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Voorwoord 

In het schoolplan van Het JongLeren worden alle activiteiten specifiek voor het komende schooljaar 
beschreven. Deze activiteiten zijn zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard. Ook treft u in dit schoolplan 
de verantwoording aan van hoe deze plannen gerealiseerd worden in tijd, personele inzet en financiën.  

De keuze om activiteiten verder of anders vorm te geven of aan te passen ten opzichte van het vorige 
schoolplan, is gemaakt op basis van: 

- de eindevaluaties van schooljaar 2018-2019; 
- doelen van de Expeditie; 
- doelen beschreven in ons strategisch schoolplan 2017-2021; 
- uitkomsten uit ouder-, medewerkers- en leerling- enquêtes. 

Het schoolplan 2019-2020 geeft een duidelijk beeld van de prioriteiten, plannen, keuzes en organisatie voor 
komend schooljaar. We houden koers qua ambities en hebben onze ambities gevat in een haalbaar en 
werkbaar plan voor het team. Met dit schoolplan hebben wij er vertrouwen in dat Het JongLeren een goede 
school blijft die met nieuwe ontwikkelingen meegaat.  
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1 Onderwijs 

1.1 Visie en missie van ons bestuur 

Visie op leren  
Ieder kind kan alles leren.  
Wij gaan uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en positieve attitude het leren bepalen. 
Succeservaringen motiveren en geven zelfvertrouwen. 
Basiskennis en - vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexe vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch 
denken en problemen oplossen.  

Visie op leren organiseren 
Het leren organiseren we door het geven van effectieve instructie. Mindset en attitude (zie visie op leren) 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, zoals aanwijzingen, aanpak en verwerking/ 
ervaring opdoen. We maken voor ons aanbod gebruik van convergente differentiatie. De ondersteuning past 
bij de onderwijsbehoeften van kinderen. 

Visie op professionaliteit 
We leren continu van en met elkaar, waarbij feedback voorwaarde is. 
Voor feedback heb je de andere professionals nodig. Medewerkers bij De 
BasisFluvius werken samen, zijn het eens over de visie op leren en geven 
samen vorm aan visie op leren organiseren.  
We 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. 

Visie op veranderen 
We veranderen/ verbeteren  continu en dit doen we samen. 
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.  

Ambities 
De BasisFluvius 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. De BasisFluvius streeft ernaar dat alle leerlingen het 
fundamenteel niveau behalen, voor taal en rekenen.  

 

  

pag. 4 



1.2 Visie en missie van de school 
 
Onze Visie: waar staan wij voor? 
Wij bieden een veilige leeromgeving waarin leerlingen samen kunnen leren en zich ontwikkelen. Op onze 
school zijn leerlingen steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en resultaten. Wij gaan uit van 
verschillen tussen leerlingen en hebben van alle leerlingen hoge verwachtingen. Wij helpen en stimuleren 
elkaar en zijn trots op de successen van ieder kind. 

1.2.1 Visie op leren 
Wij bieden een veilige leeromgeving waarin leerlingen samen kunnen leren en zich ontwikkelen. Op onze 
school zijn leerlingen steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en resultaten. Wij gaan uit van 
verschillen tussen leerlingen en hebben van alle leerlingen hoge verwachtingen. Wij helpen en stimuleren 
elkaar en zijn trots op de successen van ieder kind. 
 

1. kennis uitbreiden; maximaal ontwikkelen op kennisniveau 
2. sociaal emotionele ontwikkeling; leren wie je bent en wat je kunt 
3. toepassen van kennis; stapsgewijs en doelgericht (habits of mind / habits of work) 

 
Onze Missie: waar gaan wij voor? 
Wij voelen ons verbonden met de uitgangspunten van de Essential School. Alle vaardigheden dragen bij tot 
een totale ontwikkeling van het kind.  Dit zijn de 10 essenties waarop het leren op Het JongLeren gebaseerd 
is: 

1. Je hersenen leren gebruiken Alle leerlingen halen resultaten 
2. Leerling als werker- de leerkracht als coach 
3. Er is saamhorigheid, vertrouwen, respect en fatsoen 
4. Tegemoet komen aan individuele behoeften en verschillen 
5. Gelijkheid, iedereen doet er toe  
6. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
7. De juiste dingen doen op het juiste moment 
8. De diepte in met de leerlingen; minder is meer 
9. Tonen van meesterschap 
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Toelichting essenties 

1. Je hersenen leren gebruiken 

Uitdagen tot het gebruik van je eigen hersenen, zelf oplossingen zoeken, zelfstandigheid. Hiervoor gebruiken 
wij de habits of mind. Dit noemen wij de denkwijzer. De denkwijzer werkt als volgt: 

Bewijs leveren 
● Hoe weet je of iets waar of niet waar is? 
● Welk bewijs telt? 
● Hoe zeker zijn we daarvan? 
● Wat maakt het geloofwaardig voor ons? 
● Dit houdt het gebruik van wetenschappelijke methodes in en meer. 

Gezichtspunten innemen 

● Hoe anders ziet het eruit als we in andermans schoenen stappen? 
● Hoe ziet het eruit als we het vanuit een andere invalshoek bekijken? 
● Hoe als we een andere geschiedenis of andere verwachtingen hebben? 
● Dit veronderstelt de oefening tot empathie en fantasie en zorgt voor een flexibele geest. 

Verbindingen/oorzaken/effect 
● Is er een patroon te ontdekken? 
● Hebben we zoiets al eens eerder gezien? 
● Wat zijn mogelijke gevolgen / consequenties? 

 
Vermoeden 

● Zou het anders kunnen? 
● Veronderstel dat? 
● Wat als? 

Deze gewoonte vraagt erom creatief te denken, je fantasie te gebruiken of naar mogelijkheden te zoeken. 

Relevantie 
● Doet het ertoe? 
● Wie kan het wat schelen? 
● Waarom is het belangrijk dat ik dit weet? 

 

Geen van deze vijf denkwijzen staat apart. Het soort vraagstuk bepaalt welke denkwijze je gebruikt. Het maakt 
uit of je een rekenkundige vraag bestudeert, een wetenschappelijke hypothese onderzoekt, een historische 
kwestie bestudeert, een economisch of maatschappelijk debat voert, een kunstwerk beoordeelt of een 
recensie van een boek bespreekt. 

Deze denkwijzen leiden ons naar goede vragen en het zoeken naar solide antwoorden. Zij vormen onze 
definitie voor een goed opgeleid persoon. 

2. Alle leerlingen halen resultaten 

Alle leerlingen werken aan de kerndoelen. Het leerproces verschilt net zoveel als de kinderen verschillen. Elk 
kind wil leren en zijn best doen. Wij hebben hoge maar reële verwachtingen.  
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3. De leerling als werker de leerkracht als coach 

Leerlingen mede verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. De leerling leert; dat kan niemand van 
hem overnemen. De leerkracht is een actieve begeleider van het leerproces, die de leerling intensief uitdaagt 
verder te gaan dan hij zelf zou kunnen bedenken. 

Bij dit proces maken we gebruik van de habits of work. Dit noemen wij de werkwijzer. De werkwijzer werkt als 
volgt: 

Vooruit denken: 
● Denk vooruit en plan zorgvuldig. 
● Hoe wil je dat jouw werk eruitziet? 
● Hoe zou dit anderen kunnen inspireren? 
● Hoe kan ik deze taak uitvoeren, wat zijn beschikbare bronnen? 

Taakgerichtheid 
● Blijf doorwerken ook als het uitdagender wordt. 
● Wanneer is mijn werk af? 
● Wat heb ik nodig om mijn taak te kunnen volbrengen? 
● Welke middelen of strategieën helpen mij om mijn werk compleet te maken? 
● Met wie werk ik samen en hoe is de taakverdeling? 

De opdracht: 
● Bedenk iets om te laten zien wat ik weet of geleerd hebt! 
● Hoe ga ik het presenteren? 
● Welke middelen staan mij hiervoor ter beschikking? 
● Met wie werk ik samen, wie heb ik nodig? 

Reflectie: 
● Wat heb ik geleerd? 
● Welke vaardigheid heb ik geoefend en/of verbeterd? 
● Waar ben ik trots op? 
● Wat zou ik de volgende keer veranderen aan mijn werkwijze? 
● Wat kan ik nog leren? 
● Van wie vraag ik feedback? 
 

4. Respect, saamhorigheid, vertrouwen en fatsoen 

Leerlingen en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor elkaar en de sfeer in de groep. Leerlingen geven elkaar 
feedback, complimenteren, corrigeren en accepteren elkaar. Feedback doet ertoe en is ‘to the point’. Er is 
sprake van gelijkwaardigheid, veel wederzijds vertrouwen en respect. 

5. Tegemoet komen aan individuele leerbehoeften en verschillen 

Onderwijs en leren wordt zo persoonlijk mogelijk gemaakt. Afstemming op de leerbehoeften van de leerling is 
daarbij een vereiste. Kinderen worden mede verantwoordelijk gemaakt voor hun leerprestaties. Leerlingen 
moeten hun eigenheid behouden. Middelen zijn bestemd voor leren en lesgeven en mogen door iedereen 
gebruikt worden. Er is een grote verscheidenheid aan middelen. Deze middelen zijn aangepast aan de tijd 
(computers en sociale media).  
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6. Gelijkheid, iedereen doet er toe 

Iedere leerling moet kunnen stralen en zich gewaardeerd weten. Wij verschillen misschien in prestaties, maar 
niet in ons zijn. Het JongLeren staat voor gelijkheid, sluit niemand buiten en bestrijdt pesten en discriminatie. 

7. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Het team en de leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de hele school. 
Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. 

