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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Voor u ligt het schoolplan van basisschool De Lingelaar. In het eerste hoofdstuk van dit schoolplan 

blikken we terug op het vorige schoolplan en staan we stil bij wat er de afgelopen jaren is 

gerealiseerd. Daarnaast beschrijven we hoe dit huidige schoolplan tot stand is gekomen.  

1.1 Terugblik vorig schoolplan 

Het vorige schoolplan liep van 2016 tot 2019. We blikken kort terug op de doelen die we onszelf de 

afgelopen jaren hebben gesteld. Hieronder staat een opsomming van de speerpunten van beide 

scholen. In de evaluatie staat beschreven hoe er invulling is gegeven aan deze punten. 

1.1.1 Gerealiseerd  

Terugblikkend op de schoolplannen (planperiode 2016–2019) kunnen we constateren dat we 

de afgelopen periode veel nieuw beleid hebben geïmplementeerd. In ons veranderingsproces stond 

het ontwikkelen en gebruik maken van kwaliteit centraal. Daarmee hebben we een flinke slag 

gemaakt in de ontwikkeling naar een meer opbrengstgerichte cultuur op school en in de groep. We 

constateren dat de resultaten van onze scholen verbeteren en zijn ons bewust dat we ons moeten 

blijven inspannen deze verbetering duurzaam te laten zijn.  

 

Gerealiseerd: 

● Borgen van reeds geïnitieerde onderwijskundige ontwikkelingen (activerende werkvormen, 

directe instructie, klassenmanagement, Snappet, begrijpend lezen, groepsplannen) 

● Ontwikkelen van een professionele cultuur, met focus op de professionele dialoog, doelen 

stellen en aanspreken van elkaar 

● Analyseren van de resultaten  

● Coöperatief leren/ samenwerkend leren 

● Een doorgaande lijn op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling 

● Talentateliers/ keuzecursus: ontdekkend en onderzoekend leren 

● Goede samenwerking met de partners van de Brede School 

1.1.2 Stand van zaken 

De school staat een uitdagende tijd te wachten. De grootte van de nieuwe school bestaat uit 

ongeveer 335 leerlingen. Schooljaar 2018 - 2019 stond grotendeels in het teken van de gerealiseerde 

fusie tussen de Anne Frankschool en de Toermalijn. Dit schooljaar is gebruikt om de 

FusieEffectRapportage op te stellen en daaruit door middel van werkgroepen de nieuwe school vorm 

te gaan geven. De uitvoering  van alle plannen zal in schooljaar 2019-2020 plaatsvinden. De 

leeropbrengsten van beide scholen geven aanleiding om aandacht te hebben voor onderstaande 

speerpunten. 

 

Speerpunten komende 4 jaar: 

- Opbrengsten duurzaam verbeteren (focus op woordenschat/begrijpend lezen) 

- Coöperatief leren 

- Expliciete Directe Instructie 

- Opbrengstgericht Passend Onderwijs 
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- Vorming van de Professionele leergemeenschap 

- Schoolcultuur (schoolvorming, teamvorming en groepsvorming) 

- Invoeren methodes en borgen aanpak en didactiek 

1.2 Totstandkoming van dit plan 

Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met beide teams, Medezeggenschapsraden (MR) en 

werkgroepen. De opbrengst uit de FER is leidend voor dit schoolplan. Hierbij is rekening gehouden 

met het strategisch beleidsplan van DeBasisFluvius. 

Hoofdstuk 2. Ons bestuur 

Onze basisschool maakt deel uit van stichting DeBasisFluvius. De scholen van DeBasisFluvius bieden 
passend onderwijs voor kinderen in Arnhem en Renkum. Op 41 locaties doen 34 scholen, 32 
directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services center samen het beste voor ieder 
van de meer dan 9000 kinderen.  

2.1 Missie 

DeBasisFluvius 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  

DeBasisFluvius beschrijft haar visie uitgebreid in het strategisch beleidsplan. Hieronder wordt de 

visie van de stichting verkort weergegeven. Alle basisscholen van DeBasisFluvius 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. 
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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 DeBasisFluvius 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.  

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 DeBasisFluvius 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 DeBasisFluvius 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 

DeBasisFluvius 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. DeBasisFluvius streeft ernaar dat alle 
leerlingen het fundamenteel niveau behalen, voor taal- en rekenen.  
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Hoofdstuk 3. Onze school: visie en identiteit 

3.1 Algemene kenmerken  

 

De Lingelaar maakt deel uit van de Stichting DeBasisFluvius. Wij werken samen aan eigentijds, 
innovatief en dynamisch onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond en 
onderwijsconcept. Voor de uitwerking van de missie en visie van ons bestuur verwijzen wij naar 
Strategisch beleidsplan van de stichting DeBasisFluvius 
 
De Lingelaar is gelegen in de wijk de Laar Oost en maakt deel uit van DeBasisFluvius, stichting voor 
openbaar en christelijk onderwijs in Arnhem. De school is gehuisvest in een Brede School met 1 
andere basisschool en een kinderdagverblijf, waar voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd. Het 
team zal volgend schooljaar bestaan uit een directeur, locatieleider, 2 IB-ers, 23 leerkrachten, 
waarvan 1 fulltime en 22 parttime (verdeeld over 15 groepen) een parttime administratief 
medewerker en conciërge. 
 
Kengetallen 
Op 1 oktober 2018 telde OBS Anne Frank 233 leerlingen en de Toermalijn 132. Het percentage 
gewogen leerlingen was 8% leerlingen en heeft dus een allochtone achtergrond. De school staat in 
een wijk die rond 1980 is gebouwd. Door de fusie ligt het leerlingaantal rond de 335 leerlingen. De 
leerlingenaantallen zullen licht dalen omdat de school in een krimpwijk ligt. 
 
Kernwaarden 
 

Onze kernwaarden zijn als volgt geformuleerd: 

1. leren staat centraal (ontwikkeling); 

2. ieder kind heeft unieke talenten; 

3. gemotiveerd, persoonlijk en betrokken (pedagogisch klimaat); 

4. samenwerken en samenleven; 

5. hoge verwachtingen; 

6. ieder kind elke dag plezier (leerplezier). 

 

1. Leren staat centraal (ontwikkeling) 

Op De Lingelaar staat leren centraal. Wij gebruiken hierbij de uitgangspunten van de driehoek van 

Biesta en het klaverblad van de stichting. De samenwerkingsschool gaat voor kwalitatief goed 

onderwijs en maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodieken om het onderwijs 

effectief, passend en aantrekkelijk te maken voor kinderen. De leerkracht staat hierin centraal. De 

focus op leren ziet u in de school door: het werken met bewezen effectieve methodieken zoals 

expliciete directie instructies, coöperatief leren, sterk klassenmanagement en een uitdagende 

leeromgeving in de klas. 

 

2. Ieder kind heeft unieke talenten 

Wij willen meer zijn dan een school die zich alleen bezighoudt met rekenen, taal en lezen. Wij 

proberen de wereld van onze leerlingen groter te maken door een breed palet aan activiteiten aan 

te bieden. Het aanbod wordt verzorgd door (vak)leerkrachten en experts. Op deze wijze kunnen wij 

kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. ‘Ieder kind heeft het recht om elke dag iets 

nieuws te leren’. De focus op talenten ziet u onder andere in de school door: de talentateliers, de 
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plusklas, de inzet van experts en vakleerkrachten, de vieringen in de school, de optredens door 

leerlingen, de projectweken in de school. 

 

3. Gemotiveerd, persoonlijk en betrokken (pedagogisch klimaat)  

Kinderen komen tot leren wanneer ze lekker in hun vel zitten en gezien worden. Een belangrijke 

kernwaarde in de samenwerkingsschool is een sterk en warm pedagogisch klimaat. Kinderen, 

leerkrachten en ouders voelen zich thuis op de school en mogen zijn wie ze zijn. Leerkrachten en 

leerlingen kennen elkaar in de school. In de school wordt gestructureerd en onderbouwd gewerkt 

aan het pedagogische klimaat. De focus op het pedagogische klimaat ziet u in de school door: wij 

werken planmatig aan het pedagogisch klimaat en maken gebruik van de  methode Kwink voor de 

sociaal emotionele ontwikkeling. De gouden en zilveren weken dragen bij aan de groepsvorming aan 

het begin en gedurende het jaar. De dag begint en eindigt met een persoonlijke begroeting van elke 

leerling. Leerlingen en leerkrachten kennen elkaar. Er zijn groepsdoorbroken activiteiten zoals 

bijvoorbeeld tutorlezen en er is een leerlingenraad. In de school ziet u een leeromgeving gekenmerkt 

door rust, veiligheid en een duidelijke structuur. 

 

4. Samenwerken en samenleven  

Op De Lingelaar is samenwerking een van de belangrijkste pilaren van het onderwijs. De 

samenwerking tussen kinderen en leerkrachten en de samenwerking met ouders en de omgeving 

vormen de basis voor een goede ontwikkeling van kinderen. Wij willen dat kinderen zichzelf en de 

wereld om zich heen leren kennen. Kennis van verschillende culturen, tradities en identiteiten vormt 

hierbij de basis. De Lingelaar wordt een samenwerkingsschool, waarin verschillende 

levensbeschouwelijke identiteiten samen de cultuur van de school vormen. De focus op 

samenwerken en samenleven ziet u in de school door: coöperatief leren, collegiale consultaties 

tussen leerkrachten, leerlingenraad, ouder en kindgesprekken, ouderparticipatie, vieringen, 

samenwerking in de wijk (community), parallelgroepen, aandacht voor levensbeschouwing. 

