-ALO studenten en ALPO-studenten (universitaire studenten). Daarnaast bieden
wij ook studenten van ROC het RijnIJssel de mogelijkheid om bij ons stage-ervaring op
te doen als onderwijsassistent.

Sinds 2017 zijn wij een Opleidingsschool. Bij de opleidingsscholen ligt een grote nadruk
op het doen van onderzoek en het ontwikkelen van de onderzoekende houding. Dat
is voor aankomende leraren een pre, want het uitvoeren van onderzoek op eigen
school is tegenwoordig een steeds belangrijker instrument om het onderwijs en
schoolbeleid mede te ontwikkelen.

Bij ons op school werkt Christel Verstege als schoolopleider. Christel stuurt het
opleidingsproces aan en heeft nauw contact met de mentoren (stagebegeleider in
de klas), de docenten van de Pabo en andere schoolopleiders van Flores Onderwijs

Wij hebben als team bewust gekozen om een opleidingsschool te zijn. Als team
hechten wij er namelijk veel waarde aan om onze toekomstige collega's werkervaring
op te laten doen in onze praktijk. Ons team is getraind in het mentorschap en heeft
ervaring in het competentiegericht begeleiden van studenten. Daarnaast geeft het
ons de mogelijkheid om, via studenten en vakdocenten van de Pabo, de nieuwste
kennis en inzichten in de school te halen voor verdere ontwikkeling en
professionalisering.

7.7. Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding
Conform de wet WPO dient er een evenredige vertegenwoordiging te zijn van
vrouwen in de schoolleiding. Het bestuur moet hierover verantwoording afleggen en
plannen presenteren om aan deze eis te voldoen of inzichtelijk te maken dat zij er aan
voldoen.
Op onze school hebben wij sinds 2011 een vrouwelijke directie. Daar de directie uit
slechts één persoon bestaat is er geen sprake van evenredige vertegenwoordiging.
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Hoofdstuk 8. Kwaliteitszorg
8.1. Data verzamelen

8.1.1. Leerlingvolgsysteem
Alle scholen van Flores Onderwijs maken gebruik van Citotoetsen om leerwinst te
monitoren. Binnen Flores Onderwijs wordt gebruik gemaakt van de digitale
LAS-omgeving van Rovict;  Esis, om het leerlingvolgsyteem vorm te geven. Flores
Onderwijs vindt het bepalen van de leerwinst cq. het monitoren van de manier
waarop deze behaald wordt het belangrijkste doel van het leerlingvolgsysteem, zowel
op individueel niveau, als dat van de groep en de school. Cito meet de leerwinst op
betrouwbare en inzichtelijke wijze en daarom  heeft Flores Onderwijs, samen met
SKPCPO Delta afgesproken om de toetsen van Cito te gebruiken.
Naast de methode-onafhankelijke toetsen van Cito nemen we ook
methode-afhankelijke toetsen af. Deze toetsen geven inzicht in het
beheersingsniveau. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt
bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
In de Citotoetsen komen ook opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de
lesstof of in sommige gevallen opgaven die niet behandeld zijn in de aangeboden
lesstof. De methodegebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat
bij de Citotoetsen dit minder het geval is

8.1.2. CET
Alle scholen van Flores Onderwijs nemen de Centrale Eindtoets af. De Centrale
Eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Wij
nemen ook  het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie af. De Centrale Eindtoets
toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle
rekendomeinen binnen de referentieniveaus. In Arnhem worden de eindopbrengsten
van alle scholen gemonitord door de stichting PAS.  In de Arnhemse Monitor Primair
Onderwijs (AMPO) staan de eindopbrengsten van de Arnhemse basisscholen centraal
aan de hand van de gegevens van de Centrale Eindtoets.

8.1.3. Het jonge kind
Pravoo is een Toolbox voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Het bevat
verschillende Tools om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en bij eventuele
achterstanden een interventie in te zetten. Pravoo is een observatie systeem. De
ontwikkeling van Pravoo is een samenwerking tussen orthopedagoog Luc de Koning
en het team van Dapto, het onderwijssysteem van Unilogic.