8. De juiste dingen doen op het juiste moment 

Aanbod van leerstof afstemmen op het juiste niveau. Uitdagingen bieden in de zone van de naaste 
ontwikkeling. ”Ken je leerling”. 

9. Minder is meer 

Gestreefd wordt naar diepgaande leerervaringen. Leerkrachten en leerlingen omarmen de grote problemen 
van deze wereld en verwerven daarin een diepgaand inzicht. 

10. Leren tot meesterschap 

Het leerproces wordt beoordeeld aan de hand van prestaties of uitgevoerde taken en verrichte 
werkzaamheden. Van iedereen wordt verwacht dat hij doet wat hij kan en een bijdrage levert aan de groep, de 
school, de gemeenschap en later aan de samenleving.  

Door middel van observaties en registraties maken we zichtbaar hoe onze leerlingen deze vaardigheden 
ontwikkelen en wat hiervan de leerwinst is voor de leerlingen. Op sociaal emotioneel gebied volgen wij de 
leerlingen ook. Dit doen we onder andere door het toepassen van het LVS SCOL. Op cognitief gebied gebeurt 
dit door methodegebonden toetsen en cito toetsen.  

Binnen het team bespreken we de essenties diepgaand. Middels een doelen- en opdrachtenmuur gaan we 
gericht aan de slag.  

1.2.2 Visie op leren organiseren  
De organisatie van ons onderwijs moet aansluiten bij de visie op leren van onze school. Het aanleren van de 
basisvaardigheden is één van de kerntaken in onze school. We nemen deze taak serieus omdat de cognitieve 
vaardigheden het kind in staat stellen zich verder te ontwikkelen. Kennis uitbreiden gebeurt tijdens de 
lestijden: taal, lezen, spelling, schrijven, rekenen, etcetera. In de cursorische lessen gaat het om het 
verwerven van basiskennis door het geven van effectieve instructie. Dit zijn lessen waarbij de leerstof wordt 
afgestemd op de ontwikkelingsfase en mogelijkheden van het kind. Wij respecteren echter dat niet ieder kind 
hetzelfde kan. Ons uitgangspunt is groei voor elke leerling. 

De opgedane kennis wordt toegepast in de verschillende ateliers: taalatelier, rekenatelier, wereldatelier, 
wetenschap- & techniekatelier, muziek & drama-atelier, tekenen- en kunstbeschouwingsatelier en kunstatelier. 
Een atelier is een rijk ingerichte leeromgeving rondom een bepaald vakgebied. In een atelier zijn allerlei 
mogelijkheden voor kinderen om op verschillende manieren hun vaardigheden te trainen, hun aangeboden 
leerstof te verwerken en kennis in te oefenen.  

* Zie ook uitwerking van de uitgangspunten van de Essential School. 

De leerkrachten bereiden opdrachten voor, passend bij het thema. Er wordt bewust gewerkt aan doelen, die 
de leerkrachten bespreken met de kinderen. De doelen en opdrachten hangen zichtbaar in het atelier. De 
kinderen kiezen zelf wanneer ze welke verwerking doen in hun ateliertijd. Ook kunnen ze een eigen plan 
maken. Zowel het proces als het resultaat is belangrijk. Bij ons gaat het om betekenisvol  leren, waarbij een 
goede relatie met de leerling belangrijk is. Wij werken aan vijf hoofdthema’s per jaar: aardrijkskunde, kunst & 
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cultuur, geschiedenis, techniek en natuur en plannen structureel educatieve uitjes. Wij zijn sterk in het samen 
ontwikkelen, oprecht geïnteresseerd in de ander en het ontdekken van jezelf. Leren wie je bent en wat je kunt; 
jongleren met talenten. 

1.2.3 Visie op professionaliteit 
Een professionele leerkracht is handelingsbekwaam, werkt opbrengstgericht en is ondernemend. Om een 
positief effect op het presteren van de organisatie te bewerkstelligen, leren wij als team voortdurend nieuwe 
vaardigheden. Wij organiseren studiedagen om vakinhoudelijke expertise en vaardigheden te verwerven die 
direct verband houden met onderwijs geven.  

Wij leren deze nieuwe vaardigheden toe te passen in onze werkzaamheden om zo onze gezamenlijke 
ambities te verwezenlijken. Er vinden collegiale consultaties plaats met als doel met en van elkaar te leren.  

Onze gemeenschappelijke visie is de drijvende kracht achter het leren. Centrale kernbegrippen hierbij zijn 
observatie en reflectie. Wij ontwikkelen onze reflectieve vaardigheden (constructieve feedback) en 
metacognities (het kunnen reflecteren op het eigen denk- en leerproces) die helpen bij het vinden van wegen 
om nieuwe kennis op het spoor te komen, deze te verwerven en toepasbaar te maken. Er vindt coaching 
plaats wat (nieuwe) leraren helpt bij het bepalen waar groei mogelijk is, welke methoden ze daarbij kunnen 
gebruiken en hoe ze gebruik kunnen maken van feedback. We werken continu aan wat de school wil en welke 
keuzes er gemaakt worden op basis van de verkregen feedback van de leerlingen, ouders, de omgeving en 
ons team. Het leren van en met elkaar is vanzelfsprekend. Iedereen is gelijkwaardig, maar wij erkennen 
ongelijkheid in kwaliteit tussen teamleden en spreken daar samen over. We gaan op zoek naar de kwaliteit die 
iemand heeft en dit bepaalt de wijze waarop deze ingezet wordt. Zo voelt iedereen zich verantwoordelijk voor 
het bereiken van de doelen van de school vanuit de eigen rol en taakopvatting. Er is sprake van openheid met 
een doelmatige en heldere communicatie. Er wordt gestreefd naar persoonlijk meesterschap. 

1.2.4 Visie op veranderen 
Het blijft een valkuil om met te veel zaken tegelijkertijd bezig te zijn. In ons JOP en SOP beschrijven wij 
gemaakte keuzes waarbij wij kijken welke veranderingen het meeste effect hebben op de kwaliteit van de 
school, maar ook voor de kwaliteit van de arbeid.  
Beide moeten met elkaar in balans zijn. Wij vinden het  belangrijk dat rust en stabiliteit bevorderd wordt, zodat 
nieuwe vaardigheden en nieuwe inzichten zich kunnen verdiepen en kunnen worden uitgebouwd.  
Iedereen wordt betrokken bij het leerproces en de verandering. Iedereen leert en wij ondersteunen elkaar bij 
het leren. Teamleden worden gedreven door een intrinsieke motivatie. Management heeft de rol van inspirator, 
mensen erbij betrekken en niet directief en opleggen. Het samen leren staat centraal.   
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1.3 Resultaten 

1.3.1 Cito en Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

De vorderingen van de leerlingen tijdens het leerproces worden continu gevolgd. Dit gebeurt middels 
observaties, corrigeren van werk, leergesprekken en toetsen. Het ligt onder de verantwoording van de 
leerkracht om dit op een adequate manier te doen.  

Om er zorg voor te dragen dat wij resultaten behalen met ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende 
vormen van toetsen: 

Wij maken als school gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem. In januari en mei/juni worden de leerlingen 
getoetst. De toetsen zijn bedoeld om ons gegeven onderwijs te analyseren en te evalueren.  

De analyse is voor de leerkracht een hulpmiddel om het onderwijs de komende periode in te richten. In de 
groepsbespreking met de IB-er, maar ook in de leerteams, wordt besproken of er andere accenten gelegd 
moeten worden, meer aandacht besteed moet worden aan bepaalde vakgebieden e.d. De analyse wordt ook 
gebruikt om eventueel het handelen van de leerkracht te verbeteren. 

Het is moeilijk meetbaar hoe de niet-cognitieve vaardigheden, het zelfvertrouwen en zelfkennis van de 
leerlingen zijn toegenomen.  

Wij zijn als school trots op de ontwikkelingen van de kinderen op dit vlak. Voor de meting van sociale 
emotionele vaardigheden en de ontwikkelingen gebruiken wij het programma SCOL (Sociale Competentie 
Observatie Lijst) ingevoerd. Dit leerlingvolgsysteem meet en volgt de sociale competenties van kinderen. 
Middels dit instrument kunnen we zien hoe de ontwikkelingen zijn t.a.v. de sociale competenties van de 
leerling. De volgende categorieën worden gevolgd: 

1. Ervaringen delen 
2. Aardig doen 
3. Samen spelen en werken 
4. Een taak uitvoeren 
5. Jezelf presenteren 
6. Een keuze maken 
7. Opkomen voor jezelf 
8. Omgaan met ruzie 
9. Veiligheid 
10. Welbevinden 

Naar aanleiding van resultaten worden eventueel acties ondernomen op leerling-, groeps- en eventueel 
schoolniveau.  

Natuurlijk hechten wij waarde aan de uitslag van de Cito-toetsen, maar wij vinden dat er soms wel te veel 
nadruk ligt op de cognitieve prestaties van leerlingen. Wij vinden dat alle leerlingen zich competent moeten 
kunnen voelen en vol zelfvertrouwen. Veel te vaak zie je dat kinderen, die niet goed op de traditionele 
schoolse manier kunnen leren, niet meer in zichzelf geloven en het gevoel hebben er niet toe te doen. Wij zijn 
ook trots op leerlingen die naar het VMBO gaan. Wij zijn als mensen allemaal evenveel waard en we hebben 
elkaar en elkaars kwaliteiten nodig in de maatschappij. 
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Hieronder ziet u welke Cito Eindtoets scores onze groep 8 leerlingen de afgelopen jaren behaald hebben: 

Eindtoets 2016-2017 
24 leerlingen 

2017-2018 
30 leerlingen 

Centrale eindtoets 

2018-2019 
41 leerlingen 

Centrale eindtoets 
Rekenen/ wiskunde  49,5 51 40 
lezen 91,0 86 48 
Wereldoriëntatie  57,9 58 52 
Gemiddelde eindscore 530,9 535,5 534,1 
Norm 535,2 534,9 535,7 

 
Bij het lezen van bovenstaande tabel is het goed om in gedachten te houden dat wij bij de start van onze 
school veel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (zoals dyslexie) aangenomen hebben. Verder 
stromen er veel leerlingen in tijdens de schoolperiode. We zijn heel trots op de resultaten die de kinderen 
desondanks behaald hebben. 

