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Voor u ligt het schoolplan Basisschool De Troubadour Elden. In het eerste hoofdstuk 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 2015 tot 2019. We blikken kort terug op de doelen die we onszelf de

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

evaluatie staat beschreven hoe er invulling aan is gegeven.

1.1.1 Gerealiseerd

Terugblikkend op de schoolplan 2015–2019 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.

Het volgende is gerealiseerd.

● De omslag van groepsplan naar dagplanner (MB en BB) en themavoorbereiding.(OB).

● Het structureel analyseren van resultaten in SZE en de CET.

● Een doorgaande lijn op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling met de invoering

van de methode Kwink.

● De invoering van een moderne taalmethode in de groepen 4 tot en met 8.

● De opstart van het werken volgens de uitgangspunten van de Expliciete Directe Instructie (

EDI).

● De eerste aanzet tot het werken aan een Professionele Leer Gemeenschap in de vorm van

Leerteams.

1.1.2 Stand van zaken

De Troubadour is een kleine Jenaplanschool. De eerste opdracht is de inrichting van een stabiele,

financieel gezonde school, ook op de middellange termijn. Dit vraagt om een min of meer constant

leerlingenaantal van 155 kinderen.

Zowel het werken aan een PLG en het verbeteren van de instructie op basis van EDI staan aan het

begin van een meerjarenproces. In de komende jaren zal hier de nadruk op liggen. Het uiteindelijke

doel is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren vanuit de gedachte dat werken aan

kansengelijkheid, gezien de steeds groter worden verschillen in de samenleving, noodzakelijk is.

De essenties van het Jenaplanonderwijs zijn hierbij een toegevoegde waarde.

Voor de komende vier jaar zal de nadruk liggen op de volgende ontwikkelpunten:

- Opbrengsten duurzaam verbeteren. (data, duiden, doelen, doen)

- het intensiveren van het werken volgens de Expliciete Directe Instructie.

- Vorming van de Professionele leergemeenschap, uitgewerkt in leerteams.

- Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode.
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- Herbezinning van de status en inhoud van het wereldoriënterend onderwijs in een

Jenaplanschool.

- Positionering van het Bijzonder Onderwijs, de Christelijke identiteit.

1.2 Totstandkoming van dit plan

Dit plan is tot stand gekomen in de samenwerking van directie met het schoolteam,

Medezeggenschapsraad (MR) en leerteams.

Het sluit aan bij de uitgangspunten van het  strategisch beleidsplan van Flores Onderwijs

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 34 scholen, 32
directeuren, 900 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services center samen het beste voor 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 daarnaast 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 prikkelt en maakt
nieuwsgierig, het leert leerlingen leert om te  gaan met vrijheid én verantwoordelijkheid en zich
blijvend te ontwikkelen.

2.2 Visie

Flores Onderwijs beschrijft haar visie in het Strategisch Beleidsplan 2020-2025. 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 in het  basisaanbod, wel in ondersteuning.

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 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.

2.2.4 Visie op veranderen

We verbeteren  continu, dit doen we samen, waarbij feedback een 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 Flores Onderwijs  gaat verder dan het doen van een jaarlijkse
teamtraining of het leren van een nieuwe methode. Het draait om een houding waarbij we
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 behalen voor taal en rekenen.

Het is de ambitie van alle Floresscholen dat 98 % van alle kinderen de basisschool verlaten met een

lezen-, taal- en rekenniveau van tenminste 1F. Voor 2F en 1S stelt elke school een eigen

ambitieniveau op, rekening houdend met de populatie van de school.
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Hoofdstuk 3: Visie en Identiteit van onze school.

3.1 Algemene kenmerken.

De Troubadour is een Jenaplanschool.

Een Jenaplanschool werkt met stamgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in

de groep. Het is een bewuste keuze, waarmee kinderen leren omgaan met verschillen, dat ieder kind

verschillend kan en mag zijn.

Elk kind heeft per leerjaar een andere plaats in de sociale context. Het geeft mogelijkheden in het

aanbod van een rijkere sociale omgeving. Kinderen ontdekken en leren zichzelf kennen.

In het ritmische dag en weekplan staan vier basisactiviteiten centraal.

● Het gesprek.

De kern van deze activiteit is dat kinderen zich leren uiten, naar anderen te luisteren en zich een

eigen mening te vormen. Zowel kinderen als de leerkracht kunnen gespreksleider zijn.

● Het werk.

Tijdens de instructielessen krijgen kinderen uitleg en leren vaardigheden om het werk te kunnen

uitvoeren. Dit geldt voor rekenen, taal, lezen, schrijven, engels, topografie en alle andere

vakgebieden. Binnen wereldoriëntatie worden kennis en vaardigheden toegepast, de wereld

verkennen en de eigen plek daarin te gaan vinden.

Binnen de activiteit werk leren de kinderen plannen, samen maar ook allen te werken.

We zien het als onze taak dat het kind zich ontwikkelt, passend bij zijn/haar mogelijkheden op

cognitief en op vaardigheidsniveau.