8.1.4. Volgen van sociale en maatschappelijke competenties
In het leerlingdossier verzamelen de scholen van Flores Onderwijs naast informatie
over leren en leerwinst voor de cognitieve vakken, ook informatie over de sociaal
emotionele ontwikkeling van het kind. We  gebruiken hiervoor de Sociale
Competentie Observatie Lijst (SCOL) en LeerlingSCOL, die in april 2017 is uitgebreid
met de schalen Welbevinden en Sociale Veiligheid, omdat deze geïntegreerd kan
worden in ons digitaal leerlingdossier (Esis B). De SCOL bevat naast een
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie dus ook een monitor functie van de
sociale veiligheid en welbevinden van in ieder geval de leerlingen uit de bovenbouw.
Wanneer Flores Onderwijs de leerlingentevredenheidspeiling afneemt (één keer per
twee jaar) is de sociale veiligheid en welbevinden geïntegreerd en hoeven de
scholen deze niet ‘los ’af te nemen.
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8.1.5. Overige manieren om ontwikkeling te volgen
We gebruiken Easy rapport om de kinderen en ouders een beeld te geven over de
ontwikkeling van het kind t.o.v. zichzelf en t.o.v. de groep. In het rapport staat naast
een genormeerde weergave ook een kindschets die de stamgroepsleider naar het
kind toe heeft geschreven.
De kinderen van de midden en bovenbouw volgen de eigen ontwikkeling door een
hier ben ik trots op verslag te maken. De kinderen blikken hier terug op hun eigen
ontwikkeling.
Verder worden er in de bovenbouw driehoeksgesprekken gevoerd waarbij het kind
wordt betrokken bij de eigen ontwikkelen en worden er doelen opgesteld voor de
komende periode.

In de onderbouw krijgen de kinderen naast een verslag vanuit Pravoo een Dit ben ik
verslag. Hierin vertellen de kinderen zelf hoe ze zijn en blikken ze terug op hun
ontwikkeling.

8.1.6. Tevredenheidspeilingen
De tevredenheidspeilingen zijn een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe
effectief ons onderwijs is. Een analyse van de tevredenheid van leerlingen of ouders
kan een goed startpunt zijn voor het bepalen van verbeterpunten voor
onderwijskwaliteit en ook een evaluatiemoment voor reeds in gang gezette
verbeteringen n.a.v. de vorige peiling. Daarnaast is het vanaf schooljaar 2015-2016
door de wet 'Zorgplicht veiligheid op school', voor scholen verplicht om elk jaar de
sociale veiligheid op school te onderzoeken onder een representatief deel van de
leerlingen. Met de tevredenheidspeiling onder leerlingen wordt voldaan aan deze
monitoringsplicht. De scholen van Flores Onderwijs nemen eens per twee jaar de
leerlingen-  ouder- en medewerkerstevredenheidspeiling af.

8.2. Data duiden, doelen formuleren en doen

8.2.1. Diepteanalyse
Tweemaal per jaar worden de opbrengsten van de Cito toetsen geanalyseerd op
schoolniveau en groepsniveau. De uitslagen worden in een teamvergadering
besproken met het gehele team. N.a.v deze data en de data die uit de Centrale
Eindtoets komt, kijken we of we patronen kunnen ontdekken om zo in het begin van
het proces dingen anders aan te pakken om resultaten te verbeteren.
De resultaten worden ook in de leerteams besproken. Hieruit worden o.a. de
gegevens gehaald om met het leerteam een leervraag op te stellen.
In de groepsbesprekingen wordt er op groepsniveau en individueel niveau gekeken
naar de analyses. Aan de hand hiervan worden de stamgroepsanalyses gemaakt.