Referentieniveaus 
De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal 
en rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) voor primair 
onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Tussen de vier niveaus is sprake van 
overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem. 
Wie 'Referentieniveaus uitgelegd' gebruikt moet weten dat het bij taal gaat het om vier domeinen of 
hoofdonderwerpen: mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en taalverzorging 
waaronder spelling en grammatica. 
Elk hoofdonderwerp is op vier niveaus beschreven. De niveaus geven een opklimmende moeilijkheidsgraad 
aan. Elk fundamenteel niveau omvat het voorgaande niveau en bij het behalen van een fundamenteel niveau 
kan het volgende niveau gezien worden als streefniveau.  
Dus 2F is 1S, 3F is 2S en 4F is 3S. 
 
Toewijzing van de referentieniveaus taal aan de onderwijssectoren 
1F en 1S: primair en speciaal onderwijs 
2F: mbo 1, 2, 3, vmbo 
3F: mbo 4, havo 
4F: vwo 
Referentie niveau 1F wordt geacht dat alle leerlingen deze bereiken op het einde van het basisonderwijs.  
 
Referentieniveau 2F moeten leerlingen behalen na 2 jaar voortgezet onderwijs. Het niveau 2F heeft iedereen 
nodig om te kunnen participeren in de maatschappij. 
Bij een streefniveau bied je iets extra’s. Bij taal betekent dit dat je deze leerlingen de stof op een direct volgend 
fundamenteel niveau aanbiedt (bijvoorbeeld 2F=1S). Bij rekenen/ wiskunde gaat het om een apart 
beschreven, abstracter, niveau. Hieronder ziet u de behaalde referentieniveaus van onze leerlingen: 
 
Referentieniveaus 2018-2019 

41 leerlingen 
Aantal leerlingen 

behaald / 
percentage 

Percentage landelijk 

Lezen  1F 41 / 100 98 
2F 34 / 85 75 

Taalverzorging 1F 38 / 93 97 
2F 16 / 39 59 

Rekenen 1F 38 / 93 93 
 1S 17 / 41 45 
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Toelichting resultaten schooljaar 2018-2019 

De behaalde resultaten van dit schooljaar zijn hierboven te zien. De score is enigszins afwijkend ten opzichte 
van andere jaren vanwege het feit dat dit schooljaar voor de eerste keer de Centrale eindtoets is afgenomen.  

Hoe zijn we dan tot de adviezen gekomen? Eigenlijk net zoals voorgaande jaren: De resultaten van het CITO 
Leerlingvolgsysteem van groep 6,7 en 8 en de beoordeling door de leerkracht m.b.t. werkhouding en talenten 
van de kinderen. Die resultaten gaan ook mee in het Overstapdossier naar de VO scholen. De eindtoets dient 
nog als bevestiging van de andere gegevens en een eindevaluatie van de school, waaruit we weer 
aandachtspunten kunnen halen voor de jaren daarna. 

Uitstroom leerlingen schooljaar 2018-2019 
 
Vervolgonderwijs Aantal leerlingen totaal 41 Percentage 
VMBO B:  
VMBO K:  
VMBO K/T:  
VMBO T/Mavo:  
VMBO T-Havo:  
Havo:  
Havo-VWO:  
VWO:  

1 
7 
1 
9 
3 
8 
4 
9 

  2 % 
16 % 
  2 % 
22 % 
  7 % 
19 % 
10 % 
22 % 

 

Een leerling moet tenminste drie jaar bij ons het onderwijs gevolgd hebben om de resultaten aan de school te 
kunnen toeschrijven.  
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1.4 Evaluatie 2018 – 2019 
Hieronder staat beschreven wat de doelen en plannen waren die we in het voorgaande JOP gemaakt hebben. 
Bij de evaluatie, die samen met het team gemaakt is, hebben we tevens voornemens geformuleerd die samen 
tot het nieuwe jaarplan geleid hebben. 

Evaluatie schooljaar 2018-2019 

Aandachts- 
gebied 

Doelen en handelen 
concreet beschreven 

Uitvoering /Evaluatie 

Onderwijskundige ontwikkeling 
Leergesprekken ● Organiseren van een 

startbijeenkomst. 
     (leergesprekken/ 

startgesprekken) 
● Uitzetten stappen voor 

verbeteren doelgericht 
werken in de ateliers 
(effectieve feedback; 
scaffolding) 

● Uitvoeren van collegiale 
consultaties / observaties 

Evaluatie: 
- Startgesprekken i.p.v. november-gesprekken. 

Gesprekken eind van het schooljaar ouder-kind 
(groep 3-8).  

- Leerkrachten volop in ontwikkeling/beweging op 
verschillende manieren. Er worden verschillende 
instrumenten ingezet, passend bij de groep.  

- Kleuters: reflectie sleutelhanger. Pictogrammen 
zichtbaar in elke klas op het SEO-bord. Kinderen 
weten inmiddels dat de sleutelhanger met 
daaraan pictogrammen staat voor ‘praten over 
leren’ en ‘nadenken over je werk’.  

- Inzet plusleerkracht voor leergesprekken 
- SVIB heeft nog niet plaatsgevonden. Verplicht 

stellen!? 
- Bovenbouw: We hebben de kinderen 

verschillende formulieren laten invullen. Aan het 
begin van het schooljaar en na de cito toetsing 
van januari. 

Voornemens: 
- Kinderen uit groep 7/8 ook bij het 2de 

10-minutengesprek uitnodigen. 
 

EDI (leerteam) ● Invoeren van EDI werkwijze 
(Effectieve directe 
instructie)  

● Organiseren van 
startbijeenkomst EDI 
(professionalisering) 

● Uitzetten stappen voor 
invoering 

● Uitvoeren van klasse 
observaties (door 
specialisten) 

● Uitvoeren van collegiale 
consultaties / observaties 

Evaluatie leerteam: 
- Literatuurstudie 
- Workshops EDI bijgewoond 

(BasisFluviusAcademie) 
- We hebben een actie- ontwikkelplan opgesteld 

voor invoering van EDI 
Voornemens: 
● teamscholing op maat 
● leerkrachten hebben kennis gemaakt en 

geoefend met het toepassen van EDI tijdens de 
cursorische tijd 

● lkr. hebben de eigen sterke- en werkpunten in 
kaart gebracht 

● lkr. weten wat zij kunnen verbeteren in hun 
leerkrachthandelen, de didactiek, het 
klassenmanagement en het omgaan met 
verschillen, zodat de leeropbrengsten verhogen.  

CMK ● Werken met een 
digitale scheurkalender  
(Pilot ) 

● Inzet uitgewerkte 
danslessen 

● Inzet Nieuwe Media 

Evaluatie:  
(zie voor uitgebreide evaluatie het projectplan 
CMK2) 

- kunstonderwijs is een wezenlijk onderdeel van de 
Ateliers op het Jongleren. De werkwijze binnen 
CMK sluit goed aan bij de werkwijze binnen de 
ateliers. Ook bij de kunstlessen willen we 
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● Leerlijn beeldend; 
gericht op technieken 
en creatieve proces 
definitief maken 

● Deskundigheidsbevord
ering leerkrachten; 
creatief proces en 
vakvaardigheden 

● Maatregelen treffen om 
het voortbestaan veilig 
te stellen zodat het niet 
verwaterd. 

kinderen prikkelen, laten verwonderen en 
nieuwsgierig maken. De fases van een creatief 
proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, 
evalueren) sluiten naadloos aan.  

- uitgewerkte danslessen zijn ingezet, maar 
minimaal. 

- opdrachten Nieuwe Media liggen bij elk thema in 
de ateliers. 

- Leerlijn beeldend: De leerkracht zorgt ervoor dat 
alle leerlingen de ‘verplichte’ basistechnieken 
(leerlijn Lindenberg) aangeboden krijgen, door 
deze klassikaal aan te bieden of door groepjes te 
rouleren. 

- Het format van de opdrachtkaarten (beeldend) is 
van productgericht veranderd in procesgericht. 
Hier is deskundigheidsbevordering aan vooraf 
gegaan 

- Kunstbeschouwing heeft een vaste(re) plek 
gekregen op het Jongleren. 

- Aandachtspunt blijft het bijstellen (na evaluatie), 
documenteren en opslaan, zodat de 

     opdrachten over vier jaar weer gebruikt kunnen 
worden.  

- De beeldende methode ‘Laat maar zien’ is 
aangeschaft. Door de procesgerichte opzet van 
de lessen en door de uitgebreide 
lesbeschrijvingen en het beschikbare 
beeldmateriaal dient deze methode als inspiratie 
voor de atelierhouders om verdieping aan de 
opdrachten te geven. 

Voornemens: 
- Wij krijgen in 2019 nog 20 uur extra begeleiding 

voor de afronding van CmK, plus drie dagdelen 
uit het consulentschap (basisvoorziening).  

- Daarnaast kunnen wij de ‘Cultuurjoker’ inzetten 
(twee uur gratis training van maximaal twee 
trainers van Rozet). 