 

5. Hoge verwachtingen 

Het is belangrijk voor ieder kind doelen te stellen, zodat voor de kinderen, ouders en 

leerkrachten in het leerproces duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt. Wij hebben hoge 

verwachtingen van kinderen. Wij halen het beste uit elk kind. Een goede communicatie ligt hieraan 

ten grondslag. Uit onderzoek is gebleken dat het stellen van doelen tot goede resultaten leidt. We 

houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van ieder kind. De focus op hoge verwachtingen 

ziet u in de school door: zichtbare doelen in de groep, kindgesprekken, ambitieuze leerkrachten en 

betrokken kinderen. 

 

6. Ieder kind elke dag leerplezier 

Kinderen die met plezier naar school gaan ontwikkelen zich beter. We vinden het belangrijk dat onze 

leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Daarom is De Lingelaar een school met 

een vriendelijke en open sfeer. Een belangrijk aspect van een goede sfeer is respect. We leren de 

kinderen respect te hebben voor elkaar en hun omgeving. Natuurlijk moeten ook de ouders zich 

plezierig voelen bij ons op school. We werken zoveel mogelijk samen met ouders aan de optimale 

ontwikkeling van hun kind en betrekken hen bij de vorderingen die hun kind maakt. Het schoolteam 

is professioneel en werkt met plezier samen. De leerkracht geniet van en met de klas en straalt dit 

uit. De focus op plezier ziet u in de school door: de succeservaringen in het leren, het samen 

leren, vieringen, excursies, lachende gezichten en kinderen die met plezier naar school 
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gaan. 

 

Curriculum 

Onze kinderen leren effectief. Hierbij ligt onze focus vooral op het verwerven van kennis. 

Kinderen verbinden kennis aan vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven 

krijgen. Wij bieden een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor alle 

kinderen. Door inzet van expliciete directe instructie, differentiëren in ondersteuning, 

verschillende didactische leerstrategieën, een voortreffelijk klassenmanagement, een 

veilige en ordelijke omgeving bieden we alle kinderen gelijke kansen. 

 

Er is gekozen voor het op hoofdlijnen behouden van het huidige curriculum en het bewust aandacht 

besteden aan de brede ontwikkeling van onze kinderen. Dit begint in de onderbouw waarin een 

beredeneerd aanbod aangeboden wordt, uitgewerkt in thema’s. Binnen de thema’s komen de 

cognitieve, motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling aan bod. Vanaf groep 3 is het 

uitgangspunt dat er voldoende aandacht is voor de kernvakken met daarnaast ruimte voor die 

vakken die kinderen een bredere ontwikkeling bieden. De werkgroep onderwijs heeft een format 

ontwikkeld voor alle vak- en vormingsgebieden. Deze formats worden ingevuld door verschillende 

teamleden. In dit format wordt de ambitie, het doel, plan van aanpak en de betreffende 

tijdsplanning weergegeven. De inhoud is leidend en richtinggevend voor het komende schooljaar.  Zo 

borgen we een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. 

 

Naast de kernvakken rekenen, technisch en begrijpend lezen, schrijven, spelling en taal 

is er aandacht voor wereldoriëntatie (natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer) en 

bewegingsonderwijs. In de bovenbouw is er aandacht voor Engels, studievaardigheden en ICT en 

mediawijsheid. Alle groepen besteden wekelijks op een vast moment aandacht aan 

sociaal-emotionele ontwikkeling en aan levensbeschouwing en burgerschap. Ook voor de culturele 

ontwikkeling is aandacht. We denken dan aan de muziek, dans, drama en beeldende vorming. Veel 

van deze activiteiten zijn terug te zien in onze talenturen. Bewegingsonderwijs (gym) wordt eenmaal 

per week voor de groepen 3 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht en eenmaal per week door de 

groepsleerkracht. De groepen 1 en 2 gymmen twee keer per week in het speellokaal. Het 

schoolzwemmen vinden we op De Lingelaar belangrijk. De school zal deelnemen aan het 

survivalzwemmen in groep 5. Dit is 6x per jaar. 

 

Naast bovenstaande vakken, die wekelijks of tweewekelijks op het rooster zullen staan, zijn er 

enkele jaarlijks terugkerende activiteiten. We denken hierbij aan het iXperium, vieringen, projecten, 

tentoonstellingen, excursies naar het natuurcentrum of musea. 

 

Methoden 

De werkgroep onderwijs heeft de methodes van de beide scholen in kaart gebracht. Het aantal 

methodes voor de basisvaardigheden komt voor een aantal vakken overeen. Waar methodes niet 

overeen komen is op inhoudelijke gronden een keuze gemaakt. Dit is voorgelegd aan het team en dit 

heeft geleid tot een definitieve keuze. Voor wereldoriëntatie geldt dat de methodiek van de 

methode bekend is. De nieuwe school werkt met Naut, Meander en Brandaan. Schooljaar 2019-2020 

richt de school oriënteert de school zich op een nieuwe methode wereldoriëntatie. Voorlopig is de 

huidige methode toereikend. Een overzicht van de methodes wordt als bijlage 3 toegevoegd. 
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Didactiek en leren organiseren 

Het hebben van goed klassenmanagement, het goed organiseren van je klas heeft effect op het leren 

van de leerlingen. Het werkt effectief om het leren in de groep te structureren. Er wordt gewerkt 

met een lesrooster en het dagprogramma is zichtbaar en helder voor de leerlingen. De lessen zijn 

onderverdeeld in drie lagen: instructie, verdieping/verbreding en intensivering en worden conform 

het directe instructie model gegeven. Het betekent dat het doel van de les voor leerlingen duidelijk 

is en dat dit ook samen met hen wordt geëvalueerd. 

 

Homogene groepen 

De Lingelaar gaat bij voorkeur uit van een school met homogene groepen. Alleen in de 

onderbouw zullen de groepen 1 en 2 gecombineerd zijn. Vanuit de homogene groep wordt per 

vakgebied of onderdeel gewerkt met leerlingen die een vergelijkbare instructiebehoefte hebben. 

Vrijwel alle groepen hebben een parallelgroep en leerkrachten kunnen met elkaar samenwerken. Er 

wordt gewerkt met een gegarandeerd aanbod. De methodes zijn leidend voor de inhoud van de 

lessen. Uiteraard is de rol van de leerkracht en haar of zijn instructie essentieel. 

 

Instructie 

Er wordt gewerkt vanuit convergente differentiatie. Er zijn minimumdoelen voor de groep als geheel. 

Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. Er wordt gebruik gemaakt van het expliciete 

directe instructiemodel . Alle stappen van EDI worden gevolgd. Na de instructie gaan de kinderen de 1

leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om verlengde instructie te geven. Voor 

de begaafde kinderen is er verdiepingsstof. Bij convergente differentiatie staat de leerkracht 

centraal: hij legt uit, doet voor, oefent eerst samen met de kinderen en laat hen dan zelfstandig 

oefenen. Waar nodig wordt divergent gedifferentieerd. Dit betekent dat er leerlingen zijn die op 

onderdeel een individuele leerlijn aangeboden krijgen. 

 

Coöperatief Leren 

In de samenwerkingsschool wordt gewerkt met coöperatief leren. De gestructureerde samenwerking 

en interactie tussen de kinderen zorgt ervoor dat de betrokkenheid op het leren wordt vergroot. Dit 

doen de kinderen niet alleen, maar samen met de kinderen waarmee ze een team vormen. Allerlei 

coöperatieve werkvormen worden ingezet om het samenwerken te stimuleren. Het vergroten van 

betrokkenheid op het leren heeft niet alleen een positieve invloed op de leerprestaties van kinderen, 

maar ook op hun persoonlijkheidsontwikkeling en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Het zorgt 

niet alleen voor taakgerichte en betrokken kinderen maar ook voor een stabiel en veilig leerklimaat. 

Door de duidelijke structuur weten kinderen wat er van hen verwacht wordt. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat coöperatief leren een positief effect heeft op de leerprestaties en ontwikkeling van 

kinderen. 

 

De stuurgroep coöperatief leren heeft de regie over de ontwikkeling coöperatief leren in de school. 

Deze stuurgroep zorgt ervoor dat afspraken vastliggen en regelmatig onder de aandacht van de 

leerkrachten worden gebracht. De professionalisering van leerkrachten is jaarlijks een 

aandachtspunt. Startende leerkrachten krijgen bij hun start een professionaliseringstraject op maat. 