● Het spel.

Naast de cognitieve ontwikkeling vinde we het van belang dat kinderen zich ontwikkelen op sportief

en creatief gebied. Er is aandacht voor muziek, dans, drama, beeldende vorming en sport.

● De viering.

De school is een leef- en werkgemeenschap, waarin kinderen, ouders en leerkrachten een band met

elkaar hebben. In vieringen wordt dit samenzijn benadrukt. Vieringen kunnen plaatsvinden in de

stamgroep, met andere stamgroepen en met de hele school. Ook een verjaardag, een (traditioneel)

feest of een droevige gebeurtenis kunnen  aanleiding zijn voor een viering.

De Troubadour maakt deel uit van de Stichting Flores Onderwijs  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 Flores Onderwijs (www.floresonderwijs.nl)

De Troubadour is gelegen in Elden, een dorp in de loop der jaren vastgegroeid aan Arnhem.
Het team bestaat uit een directeur, IB-er (0,4 FTE), 8 groepsleerkrachten, verdeeld over 6 groepen,
een parttime administratief medewerker (O,1 FTE) en parttime conciërge. ( 0,2 FTE).
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Kengetallen
Op 1 oktober 2020 telt De Troubadour 154  leerlingen.  Het percentage gewogen leerlingen is +/-  1 %
en is daarmee te verwaarlozen. In de nabijheid van de school is de afgelopen jaren een nieuwe wijk
ontstaan. Nieuwe instroom vanuit deze wijk naar de school groeit gestaag. Mond tot mond reclame
is een belangrijk middel wat hier aan ten grondslag ligt.

De Kernwaarden van de school.

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)

In het werken volgens de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs zijn we in alles op zoek naar de

juiste balans tussen het verwerven van kennis en het aanleren van vaardigheden. Leren begint  bij

kennis, in vaardigheden wordt kennis betekenisvol en toegepast.

De school zet hiervoor moderne lesmethoden in voor rekenen taal en lezen . Groepsleerkrachten

vertalen de doelen uit de methoden in de dagelijkse instructies op basis van observaties en de

analyse van (pre-) toetsen.

Het aanbod is conform de inhoud van de kerndoelen.

2. Ieder kind heeft unieke talenten.

Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich op geheel eigen wijze, heeft eigen unieke talenten en een eigen

leerstijl. Het jenaplanonderwijs wil dit unieke van ieder kind benadrukken en alle ruimte geven. Wij

willen dat kinderen verschillend mogen zijn, dat ze leren van verschillen en dat ze verschillen leren

respecteren. Wij stimuleren ook dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ieder kind

heeft verschillende talenten en interesses. Een kind heeft het recht om deze te ontwikkelen.

3. Gemotiveerd, persoonlijk en betrokken (pedagogisch klimaat)

Een veilig pedagogisch klimaat is een van de pijlers van het Jenaplanonderwijs. Het is een

voorwaarde om tot leren te komen, waarbij vanuit respect aandacht is voor verschillen tussen

kinderen. De stamgroepleerkracht is hierin de spil; begeleidend, sturend, nieuwsgierig vanuit een

positieve blik in de houding naar kinderen.

4. Samenwerken en samenleven

Binnen de structuur van het Jenaplanonderwijs worden kinderen van verschillende jaargroepen bij

elkaar in een stamgroep geplaatst. In de samenstelling van de stamgroepen wordt rekening

gehouden met kindkenmerken.

Effectief samenwerking ondersteunt het leren. Dit geldt voor kinderen en volwassenen in de school.

De groepssamenstelling stimuleert kinderen hierin zich te ontwikkelen en de eigen rol te kiezen.
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Elke dag komen kinderen naar school en zijn onderdeel van de leefgemeenschap. Elk kind krijgt

hierdoor, rekening houdend met leeftijd en mogelijkheden taken en verantwoordelijkheden. Het is

een groeiproces, waarbij zicht op eigen doen en laten belangrijk is.

5. Hoge verwachtingen

De school legt de lat hoog.

Kinderen zijn leergierig, zoeken grenzen op vanuit de basisbehoefte zichzelf te leren kennen. Leren is

daarbij een breed begrip. Het gaat niet alleen over sommen kunnen uitrekenen en het goed spellen

van werkwoorden. Het is ook jezelf presenteren, een verhaal vertellen, kunnen luisteren en je

talenten gebruiken binnen  de stamgroep.

Kennis vormt daarbij de basis. Het zorgt voor begrip, een basisvoorwaarde om kennis te kunnen

toepassen in concrete situaties.

6. Ieder kind elke dag leerplezier.

School is leuk voor kinderen.

Het begint bij gezien en gehoord worden. Het Jenaplanonderwijs gebruikt verschillende activiteiten

om dit gevoel te bevorderen in kring, spel en viering.

Ook in werk komt dit naar voren.