- Wij nemen deel aan het pr8-cultuurprogramma.  
- Matchingsregeling blijft 
- De optie om per thema ‘echte’ kunstwerken te 

lenen bij ToArt, uitgezocht door steeds een 
wisselend groepje leerlingen, wordt in overweging 
genomen. 

- De beeldende methode ‘Laat maar zien’ 
verlengen 

 

Engels (VVTO) 
leerteam 
 
 
Tijd: 
Enkele 
vergaderingen / 
MT-vergaderinge
n 
bespreking met 
specialisten 

● Stand van zaken opmaken 
wat betreft Engelse taal 
binnen Het JongLeren  

● Onderzoek naar de 
mogelijkheden van invoering 
VVTO- onderwijs op Het 
JongLeren 

● Plan van aanpak opstellen  
● Implementatie binnen school 
● Expertise halen bij Rivers 

Evaluatie leerteam: 
- Handboek VVTO doorgelezen en besproken met 

elkaar 
- Ouderenquête opgesteld 
- Presentatie van Ingrid (leerkracht Rivers); 
      Ingrid (IS) heeft een presentatie gegeven over de 

invoering van VVTO op een school. Met deze 
informatie gekeken hoe we VVTO zouden kunnen 
gaan inzetten op Het JongLeren.  

- Voor- en nadelen van VVTO op een rijtje gezet 
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- VVTO methodes bekeken op de NOT 
Voornemens: 
- Wanneer we dit schooljaar hebben besloten om 

VVTO in te gaan zetten, dan gaan we komend 
schooljaar bekijken hoe we het gaan 
implementeren. 

- Wanneer we besloten hebben om het in te gaan 
zetten, dan gaan we bekijken wie er geschoold 
gaat worden.  

- School met VVTO bezoeken.  
- Wegens de veelheid aan ontwikkelingen op het 

Jongleren hebben we besloten om VVTO 
-ontwikkelingen 1 jaar door te schuiven. 

HGW en Passend 
Onderwijs 

● Verder ontwikkelen hoe 
groepsoverzichten en 
groepsplannen efficiënter 
kunnen worden gemaakt en 
ingezet, ook met de 
aanpassingen die nu in Esis 
zijn gedaan. 

 

Evaluatie: 
- Alleen IV en V kinderen worden in het 

groepsoverzicht geëvalueerd.  
- Omdat groepsplannen in Esis staan is het 

overnemen en aanpassen dus kost dit minder tijd. 
- Evaluatie vindt grotendeels vooraf en tijdens de 

groepsbespreking plaats. Er is een format voor de 
groepsbespreking ontwikkeld waar zowel een 
stukje toetsanalyse in zit als evaluatie van de 
afgelopen periode en actiepunten voor de 
komende periode.  

- Schoolanalyse wordt per bouw zelf beoordeeld en 
ingevuld. Ook daar is een document voor 
ontwikkeld.  

Voornemens: 
- bovenstaande continueren 

Meer- 
begaafdheid 

● HB commissie opstarten  
● Start maken met het 

schrijven van een 
beleidsplan. Binnen 
atelieronderwijs opdrachten 
creëren voor HB/MB 
kinderen. 

● Opzetten van een plusklas 
voor HB kinderen die moeite 
hebben met leren ‘leren’. 

 

Evaluatie: 
- Samenwerking met andere scholen binnen de 

Schuytgraaf is ter sprake gekomen, maar nog 
niets concreet. SWV PassendWijs zal een 
subsidieaanvraag omtrent begaafdheid indienen 
bij het ministerie. Er is via Passendwijs een 
Lerend Netwerk opgezet. Zij houden regelmatig 
bijeenkomsten om te kijken hoe scholen dichter 
bij elkaar kunnen komen en hoe een en ander 
gefinancierd kan worden 

- Tijdens de ouder informatie avond is er kort 
gesproken over de invulling en plannen. 

- DHH blijkt in de praktijk minder succesvol dan in 
eerste instantie verwacht. 

- Er zijn twee verschillende plusklassen opgezet. 
Zij werken elke week anderhalf uur in de 
Plusgroep. We zijn bezig geweest met Mindset, 
Leren leren, maken van een mindmap, werken 
met de taxonomie van Bloom en het Creatief, 
praktisch en analytisch denken via het 
Vooruitwerklabboek. 

- Er is een start gemaakt met eventuele 
begeleiding van het individuele kind. 

- Per mail vindt duidelijke terugkoppeling plaats 
(leerkrachten en ouders). 

Voornemens: 
- Informatieavond voor ouders inplannen 
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- Naast de werkgroep, graag nog een kartrekker 
- Vragenlijst bij intakegesprekken aanpassen op 

HB en het maken van een menstekening op de 
1e schooldag 

- Vast punt op de teamagenda zodat het ook blijft 
leven onder de collega’s 

- Compact programma voor WIG waarin alle 
groepen op eenzelfde manier werken 

- Minimaal 1 opdracht in het atelier volgens de 
Taxonomie van Bloom; ondersteuning van 
buitenaf om dit goed vorm te geven. 

- Werken met het mindmap programma op het 
Chromebook “Mindmeister” 

- Wat komt er van op het rapport?? Wel of niet? 
- Het zou mooi zijn als er ook wat meer aandacht 

kan komen voor talentontwikkeling van de wat 
minder begaafden in het kader van “Iedereen kan 
alles leren”.  

PR-plan  
Jack en Majorie 

● Opstellen PR-plan 
● Uitvoeren PR-Plan 

 

Evaluatie: 
- PR-plan opgesteld 
- Rollbanner school gemaakt en geplaatst 
- Folders school gemaakt 
Voornemens: 
- film over het JongLeren 

ICT/ werken in de 
cloud / werken 
met 
Chromebooks 
 

● Omzetten van email en 
adressen 

● Aanschaffen van hardware 
(chromebooks+ 

     touchscreens) 
● Omzetten digitale 

werk/leeromgeving 
● Scholing team / leerlingen 

Evaluatie: 
- Alle leerkrachten hebben deelgenomen aan de 

Training Aerobe DLWO, Training Google 
Drive/suite en de Training Google Classroom.  

- In totaal zijn er nu een 130 chromebooks, een 8 
tal Ipads en nog een twintigtal 
laptop/chromebooks. Onze 1 op 2 norm is nu 
gehaald. 

Voornemens: 
- In februari het project Mediawijsheid van het 

Designteam afgerond. Daarin zijn er 3 lessen 
gemaakt die leerlingen mediawijzer moeten 
maken. Volgend schooljaar is het belangrijk het 
gemaakte presenteren en een plek te geven in de 
ateliers. 

- Kinderen worden verantwoordelijk voor het 
opruimen van de Chromebooks. Wij kiezen zelf 
deze kinderen die zo’n verantwoordelijk kunnen 
dragen. Deze kinderen doen dit gedurende een 
week.  
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1.5 Tevredenheidsonderzoeken 
 
In februari 2019 hebben er tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden.  
1. oudertevredenheidsonderzoek 
2. leerlingtevredenheidsonderzoek 
3. personeelstevredenheidsonderzoek 
 
Hieronder een kort overzicht van de resultaten en de daaruit voortvloeiende aanpak punten.  
Het gaat te ver om hier het hele onderzoek te plaatsen. Dit is natuurlijk op te vragen en kan ook ingekeken 
worden bij: “mijn venster”. 
 
1. Oudertevredenheidsonderzoek  
 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het 
gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7.5. Onze 
school scoort daarboven met een gemiddelde van 8.0. De waardering van de ouders voor onze school is 
daarmee 'goed'. 
 

 
 
In het verdere onderzoek worden een aantal pluspunten maar ook een aantal kritiekpunten genoemd. deze 
zijn op de volgende pagina weergegeven.  
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Kijkend naar de verbeterpunten zullen we hierop actie ondernemen in komende schooljaren. Veiligheid op weg 
naar school zullen we samen met de MR-en van de scholen en de gemeente moeten oppakken.  
 
2. Leerlingtevredenheidsonderzoek 
 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde 
rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.1.  
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Onze school scoort (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 8.1. De waardering van de leerlingen voor 
onze school is daarmee 'goed'. 
In het verdere onderzoek worden een aantal pluspunten maar ook een aantal kritiekpunten genoemd.  
 

 
 
De kritiekpunten zullen tijdens de leerteambesprekingen (per bouw)  ter sprake komen. Er zullen afspraken 
gemaakt worden om de kritiekpunten te verminderen. Gedeeltelijk kunnen punten aangepakt worden binnen 
onze methode:  “Natuurlijk Sociaal”. 
 

  
3. Personeelstevredenheidsonderzoek. 
 
De enquête geeft een 
duidelijk beeld van de 
tevredenheid van de 
medewerkers met hun 
school. Het gemiddelde 
rapportcijfer dat de 
medewerkers in de 
referentiegroep aan hun 
school geven is 7.7. Onze 
school scoort daar boven 
met een gemiddelde van 
8.0. 
 
 
De waardering van de 
medewerkers voor onze 
school is daarmee 'goed'. 
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In het verdere onderzoek worden een aantal pluspunten maar ook een aantal kritiekpunten genoemd. 
 

 
 
De pluspunten willen we natuurlijk zo houden maar de kritiekpunten zullen nader bekeken worden en hier zal 
waar mogelijk gewerkt worden aan een duidelijke verbetering. Onderwerpen zullen regelmatig terugkomen in 
de verschillende leerteams.  
 