8.2.2. CET analyse
Eens per jaar maken we een analyse van de CET. Uit de laatste CET analyses wordt
duidelijk dat rekenen beneden het gewenste niveau ligt. Het meest opvallende
onderdeel is automatiseren.
Het ontwikkelteam rekenen is bezig met een rekenverbeterplan. De aankomende
jaren is rekenen een groot ontwikkelpunt voor de Heijenoordschool. Er zal tevens een
traject komen om de kwaliteit van de instructies te verhogen en om een nieuwe
methode, te weten Junior getal en ruimte, in te voeren.
De onderbouwgroepen zijn begonnen met een kwalitatieve inhaalslag wat betreft de
rekeninstructies en volgen de cursus met sprongen vooruit. Voor meer informatie zie
de kwaliteitskaart rekenen.
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8.2.3. Methodegebonden toetsen
Naast de methode onafhankelijke CITO toetsen maken we gebruik van
methodegebonden toetsen om de ontwikkeling van kinderen te volgen.
Methodeonafhankelijke toetsen gebruiken we om vaardigheidsgroei vast te stellen.
Methodetoetsen helpen leerkrachten om te bepalen aan welke cruciale leerdoelen
er met kinderen gewerkt gaat worden.

8.2.4. Schoolbespreking
De schoolopbrengsten worden 2 keer per jaar met het gehele team besproken n.a.v.
de opbrengsten van de LOVS toetsen en de eindtoets basisonderwijs. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de data die verkregen is vanuit OPO |  Focus PO. Het doel
hiervan is dat het team goed zicht krijgt op de gehele ontwikkeling van alle kinderen
in de school. De trends die zichtbaar zijn worden besproken en er wordt gekeken wat
er op school |  bouw |  groep |  individueel niveau moet gebeuren.

8.2.5. Groepsbesprekingen
Groepsbesprekingen worden tweemaal per jaar gehouden en staan vermeld in de
jaarplanner .
Deze bespreking gaat over het onderwijs dat in de groep gegeven wordt.
Het groepsoverzicht maakt deel uit van de groepsbespreking.
In het groepsoverzicht staat aangegeven welke onderwijsbehoefte de leerlingen
hebben. Dit is de taak en de verantwoordelijkheid  van de leerkracht. De IB volgt en
begeleidt dit.
Voor de groepsbespreking heeft de leerkracht de resultaten van de cito rekentoets
geanalyseerd en van spelling de IV en V scores.  Tijdens de groepsbespreking worden
de toetsgegevens nader bekeken en naar aanleiding  hiervan wordt bepaald of het
onderwijs voor elk kind effectief genoeg is geweest.
Voorafgaand aan de groepsbespreking vindt er een  observatie plaats. De
observatievraag  van de leerkracht voor de  interne begeleider is gericht op de
onderwijsbehoefte van de leerling of afhankelijk van een speerpunt in dat schooljaar.
Het groepsoverzicht wordt  3 dagen voor de groepsbespreking naar de interne
begeleider gemaild. Na de bespreking van de groep als geheel worden de leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften geïnventariseerd. Deze leerlingen worden
besproken in de leerlingbespreking.

8.2.6. Beredeneerd aanbod
Voor de verschillende vakgebieden zijn er kwaliteitskaarten waarin beschreven staat
op welke manier we ons aanbod beredeneerd geven aan de kinderen. Daarnaast
zijn er analysedocumenten per stamgroep waarin beschreven is wat welk kind op
welk vakgebied extra nodig heeft om minimaal het basisaanbod te kunnen volgen.

8.2.7. Leerlingbesprekingen
In deze bespreking wordt de hulpvraag van de leerkracht ten aanzien van het
onderwijs aan de leerling besproken.
Op het formulier van de leerlingbespreking staan de specifieke onderwijsbehoeften
van de leerling uit de groep vermeld. Dit formulier wordt 3 dagen van te voren naar
de IB gestuurd.  Dit gaat om zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele en
pedagogische behoeften. Ook medische gegevens en gezinskenmerken worden
hierin opgenomen. Het kan  zijn dat er n.a.v. deze bespreking afspraken gemaakt
worden over de plaats van de leerling in het groepsplan en afspraken over verdere
begeleiding. Bijvoorbeeld toetsing, gesprek met ouders, informatie verzamelen
enzovoorts. Er volgt ook een evaluatie afspraak over de genomen maatregelen
tussen IB en leerkracht.
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8.3. Interne audit
Alle scholen van Flores Onderwijs nemen deel aan interne audits. Het belangrijkste
doel van de audits is: leren van elkaar.  De interne audits dienen naast ‘leren van
elkaar’ nog een belangrijk doel, namelijk als bruikbaar instrument in de
kwaliteitszorgcyclus en meer specifiek om voortgang van verbeterprocessen te
meten. De doelen die beoogd worden met het houden van interne audits zijn:
● Het schoolteam kan zich een beeld vormen van de ontwikkelingsfase waarin het