Kinderen laten ervaren wat ze (wel) kunnen levert een positieve bijdrage aan het leerproces. Het

maakt nieuwsgierig en stimuleert de motivatie om de volgende stap te zetten. Een gezamenlijke

verantwoordelijkheid van stamgroepleerkracht, de kinderen van de stamgroep en het kind zelf.

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. Met de  inzet van expliciete directe instructie, differentiëren in ondersteuning,

verschillende didactische leerstrategieën, gedegen klassenmanagement, en  een

veilige en ordelijke omgeving willen  we alle kinderen gelijke kansen bieden.

Methoden.

Onderdeel van het curriculum is gebruik en de manier van inzet van methodes. Voor de vakgebieden

rekenen, lezen, begrijpend lezen en taal worden moderne methodes ingezet, waarin de kerndoelen

van het basisonderwijs zijn verwerkt.

Zie voor alle gebruikte methodes en materialen de bijlage met overzicht.

Didactiek en leren organiseren.

In schooljaar 2019-2020 is het schoolteam gestart met het leertraject Expliciete Directe Instructie (

EDI) Deze op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde manier van werken ondersteunt de

leerkracht bij het aanleren van kennis en vaardigheden bij kinderen. Stamgroepleerkrachten leren

stap voor stap de kwaliteit van de instructie te optimaliseren.

Zie ook visie op leren organiseren.
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Klassenmanagement.

Structuur en ordening,  zichtbaar en hanteerbaar voor de kinderen, bepalen de kwaliteit van het

klassenmanagement.  Stamgroepleerkrachten en kinderen hebben hierin een gezamenlijke

verantwoordelijkheid. Er is nagedacht over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van materialen in

de heterogene manier van werken.

Heterogene stamgroepen.

De Troubadour werkt met stamgroepen waarin kinderen uit verschillende jaargroepen, van

verschillende leeftijden bij elkaar geplaatst worden. (2 of drie leerjaren in een groep)  Kinderen leren

hiermee onderlinge verschillen kennen en accepteren. Ieder jaar heeft een kind een andere plaats in

de sociale context. (jongste, middelste, oudste). Rekening houden  met elkaar en elkaar helpen zijn

hieruit een bijna logisch gevolg. Het proces wordt ondersteund door de inzet van Kwink ( zie sociaal

emotionele ontwikkeling.

Instructie.

Bij convergente instructie staat de leerkracht centraal: de leerkracht  legt uit, doet voor, oefent eerst

samen met de kinderen en laat ze daarna  zelfstandig oefenen. Waar nodig wordt divergent

gedifferentieerd.

Dit betekent ook dat er leerlingen zijn die op onderdeel een individuele leerlijn volgen.

Coöperatief Leren, het stimuleren van samenwerken.

Samenwerken heeft 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 leer- en leefklimaat.

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

ICT.

Het inzetten van de ICT mogelijkheden  is nooit leerkracht vervangend. De leerkracht doet er toe.De

leerlingen gebruiken digitale programma’s die de methodes ondersteunen, waarmee zij zich kunnen

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

werken.

Het digitale schoolbord valt niet meer weg te denken in het dagelijkse praktijk.

Sociaal-emotionele ontwikkeling.

In schooljaar 2019-2020 is de methode “Kwink”ingevoerd op de Troubadour. Het is een online

methode voor sociaal emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 tot en

met 8.

Het programma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, actueel en praktisch

opgebouwd.  Het is gericht op preventie van ongewenst gedrag en de kracht van de veilige groep.

De uitgangspunten zijn:

- het voorkomt verstorend gedrag en pesten.

- kent een groepsbrede preventieve aanpak.

- ondersteunt het werken naar een sociaal veilige groep.

- de inhoud van de thema’s wordt jaarlijks ververst (actueel).

- ouderbetrokkenheid is onderdeel van de aanpak.
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- voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid.

Jaarlijks wordt het werken met Kwink geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

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 op basis van de uitgangspunten van het schoolplan. Het jaarplan wordt elk jaar

geëvalueerd in de vorm van  een schooljaarverslag, wat  wordt besproken met de

Medezeggenschapsraad 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.

De zorgstructuur van de school
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.

De intern begeleider is de spin in het web. Door groepsbezoeken, observaties, de school zelf

evaluatie, groepsgesprekken en uiteindelijk de analyse van de Centrale Eindtoets heeft zij overzicht

over de kwaliteit van het onderwijs gerelateerd aan de opbrengsten.

Inzet van externe professionals.

Jaarlijks ontvangt de school vanuit Passend Wijs een budget voor lichte en zware ondersteuning. Op

deze financiële middelen worden professionals ingezet die, op basis van een met ouders gedeeld

plan, tijdelijk kinderen begeleiden, een op een. Het plan van aanpak wordt periodiek in het zorgteam

geëvalueerd.

Zorgteams.

In de begeleiding, de zorg voor kinderen kan de school terugvallen op de expertise van:

- De schoolcontactpersoon (orthopedagoog vanuit Passend Wijs.)

- De wijkcoach.

- De schoolarts en/of schoolverpleegkundige.