  

pag. 20 



 

1.6 Compact strategisch schoolplan 2017-2021 

Waar staan we echt voor?  
Wij bieden een veilige leeromgeving 
waarin leerlingen samen kunnen 
leren en dragen bij tot een totale 
ontwikkeling van het kind. 
Op onze school zijn leerlingen steeds 
meer verantwoordelijk voor hun eigen 
leerproces en resultaten.  
Wij gaan uit van verschillen tussen 
leerlingen en hebben van alle 
leerlingen hoge verwachtingen.  
Wij helpen en stimuleren elkaar en 
zijn trots op de successen van ieder 
kind.  

Wat beloven we leerlingen en ouders? 
Verbondenheid met de uitgangspunten van de Essential School. Alle 
vaardigheden waarin leerlingen samen kunnen leren en  
dragen bij tot een totale ontwikkeling van het kind. Dit zijn de 10 essenties 
waarop het leren op het JongLeren gebaseerd is:  
1. Leren je hersenen te gebruiken (relatie leren en praktijk / toepassing van het geleerde)  
2. Alle leerlingen halen resultaten (gaan voor het maximale) 
3. Leerling als werker- de leerkracht als coach  
4. Er is saamhorigheid, vertrouwen, respect en fatsoen  
5. Tegemoet komen aan individuele behoeften en verschillen  
6. Gelijkheid, iedereen doet er toe  
7. Gezamenlijke verantwoordelijkheid (coöperatief leren)  
8. De juiste dingen doen op het juiste moment 
9. De diepte in met de leerlingen; minder is meer  
10. Tonen van meesterschap  

Hoe kijken we naar leerlingen en 
ouders? 
Wij hebben een luisterend oor en zien  
de verwondering en de inbreng van  
iedere leerling. Leerlingen weten 
waar ze goed in zijn en weten wat ze 
nog moeten leren. Wij leiden en 
coachen de leerling hierbij. Respect, 
vertrouwen en  ruimte voor plezier 
staan hierbij  
centraal. Wij zien ouders als partner.  
Samen willen we het beste voor hun  
kind. Wij zijn open en eerlijk naar 
ouders over de ontwikkelingen van 
hun kind. 

Wat is onze unieke kracht?  
Wij kijken naar de totale ontwikkeling  
van de leerling.  
In de ateliers leren kinderen op hun 
eigen manier de doelen te bereiken. 
Zowel het proces als het resultaat zijn 
belangrijk.  
Bij ons gaat het om betekenisvol 
leren, waarbij een goede relatie met 
de leerling belangrijk is. Wij werken 
thematisch en plannen structureel 
educatieve uitjes.  
Wij zijn sterk in het samen 
ontwikkelen, oprecht geïnteresseerd 
in de ander en het ontdekken van je 
zelf.  Leren wie je bent en jongleren 
met talenten. 

Hoe willen we dat onze 
leerlingen de school 
verlaten?  
Kinderen zijn goed toegerust op 
sociaal en cognitief gebied om de 
volgende stap naar het voortgezet 
onderwijs te maken. De kinderen 
tonen zelfvertrouwen, vertrouwen in 
elkaar en zijn zich bewust van eigen 
talent en leerstijl. 
 

Welke doelen willen we 
realiseren m.b.t. 
onderwijs/leerlingen/ouders?  
 
1.A Borgen van reeds geïnitieerde  
      ontwikkelingen  
2.A Leerresultaten zijn verbeterd  
3.A ICT – kinderen zijn media wijs  
4.A De samenwerking met betrekking  
      tot de ontwikkeling van de leerling  
     tussen school en ouders vergroten  
5.A Leerlingen leren vanaf groep 1 de  
      Engelse taal (VVTO) 
 

Welke doelen willen we 
realiseren  
m.b.t. medewerkers?  
 
1.B Medewerkers hebben zicht op  
      hun eigen communicatiestijl en  
      competenties in gespreksvoering  
2.B Er is sprake van  
      werkdrukvermindering /  
      prioritering  
3.B Talentontwikkeling bij  
      medewerkers en leerlingen  
4.B Medewerkers zijn bekend met het  
      werken in de Cloud en kunnen  
     Gmail gebruiken  
5.B Medewerkers werken in een  
      Professionele Leer  
      Gemeenschap (PLG’s) /  
      leerteams 

Welke doelen willen we 
realiseren  
m.b.t. maatschappij en 
omgeving?  
 
1.C Vorming van KC Omnibus  
2.C Vorming van samenwerking met  
       Rivers International school  
3.C Opzetten plusklas op Het  
      Jongleren. Samenwerking op het  
      gebied van talent begeleiding  
      tussen de scholen van de  
     Omnibus-Salamander  
4.C Meer cohesie binnen de  
      Schuytgraaf 

Resultaat 
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Wat zijn onze verbeter- 
punten?  
 

● Doorgaande lijn 1-8  
● Communicatie  
● ICT facilitering  
● Prioriteiten stellen, de  
● diepte in  
● Professionele cultuur  
● Kaders taakbeleid  
● inzichtelijk maken  
● Resultaten – aanpak  
● cursorische tijd  
● Resultaten – aanpak  
● ateliertijd  
● Inspectierapport 

Externe ontwikkelingen:  
 
 

● Partnerschap met ouders  
● 21ste-eeuwse vaardigheden  
● Talentontwikkeling  
● Persoonlijke ontwikkeling  
● TGO  
● Lerende organisaties  
● Passend onderwijs  
● Kwaliteit, opbrengsten en 

meten  
● Profilering  
● Huisvesting 

Succesfactoren:  
 
 

● Een betrokken, gemotiveerd  
     team dat openheid geeft en  
     elkaar ondersteunt  
● Coöperatief leren in ons  
     onderwijs  
● Leren krijgt betekenis door  
     thematisch werken en ons  
     atelieronderwijs  
● ‘Dingen’ weg durven laten  
● Beeldvorming over de school is  
     in korte tijd gekanteld 

Valkuilen  
 

● Elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheden en 
veiligheid  

● Praten over i.p.v. met elkaar  
● Praten in subgroepen i.p.v. 

wachten op juiste momenten  
● Te veel tegelijk willen  
● Gebrek aan prioritering  
● Besluitvorming (nog) niet 

duidelijk genoeg vastgelegd en 
gedragen door iedereen 

Acties m.b.t. onderwijs /  
leerlingen / ouders  
 
2.A Toepassen leergesprekken  
2.A Analyseren van de  
       resultaten voortzetten en  
       uitbouwen  
3.A ICT – Sociale media  
4.A Ouderparticipatie  
4.A Invoering startgesprekken  
      – Driehoeksgesprek  
5.A Invoering VVT 
 

Acties m.b.t. medewerkers  
 
 
1.A Lopende trajecten  
1.B geregeld onder de  
     aandacht brengen  
2.B Toelaatbare  
       taakbelasting / inzet  
       plusleerkracht/keuzes  
       maken  
3.B Analyseren van de  
      resultaten voortzetten  
      en uitbouwen  
3.B Toepassen EDI  
3.B Talentbegeleiding  
      uitvoeren op het  
      Jongleren  
3.B Collegiale consultatie  
4.B  Diverse voorlichtingen  
       en trainingen ( omzet-  
       ting Gmail, communi-  
       catie, aanspreekcultuur  
       ect.)  
5.B Training  werken in  
       PLG’/leerteams 

Acties m.b.t. maatschappij en  
omgeving  
 
1.C KC ontwikkeling Omnibus  
2.C Samenwerking Rivers  
      International school.  
3.C Samenwerking – afstemming  
     met andere basisscholen in de  
     wijk  
3.C Wijkgericht werken  
4.C. Samenwerking met sociaal  
      wijkteam / team leefomgeving  
4.C School in de wijk / geen kind de  
      wijk uit. 
 

Acties in de organisatie 
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1.7 Jaarplan 2019 – 2020 
 

Speerpunten 
Naar aanleiding van onze evaluatie en ons meerjarenplan (A3) zijn onze speerpunten: 

1. Onderwijs / omgaan met verschillen 
● Het JongLeren als Professionele LeerGemeenschap - werken in leerteams 

- Effectieve Directe Instructie 
- Coöperatief Leren / Natuurlijk Sociaal! 
- Leergesprekken 
- Talentontwikkeling 
- NT2 
 

2. Communicatie 
● PR-plan 
● Communicatie met ouders verbeteren 
● School AVG proof maken. 

 
3. Veiligheid 

● risico inventarisatie maken  
● onveilige situaties aanpakken / oplossen 

■ veiligheid op het schoolplein 
■ Veiligheid op de weg naar school 
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Planning voor 2019 - 2020 

Aandachts- 
gebied 

Doelen en handelen concreet beschreven 

Onderwijskundige ontwikkeling 
Het JL als 
Professionele 
Leer 
Gemeenschap 
(PLG) 

Doel: 
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 werken wij met leerteams binnen de diverse 
bouwen. Het JongLeren wordt een professionele leergemeenschap waar we op een 
systematische wijze werken aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.  
 
Bij een PLG gaat het om de leercultuur, waarin alle betrokkenen samenwerken en 
leren om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het verbeteren van de 
leerprestaties van de leerlingen. 
● Onze school is een PLG; Wij werken met leerteams en ieder leerteam heeft een 

procesbegeleider. 
● Elk leerteam heeft minimaal 1 keer per 14 dagen een bijeenkomst.  
● We gebruiken de Datateam® methode; Via de Datateam® methode werken 

leerteams al lerend aan het oplossen van meer complexe problemen/vraagstukken, 
met behulp van beschikbare data op onze school.  

● Wij hebben een ontwikkelgroep. Een ontwikkelgroep is verticaal in de PLG 
georganiseerd. In een ontwikkelgroep zitten teamleden vanuit alle leerteams 
(m.a.w. uit iedere bouw), zodat de denkwijze breed georiënteerd blijft vanuit het 
perspectief van het schoolaanbod door alle leerjaren. In een ontwikkelgroep 
worden acties en onderwerpen verder uitgewerkt, die voortkomen uit het 
actieonderzoek van de het leerteam. 