 

 

1 Expliciete directe instructie wordt afgekort als EDI 
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ICT 

ICT speelt een belangrijke rol op De Lingelaar. De technologie wordt door leerkrachten ingezet 

tijdens de lessen op een effectieve en efficiënte manier. Technologie wordt alleen ingezet voor de 

momenten dat we zeker weten dat het meerwaarde heeft en ondersteunend is. ICT is nooit 

leerkracht vervangend. De leerkracht doet er toe. De verwerking en inoefening gebeurt door middel 

van Snappet na instructie van de leerkracht. Daarnaast gebruiken de leerlingen programma’s die de 

methodes ondersteunen en gebruiken de kinderen verschillende programma’s om zich te kunnen 

verdiepen in de lesstof. Alle kinderen worden in de gelegenheid gesteld om met chromebooks te 

werken. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten, komen ze tot leren. Op De Lingelaar is de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een belangrijk en essentieel onderdeel van het 

curriculum. Vanuit de driehoek van Biesta is de socialisatie een belangrijke pijler. In de nieuwe 

school zijn gedragsspecialisten aanwezig, die samen met het team een doorgaande lijn creëren op 

het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Op De Lingelaar gaat gewerkt worden met de 

methode Kwink.  Om de groepsvorming goed te laten verlopen wordt er gewerkt met ‘de gouden en 

de zilveren weken’. Dit is een onderbouwde methodiek om te werken aan de groepsvorming aan de 

hand van de fases storming, norming en performing. Wanneer er van twee verschillende culturen 

een nieuwe school wordt gemaakt, zal er aandacht moeten zijn voor nieuwe schoolbrede afspraken. 

Dit zal één van de speerpunten zijn aan de start van het nieuwe schooljaar. De gedragsspecialisten 

zijn hier al mee bezig en aan het begin van het schooljaar ligt er een goed en onderbouwd plan. 

Hierin zijn zaken als gedragsafspraken, pestprotocol, sociale veiligheid en volgsysteem verwerkt. 

 

Kwaliteitszorg en professionalisering 

De kwaliteitszorg op de school is cyclisch opgebouwd. De school werkt planmatig aan de kwaliteit 

van het onderwijs. De basis van de ontwikkeling is het schoolplan. Dit plan wordt gemaakt voor een 

periode van 4 jaar. Elk jaar wordt er een jaarplan gemaakt. Hierin staan de beleidsvoornemens voor 

het schooljaar aan de hand van het schoolplan. Het jaarplan wordt elk jaar geëvalueerd door een 

schooljaarverslag. Dit verslag wordt besproken met de MR van de school. In de praktijk wordt het 

onderwijs geëvalueerd en worden er analyses gemaakt. In de ‘lange cyclus’ wordt er gekeken naar 

de CITO LOVS en in de ‘korte cyclus’ naar de evaluaties van methode gebonden toetsen en analyses 

op de dagplanning. Binnen de stichting is er scholing gericht op ‘Opbrengstgericht Passend 

Onderwijs’. Verschillende teamleden volgen deze cursus. De bedoeling is om nog meer nauwgezet 

de effecten van het onderwijs te analyseren en vervolgacties te formuleren waarmee de ambities 

van de school gerealiseerd worden. Op deze nieuwe wijze gaan wij de effecten monitoren van ons 

onderwijs. 

 

Zorg op school 

De zorgstructuur staat beschreven in het zorgplan van de school. In ons onderwijs sluiten we zo goed 

mogelijk aan op wat elk kind nodig heeft. We volgen de ontwikkeling van elk kind. Passend onderwijs 

betekent dat wij binnen onze mogelijkheden onderwijs geven aan alle kinderen, ook aan hen die 

meer ondersteuning nodig hebben. Als er om wat voor reden dan ook meer ondersteuning nodig is, 

kijkt de intern begeleider mee met de leerkracht. Waar nodig wordt via het samenwerkingsverband 

PassendWijs of het wijkteam extra ondersteuning verzorgd. In ons zorgplan en ons 

Schoolondersteuningsprofiel is onze zorgstructuur uitgebreid beschreven.  
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3.2 Identiteit en kernwaarden 

De Lingelaar  is een samenwerkingsschool. Deze school is een combinatie van ‘openbaar’ en 
‘christelijk’. Dit betekent dat deze verschillende achtergronden in de nieuwe school 
vertegenwoordigd zullen zijn. Dit zal zichtbaar zijn in het aanbod. Formeel is de school openbaar en 
staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, 
afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op onze  school. Wij respecteren 
elkaar en hebben aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen 
ervoor dat ieder kind én iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. 
 
De identiteitscommissie  

De Anne Frank is een openbare school en de Toermalijn is een christelijke school. Om tot een nieuwe 

gezamenlijke school te komen waarin ouders, leerkrachten en kinderen zich thuisvoelen is er een 

identiteitscommissie ingesteld. In de commissie zitten leerkrachten, directies en ouders van beide 

scholen. De commissie bestaat uit 8 personen en werd begeleid door een extern bureau genaamd 

“Derde Verdieping”. 

 

In een aantal bijeenkomsten heeft de werkgroep Identiteit samen gewerkt aan een identiteitsprofiel 

voor de nieuw te vormen school. Het beschrijft hoe levensbeschouwelijke vorming inhoud en vorm 

krijgt. Het beschrijft in grote lijnen wat elk kind tijdens zijn/haar schooltijd hoort, ziet, meemaakt, 

voelt en leert. Een breed pakket aan verhalen, rituelen en feesten die het kind gevoelig maakt voor 

de eigen identiteit en levensbeschouwing, maar ook voor die van anderen. Bronnen waar ze een 

heel leven uit kunnen putten. 

 

Middenin het proces is er een ouderavond georganiseerd waarin ouders input konden geven op de 

identiteit van de fusieschool. De input is meegenomen en verwerkt in het eindverslag.  

Alle teamleden die volgend schooljaar werkzaam zijn in de fusieschool hebben commitment gegeven 

op het eindverslag. Er is in februari 2019 een werkgroep van teamleden geformeerd die de 

praktische uitwerking vorm gaan geven. De uitgangspunten van het eindverslag zijn leidend hierin. 

 

A. Identiteit fusieschool 

De Lingelaar is een samenwerkingsschool. Deze school is een combinatie van ‘openbaar’ en 

‘christelijk’. Dit betekent dat deze verschillende achtergronden in de nieuwe school 

vertegenwoordigd zullen zijn. Dit zal zichtbaar zijn in het aanbod. Formeel is de school openbaar. 

De term ‘algemeen bijzonder’ geldt alleen voor het bestuur van DeBasisFluvius omdat onder dit 

bestuur ook enkele zelfstandige christelijke scholen vallen en zelfs een enkele RK-school. 

 

De Werkgroep Identiteit heeft voor de nieuwe school een aantal belangrijke uitgangspunten 

geformuleerd: 

 

1. de nieuwe school wil een inclusieve school zijn, d.w.z.: 

- alle kinderen zijn welkom 

- er is respect voor ieder kind ongeacht zijn/haar levensbeschouwelijke achtergrond (lees: 

ieder kind moet zich veilig en thuis voelen op school) 

- alle levensbeschouwingen zijn gelijkwaardig, niet één levensbeschouwing is beter dan de 
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andere 

- het uitgangspunt is dat er vooralsnog geen ‘plusklas’ voor extra lessen godsdienstonderwijs 

wordt ingezet 

2. er vindt geen geloofsoverdracht in de school plaats; 

3. er is tijd, ruimte en aandacht voor (inter)levensbeschouwelijke dialoog; 

4. er is het hele jaar door aandacht voor levensbeschouwing (niet één blok van drie weken); 

5. leerlingen krijgen informatie over de belangrijkste levensbeschouwingen in ons land, met 

name in de bovenbouw; 

6. er is aandacht voor de start van de week, bijvoorbeeld door samen te zingen of in gesprek te 

gaan; 

7. er is aandacht voor identiteitsontwikkeling en/of levensbeschouwelijke vorming.  

Uitgangspunt hierbij is de driehoek van Biesta: socialisatie (burgerschap) – personificatie 

(persoonlijke vorming, identiteit) – kwalificatie (kennis en vaardigheden); 

8. er is een doorgaande lijn voor levensbeschouwelijke vorming in onderbouwgroepen 1-4, en 

bovenbouwgroepen 5-8. Om de doorgaande lijn te waarborgen wordt er gebruik gemaakt 

van een methode. 

 

B. Verhouding verschillende levensbeschouwingen 

Bepalend voor de keuze en mate van aandacht per levensbeschouwing  zijn: 2

● Populatie school/wijk; het merendeel van de ouders heeft gekozen voor een christelijke of 

openbare basisschool. Dit betekent dat in de nieuwe school het accent zal liggen op deze 

twee uitgangspunten. Daarnaast is er ook aandacht voor kinderen met een islamitische 

achtergrond, omdat ook deze populatie in de nieuwe school vertegenwoordigd is. Ook aan 

andere godsdiensten zal aandacht besteed worden; 

● Populatie samenleving (in stad en land); 

● Cultuur en geschiedenis (om Nederland en de Nederlandse cultuur te begrijpen en bijv. te 

begrijpen wat in musea te zien is, zal je meer moeten weten over vooral christendom en 

humanisme); 

● Actualiteit (soms extra aandacht besteden aan bepaalde stromingen als de actualiteit 

daarom vraagt – vooral in de bovenbouw). 