- Anderen (bijv. Kentalis, Bureau Rigtering. Regionaal Instituut Dyslexie)

De intern begeleider van de school nodigt, waar nodig in overleg met de directie, de deelnemers aan

het ZT overleg uit, op basis van de problematiek.

In langdurige trajecten rondom een kind wordt uitgegaan van vier ZT overleggen per schooljaar. De

afspraken worden vastgelegd in het leerlingdossier. (ESIS).

ZAT +

Er zijn situaties waarin op de problematiek rondom de ontwikkeling van een kind ( cognitief en/of in

sociale context) onvoldoende antwoord gegeven kan worden. Onder voorzitterschap van de regio

coördinator van Passend Wijs kan dan een overleg plaatsvinden, waarin breed gekeken wordt wat

mogelijk vervolgstappen kunnen zijn. In dit overleg nemen vertegenwoordiging van Speciaal Basis

OnderWijs (SBO) en Speciaal onderwijs (SO) deel.
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Zowel in het ZT als in het ZAT+ nemen ouders in principe deel aan het overleg.

Identiteit en kernwaarden

Protestants Christelijke basisschool.
Van oorsprong is De Troubadour een Protestants Christelijke Basisschool. De veranderingen in de
maatschappij, de verdergaande ontkerkelijking en het verminderd belang dat ouders hechten aan de
geloofsidentiteit is ook op de Troubadour te merken.
Slecht een enkel gezin kiest nog bewust voor De Troubadour op basis van de signatuur, de christelijke
identiteit.
In schooljaar 2019-2020 is onder een ouderpanel een vragenlijst verspreid om meer inzicht te krijgen
in de wensen, maar ook veronderstellingen op dit gebied. De uitkomsten vormen samen met de visie
van schoolteam, directie en medezeggenschapsraad de basis voor een plan van aanpak.
Doel van het plan is een helder inzicht te geven waar de school staat op het gebied van
geloofsidentiteit en wat dit in de praktijk gestalte krijgt.

Wat is de huidige situatie?
Wij zorgen ervoor dat ieder kind én iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele
of levensbeschouwelijke achtergrond.

in de praktijk zien we het volgende:
- De methode Trefwoord is onderdeel van het curriculum.

Het is een methode voor levensbeschouwing op de basisschool. De kinderen worden in de
manier van werken uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse thema’s en verhalen na te
denken en met elkaar te praten over levensbeschouwelijke thema’s. Bijbelverhalen kunnen
hierin verhelderend en ondersteunend zijn.

- De populatie van de school vraagt om een toegevoegde waarde. Kinderen krijgen in hun
omgeving niet of nauwelijks te maken met algemeen maatschappelijke problematiek.
Evenwichtige informatievoorziening helpt kinderen zich een mening te vormen die
uiteindelijk leidt tot verantwoordelijk maatschappelijk betrokken zijn.

- We vieren op school de Christelijke feestdagen Kerstmis en Pasen, waarbij brede
ouderbetrokkenheid een van de doelen is.

- In het Jenaplanonderwijs streven we naar het werken met  een ritmisch weekplan. De
structuur van de dag wordt hier mede door bepaald. In de vieringen laten we zien:

● We vormen samen een school.
● We laten elkaar zien waar we mee bezig zijn en wat ons bezighoudt.
● We doen dit vanuit een positieve benadering, een positief herkenbare sfeer.
● De Troubadour is een kleine school. De gezamenlijk betrokkenheid is een

kernwaarde.

3.3 Missie/ Visie

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.
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Naast een solide basis in rekenen, taal en lezen hebben wij aandacht voor wereldoriëntatie, sport,
kunst en cultuur.
Om goed te kunnen leren is het nodig dat kinderen zich veilig voelen en weten wat er van hen
verwacht wordt. De leerkrachten 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.

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 vanuit een  doel te laten samenwerken, verhoog je de leeropbrengsten,  een
belangrijke opdracht voor de school. Het team werkt samen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit
vraagt om goed kunnen analyseren en kennis te hebben over effectief onderwijs.

Samen betekent 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  open communicatie van essentieel belang. Wij gaan respectvol met elkaar in overleg
over de ontwikkeling van de kinderen in onze school.

Als Jenaplanschool  besteden wij actief aandacht aan uiteenlopende levensovertuigingen en goed
burgerschap. We bereiden kinderen voor op onze samenleving die zich kenmerkt door pluriformiteit,
verschillende levensbeschouwingen en culturen. Om je daarin goed te kunnen bewegen vraagt dit
kennis, vaardigheden en vooral  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 in eerste instantie  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, goed  klassenmanagement, een veilige, ordelijke omgeving bieden we alle kinderen

gelijke kansen.

De leerkracht is de spil.

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

● Gegarandeerd aanbod.

● Leerkracht staat centraal

● Feedback kunnen geven en ontvangen

3.4.2 Visie op leren organiseren
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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 in de komende vier  schooljaren tot een professionele

leergemeenschap.