● Er is een duidelijke taakverdeling 
● Rollen voor de procesbegeleider en de leden zijn duidelijk 
● Er vindt afstemming plaats tussen leerteams, directie, MT en ontwikkelgroepen  
● Uitvoeren van collegiale consultaties / observaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgangspunten voor het werken in leerteams 

1. Het leerteam is verantwoordelijk voor het leren van de groep leerlingen 
waarvan de leerkrachten in het leerteam zitten.  

2. Het leerteam stelt zich ten doel alle leerlingen op hoog ambitieniveau 
te laten leren. 

3. Het vereist samenwerking en collectieve inzet om alle leerlingen te 
laten leren. 

4. Om te beoordelen hoe effectief we alle leerlingen laten leren, richten 
we ons op de leerresultaten van de leerlingen. We gebruiken de 
resultaten om onze professionele werkwijze te verbeteren en leerlingen 
die het nodig hebben extra bij te staan.  

 
Vragen waarover wij ons gaan buigen: 

1. Hoe geef ik een effectieve instructie? 
2. Hoe geef je effectieve feedback? (collega’s en leerlingen) 
3. Hoe werk ik doelgericht in de ateliers? 
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Richten op de leerresultaten door: 

● het geven van effectieve instructie. Wij differentiëren niet in het basisaanbod; wél in 
ondersteuning. De 10 instructieprincipes van Rosenshine en het Expliciete Directe 
Instructie (EDI) model worden hiervoor ingezet worden. Het EDI-model bestaat uit 
de volgende onderdelen: lesdoel, activeren van voorkennis, onderwijzen van het 
concept, onderwijzen van de vaardigheid, belang van de de les, begeleide 
inoefening, lesafsluiting, zelfstandige verwerking en verlengde instructie. In 
EDI-lessen past de leerkracht bewust deze onderdelen toe en weet wat het effect 
hiervan is op de ontwikkeling van de leerlingen. Ook bij de leerlingen wordt het 
bewust leren ontwikkeld door hun de begrippen en vaardigheden uit te leggen, het 
zelf te laten verwoorden en toepassen.  

● Coöperatief Leren / Natuurlijk Sociaal! - Kinderen leren in goed gestructureerde 
werkvormen samen opdrachten uit te voeren, te oefenen en te leren van elkaar. 
Iedereen krijgt een beurt. Iedereen is actief. Er is interactie tussen de leerlingen. 
Iedereen is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Kinderen leren hiermee twee 
dingen tegelijk: sociale vaardigheden en cognitieve vaardigheden.  

● Leergesprekken - Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de 
betrokkenheid van kinderen vergroten zodat ze meer eigenaar worden van hun 
eigen leerproces. Want we veronderstellen dat betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid uiteindelijk resulteren in hoge(re) leerresultaten. 

 
 

EDI / effectieve 
instructie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coöperatief 
Leren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Scholing op maat (de Basisfluvius Academie)  - (bijv. EDI i.c.m. onze visie) 
● leerkrachten hebben kennis gemaakt en geoefend met het toepassen van EDI 

tijdens de cursorische tijd 
● lkr. hebben de eigen sterke- en werkpunten in kaart gebracht 
● lkr. weten wat zij kunnen verbeteren in hun leerkrachthandelen, de didactiek, het 

klassenmanagement en het omgaan met verschillen, zodat de leeropbrengsten 
verhogen. 

 
‘Ieder kind kan leren’! Wij geloven erin dat leren vooral gebeurt door de wisselwerking 
tussen leerling en leerkracht. Bij elk vak en elk onderdeel van het leerproces speelt 
taal een cruciale rol, gesproken en geschreven/gelezen taal. Eerst is de leerkracht aan 
zet met de planning van leerstof, het analyseren van resultaten en bepalen welke 
aanpassingen binnen de leerlijn nodig zijn. De kennisoverdracht is daardoor planmatig. 
De instructie wordt uitgevoerd door middel van de 10 instructieprincipes van 
Rosenshine of het Expliciete Directe Instructie Model met convergente differentiatie. 
Dan volgt actieve betrokkenheid van elke leerling.  
 

● Wij maken veelvuldig gebruik van het samen leren door middel van Coöperatief 
Leren.  

 
Een vakkundige en gedreven leerkracht merkt op wat een kind nodig heeft om de stof 
eigen te maken. Na de begeleide verwerking volgt doelgerichte inoefening en indien 
nodig divergente differentiatie (verbreding of verdieping). Het is heel gebruikelijk dat 
voor een klein aantal kinderen verlengde Instructie nodig is. Ten slotte is er de reflectie 
door de kinderen, met elkaar en met de leerkracht, bewustwording van het eigen 
leerproces. Het leren is daarvoor zichtbaar gemaakt, doordat kinderen weten aan 
welke doelen ze werken en welke doelen ze inmiddels behaald hebben en welke 
onderdelen nog extra inzet vergen. Op de langere termijn maken de leerlingen zich de 
nieuwe kennis echt eigen, door intensieve inoefening, herhaling, uitbreiding en het zelf 
verwoorden en uitleggen aan anderen. Dan pas kunnen de leerlingen de opgedane 
kennis creatief gebruiken en toepassen in andere situaties. 
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Leergesprekken ● Wij hanteren de leerlijn leerlijn leren leren (CED-groep) om het leren voor de 
leerlingen zichtbaar te maken. Deze zetten wij in bij het voeren van leergesprekken.  

● Wij voeren driehoeksgesprekken (ouder-kind-leerkracht). Frequentie is per bouw 
verschillend 

● Leerkrachten continueren de inzet van instrumenten ter ondersteuning van de 
leergesprekken. 

● Wij zetten de plusleerkracht in om, het voeren van leergesprekken tussen 
leerkracht en leerling, te faciliteren. 

 
Omgaan met verschillen 
Meerbegaafdheid 
talentontwikkeling  

● Informatieavond voor ouders  
● Naast de specialist is er een ontwikkelgroep. 
● Vast punt op de teamagenda zodat het ook blijft leven onder de collega’s 
● Compact programma voor WIG waarin alle groepen op eenzelfde manier werken 
● Minimaal 1 opdracht in het atelier volgens de Taxonomie van Bloom; ondersteuning 

van buitenaf om dit goed vorm te geven. 
● Werken met het mindmap programma op het Chromebook “Mindmeister” 
● In het kader van “Iedereen kan alles leren” is er meer aandacht voor 

talentontwikkeling van de wat minder begaafden. 
Communicatie 
PR-plan doel: Bekendheid in omgeving t.a.v. de werkwijze op het Jongleren 

● Uitvoeren PR-Plan 
● Communicatie op school,naar ouders en de omgeving optimaliseren 
● Bouwen van een nieuwe website  

Kleuter 
Informatie 

● Maken van een kleuter informatieboekje 

AVG ● Vragenlijst voor alle ouders verspreiden, registratie up to date maken. 
● Alle leerkrachten volgen de AVG e-learning en behalen het certificaat 
● Werken volgens de AVG richtlijnen 
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2. Scholing en ontwikkeling 

Scholing en nascholing 
Scholing staat in relatie tot de in het schoolplan geformuleerde acties. Nascholing bestaat uit alle activiteiten 
van een reeds bevoegde medewerker om zijn of haar kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen 
direct verband houdend met de uitoefening van het beroep te verdiepen en uit te breiden, waarbij wordt 
voortgebouwd op de in de opleiding verworven aanvangsbekwaamheid. Door nascholing beoogt de school 
een kwaliteitsverbetering van het onderwijs, door goed opgeleide medewerkers en het welbevinden van het 
personeel. Nascholing staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van een bredere beleidscyclus binnen 
onze school. Nascholing vloeit voort uit onze visie op het onderwijs en de leerlingen, het strategisch beleid en 
het onderwijskundig-, personeels- en financieel beleid. Nascholing is dan ook één van de instrumenten die we 
hanteren bij het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
 
‘Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.’  

Een PLG is een groot en complex begrip dat door kennis én ervaring steeds meer vorm moet krijgen.  
Het werken in leerteams vraagt om een andere organisatie dan we gewend zijn. We hebben hier nu een half 
jaar van geproefd. Er worden in schooljaar 2019-2020 nieuwe leerteams gevormd. Bij veranderingen in het 
team (wisselingen leerteams, nieuwe medewerkers) is het belangrijk om te weten wat de verwachtingen en 
aspiraties van individuele medewerkers zijn. Diversiteit draagt bij tot onderling leren. Het karakter van mensen 
heeft invloed op wat en hoe ze waarnemen. Verschillende karakters zien letterlijk verschillende dingen. Hoe 
meer verschillen in een team, hoe meer kanten er belicht worden. Diversiteit maakt ook dat de interactie 
tussen teamleden niet per definitie als vanzelfsprekend verloopt. Het nieuwe leerteam moet leren omgaan met 
verschillende soorten informatie en een manier vinden om feedback van een ander op waarde te leren 
inschatten.  

Teamscholing zal op bovenstaande gericht zijn. 

Kindcentrumscholing 

Ten aanzien van de KC – vorming binnen de Omnibus zijn er gedurende het schooljaar activiteiten gepland 
om hier nader gestalte aan te geven. Activiteiten worden aangevuld met scholingselementen. Voor schooljaar 
2019-2020 gaan we door met de ingeslagen weg.  