zich bevindt.
● De schoolleider kan zijn|haar eigen bevindingen over de voortgang van de

kwaliteitsontwikkeling en ook de effecte van interventies toetsen.
● Op basis van de bovengenoemde punten kan een ‘maatje’ gevormd worden

met een andere school om te komen tot leren van elkaar.
● De schoolleider en het bestuur kunnen gezamenlijk het kwaliteitsbeleid

evalueren en zonodig doelstellingen wijzigen en verantwoording afleggen.
● Scholen kunnen op onderwerp geclusterd worden om gezamenlijk te

professionaliseren op dat onderwerp, waarbij de nadruk ligt op leren van elkaar
tussen de leerkrachten.

● Het management, en in afgeleide zin het bestuur, kunnen verantwoording
afleggen over het gevoerde kwaliteitsbeleid.

Tijdens de audit onderzoekt het auditteam in hoeverre de beoordelingscriteria (het
referentiekader van Flores Onderwijs), de schooldocumenten en het handelen van
het personeel met elkaar verbonden zijn en wat de sterke- en verbeterpunten hierin
zijn. Zij doen dit door klas(groeps)bezoeken af te leggen en gesprekken te voeren met
betrokkenen. Tussentijds stemmen de auditoren hun bevindingen met elkaar af om zo
te komen tot verdiepingsvragen en uiteindelijk tot een eenduidige beeld. De
terugkoppeling vindt plaats in een eindgesprek met de schoolleiding en bij voorkeur
het hele team. De bevindingen van het auditteam en de reactie van de school
worden vervolgens vastgelegd in een auditverslag. Terechte ontwikkelpunten die uit
de audit naar voren komen zijn verwerkt in het meerjarenplan.

8.4. MARAP
Eens per half jaar vindt een gesprek rondom de managementrapportage (MARAP)
plaats tussen de directeur van onze school en een lid van het College van Bestuur.  In
de managementrapportage legt de schooldirecteur verantwoording af over een
aantal vooraf gedefinieerde indicatoren ten aanzien van hun school. In de MARAP
wordt besproken of indicatoren op orde zijn, eventueel worden bepaalde indicatoren
nader uitgelicht en afspraken gemaakt over acties en wordt er gesproken over
onderwijskundig leiderschap in relatie tot de ontwikkeling van de school.
Indicatoren:
- Onderwijs (eindopbrengsten)
- Basis op orde:  Check op beschikbaarheid verplichte documenten op Vensters
PO, schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs en de website van de school.
- Ontwikkeling leerlingaantal in relatie tot de wijk
- Personeelsbeleid
- Ziekteverzuim
- Financiën
- Communicatie o.a.
● Hoe verloopt de communicatie met leerlingen (Jenaparlement)?
● Hoe verloopt de communicatie met ouders?
● Is instemming van de MR gevraagd en ontvangen op jaarplan en formatie?
● Zijn er klachten bekend bij de klachtenbemiddelingscommissie?
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8.5. Evaluatie
Flores Onderwijs verwacht van al haar scholen (onafhankelijk van onderwijsconcept
en identiteit) dat zij ten minste jaarlijks, liefst twee keer per jaar evalueren. Aan het
eind van het schooljaar schrijven we een schoolzelfevaluatie. Deze zelfevaluatie
bestaat tenminste uit:
● Het jaarverslag dit is een de evaluatie van het jaarplan aangevuld met
aanvullende informatie betreft:
- Sociale veiligheid en welbevinden
- Burgerschap
-Tevredenheidspeilingen
- Onderwijsleerproces
- Extra ondersteuning
- Personeelsbeleid
- Lesuren verantwoording
● Diepte-analyse van de tussenopbrengsten. Scholen mogen kiezen of zij voor
het analyseren van de tussenopbrengsten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem
hiervoor de diepte- analyse van Cito gebruiken, waarin een inzichtelijk analyse
stappenplan gevolgd kan worden (met daarin de vaardigheidsgroei- analyse, die de
leerwinst van zowel de individuele leerlingen, als van de groep in één oogopslag
weergeeft – zeer bruikbaar voor de groepsbesprekingen) of de informatie uit Esis B
halen.
● Analyse CET
Op basis van de jaarevaluatie wordt het meerjarenplan en het jaarplan worden
bijgesteld.