● de groepen zijn samengesteld volgens het Jenaplansysteem. In de onderbouw wordt

thematisch gewerkt, in de groepen 3 tot en met  8 wordt gewerkt met moderne methodes

waarmee de doorgaande leerlijn wordt gewaarborgd.

● 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 is er ruimte

voor de andere vakgebieden.

● 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.

● een veilig pedagogisch klimaat realiseert de school onder andere door de inzet van de

methode Kwink.

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

● Remedial teaching wordt ingezet door externe gespecialiseerde krachten .

● het werken volgens het Expliciete Directe Instructie Model is speerpunt van de komende

twee schooljaren.

● er wordt gewerkt met  convergente instructie en waar noodzakelijk  divergent

gedifferentieerd.

3.4.3 Visie op professionaliseren

Het is in belang van de school dat personeelsleden zich blijven ontwikkelen. De voorkeur gaat uit

naar teamscholing, maar er  zijn  ook individuele trajecten mogelijk. Leerkrachten maken gebruik van

het aanbod in Flores Onderwijs Academy. Het doel van de organisatie is om een gelijk

opleidingsniveau van de leerkrachten te hebben om de basiskwaliteit te waarborgen.

Op alle niveaus binnen de organisatie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de professionele

cultuur De school is in schooljaar 2019-2020 gestart met het werken volgens de structuur van een

Professionele LeerGemeenschap (PLG).

3.4.4 Visie op veranderen

De directeur is meegenomen in het ontwikkeltraject van Flores Onderwijs. De Expeditie van Flores

Onderwijs is het resultaat van dit ontwikkeltraject. Er is commitment gegeven op deze Expeditie,

waarvan de vertaling de komende jaren gestalte zal krijgen. In schooljaar 2019 - 2020 zijn er keuzes

gemaakt over de nieuwe vergader- en overlegstructuur. We gaan  werken in leerteams, zoals de

professionele leergemeenschap (PLG) beschrijft.. Elk leerteam heeft een procesbegeleider  die mede

verantwoordelijk is voor inhoud en opbrengst..

De kern van visie op veranderen

1. Veranderen heeft een doel nodig en loopt volgens een vooraf bepaald tijdpad

2. Weerstand is een teken van betrokkenheid.
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3. Veranderen kost tijd.

4. Veranderen noodzaakt tot ondersteuning

5. Complexe verandering vraagt regie.

Hoofdstuk 4. Onze school: onderwijs
Het leerstofaanbod 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 Troubadour  heeft een opbrengstverplichting ten aanzien van taal en rekenen, de ambitie zoals

die door Flores Onderwijs  wordt gehanteerd. Daarnaast is er een inspanningsverplichting ten

aanzien van alle kerndoelen. Onze kinderen leren effectief. Hierbij ligt onze focus  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 zoveel mogelijk gelijke kansen.

Rol van de kwaliteitskaarten.

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, 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 daarbij  aan de muziek, dans, drama en beeldende vorming.

Voor een aantal vakgebieden is de borging van inhoud, werkwijze en opbrengsten vastgelegd in een

kwaliteitskaart. Dit wordt de komende jaren verder uitgebreid, gebaseerd op de onderwerpen uit het

jaarplan.

4.2 Didactisch handelen en  klassenmanagement.

Klassenmanagement, het goed organiseren van je klas heeft effect op het leren van de leerlingen. Er
wordt gewerkt met een lesrooster en het dagprogramma is in alle bouwgroepen zichtbaar en helder
voor de leerlingen. De lessen zijn onderverdeeld in drie lagen: instructie, verdieping/verbreding en
intensivering. Vanaf schooljaar 2019-2020 is het werken volgens het expliciete directe instructie
model ingevoerd. Het betekent dat het doel van de les voor leerlingen duidelijk is en dat dit ook
samen met hen wordt geëvalueerd. De weg van de leerkracht van onbewust onbekwaam naar
(on)bewust bekwaam is een proces van tenminste twee jaar.
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4.2.1 Eigen aspecten van kwaliteit

De leerkracht doet ertoe en

- geeft (op termijn) 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

In de onderbouw staat bewegingsonderwijs dagelijks  op het rooster. Dit kan zowel buiten op het

speelterrein als in de speelzaal plaatsvinden. De middenbouwgroepen en  de bovenbouwgroepen

hebben een gecombineerde gymles (2 x 45 minuten) per week en maken daarbij gebruik van

Sporthal Elderveld. Het vervoer is per bus geregeld.

4.3.2 Taal
In schooljaar 2019-2020 is de werkwijze op basis van de methode Taalverhaal Nu ingevoerd. Het is
een moderne taalmethode die, uitgaande van convergente instructie, mogelijkheden biedt voor
differentiatie. De opbouw kent een heldere structuur met logische herhalingsmomenten. De
woordenschat is gekoppeld aan spreken, luisteren, begrijpen en woord en zinsbouw. Voor spelling
staat per week een categorie centraal, aangevuld met een woordpakket.