 

 

 

 

 

 

2 Wij verstaan hieronder levensbeschouwing: ‘de manier waarop je naar het leven kijkt, de wijze 
waarop je het leven ziet en duidt’. Dat is dus meer dan wel/niet geloven in God. Levensbeschouwing 
wordt vaak versmald tot ‘religie’, maar iedereen heeft een levensbeschouwing, heeft al dan niet 
bewust bepaalde opvattingen over zijn of haar of het leven. Grofweg zou je levensbeschouwingen 
kunnen indelen in: religieuze levensbeschouwingen (= jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, 
enz. – boeddhisme is grensgeval, want kent geen geloof in God) en niet-religieuze/atheïstische 
levensbeschouwingen (zoals humanisme, communisme, liberalisme, enz.). Maar er bestaan ook 
‘mengvormen’, bijv. religieus-humanisme, ‘ietsisme’, enz. Vraag is dan: welke stromingen horen in 
welke mate thuis in je (onderwijs)aanbod? Het antwoord op deze vraag is een aspect van de 
identiteit van de nieuwe school. 
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C. Lesmethode 

● De nieuwe school put uit verschillende bronnen om het levensbeschouwelijk onderwijs vorm 

te geven. Het belang van een goede lesmethode voor het levensbeschouwelijk onderwijs 

wordt onderkend. In schooljaar 2019-2020 worden de methoden Krachtbronnen en 

Trefwoord gebruikt. In de groepen 6 t/m 8 wordt de methode Krachtbronnen volledig 

ingezet en gevolgd. Wat betreft Trefwoord voor de groepen 1 t/m 5 maakt de werkgroep 

identiteit de keus wat betreft de inhoud en het aanbod.  

● Voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) is de keus gevallen op de methode Kwink. 

● Er moet een training en implementatieplan ontwikkeld worden om de lesmethode goed in te 

voeren (dit zou tevens een mooie vorm van teambuilding kunnen zijn én het zorgt meteen 

voor de verankering van het levensbeschouwelijke in de nieuwe school!) 

● Alle leerkrachten zullen, naast de levensbeschouwelijke methode, een keur aan verhalen uit 

de wereldgodsdiensten aanbieden in hun klas. Leerkracht en kinderen gaan samen op zoek 

naar betekenis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verhalen uit verschillende 

levensbeschouwelijke stromingen en tradities (jodendom, christendom, islam, Noorse sagen, 

Griekse mythen, enz.), evt. geritualiseerd met lied, aansteken kaars o.i.d. 

● Daarnaast vindt er in de bovenbouw een verdieping van kennis plaats over de 

wereldgodsdiensten: in groep 5 staat het christendom centraal, in groep 6 de islam, in groep 

7 het humanisme en in groep 8 het jodendom (gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog). 

● Deze informatie en de verhalen zijn niet leerkrachtafhankelijk maar zullen worden 

aangeleverd door een nieuw te vormen commissie van leerkrachten, waarin de werkgroep 

identiteit vertegenwoordigd is. We streven naar uniformiteit in de bouw/school. 

 

D. De jaarkalender (feesten e.a. activiteiten) 

● Kerst: we stellen een cyclus van 3 jaar voor, per jaar een andere vorm + inhoud, 

gebruikmakend van draaiboeken van beide scholen. In principe geen spiegelverhaal, maar 

‘gewoon’ het Kerstverhaal. 

● Pasen: verschil in onderbouw/bovenbouw als het gaat om wat je wel/niet vertelt. Vasten- of 

40 dagen-tijd gebruiken om verhalen te vertellen die preluderen op Goede Vrijdag en Pasen. 

In dit verband past het principe: geen Kerst zonder Pasen. 

● Voor Kerst en Pasen wordt ruimte gemaakt, Hemelvaart en Pinksteren worden wel 

genoemd, 

maar niet apart gevierd. 

● Carnaval: wordt op beide scholen op dezelfde manier gevierd: één dag verkleed op school. 

● Ook voor jaarlijks terugkerende feesten/momenten als: herdenking Slag om Arnhem, 

Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koningsspelen, 4/5 mei is aandacht. 

● Ook op de nieuwe school willen we actief zijn voor goede doelen. We willen 2x per jaar 

aandacht voor een goed doel: 1x een praktische actie, 1x geld ophalen (sponsorloop o.i.d.) 

 

E. Ritme van de school (dag, week, maand) 

● Het is goed om vorm en inhoud te geven aan de diverse momenten op een schooldag en 

gedurende de week, maand of jaar (begin van de dag, lunch/ pauze of einde, een moment 

van stilte/rust vóór...). 

● Groep 1 t/m 3: dag beginnen met liedje, kort gesprekje. 

● Groep 4 t/m 8: dag beginnen met voor jezelf lezen, samen iets als klas doen voor de les 

begint. 
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● In het kader van ‘samen leren, samen leven’ willen we meer momenten samen komen. Een 

groep krijgt meerdere (korte of langere) vieringen in het jaar, vieringen met en zonder 

ouders, vieringen als school of deel van de school. Dit moet nog nader worden uitgewerkt. 

Ook de talentateliers en tutorlezen zijn klas-doorbrekend en dragen bij aan het samen 

beleven. 

● Het doel van deze bijeenkomsten is uiting geven aan: wij vormen samen de school! Wij laten 

elkaar zien waar we mee bezig zijn. Wij vieren, bijv. kerstdiner/bijeenkomst voor ouders, 

pleinfeest. 

 

F. Kleinschaligheid 

De kleinschaligheid wordt door beide scholen onderschreven als een belangrijk aspect van de 

identiteit van de school. Er wordt ook al nagedacht over hoe we naast de gemeenschappelijkheid 

ook de kleinschaligheid (intimiteit) willen bewaren op de nieuwe school, bijv. door persoonlijke 

contactmomenten. Daarnaast wordt er gekeken naar de situering van de groepen in de school. 

 

● Ieder kind brengt zijn of haar (al dan niet religieuze) levensbeschouwelijke bagage van huis 

mee naar school. 

● De leerkrachten tonen geen waardeoordeel: alle gelovige en niet-gelovige kinderen moeten 

zich even veilig en welkom voelen in de nieuwe groep en op de nieuwe school. 

● De ouders/opvoeders van kinderen zijn wat betreft levensbeschouwelijk opvoeding 

verantwoordelijk voor de geloofsoverdracht – daarbij evt. geholpen door hun 

synagoge/kerk/moskee/... 

● De school doet aan levensbeschouwelijke vorming van het kind in het algemeen, zonder één 

levensbeschouwing te ‘promoten’. De driehoek van Biesta is uitgangspunt voor de vorm en 

inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs op onze school. 
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3.3 Missie/ Visie 
 
Met de teams is een nieuwe missie en 
visie voor De Lingelaar ontwikkeld, 
waarin het leren centraal staat en we 
aandacht hebben voor de unieke 
talenten van ieder kind. ‘Ieder kind 
heeft het recht elke dag iets nieuws te 
leren.’ Het leren van kinderen zien wij 
op het gebied van de cognitieve, 
sociale en persoonlijke ontwikkeling. Bij 
de invulling hebben wij gebruik 
gemaakt van de driehoek van Biesta en 
de visie van de stichting (het klaverblad). 
 
Op De Lingelaar leren kinderen met elkaar en gaan we voor een stevige basis waarin de 
basisvaardigheden die nodig zijn voor de toekomst, met passie en plezier worden aangeboden. Het 
leren staat centraal en we hebben aandacht voor de unieke talenten van ieder kind. ‘Ieder kind heeft 
het recht elke dag iets nieuws te leren’. Niet alleen ligt de focus op de basisvaardigheden, ook 
werken we aan de brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij is het van belang dat kinderen kennis 
opdoen, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en zich sociaal vaardig voelen. 
 
Naast een solide basis in rekenen, taal en lezen hebben wij aandacht voor wereldoriëntatie, sport, 
kunst en cultuur. Door activiteiten zowel tijdens als na school te organiseren, kunnen wij onze 
kinderen een breed palet aan activiteiten bieden. Onze talent-ateliers geven kinderen de kans om 
hun talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen. 
 
Om goed te kunnen leren is het nodig dat kinderen zich veilig voelen en weten wat er van hen 
verwacht wordt. De leerkrachten op De Lingelaar bieden daarom een gestructureerd en 
voorspelbaar dagprogramma. Om goed te kunnen leren is het nodig om te weten wat je leert en wat 
het doel van de les is, maar ook wat er daarna van je verwacht wordt. De leerkrachten van De 
Lingelaar zijn professioneel, voorspelbaar en transparant voor kinderen. 
 
Leren doe je niet alleen, maar juist ook samen. Dat biedt leerplezier. Heel gericht worden 
samenwerkingsvormen ingezet om de betrokkenheid en taakgerichtheid op het leren te stimuleren. 
Door kinderen gericht op het doel te laten samenwerken, verhoog je de leeropbrengsten. Dat is een 
belangrijke opdracht voor onze school. Het team van De Lingelaar werkt samen aan de kwaliteit van 
het onderwijs. Dit vraagt om goed kunnen analyseren en kennis te hebben over effectief onderwijs. 
Het team professionaliseert zich door bij elkaar in de klas te kijken en met elkaar in gesprek te gaan, 
maar ook door gebruik te maken van het professionaliseringsaanbod van de 
DeBasisFluviusAcademie en externe aanbieders. Zo werkt het team continu aan de verdere 
ontwikkeling van de school. 
 