8.6. Kwaliteitscultuur
Het streven naar kwaliteit is geen papieren werkelijkheid, maar zit ook verankerd in de
mensen, in de professionele cultuur. Een cultuur van ´samen elke dag een beetje
beter´.
Stichting LeerKRACHT heeft een vorm gevonden om teams eigenaar te laten zijn van
de veranderingen die nodig zijn om het onderwijs samen elke dag een beetje beter
te maken. De Arnhemse schoolbesturen (Delta en Flores Onderwijs) hebben in het
voorjaar van 2017 besloten de begeleiding van verandertrajecten vanaf schooljaar
2017-2018 intern te gaan organiseren. Deze begeleiding door interne coaches heeft
de naam LeerKRACHT 2.0 meegekregen. Scholen die het LeerKRACHT-traject volgen
maken dus geen rechtstreeks gebruik van de begeleiding door Stichting LeerKRACHT
als facilitator voor de verandertrajecten.

De school als Professionele Leergemeenschap (PLG) is een programma voor scholen
die zich willen ontwikkelen tot een goed functionerende PLG. Dit is een school waarin
teams structureel leren werken aan hun professionaliteit en aan de continue
verbetering van de onderwijskwaliteit.

Deze leerlijn biedt ondersteuning in de ontwikkeling naar een PLG op basis van
wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring van inmiddels honderden
scholen. Het traject bestaat uit sessies waarin teams werken aan hun
kennisontwikkeling en leren werken in leerteams. In de leerteams richten docenten
zich samen op het ontwikkelen van hun professionaliteit, vakmanschap en de
verbetering van het onderwijsprogramma. In de sessies staan de methodieken van
actieonderzoek, Lesson Study en datateam methodiek centraal.

In het begin van het traject vindt de training Persoonlijk Leiderschap en
Teamdynamiek plaats, waarin de focus ligt voor deelnemers om doelgericht leiding te
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geven aan de ontwikkeling. Het tonen van effectief leiderschap is namelijk een
essentiële attitude binnen een PLG.

Daarnaast wordt gewerkt vanuit een stevige onderwijskundige basis die steeds door
docenten wordt vertaald naar het handelend vermogen in de praktijk. Er worden
geen kant-en-klare oplossingen geboden, maar kennis en strategieën die docenten in
staat stellen om een gezamenlijke koers te varen. In leerteams wordt ieders
professionele capaciteit optimaal benut om gedegen keuzes te maken op basis van
wetenschappelijke inzichten, kritische reflecties en een gedeelde visie op goed
onderwijs.
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Hoofdstuk 9. Financiën
9.1. (Vrijwillige)Ouderbijdrage|(Vrijwillige)Overblijfkosten | Overig
Onze school kent een tweetal bijdragen die we aan ouders vragen. Deze zijn conform
de wetgeving van vrijwillige aard.  De bijdragen die we jaarlijks aan ouders vragen
staan hieronder beschreven. Tevens beschrijven wij hier op welke wijze wij dit aan de
ouders communiceren.

9.1.1. Vrijwillige Ouderbijdrage
Wij ontvangen vanuit de Overheidsgelden geld om in te zetten voor personeel,
huisvesting, schoolmaterialen zoals boeken en schriften, e.d.

Om onze school elan te geven en naast boeken en schriften de schooltijd voor onze
kinderen bijzonder te maken vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor allerlei extra activiteiten zoals sinterklaas,
kerst, schoolreisjes, extra tijdschriften, onderhoud aan de onderWIJStuin en nog veel
meer. Hierdoor is onze school een kleurrijke, inspirerende maar vooral een fijne
omgeving om in op te groeien.