De taalspecialist van de school monitort de manier van werken in relatie tot de opbrengsten.
Eventuele aanpassingen worden in de leerteams besproken. De werkwijze is vastgelegd in een
kwaliteitskaart.

De mondelinge taalvaardigheid heeft binnen het Jenaplan onderwijs een speciale plek. In de huidige
maatschappij is het van groot belang  dat kinderen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich leren
verbaal te presenteren. In alle groepen van de school worden hiervoor specifieke werkvormen
ingezet.

4.3.3 Rekenen en wiskunde

Leerlijn

De leerlijn rekenen uit de methode WIG 4 werkt naar het referentieniveau 1F/1S

Didactisch handelen.

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 het EDI model. Dit model bestaat uit de
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volgende fasen: warming-up, (bv. automatiseren), lesdoel benoemen, ophalen voorkennis, instructie

op lesdoel, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, evaluatie en  afsluiting.

Didactische strategieën

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

waarna er ruimte is verrijking en verbreding.

4.3.4   Engels.

Voor het aanbod van Engels maakt de school voor de groepen 1 tot en met 8 gebruik van de

methode Groove Me. De kinderen leren door de jaren heen eenvoudige gesprekken te voeren en

verhalen te lezen.

4.3.5 Wereldoriëntatie.

Wereldoriëntatie is het hart van jenaplanonderwijs. We werken aan de hand van een cyclus van
thema’s per bouw. Een aantal weken staat een thema centraal. De groepen gaan met allerlei
aspecten van dat thema aan het werk. Daar wordt aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, actief
burgerschap, soms ook (begrijpend) lezen en de Engelse les aan gekoppeld. Leerkrachten proberen
hun lessen zoveel mogelijk te koppelen aan het thema, waardoor kinderen de logische samenhang
tussen de verschillende vakken leren zien.
Op meerdere momenten per jaar wordt gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum voor
Natuur en Milieu Educatie.

4.3.6. Expressievakken.
Tijdens de creatieve lessen, met name in de middaguren, leren de kinderen hun mogelijkheden
ontdekken en verder ontwikkelen. Daarnaast is tijdens deze momenten de sociale ontwikkeling,
samen werken en samen doen

4.3.8 Burgerschap

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt in school de methode “Kwink” ingezet. Verschillende
aspecten van (goed) burgerschap zijn in deze methode geïntegreerd. Wij vinden het belangrijk om
kinderen voldoende kennis en vaardigheden aan te leren om ontwikkelingen binnen de maatschappij
te kunnen duiden en begrijpen. Kinderen leren hiermee keuzes te maken, een mening te hebben en
deze op een geaccepteerde manier te verwoorden, naar buiten te brengen.

4.3.7 Leren leren

Zie ook visie op leren zoals beschreven in 3.4.1

Groepering van de leerlingen

Als Jenaplanschool kiest De Troubadour bewust voor een verticale groepering in stamgroepen

Onderbouw: groep 1 en groep 2.

Middenbouw: groep 3, groep 4 en groep 5.

Bovenbouw: groep 6, groep 7 en groep 8.

Als  voordelen van deze keuze zien wij:

- van elkaar leren, zich aan elkaar optrekken, ontwikkeling.

- stimuleren van zorgen voor elkaar, helpen en geholpen worden.

- leren omgaan met verschillen tussen kinderen.

14I.



- vaste waarden in de groepscultuur.

Duidelijke uitleg

Wij zijn op weg in het hanteren van het Expliciete Directe Instructie model:

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

Daarnaast geldt

● Taakgerichte rustige werksfeer

● Positief pedagogisch klimaat. We benoemen gewenst gedrag.

● Effectief klassenmanagement. Duidelijke regels en routines, een voortdurend proces.

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

voorkennis ophalen en verwerking van de lesstof

De weektaak.

Vanaf de middenbouw werken kinderen op vastgestelde momenten in het rooster aan hun

weektaak. De weektaak bestaat uit een aantal vooraf vastgestelde opdrachten, deels verplicht, deels

naar eigen keuze. In de verwerking worden meerdere vormen van coöperatieve werkvormen ingezet.

Feedback.

Wanneer een kind verwerkingsopdrachten heeft gemaakt worden deze naar mogelijkheid zelf

nagekeken. De groepsleerkracht past  (periodiek) een controle toe. De opbrengst wordt met het

betreffende kind besproken. De tijdspanne tussen verwerking en feedback is zo kort mogelijk.

In het feedbackgesprek met het kind is het proces tijdens het werk belangrijker dan de opbrengst.

Gebruik digitale middelen

Digibord en chromebooks werken ondersteunend in alle groepen. Ze worden effectief ingezet maar

zijn geen doel zich. De ICT afdeling van Flores Onderwijs (helpdesk) zorgt voor met name technische

ondersteuning.

4.4 Eigen aspecten van kwaliteit

Om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is, naast de inzet van de juiste

middelen en werkwijzen een helder zicht op de populatie van de school belangrijk. Een speerpunt

voor de komende periode.