- Pedagogisch klimaat binnen de Omnibus 
- Overdracht PSZ/KDV → basisscholen 

In het komend schooljaar zullen we ons moeten heroriënteren op de vorming van het kindcentrum. Door het 
verlaten van basisschool Confetti in 2021 en door de benoeming van een nieuwe directeur op basisschool 
Gazelle zullen we opnieuw gaan kijken naar de rolverdeling en aanpassen van het beleidsplan in deze.  

Individuele scholing 

Aangezien we het voor de kinderen en het team stimulerend vinden om in een lerende school te werken, 
worden leerkrachten gestimuleerd gebruik te maken van de lerarenbeurs voor persoonlijke 
deskundigheidsbevordering.  

Daarnaast is in schooljaar 2018-2019 de DeBasisFluviusAcademie opgericht en vormt een belangrijk 
onderdeel van het professionaliseringsplan, waarin beschreven staat waarom en hoe we willen blijven leren 
van en met elkaar. DeBasisFluviusAcademie legt de focus op kennisdeling binnen de eigen organisatie en 
faciliteert netwerken rondom inhoudelijke thema’s. Het aanbod van de Academie is voor individuen en soms 
tweetallen. Zo is er in het schooljaar 2018-2019, kijkend naar de schoolontwikkeling en de daarbij behorende 
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behoeften aan professionalisering van medewerkers, de keuze gemaakt om gebruik te maken van het aanbod 
van de DBF-Academie. De functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken voor het schooljaar 
2018-2019 zijn gevoerd. Zo is duidelijk wie welke resultaten heeft behaald en wie welke resultaten het 
komende jaar zal moeten bereiken ten aanzien van de competentie ontwikkeling, gekoppeld aan de 
doelstellingen in het jaarplan en/of meerjaren schoolplan.  

(Na)scholing 2019-2020  

Namen Omschrijving Kosten  Wanneer 

Teamleden EDI 1. EDI voor kleuters - introductie 
2. EDI verdiepingsmodule - 

klassenmanagement 
3. EDI verdiepingsmodule - omgaan 

met verschillen  
4. Masterclass EDI - voor startende 

leraren 

Wordt betaald door 
DBF 
 

DBF Academie 
1. 11-09-’19 
2. 18-09-’19 
3. 25-09-’19 
4. 19-09-’19  
    03-10-’19 
    07-10-’19 
 

NT2 1. Omgaan met NT2 instromers  
2. Masterclass NT2 
3. NT2 scholing binnen de DBF 

academie  

Wordt betaald door 
DBF 

1.online 
beschikbaar 
2. nog onbekend 

PLG / leerteam Implementatie PLG Begeleiding van dit 
proces zal uitgevoerd worden door onze 
kwaliteitsmanager van de Basisfluvius. 
Dit geldt ook voor de begeleiding van de 
procesbegeleiders.  

Wordt betaald door 
DBF 

 

Jack, Wolter, Herma, 
Daniëlle , Majorie 

BHV € 900,-  

Manon Master Pedagogiek betaald door  
lerarenbeurs 

schooljaar 
19-20/20-21/21-22 

Persoonlijk 
leiderschap 
 
 
 

1. Studiedagen georganiseerd door 
DBF 

2. Werken in Intervisiegroepen  

geen schooljaar 
2019-2020 

3. Organisatie 

3.1 Groepsindeling 
We starten dit schooljaar met 13 groepen. Door de grote uitstroom van leerlingen van de bovenbouw (43 
leerlingen) naar het VO, starten wij het 
schooljaar met 303 leerlingen. Aan het einde 
van het schooljaar is er een toestroom geweest 
van leerlingen van andere scholen. Dit betekent 
dat wij beginnen met een groepsgemiddelde van 
24 à 25 leerlingen per groep. We starten met 3 
kleutergroepen. Kijkend naar het aantal kleuters 
in deze 3 groepen zullen we in januari een 4de 
kleutergroep moeten opstarten. We starten met 
2 groepen 3 .  
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3.2 Bezetting 2019-2020 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 

1-2 A 
 

Ans Ans 
  

Ans 
  

Anne 
  

Ans 

1-2 B 
 

Chantal Priska Priska Priska Chantal 
 

1-2 C  
 

Thea Thea Anne 
 

Thea 
  

Thea 
  

3 A 
 

Hanneke Hanneke Hanneke Hanneke 
  

Hanneke  

3 B 
 

Elles Elles 
 

 Elles 
 

Elles 
 

Elles 
 

4 Saskia Saskia Saskia 
 

Chantal Saskia 

4/5 
 

Ingrid Ingrid Sanne / 
Tamara 

Sanne / 
Tamara 

Sanne / Tamara 

5 
 

Sanne Sanne Kevin 
 

Kevin Kevin 

6 Daniëlle Daniëlle 
 

Daniëlle 
 

Daniëlle Daniëlle 

7 A 
 

Karin Karin Karin Karin Karin 

7 B 
 

Esther Esther Esther Esther Esther 

8 A 
 

Jozien Jozien / 
Majorie 

Majorie Majorie Jozien 

8 B 
 

Maarten Maarten Maarten Maarten Maarten 

Plusleerkracht  Anne  Ingrid  Anne 
IB Manon Jozien (mid) Manon  Manon 

Gym Fenneke   Fenneke  
Dir Jack Rivers Jack Jack Jack 

Coördinator 
Adjunct directeur 

Majorie Majorie    

Adm Patricia   Patricia  
Huish/ 

administratie 
Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter 

Zware 
Zorg 

Marre Marre    

Talentontwikkeling 
(meer en 

hoogbegaafdheid) 

   Saskia  

Onderwijs 
assistent 

Herma Herma  Herma Herma  

 
 
 

 

pag. 29 



3.3 Thema-uitjes en andere activiteiten 

De vijf thema’s waaraan alle kinderen werken zijn leidend voor veel keuzes die we als school maken. Zo is 
ervoor gekozen om minimaal drie keer per jaar een thema-activiteit te organiseren, bij voorkeur een 
thema-uitje (buiten de school). Dit is een educatief uitstapje met een duidelijke link met het actuele thema. De 
wereld in trekken met de kinderen en de verbinding laten ervaren tussen datgene wat er op school geleerd 
wordt en datgene wat we daarvan terug zien in de maatschappij, vinden we een waardevolle leerervaring. Als 
het niet mogelijk is een uitstapje te organiseren, dan proberen we een activiteit de school in te halen, waarbij 
hetzelfde doel nagestreefd wordt.  
 
De leerkrachten bedenken samen waar het uitje naartoe zal gaan en zullen dit gezamenlijk met de 
klassenouders en/of ouderraad organiseren. 

 

De thema’s van schooljaar 2019-2020 zijn Openingen / afsluitingen 
● Moderne Geschiedenis  Maarten, Kevin en Anne 
● Kleding & Sport Hanneke, Chantal, Ingrid, Ans 
● Australië, Amerika, Antarctica & Oceanië Danielle, Majorie, Sanne 
● Communicatie Priska, Jozien, Elles, Jack 
● Milieu en Kringloop Karin, Esther, Saskia 

 

4 Personeel 

4.1 Haalbare taak versus werkdruk 
 

In schooljaar 2018-2019 hadden veel ontwikkelpunten. Kijkend naar werkdruk en verandercapaciteit willen we 
ons voor het schooljaar 2019-2020 beperken in het aantal ontwikkelpunten. We gaan een duidelijke start 
maken met  “de Expeditie”. Dit betekent dat de school gaat werken als een PLG (professionele 
leergemeenschap ). Er wordt gewerkt in leerteams. Verder zal het onderwerp EDI centraal staan in alle 
leerteams.  

Met de inzet van een extra leerkracht voor de omvang van 5 dagen willen we zorgen voor werkdrukverlaging. 
Hiermee willen wij een beter haalbare onderwijstaak voor het gehele team kunnen bewerkstelligen wat ten 
goede komt aan duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van de teamleden en dus ook aan de kwaliteit van 
het onderwijs voor de kinderen  
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4.2 Kerntaken 
 

Kerntaken 2019 – 2020 
 

● Planning/voorbereiding van les/onderwijsactiviteiten;  
● Inrichten ateliers, voorbereiden thema's, samenstellen 

opdrachten/doelen; 
● Maken/verzamelen van les/oefenstof/toetsen;  
● Verwerking toetsen/leerling resultaten;  
● Aansturen van onderwijsassistent , eventueel zware zorg en of andere 

ondersteuners voor leerlingen (bv. ambulant begeleiders)  voor 
ondersteuning; 

● Rapportages/opstellen groeps-/handelingsplannen;  
● Voorbereiding groepsbesprekingen, organisatie hiervan.  
● Administratie, registratie, verslaglegging;  
● Observaties en schrijven van rapporten;  
● Mail en post doornemen;  
● Hanteren en in gebruik nemen van ICT middelen;  
● Oudercontacten, ouderavonden;  
● Overdracht duo-partner/invaller;  
● Inrichten van de klas, opstarten van het jaar/ archiveren of verhuizen 

van spullen.  
 

100 
40 
60 
39,2 
20 
18 
28 
- 
10 
4,5 
12 
 
8 
7 

Voor het vervullen van al deze kerntaken wordt er een percentage van 40 % in 
cupella gerekend.  