De bijdrage is per kind per schooljaar (voor kinderen die later instromen wordt de
hoogte van deze bijdrage aangepast). De hoogte van de ouderbijdrage is €50,00 en
wordt ieder schooljaar door de MR vastgesteld. Wij kunnen al jaren onze
ouderbijdrage laag houden omdat wij genieten van een zeer hoge
ouderbetrokkenheid, betrokken collega's maar vooral creatief omgaan om met
weinig middelen het optimale eruit te halen.

De kinderen waarvan de ouders niet aan de ouderbijdrage kunnen of willen voldoen
sluiten wij natuurlijk nooit uit. Tenslotte moeten en willen we het samen doen. Wel
gaan we in gesprek met de ouders en bij het niet kunnen betalen van de
ouderbijdrage kijken wij hoe we daar samen een (maatschappelijke) oplossing voor
kunnen vinden.

9.1.2. Vrijwillige Overblijfbijdrage
Op onze school hanteren wij een continurooster. Alle kinderen eten en spelen tijdens
de pauze op school.

Wij beschikken over de luxe dat wij dit zelf kunnen organiseren en geen gebruik
maken van veelal dure professionele tussenschoolse organisaties, deze vragen vaak
honderden euro's per jaar aan de ouders om het te realiseren.

Bij ons op school hebben we de zogenaamde "pleinwachtouders", hierdoor kunnen
wij de kosten per kind per jaar érg laag houden te weten €12,50

Van deze vergoeding worden de pleinwachtouders betaald. Sommige ouders willen
hier geen vergoeding voor en doneren het aan de kinderen om bijvoorbeeld nieuw
buitenspeelmateriaal of nieuw ontdekkingsmateriaal voor de onderWIJStuin aan te
schaffen.

Deze manier van samenwerking tussen ons en de ouders kenmerkt een van de
doelen van onze school; een leef- en werkgemeenschap zijn voor alle kinderen,
ouders en personeel.
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9.1.3. Extra informatie voor ouders: Gelrepas
Wanneer ouders recht hebben op de Gelrepas, kunnen ze dat aangeven bij de
directie. Wij ontvangen de ouderbijdrage dan via de betrokken instantie. Omdat dit
ieder jaar verschilt verzoeken we dit telkens aan het begin van het nieuwe schooljaar
aan te geven. De Gelrepas dekt de kosten voor de ouderbijdrage. De Gelrepas moet
door de ouders zelf aangevraagd worden daar hebben wij geen invloed op.

9.1.4. Extra informatie voor ouders: Stichting Leergeld | Wat kunnen ouders aanvragen
Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden stelt zich ten doel om kinderen uit de
gemeentes Arnhem Renkum en Rheden de mogelijkheid te bieden om mee te doen.
Daartoe verschaffen wij o.a. een fiets en|of een laptop. Daarnaast ondersteunen wij
-deels- de kosten om deel te nemen aan schoolkampen, -excursies en andere
schoolactiviteiten. In voorkomende gevallen kunnen kinderen ook een beroep doen
op Leergeld voor het lidmaatschap van een sportclub, muziekles of kunstzinnige
vorming of scouting.

9.1.5. KINDPAS Arnhem

Vanaf heden kunt u de Kindpas voor de gemeente Arnhem weer aanvragen.
Heeft u kinderen in de leeftijd van 6 t|m 17 jaar en denkt u hiervoor in aanmerking te
komen?
Meld u dan aan via onze website of stuur een mail naar:
kindpasarnhem@leergeldarnhem.nl

Kijk ook op de speciaal op deze website aangemaakte pagina: Kindpas ArnhemDe
ouders moeten zelf een aanvraag indienen daar hebben wij geen invloed op.

9.1.6. Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen
maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook
voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis
geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de
contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of
de huur van een instrument.

Hoe werkt het?

1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door de intermediair van onze
school of via het wijkteam. Bij ons op school hebben wij een intermediair
aangesteld te weten Sebas Hengst. Hij is te bereiken op het e-mailadres
sebas.hengst@floresonderwijs.nl ;

2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
3. De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is

en laat dit je dat weten;
4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of

andere organisatie waar je kind op les wil;
5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub|lesgever. Je

ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een
verjaardagsbox? Ga naar www.samenvoorallekinderen.nl.
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