4.5 Pedagogisch klimaat en sociale veiligheid.

Structureel werken aan een goed pedagogisch klimaat is een van de uitgangspunten van Jenaplan.
Samen leren, samen werken en samen leven vraagt om sociale vaardigheden stap voor stap te
verhelderen en aan te leren vanaf het moment dat kinderen op school komen. Een van de

15I.



groepsleerkrachten heeft zich verdiept in het gedrag van kinderen onderling. Zij informeert, stuurt en
bewaakt het interne proces, een doorgaande lijn.
De visie en werkwijze van de school is vastgelegd als onderdeel van de School Veiligheidsplan.
Als middelen worden verder ingezet:

- Kwink; een digitale methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling bij kinderen van groep 1
tot en met 8.

- Scol; een meetinstrument waarbij het gevoel van veiligheid van het kind in de school centraal
staat.

- Het Leerling Tevredenheids Onderzoek; een keer per twee jaar wordt dit stichtingsbreed
afgenomen in de groepen 5 tot en met 8. Het sluit aan bij het Ouder Tevredenheids
Onderzoek het het Leerkracht Tevredenheids Onderzoek.

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.
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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  diversiteit aan onderwijs-
en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. In deze paragraaf beschrijven we kort hoe we
passend onderwijs realiseren.

5.2 Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen van Flores Onderwijs  hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het  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 op de website van de school.

Zie verder De zorgstructuur van de school.

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,

informatieavonden, 10 minuten gesprekken, inloop ochtenden, MR vergaderingen, Facebook

● Ouders betrekken bij schoolactiviteiten door:

Ouderraad, PR commissie, ouderhulp, schoolfeesten

● Ouders betrekken bij schoolbeleid door:

Medezeggenschapsraad, Ouderpanel.

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

Oudertevredenheidsonderzoek.

● 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.

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.

De Troubadour houdt zich aan de gesprekscyclus van Flores Onderwijs. Dit betekent jaarlijks een

Resultaat en Ontwikkelingsgesprek (voorheen functioneringsgesprek). Een keer in de vier jaar een

beoordelingsgesprek. Elke leerkracht werkt met een persoonlijk ontwikkelplan.

Naast een breed extern aanbod is er binnen de stichting de FLores Academie ingericht.

7.2 Werkverdelingsplan en 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.

Werkverdelingsplan.

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

opgesteld voor drie jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

7.3 Specialisten

De school werkt met specialisten op het gebied van taal, gedrag en rekenen (in opleiding).

Specialisten worden ingezet naar behoefte van de schoolontwikkeling. Zij 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
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vastgestelde regionale innovatieagenda is een activiteit die binnen de duurzame samenwerking

tussen Flores Onderwijs  scholen en de HAN Pabo.

Hoofdstuk 8. Kwaliteitszorg

8.1 Data verzamelen

8.1.1 Leerlingvolgsysteem

Alle scholen van Flores Onderwijs  maken gebruik van Cito Leerling volgsysteem. Het is een middel
om de vorderingen kind jaargroepen en individuele kinderen helder in kaart te brengen. De
opbrengsten van de analyse op groepsniveau  worden vertaald naar concrete activiteiten in de groep.
Het Cito leerling volgsysteem meet de leerwinst op betrouwbare en inzichtelijke wijze. De
Troubadour zoekt naar de oplossing om de relatie tussen groepsgrootte en opbrengsten goed te
kunnen interpreteren.

Naast de methode-onafhankelijke toetsen van Cito nemen we ook methode-afhankelijke toetsen af.
Deze toetsen geven inzicht in het beheersingsniveau, of de kinderen de lesstof die ze net hebben
geleerd voldoende beheersen.

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. 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.

8.1.3 Het jonge kind
De ontwikkeling van jonge kinderen wordt gevolgd door middel van de methode Kijk. De

leerkrachten van de onderbouw  hebben afspraken over registratie gemaakt over hoe deze wordt

ingezet om de ontwikkeling van het kind breed te monitoren.

Vanaf schooljaar 2020-2021 worden er in groep 1 en 2 geen LVS toetsen meer afgenomen. Dit

versterkt de rol van de groepsleerkracht, waarbij de analyse vanuit “KIJK” ondersteunend is.

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 Leerling SCOL, . De
SCOL bevat naast een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie ook een monitor functie van de
sociale veiligheid en welbevinden van de leerlingen uit de bovenbouw.

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
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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. Flores Onderwijs
nemen eens per twee jaar de leerlingen-,  ouder- en medewerkerstevredenheidspeiling af. De ouders
worden geïnformeerd over de opbrengsten.

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 in de zogenaamde School Zelf Evaluatie (SZE). De opbrengsten van deze diepte analyse

zijn, naast het gesprek in het bouwleerteam,  onderwerp van het schoolgesprek in het team met als

doel inzicht te geven in de resultaten en opbrengsten in de doorgaande lijn.