Samen betekent voor ons ook de samenwerking met ouders. We zien dat de betrokkenheid en 
afstemming met ouders de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen vergroten. Om dit goed te 
kunnen realiseren is een open communicatie van essentieel belang. Wij gaan respectvol met elkaar 
in overleg over de ontwikkeling van de kinderen in onze school. 
 
Als samenwerkingsschool besteden wij actief aandacht aan uiteenlopende levensovertuigingen en 
goed burgerschap. We bereiden kinderen voor op onze samenleving die zich kenmerkt door 
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pluriformiteit, verschillende levensbeschouwingen en culturen. Om je daarin goed te kunnen 
bewegen vraagt dit kennis en vaardigheden, maar ook respectvol gedrag. 
 
We gaan met passie de uitdaging aan om ieder kind een fijne basisschoolperiode te geven. We zijn 
trots op onze school en onze kinderen en willen dat binnen en buiten de school, met alle 
betrokkenen, uitdragen. 

3.4.1 Visie op leren 

 
Onze kinderen leren effectief. Hierbij ligt onze focus vooral op het verwerven van kennis. Kinderen 

verbinden kennis aan vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven krijgen. Wij bieden 

een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor alle kinderen. Door inzet van expliciete 

directe instructie, differentiëren in ondersteuning, verschillende didactische leerstrategieën, een 

voortreffelijk klassenmanagement, een veilige, ordelijke omgeving bieden we alle kinderen gelijke 

kansen. De leerkracht doet ertoe. 

 

Ook ontwikkelen de kinderen zich op het gebied van persoonsvorming (soc emotioneel) en 

socialisatie (burgerschap) Op alle gebieden hebben wij hoge verwachtingen van kinderen. 

 

● Kennis gaat vooraf aan vaardigheden 

● Mastery learning (zo goed leren dat je geen fouten meer maakt) 

● Scaffolding (in de steigers zetten) 

● Dual coding (auditief - visueel ondersteunen) 

● Space practice (lesstof spreiden, niet alles in een keer) 

● Gegarandeerd curriculum 

● Leerkracht staat centraal 

● Feedback kunnen geven en ontvangen 

3.4.2 Visie op leren organiseren 

 

Met de visie op hoe kinderen leren, heeft de school het onderwijs georganiseerd. In deze paragraaf 

zijn  items opgenomen die kenmerkend zijn voor de school en haar visie: 

● de school ontwikkelt zich tot een professionele leergemeenschap. De school ambities 

worden in ambitie- en kwaliteitskaarten verwerkt. Dit zijn de bouwstenen voor het nieuwe 

schoolplan.  

● de groepen zijn bij voorkeur samengesteld volgens het jaarklassensysteem. Vrijwel iedere groep 

heeft een parallelgroep. De groepen zijn verdeeld in leerteams  die aangestuurd worden door een 

leerteamleider. Leerteam onderbouw zijn de groepen 1 tot en met 3, leerteam middenbouw de 

groepen 4 tot en met 6 en leerteam bovenbouw groepen 7 en 8. 

● in de onderbouw wordt thematisch gewerkt, in de groepen 3 tot en met  8 wordt gewerkt 

methodes om de doorgaande leerlijn te waarborgen 

● er wordt gewerkt met een vast dagprogramma. In de ochtend ligt de regie veelal bij de 

leerkracht en komen met name de basisvaardigheden aan bod. Leerstof afspraken zijn er 

voor de basisvaardigheden. In de middag krijgen de leerlingen meer regie en komen de 

andere vakgebieden aan bod.  
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● de school kenmerkt zich door effectief met de leertijd om te gaan. Er zijn afspraken over de 

besteding van de leertijd aan de verschillende vak- en vormingsgebieden en er wordt 

gewerkt volgens een rooster. 

● veilig pedagogisch klimaat  realiseert de school onder andere met behulp van de gouden en 

zilveren weken. Het welbevinden wordt gemeten met Scol. Er wordt gewerkt aan: 

- vertrouwen en veiligheid in de groep 

- versterken van sociale vaardigheden / leren van oplossingsstrategieën 

- bewustwording van eigenheid 

- leren om verantwoordelijkheid te nemen 

- bevorderen actief burgerschap en sociale integratie 

● de zorgstructuur is goed op orde en wordt gecoördineerd door de intern begeleider. 

● remedial teaching wordt ingezet door gespecialiseerde leerkrachten voor leerlingen die 

extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben.  

● er zijn specialisten in de nieuwe school aanwezig die professionele kennis bezitten om 

leerkrachten te ondersteunen. 

● er wordt gewerkt volgens het Expliciete Directe Instructie Model  3

● er wordt gewerkt met  convergente differentiatie en waar nodig divergent gedifferentieerd 

(compacten en verrijken of intensiveren en compenseren).  

● coöperatief leren wordt ingezet in de vak- en vormingsgebieden. Kinderen leren op een 

gestructureerde manier samen werken en leren door veel interactie met elkaar. 

● leerkrachten werken doelgericht en er worden groepsplannen voor alle basisvaardigheden 

gemaakt  

3.4.3 Visie op professionaliseren 

Op De Lingelaar is het belangrijk dat de teamleden zich blijven ontwikkelen in het belang van de 

organisatie met als doel om de opbrengsten te verhogen. Waarbij de voorkeur bestaat uit 

teamscholing zijn er ook individuele trajecten denkbaar waar nodig. Leerkrachten maken gebruik van 

het aanbod in DeBasisFluvius-academy. Het doel van de organisatie is om een gelijk opleidingsniveau 

van de leerkrachten te hebben om de basiskwaliteit te waarborgen. Daarnaast zijn er leerkrachten 

die een masterdiploma hebben in een bepaald vakgebied.  

 

Onze lerende organisatie is actiegericht en continu bezig met de vernieuwing en verbetering  van het 

onderwijs van uit een gedeelde visie. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe 

inzichten onderzoeken en keuzes maken zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het 

oog te verliezen. 

 

Modeling, focus feedback krijgen en geven en samenwerking staan centraal. Op alle niveaus binnen 

de organisatie werken we aan een professionele cultuur waarin ontwikkeling van professionaliteit 

centraal staat. De school werkt schooljaar 2019-2020 volgens de structuur van een Professionele 

LeerGemeenschap (PLG) en door een HPS  traject inhoud aan gegeven. Dit staat bij punt 3.4.4 in de 4

visie op veranderen beschreven. Een professionele cultuur kenmerkt zich door transparantie, 

openheid en eerlijkheid.  

3 Expliciete Directe Instructiemodel wordt afgekort tot EDI. 
4 HPS = High Performance School 
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3.4.4 Visie op veranderen 

 

De visie van de school staat beschreven in hoofdstuk 3.3 en 3.4. 

 

De Lingelaar is een samensmelting van twee scholen. De Anne Frankschool en de Toermalijn. Dit 

betekent dat er veel verandert voor de beide scholen. Wij geloven in “Less is More” De directeur en 

de adjunct directeur zijn meegenomen in het ontwikkeltraject van DeBasisFluvius. De Expeditie van 

DeBasisFluvius is het resultaat van dit ontwikkeltraject. Er is commitment geven op deze expeditie 

en zullen dit vertalen naar de Nieuwe School.  Schooljaar 2018 - 2019 zijn er keuzes gemaakt over de 

nieuwe vergader- en overlegstructuur. De keuze is gemaakt om alvast in leerteams, zoals de 

professionele leergemeenschap (PLG) beschrijft, de bouwen in te delen. Elk leerteam heeft een 

leerteamleider die mede verantwoordelijk is voor het resultaat. Schooljaar 2019 - 2020 volgen zes 

teamleden het High Performance School (HPS) traject van de CBE group uit  Amsterdam. Deze 

teamleden worden geschoold op het gebied van PLG en zullen voortrekker zijn om van de NIeuwe 

School een PLG te maken. Door het HPS traject te volgen zullen we veranderen op basis van 

evidence informed materiaal en data zijn het startpunt van veranderingen. We baseren ons op 

feiten.  

 

De kern van visie op veranderen 

1. Veranderen heeft een doel nodig en moet lopen in een vooraf bepaald tijdsbestek 

2. Weerstand is een teken van betrokkenheid 

3. Veranderen kost tijd 

4. Veranderen noodzaakt tot ondersteuning 

5. Complexe verandering vraagt regie 

 

  

18I. 



Hoofdstuk 4. Onze school: onderwijs 

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 

 
De Lingelaar heeft een opbrengstverplichting ten aanzien van taal en rekenen, de ambitie zoals die 

door DeBasisFluvius wordt gehanteerd, en daarnaast een inspanningsverplichting ten aanzien van 

alle kerndoelen. Onze kinderen leren effectief. Hierbij ligt onze focus vooral op het verwerven van 

kennis. Kinderen verbinden kennis aan vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven 

krijgen. Wij bieden een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor alle kinderen. Door 

inzet van expliciete directe instructie, differentiëren in ondersteuning, verschillende didactische 

leerstrategieën, een efficiënt klassenmanagement, een veilige en ordelijke omgeving bieden we alle 

kinderen gelijke kansen. Er is gekozen voor het op hoofdlijnen behouden van het huidige curriculum 

en het bewust aandacht besteden aan de brede ontwikkeling van onze kinderen. Dit begint in de 

onderbouw waarin een beredeneerd aanbod aangeboden wordt, uitgewerkt in thema’s. Binnen de 

thema’s komen de cognitieve, motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling aan bod. 