8.2.2 CET analyse

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

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

groep 8. Vervolgens worden de verbeteracties beschreven. Verbeteracties zijn niet alleen 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 De groepsbespreking

De structuur van de groepsbespreking is in beweging. De verantwoordelijkheid voor  inhoud en

opbrengst verschuift in de komende jaren verder van intern begeleider naar groepsleerkracht. De

analyse van data vanuit de methoden gebonden en niet methode gebonden toetsen vormen

hiervoor de basis.

8.2.5 Leerlingbesprekingen

Leerkrachten kunnen voor korte vragen advies vragen aan de intern begeleider.  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 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.
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● De schoolleider kan zijn/ haar eigen bevindingen over de voortgang van de
kwaliteitsontwikkeling en ook de effecten 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 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. Ontwikkelpunten die uit de audit naar voren komen worden verwerkt in het
jaarplan/schoolplan.

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 kinderen? Het Kinderklankbord.
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?

In de ontwikkeling van Directie Leerkringen (DLK) wat de mogelijkheden zijn om de Marap
besprekingen gezamenlijk te voeren. Hierbij dient in de evaluatie de verhouding tussen opbrengst  en
tijdsinvestering te worden meegenomen.

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 wordt de evaluatie van het jaarplan geschreven.
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De informatie uit de Management Rapportage ( Marap) wordt hieraan toegevoegd.

● Analyse van de tussenopbrengsten. Twee keer per schooljaar wordt er een School Zelf
Evaluatie (SZE) gemaakt op basis van de opbrengsten van de toetsen uit het Cito leerling
volgsysteem. Deze evaluatie wordt besproken in de verschillende leerteams, waaruit
vervolgstappen worden vastgelegd. De essentie hiervan is terug te vinden in de dagplanners.

● Analyse CET
Op basis van de jaarevaluatie wordt het volgende jaarplan opgesteld en het  meerjarenplan mogelijk
bijgesteld.

8.6 Kwaliteitscultuur
Het streven naar kwaliteit is geen papieren werkelijkheid, maar zit  verankerd in de mensen, in de

professionele cultuur. Een cultuur van ´samen elke dag een beetje beter´.

De school is vanaf  schooljaar 2019 - 2020 op weg naar het werken in de structuur van een

Professionele LeerGemeenschap.

Hoofdstuk 9. Financiën

9.1 Ouderbijdrage

De school vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks wordt

vastgesteld. Naast de ouderbijdrage vraagt de school een aparte vergoeding voor het schoolkamp

van de bovenbouwgroepen. De uitvoering vindt plaats aan het begin van het schooljaar

(groepsvorming)

9.2 Schoolbegroting.
Flores Onderwijs werkt voor de begroting in boekjaren.  Jaarlijks stelt de directeur van de school op

basis van de door Flores opgestelde kaderbrief een begroting op. Uitgangspunt daarbij is dat elke

school financieel vitaal is. Dit proces is in ontwikkeling om daarmee tijdig te kunnen anticiperen op

ontwikkelingen die in de toekomst (negatieve) gevolgen kunnen hebben voor de beschikbare

middelen. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op de begroting. Het College

van Bestuur stelt uiteindelijk vast.

BIJLAGE  Methodeoverzicht.

Overzicht van leerstofaanbod

Vak-/vormingsgebied Aanbod/methode Aangeboden in groep Kerndoelen
&

Referentie

Vervan-
ging in
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niveaus

1 2 3 4 5 6 7 8 ja/nee

1. Aanbod jonge kind

-Beg. geletterdheid fonetisch. bewustzijn x x ja
-Beg. gecijferdheid gecijferd bewustzijn x x ja
-Spel/soc.em.vorming Kwink x x ja
-Motorische ontw. Bew. ond. voor het jonge

kind
x x ja

-Woordenschat projectbasis x x ja

2. Nederlands

-Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen x ja

-Voortgezet. tech.lezen Timboektoe + x x x x x ja

-Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL x x x x x ja

-Taalmethode Taalverhaal NU x x x x x ja

-Schrijfmethode Pennenstreken x x x x ja

-Woordenschat Taalverhaal NU x x x x x ja

-Spelling Taalverhaal NU x x x x x ja

3. Engels Groove me x x x x x x x x ja

4. Rekenen/Wiskunde Wereld in Getallen x x x x x x ja

5. Kennisgebieden

-Aardrijkskunde Projectbasis x x x x x x ja

-Geschiedenis Projectbasis x x x x x x ja

-Natuur/Techniek Projectbasis +CNME x x x x x x x x ja

-Verkeer Veilig Verkeer Nederland x x x x ja

-Maatsch. verh. Projectbasis x x x x x x x x ja

-Geest. stromingen Projectbasis x x x x x x x x ja

-ICT Inzet Chromebooks
Ondersteuningsmiddel

x x x x x x x x

6. Expressieactiviteiten Meerdere bronnen x x x x x x x x

-Handvaardigheid

-Tekenen

-Muziek

-Drama

7. Lichamelijke oefening x x x x x x x x

8. Soc. em. vorming Kwink  (SCOL). x x x x x x x x ja
9. Godsdienstige vorming Trefwoord x x x x x x x x
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