Vanaf groep 3 is het uitgangspunt dat er voldoende aandacht is voor de kernvakken met daarnaast 

ruimte voor die vakken die kinderen een bredere ontwikkeling bieden. De werkgroep onderwijs 

heeft een format ontwikkeld voor alle vak- en vormingsgebieden. Deze formats worden ingevuld 

door verschillende teamleden. In dit format wordt de ambitie, het doel, plan van aanpak en de 

betreffende tijdsplanning weergegeven. De inhoud is leidend en richtinggevend voor het komende 

schooljaar. Dit wordt opgenomen in het jaarplan 2019-2020. 

 

Naast de kernvakken rekenen, technisch en begrijpend lezen, schrijven, spelling en taal is er 

aandacht voor wereldoriëntatie (natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer) en 

bewegingsonderwijs. In de bovenbouw is er aandacht voor Engels, studievaardigheden en ICT en 

mediawijsheid. Alle groepen besteden wekelijks op een vast moment aandacht aan sociaal 

emotionele ontwikkeling en aan levensbeschouwing en burgerschap. Ook voor de culturele 

ontwikkeling is aandacht. We denken dan aan de muziek, dans, drama en beeldende vorming. Veel 

van deze activiteiten zijn terug te zien in onze talenturen. Bewegingsonderwijs (gym) wordt eenmaal 

per week voor alle groepen 3 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht en eenmaal per week door de 

groepsleerkracht. Het schoolzwemmen vinden we in op De Lingelaar belangrijk. De werkgroep 

bewegen buigt zich nog over de vorm en frequentie hiervan. Naast bovenstaande vakken, die 

wekelijks of tweewekelijks op het rooster zullen staan, zijn er enkele jaarlijks terugkerende 

activiteiten. We denken hierbij aan het iXperium, vieringen, projecten, tentoonstellingen, excursies 

naar het natuurcentrum of musea. 

 

De school hanteert de volgende schooltijden.  

 

Maandag 08:30 uur  - 14:45 uur 

Dinsdag 08:30 uur  - 14:45 uur 
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Woensdag 08:30 uur  - 12:30 uur 

Donderdag 08:30 uur  - 14:45 uur 

Vrijdag 08:30 uur  - 12:30 uur 

 

Schooljaar 2019 - 2020 worden de tijden geëvalueerd. Doordat twee scholen met eigen gewoontes 

en gebruiken en manieren van werken samenkomen, is het belangrijk dat het onderwijs op elkaar 

afgestemd wordt. De hoeveelheid lesuren wordt vastgesteld en in de praktijk uitgevoerd. De 

behaalde resultaten, dat jaar, zijn uitgangspunt om de lestijden van de kernvakken te evalueren. 

 

De school heeft zichzelf tot doel gesteld om het begrijpend lezen door middel van woordenschat te 

verbeteren. Dit betekent dat de school zich richt op een woordenschatcultuur.  Woordenschat komt 

in alle alle vakken aan de orde komt. 

4.2 Didactiek  

Op De Lingelaar is een goed klassenmanagement aanwezig, het goed organiseren van je klas heeft 
effect op het leren van de leerlingen. Er wordt gewerkt met een lesrooster en het dagprogramma is 
zichtbaar en helder voor de leerlingen. De lessen zijn onderverdeeld in drie lagen: instructie, 
verdieping/verbreding en intensivering en worden conform het expliciete directe instructie model 
gegeven. Het betekent dat het doel van de les voor leerlingen duidelijk is en dat dit ook samen met 
hen wordt geëvalueerd. 
4.2.1 Eigen aspecten van kwaliteit 

De ambitie van de school is om te investeren in het menselijk kapitaal. Leerkrachten doen ertoe. De 

nieuwe school streeft er naar om de kwaliteit van de leerkrachten te waarborgen. Leerkrachten op 

de nieuwe school zijn goed competent en scoren een acht. De kaders hiervoor worden op 

bestuursniveau uitgewerkt. Daarnaast wordt verwacht dat elke leerkracht: 

- geeft expliciete directe instructie  

- biedt een basis- intensief en verdiept arrangement voor de kernvakken 

- biedt een warm en gestructureerde leeromgeving aan 

- draagt actief bij aan de schoolontwikkeling 

- straalt plezier uit en heeft hart voor de kinderen 

4.3 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.  

4.3.1 Zintuiglijke en lichamelijke oefening 

De onderbouw, groep 1-2 krijgt een keer per week bewegingsonderwijs. Zij gymmen in het 

speellokaal. De groepen 3-8 krijgen twee keer per week, 45 minuten, bewegingsonderwijs. Een keer 

van de eigen leerkracht en een keer van een vakdocent. De groepen 4 krijgen een keer per week gym 

van de vakdocent en groep 5 doet mee aan het schoolzwemprogramma. 
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4.3.2 Taal 

 

teamleden Anke, Karlijn, Mette en Charon 

ambitie De methode Staal komend schooljaar, 
2019-2020, goed implementeren.  

doel  - Implementatie Staal  
- Aanpak en didactiek taalonderwijs 

formuleren  

plan van aanpak Onderwijsplannen maken: 
- Spelling 
- Begrijpend lezen 
- Technisch lezen 

vragen, wat uitzoeken? Nieuwe aanpak Nieuwsbegrip 
Nieuwe methode technisch lezen? 
woordenschat, Harald Weesies 

Tijdsplanning, wanneer wat terugkoppelen? 5 juni:  
- Voorstel onderwijsplannen Technisch 

lezen en Begrijpend lezen presenteren. 
- leeskalender presenteren 
- afspraken Staal herhalen  

 
Schooljaar 2019-2020 

- onderwijsplan spelling 
- aanpassingen in onderwijs plan 

begrijpend lezen n.a.v. nieuwe aanpak 
Nieuwsbegrip  

- beslissing nemen Staal start 2e helft 
groep 3. 

  

4.3.3 Rekenen en wiskunde 

Schoolambities 

P20 = vix 75 

P80 = vix 45 

Leerlijn 

We gebruiken de leerlijn rekenen uit de methode WIG. Deze eindigt bij referentieniveau 1S/2F. De 

cruciale leerdoelen zijn per halfjaar opgenomen als aanhangsel bij dit onderwijsplan. 

Leertijd: 

Minimaal 5 uur rekenen per week. 
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Didactische fasering: 

We doorlopen per leerlijn de volgende fasen: begripsvorming; procedureontwikkeling; vlot leren 

rekenen & automatiseren (memoriseren); toepassen en flexibel rekenen ( protocol ERWD) 

 

Lesmodel: 

Bij de eerste les over een nieuwe procedure hanteren we strikt het EDI model (volgt). Dit model 

bestaat uit de volgende fasen: warming-up, (bv.Automatiseren), lesdoel benoemen, ophalen 

voorkennis, instructie op lesdoel, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, evaluatie en 

afsluiting.  

Voor de rekenlessen werken we met het handelingsmodel uit het protocol ERWD (zie overzicht): 

● informeel handelen. 

● voorstellen (concreet)  

● voorstellen (abstract) 

● formeel handelen 

 

Didactische strategieën 

We leren alle leerlingen de basisstrategieën aan. Die moeten eerst beheerst en begrepen worden, 

waarna er ruimte is verrijking en verbreding. Om goed af te stemmen op de onderwijsbehoefte van 

leerlingen, gebruiken we het drieslagmodel ( protocol ERWD) als observatiemodel  voor de 

redactiesommen en rekenvraagstukken. Verder  hanteren we de didactiek van EDI, waarbij we het 

diagnostische rekengesprek als extra hulpmiddel inzetten om tot de kern van het rekenprobleem te 

komen. 

 

We stellen hogere orde denkvragen aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben; zij ontvangen 

van ons verkorte instructie en verwerkingsstof die een beroep doet op meer inzicht. (volgens DHH 

eerste en tweede leerlijn.)  

 

Voor de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben,  geven we instructie in kleinere stapjes 

geven ( zie handelingsmodel), gebruiken we materialen om de mentale handelingen te 

ondersteunen en herhalen we indien nodig eerder aangeboden leerstof. De lln. die de instructie 

onvoldoende oppakken, werken tijdens deze les uit het Bijwerkboek. ( kan per instructie verschillen)  

Alle leerlingen maken van de rode kant minimaal de ** opdrachten. 

Indien de respons van een leerling op het aanbod onvoldoende blijft, kunnen we vanaf groep 6 de 

leerlijn 1F volgen.  

 

De groepen 3 t/m 6 bespreken wekelijks minimaal 4 redactiesommen en werken deze met de klas 

uit. De groepen 1 t/m 8 wordt 3 keer per week minimaal 5 minuten gewerkt aan automatisering van 

diverse rekenonderdelen.  

 

Differentiatie 

Differentiatie vindt op twee manieren plaats: 

Per les ( per rekendomein): Door de indeling in drie groepen: basis, verrijkt en intensief.  

Per methodeblok: na afloop van elk blok meten we met behulp van de toetsen en observatiepunten 

van het drieslagmodel  of de leerlingen de blokdoelen beheersen. De leerlingen voor wie dit het 
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geval is, ontvangen verrijkende leerstof. De leerlingen voor wie dit niet het geval is, ontvangen 

herhaalde instructie en extra inoefening.  

Organisatie 

We maken voorafgaand aan de rekenles kenbaar welke leerlingen een verrijkte, een basis- of 

intensieve aanpak krijgt.  We hanteren het EDI model voor de fasering van de les. We werken 

bloksgewijs; aan het einde van de bloktoets hebben we een week voor extra hulp. 

4.3.5 Kennisgebieden 

- Aardrijkskunde;  

- geschiedenis;  

- natuur/ biologie; 

- wetenschap en techniek 

- Levensbeschouwelijke vorming; 

- expressie-activiteiten;  

- bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer;  

- bevordering van gezond gedrag 

4.3.6 Burgerschap 

Voor burgerschap verwijzen we naar verwijzen naar het burgerschapsdocument van september 

2017. Burgerschap heeft een plaats op De Lingelaar. De invulling is als volgt geregeld.  

 

Vanuit democratisch besef: 

Oplossen van conflicten 

Spelregels en afspraken 

Rechten en plichten 

Politiek 

Basiswaarden 

Discussiëren en debatteren 

 

Vanuit participatie 

De school heeft een leerlingenraad. Uit elke groep is een democratisch verkozen vertegenwoordiger.  

Samenwerken en afspraken maken 

Meehelpen op school 

Solidariteit tonen 

 

Vanuit integratie 

Reflecteren op achtergrond 

Geloof en geestelijke stromingen 

Multiculturele samenleving 

 

4.3.7 Leren leren 

Zie ook visie op leren zoals beschreven in 3.4.1 
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Groepering van de leerlingen 

 

De groepen 1 en 2 zijn bewust heterogene groepen, hierbij kunnen de jongste kinderen veel leren 

van de oudste kleuters. We werken vanaf groep 3 bij voorkeur met homogene groepen. 

Uitgangspunt hierbij is convergente differentiatie. We hanteren de doelen behorende bij de 

methode In verband met leerlingenaantal werken we met homogene groepen. 

 

Duidelijke uitleg 

Wij hanteren het expliciete directe instructiemodel. Dit instructiemodel moet nog consequent 

gehanteerd worden in de gehele school. 

stap 1: leerkracht doet het voor 

stap 2: leerkracht en kind doen het samen 

stap 3: kinderen doen het samen 

stap 4: kinderen doen het zelfstandig 

 

● Taakgerichte werksfeer 

● Positief pedagogisch klimaat. We benoemen gewenst gedrag. 

● Effectief klassenmanagement. Duidelijke regels en routines. We hanteren een doorgaande 

lijn (met een opbouw van groep 1 -8) in het hanteren van symbolen. 

● Effectieve indeling van het lokaal met logische looproutes. 

● Verbeteren van het klassenmanagement en het vastleggen van een doorgaande lijn. 

● Actieve betrokkenheid van leerlingen. Gebruik van coöperatieve werkvormen bij de 

voorkennis ophalen en verwerking van de lesstof 

 

Afstemmen en differentiëren 

In iedere groep is een instructietafel. We maken gebruik van methodes met basis,intensivering en 

verdieping. Voor de meer begaafde leerlingen zijn er verschillende materialen voor extra werk en 

werken de geselecteerde leerlingen in een school overstijgende plusgroep met de andere scholen 

binnen de brede school het Startblok. 

 

Feedback  

Onze feedback is gericht op de inhoud (wat) als op het proces (hoe, oplossingsstrategie). 

We zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk feedback krijgen. Vanaf groep 4 kijken de leerlingen deels 

zelf hun werk na (rekenen, spelling) d.m.v. Snappet en antwoordenboekjes. De leerkracht bewaakt 

dit proces. 

 

Gebruik digitale middelen 

In ieder lokaal hangt een touchscreen/ digibord. In groepen 7 en 8 werken de kinderen op 

chromebooks. In de onderbouw zijn 16 iPads beschikbaar. Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een 

eigen tablet van Snappet. Leerkrachten en leerlingen maken hiervan veelvuldig gebruik. De digitale 

leermiddelen ondersteunen de dagelijkse lespraktijk. 
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4.4 Eigen aspecten van kwaliteit  

Minimale ambities: 

Het is onze ambitie dat minimaal 95% van alle kinderen onze school verlaat met een taal- en 

rekenniveau van tenminste 1F 

Daarnaast is het belangrijk dat de school haar CITO opbrengsten analyseert en de ambities bijstelt 

indien nodig. De school heeft de ambitie om op alle vakgebieden boven de inspectienorm uit te 

komen. 

4.5 Pedagogisch klimaat  

 
Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten, komen ze tot leren. Op De Lingelaar is de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een belangrijk en essentieel onderdeel van het 
curriculum. Vanuit de driehoek van Biesta is de socialisatie een belangrijke pijler. Op De Lingelaar zijn 
gedragsspecialisten aanwezig, die samen met het team een doorgaande lijn creëren op het gebied 
van sociaal emotionele ontwikkeling. De Lingelaar gaat werken met de methode Kwink. 
 
Om de groepsvorming goed te laten verlopen wordt er gewerkt met ‘de gouden en de zilveren 
weken’. Dit is een onderbouwde methodiek om te werken aan de groepsvorming aan de hand van 
de fases storming, norming en performing. 
 
Wanneer er van twee verschillende culturen een nieuwe school wordt gemaakt, zal er aandacht 
moeten zijn voor nieuwe schoolbrede afspraken. Dit zal één van de speerpunten 
zijn aan de start van het nieuwe schooljaar. De gedragsspecialisten zijn hier al mee bezig 
en aan het begin van het schooljaar ligt er een goed en onderbouwd plan. Hierin zijn 
zaken als gedragsafspraken, pestprotocol, sociale veiligheid en volgsysteem verwerkt. 

4.5.1 Eigen aspecten van kwaliteit pedagogisch klimaat 

 
Ieder kind kan elke dag iets nieuws leren. Alle kinderen die basisschool na groep 8 verlaten zijn in 
staat om zelfredzaam in de maatschappij te bewegen. Zij hebben voldoende sociale bagage om goed 
met de steeds veranderende samenleving  om te kunnen gaan. De kinderen hebben eigen waarden 
en normen ontwikkeld. 

4.6 Sociale veiligheid en welbevinden  

De sociale veiligheid en de sociaal emotionele ontwikkeling worden op alle scholen van 
DeBasisFluvius jaarlijks gemonitord en geëvalueerd, om tijdig te signaleren en te interveniëren 
indien nodig. De  scholen gebruiken hiervoor zoveel mogelijk de Sociale Competentie Observatie Lijst 
(SCOL) en Leerling SCOL, 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 wettelijke 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 
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4.6.1 Eigen aspecten van kwaliteit sociale veiligheid en welbevinden 

 

Vanuit de tevredenheidspeilingen is de ambitie blijvend bovengemiddeld te scoren. De ouders geven 

de school een 7.5. De leerlingen geven de school een 7,6 en de medewerkers geven de school een 

7,7. (bron Tevredenheidspeiling 2019)  

 

Vanuit Scol is de ambitie van de school om bovengemiddeld scoren. We gebruiken Scol om de 

groepen te analyseren en een verbeterplan op te stellen door passende interventies toe te passen.  
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Hoofdstuk 5. Ondersteuning en extra ondersteuning 

5.1 Passend onderwijs 

Als school van DeBasisFluvius 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.  

5.2 Schoolondersteuningsprofiel  

Alle scholen van DeBasisFluvius 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.  
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Hoofdstuk 6. Onze school: organisatie 

6.1 Ouderparticipatie 

Wij zien ouders als educatief partner. 

Ouders worden geïnformeerd over schoolbeleid en schoolactiviteiten door: 

 

Schoolgids, informatieboekje, kleuterboekje, website, jaarkalender, nieuwsbrief, thema avonden, 

informatieavonden, 10 minuten gesprekken, ouder ochtend met directie, inloop ochtenden, MR 

vergaderingen, Facebook 

 

Ouders betrekken bij schoolactiviteiten door: 

Ouderraad, PR commissie, ouderhulp, schoolfeesten, talenturen 

 

Ouders betrekken bij schoolbeleid door: 

Medezeggenschapsraad, ouderochtenden 

 

Op de hoogte stellen van opvattingen en verwachtingen van de ouders: 

Oudertevredenheidsonderzoek, ouder ochtend met directie 

 

Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind: 

Rapport en rapportbespreking (2 keer per jaar) met kinderen vanaf groep 5, tien minutengesprek, 

overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, tussendoor contacten indien 

nodig, overleg met ouders over uitstroom naar VO, protocol doorstroom (doubleren en versnellen), 

jaarlijks omgekeerd oudergesprek, waarin de ouders vertellen over hun kind. 
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Hoofdstuk 7. Personeelsbeleid 

7.1 Gesprekkencyclus, professionalisering, scholingsplan in relatie tot 

onderwijskundig 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. 

DeBasisFluvius 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. 

 

De Lingelaar houdt zich aan de gesprekscyclus van DeBasisFluvius. Dit betekent jaarlijks een 

functioneringsgesprek. Een keer in de vier jaar een beoordelingsgesprek. Elke leerkracht werkt met 

een persoonlijk ontwikkelplan. 

7.2 Werkverdelingsplan en formatiebeleid  

 

Op grond van de CAO op het Primair Onderwijs (artikel 2.7) formuleert DeBasisFluvius 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. 

 

Werkdelingsplan 

Er wordt gewerkt met het werkverdelingsplan zoals in de CAO staat beschreven. Het plan wordt 

opgesteld voor drie jaar. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd. 

7.3 Specialisten  

De nieuwe school werkt met specialisten. Specialisten worden ingezet naar behoefte van de 

schoolontwikkeling. De specialisten hebben een opleiding gevolgd of hebben de intentie een 

opleiding te volgen. De specialisten worden in het jaarplan en in het schoolondersteuningsprofiel 

beschreven. 

7.4 Samen opleiden/ opleidingsscholen 

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 DeBasisFluviusscholen en de HAN Pabo. De nieuwe school is een academische 
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opleidingsschool, waarin we werken met een kenniskring om de onderzoeksvaardigheden van 

leerkrachten en studenten te vergroten. 
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Hoofdstuk 8. Kwaliteitszorg 

8.1 Data verzamelen  

8.1.1 Leerlingvolgsysteem 

Alle scholen van DeBasisFluvius maken gebruik van Citotoetsen om leerwinst vast te stellen. Binnen 
de BasisFluvius wordt gebruik gemaakt van het digitale omgeving Esis om het leerlingvolgsyteem 
vorm te geven. DeBasisFluvius vindt het bepalen van de leerwinst 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 DeBasisFluvius, 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. De 
methodegebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de Citotoetsen de 
minder het geval is 

8.1.2 CET 

Alle scholen van DeBasisFluvius nemen de Centrale Eindtoets af. De Centrale Eindtoets bestaat uit 
twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast kunnen scholen het 
facultatieve onderdeel wereldoriëntatie afnemen. 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. Scholen kunnen de 
monitor gebruiken om eigen eindopbrengsten te duiden.  

8.1.3 Het jonge kind 

De ontwikkeling van jonge kinderen wordt gevolgd door middel van kijk. De kleuterbouw heeft 

afspraken over registratie gemaakt.  

 

Kijk! 

Alle leerlingen van Groep 1 (kinderen van voor de kerstvakantie) 

 

Groep 0/1 (na 6 weken) 

basiskenmerken 

betrokkenheid 

risicofactoren 

Opvallende lln. monitoren  

 

Groep 1 (januari en juni voorafgaand aan 10-minutengesprek/rapport) 

3 basiskenmerken 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
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● zelfbeeld 

● relatie met volwassenen 

● relatie met kinderen 

 

Spelontwikkeling 

Taakgerichtheid en zelfstandigheid 

Mondelinge taalontwikkeling 

Beginnende gecijferdheid 

*Motoriek alleen wanneer dit opvallend is 

 

● Cito taal en rekenen E1 

 

Groep 2 (januari en juni voorafgaand aan 10-minutengesprek/rapport) 

ivm overdracht naar groep 3, in het kader van verdeling van kinderen 

(eind van het schooljaar) 

3 basiskenmerken: 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

● zelfbeeld 

● relatie met volwassenen 

● relatie met kinderen 

Taakgerichtheid en zelfstandigheid 

 

Beginnende geletterdheid wordt geregistreerd d.m.v. CITO en herhaling protocol dyslexie voor de 

kinderen met een leesdossier. 

Beginnende gecijferdheid wordt geregistreerd d.m.v. CITO.  

8.1.4 Volgen van sociale en maatschappelijke competenties 

In het leerlingdossier verzamelen de scholen van DeBasisFluvius 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 Leerling SCOL, 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 de Basisfluvius 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.  

8.1.5 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. DeBasisFluvius 
nemen eens per twee jaar de leerlingen-,  ouder- en medewerkerstevredenheidspeiling af. De 
ouders worden geïnformeerd over de opbrengsten.  
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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 opbrengsten van de diepte analyse is onderwerp van het schoolgesprek in het 

team met als doel inzicht te geven in de resultaten om zodoende daarna te handelen. 

8.2.2 CET analyse 

Eens per jaar maken we een analyse van de CET. We maken gebruik van het format van 

DeBasisFluvius. De intern begeleider stelt de analyse CET op in samenspraak met de leerkrachten 

van groep 8. Vervolgens worden de verbeteracties beschreven. Verbeteracties zijn niet aleen gericht 

op groep 8, maar wanneer nodig ook op voorgaande leerjaren. De analyse van de CET wordt in het 

team besproken.  

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 School- groepsbespreking 

De stuurgroep opbrengstgericht passend onderwijs (OPO) geeft inhoud aan de school- en 

groepsbesprekingen. Dit wordt schooljaar 2019-2020 uitgewerkt. De ambitie is om te werken 

volgens de richtlijnen van OPO. 

8.2.5 Leerlingbesprekingen 

Leerkrachten kunnen voor korte vragen advies vragen aan de intern begeleider, Dit is geen leerling 

bespreking. Wanneer de zorg complexer blijkt te zijn, wordt een leerling besproken  in de consultatie 

met de orthopedagoog of in het zorgteam.  

8.3 Interne audit 

Alle scholen van DeBasisFluvius 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. 
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● 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 DeBasisFluvius), de schooldocumenten en het handelen van het personeel met elkaar 
verbonden zijn en wat de sterke- en verbeterpunten hierin zijn. Zij doen dit door klasbezoeken af te 
leggen en gesprekken te voeren met betrokkenen. Tussentijds stemmen de auditoren hun bevinden 
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 worden verwerkt in het 
meerjarenplan (zie bijlage).  

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 
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 website van de school. 
- Ontwikkeling leerlingaantal in relatie tot de wijk 
- Personeelsbeleid 
- Ziekteverzuim 
- Financiën 
- Communicatie o.a. 

Hoe verloopt de communicatie met leerlingen (leerlingenraad)? 
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? 

8.5 Evaluatie 

DeBasisFluvius 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 
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● 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 kan 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´.  

 

De Lingelaar werkt schooljaar 2019 - 2020 in de structuur van een Professionele LeerGemeenschap. 

Dit betekent dat leerkrachten voortdurend samen lessen voorbereiden, data duiden, op zoek zijn 

naar verbetering. Dit zelfde schooljaar volgen de leerteamleiders een scholing High Performance 

School. De leerteamleiders zijn verantwoordelijk om hun kennis met het team te delen zodat er een 

breed draagvlak wordt gecreëerd bij het team.   
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Hoofdstuk 9. Financiën  

9.1 Ouderbijdrage  

De nieuwe school vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage.  Naast de ouderbijdrage vraagt 

de school een aparte vergoeding voor het schoolreisje en het schoolkamp. 

De ouderbijdrage is als volgt: 

1 kind: 30 euro 

2 kinderen: 55 euro 

3 kinderen: 75 euro  
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BIJLAGE 1. Instemming MR 

BIJLAGE 2. Vaststelling bevoegd gezag 

 

BIJLAGE 3. Methodeoverzicht 

 
Overzicht van leerstofaanbod 

  
Vak-/vormingsgebied 

 
Aanbod/methode 

 
Aangeboden in groep 

 
Kerndoelen  

&  
Referentie 

niveaus 
 

 
Vervan- 
ging in 
19-22 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 ja/nee  

 
1. Aanbod jonge kind            
 -Beg. geletterdheid Kleuterplein/map fon. 

bewustzijn 
x x       ja  

 -Beg. gecijferdheid Kleuterplein x x       ja  
 -Spel/soc.em.vorming Kwink/ Kijk x x       ja  
 -Motorische ontw. Bew. ond. voor het jonge 

kind 
x x       ja  

 -Woordenschat LOGO 3000 x x       ja  
             
2. Nederlands            
 -Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen   x      ja  
 -Voortgezet. tech.lezen Estafette    x x x x x ja  
 -Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL    x x x x x ja  
 -Taalmethode Staal    x x x x x ja  
 -Schrijfmethode Pennenstreken   x x x x   ja  
 -Woordenschat LOGO 3000   x      ja  
 -Spelling Staal    x x x x x ja  
             
             
3. Engels Stepping Stones Jr.       x x ja  
             
             
4. Rekenen/Wiskunde Wereld in Getallen   x x x x x x ja  
             
5. Kennisgebieden            
 -Aardrijkskunde Meander     x x x x ja  
 -Geschiedenis Brandaan/Speurtocht     x x x x ja  
 -Natuur/Techniek Naut/lessen CNME     x x x x ja  
 -Verkeer Veilig Verkeer Nederland     x x x x ja  
 -Maatsch. verh.            
 -Geest. stromingen Kwink/Trefwoord           
 -ICT Snappet           
             
6. Expressieactiviteiten            
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 -Handvaardigheid            
 -Tekenen            
 -Muziek            
 -Drama            
             
7. Lichamelijke oefening            
8. Soc. em. vorming Scol         ja  
9. Godsdienstige vorming  x x x x x x x x   
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