 

4.3 Vaste (school)taken 
Tot de (school)taken behoren de volgende activiteiten: 

Vaste schooltaken 2019 – 2020 
(G)MR (personeelsgeleding) 
Afscheidsavond groep 8 voorbereiden  
Avondvierdaagse(bezoek -marktkraam) 
BHV 
Bibliotheek contactpersoon 
CMK - contactpersoon 
CNME contactpersoon lesprojecten 
coaching grp 8 
ICT onderwijs coördinator / google guide 
kamp groep 8 
lid ouderraad 
Maandbrief ouders  
MR (personeelsgeleding) 
Nieuwjaarsbijeenkomst De Basis 
Notuleren teamvergaderingen 
opening / sluiting thema 
PLG/leerteam activiteiten 
Procesbegeleider 
schoolvoetbal bijwonen 
schoolvoetbal organiseren 
surveillance grote pauze lk grp 3-8 1 x p week 
(leer)teamvergaderingen (1 uur om de week) 
teamactiviteiten lief en leedpot organiseren 
voortgezet onderwijs adviesgesprekken 
voortgezet onderwijs contact groep 8  

60 
4 
2 
10 
5 
15 
5 
40 
50 
30 
15 
15 
60 
3 
10 
3 
20 
30 
3 
3 
20 
20 
5 
10 
10 
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4.3 Professionalisering (team) 
 

 
professionalisering 2019-2020 
 
teamscholing studiedag De Basisfluvius (prof) 
teamscholing teambuilding teamuitje (prof) 
teamscholing verslagen schrijven (prof) 
professionalisering procesbegeleiders (prof) 
persoonlijke scholing 
scholing via DBF academie 

8 
8 
16 
25 
nader te bepalen 
nader te bepalen 

 

Middels het programma Cupella wordt er voor elk teamlid een evenwichtige verdeling van taken voorgesteld. 

4.4 Leerteams / Projectgroepen 
 

Leerteams (bouw) 
Er worden leerteams samengesteld per bouw. 

1. Leerteam onderbouw (grp 1-2a/1-2b/1-2c) procesbegeleider: Chantal Lijbers 
2. Leerteam middenbouw (grp 3a/3b/4/4-5/5) procesbegeleider: Saskia Lindeman 
3. Leerteam bovenbouw (grp 6/7a/7b/8a/8b) procesbegeleider: Majorie Metzke 

 
 
Leerteams werken volgens de richtlijnen die hiervoor zijn geformuleerd in het  
document : “Professionele Leergemeenschap (PLG) Het Jongleren”.  
 
Onderwerpen die door de verschillende  leerteams worden aangepakt moeten  
met de ontwikkeling van het leren van de kinderen te maken hebben.  
Onderwerpen zijn o.a.: 

● volgen van leerlingen 
● effectieve  instructie  
● doelgericht leren in de ateliers 

 
De leerteams en procesbegeleiders zullen scholing / begeleiding krijgen van de kwaliteitsfunctionaris van de 
basisfluvius Bas ter Avest.  
 
Essential School: Jack en Majorie zijn kartrekker van dit project. Het betreft bewustwording van het 
gedachtegoed van Essential School binnen het gehele team. Zij zorgen ervoor dat het onderwerp 
geagendeerd wordt in MT en MR. In de leerteams zal het waar nodig geagendeerd worden. Waar nodig wordt 
externe expertise ingeschakeld, maar het gaat vooral om de eigen invulling en dialoog binnen het team. We 
benadrukken regelmatig de visie en richting zodat teamleden doelgericht blijven. We bespreken met elkaar 
waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Nieuwe medewerkers worden intensief begeleid, opgeleid 
binnen onze school. Deze rol is Majorie toegewezen.  
 
HGW ligt in handen van de IB-er, Manon van Goinga. Zij wordt geïnformeerd via IB-bijeenkomsten en deelt 
deze kennis met het team. Twee keer per jaar spitst dit zich toe op de Cito-resultaten, 3 keer per jaar op de 
groepsbesprekingen en groepsoverzichten en –verslagen. 
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Natuurlijk Sociaal in combinatie met Coöperatieve Leerstrategieën wordt gecoördineerd door Majorie. 
Coaching leerkrachten en collegiale consultatie staan dit jaar wederom op de planning. Doel is het uitbreiden 
van leerkrachtvaardigheden en consolidatie en borging van Natuurlijk Sociaal en de coöperatieve 
leerstrategieën.  
 
CMK is cultuur met kwaliteit. Kevin is onze ICC-er (Interne Cultuur Coördinator) hiervan. Dit project loopt tot 
december 2019, maar we krijgen in 2019 nog 20 uur extra begeleiding voor de afronding van CmK.  
 
ICT-ontwikkelingen binnen het Jongleren zullen door de ICT-coördinator (Maarten) onder de aandacht 
worden gebracht.    
 
 

4.5 OOP 

Als Onderwijsondersteunend personeel kunnen we rekenen op de inzet van Patricia van Kuyk en Wolter 
Rensink. Patricia verricht vooral administratieve taken. Wolter is zowel huishoudelijk als administratief in te 
zetten en draagt zorg voor onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot ICT en gebouw gerelateerde zaken. 

4.6 Werktijden en arbeidsomstandigheden 
 

Werktijden 

We zullen voor onze werktijden de werktijdenregeling van de Basisfluvius als minimale tijden aanhouden. Dit 
houdt in dat iedereen minimaal 38 uur aanwezig is op school. De rest van de te maken uren (aangevuld tot 
gemiddeld 40 uur per week) kunnen vrij gekozen worden wat betreft tijd en plaats, conform cao. We pauzeren 
allemaal minimaal een half uur per dag. Het is de gewoonte binnen het team om een kwartier voor aanvang 
van lestijd en een half uur na lestijd samen koffie te drinken. Deze extra tijd samen wordt zeer gewaardeerd, 
werkt ontspannend en bindend in het team, maar is zeker niet verplicht te stellen. De extra pauze wordt niet 
als werktijd gerekend.  

In de kleuterbouw wordt op de lange dagen gebruik gemaakt van tussenschoolse opvang door mensen van 
SKAR. De kleuterjuffen kunnen op deze wijze een halfuur pauze nemen. Voor de groepsleerkrachten van 
groep 3 t/m 8 wordt een surveillance rooster opgesteld. 1 keer per week wordt een surveillancedienst 
ingepland. De tijden worden opgenomen in de normjaartaak.  

We nemen ons voor, geheel in het licht van de nieuwe cao, om niet meer uren over te werken dan we kunnen 
compenseren met de drie werkdagen die in de vakantie gepland zijn (herfst, voorjaar, mei) en/of binnen twee 
vakanties waarin het overwerk ontstaan is. Blijkt deze compensatie niet nodig, omdat de overuren niet 
gemaakt zijn, dan kan eenieder een dag naar eigen keuze plannen in bovengenoemde vakanties om te 
werken aan kerntaken of overige schooltaken. 

Overlegmodel 

Op het JongLeren hebben we gekozen voor het  overlegmodel. Hiermee willen we komen tot een eerlijke en 
praktische verdeling van alle taken. In uitzonderlijke gevallen kan rekening gehouden worden met de mate 
waarin iemand belast kan worden, bijvoorbeeld in een herstelperiode na ziekte, zwangerschap of andere 
omstandigheden, zoals extra grote groepen of veel leerlingen die extra zorg behoeven.  
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Inwerken nieuwe leerkrachten 

Voor het inwerken van nieuwe leerkrachten is er een plan ontwikkeld. In het verleden is gebleken dat nieuwe 
leerkrachten op onze school vaak veel tijd en energie steken in het inwerken in ons onderwijsconcept. De 
nieuwe werkwijze is niet vanzelfsprekend en behoeft begeleiding. 

Met coaching on the job en tegelijkertijd het extra ondersteunen van de leerlingen in betreffende groepen, 
denken we een sterke basis neer te kunnen zetten in lees- en rekenonderwijs en voor de leerkrachten een 
goede inwerktijd met betrekking tot het atelieronderwijs. 

Dit schooljaar zijn er wederom nieuwe leerkrachten. Majorie zal de nieuwe leerkrachten coachen en verder 
begeleiden bij toepassing atelieronderwijs, coöperatieve werkvormen en Natuurlijk Sociaal binnen onze 
school.  

 

Schoolcultuur 

We hebben met elkaar een schoolcultuur opgebouwd waarin gedeeld leiderschap, competentie en talenten, 
autonomie van de leerkracht en de relatie die we met elkaar hebben, sterke punten zijn. Dit wordt verder 
geconcretiseerd door te gaan werken in leerteams. Dit is een speerpunt binnen onze school. Taakverdeling, 
m.n. ten aanzien van het atelierhouderschap is zoveel mogelijk op basis van talenten en voorkeuren geregeld.  

De verbondenheid in het team is sterk, doordat we veel samenwerken, elkaar nodig hebben, vertrouwen 
stellen in elkaar. In 2019-2020 zullen we verder gaan met het opzetten en uitvoeren van met collegiale 
consultatie. Dit zal binnen de leerteams gestalte gaan krijgen.  

We praten niet over elkaar, maar met elkaar. Ook met en over ouders en kinderen praten we met wederzijds 
respect. De sfeer in het team is open, we delen zowel wat prettig is, als datgene wat we als moeilijk ervaren in 
ons werk. Stagiaires en invallers voelen zich snel welkom bij ons. 

Dit alles met als doel een gezonde en duurzame werksituatie te scheppen voor het gehele team.  
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5. Communicatie 

5.1 Organisatiestructuur 
 
De directeur van het JongLeren  geeft leiding aan het team, is aanspreekpunt voor ouders en verantwoordelijk 
voor het onderwijs op Het JongLeren. We werken op school met gedeeld leiderschap. De directeur kan bij het 
nemen van beslissingen steunen op onderstaande overlegstructuur. 
 
 

 

5.2 Themavoorbereidingen  

We maken gebruik van elkaars ruimten, elkaars lesvoorbereidingen, elkaars atelieropdrachten. Hiervoor zijn 
vaste momenten ingepland.  

Themavoorbereiding vindt plaats door teambreed keuzes te maken wat betreft subthema’s, gebruikmakend 
van het materiaal dat er vanuit de methode en door de leerkrachten vier jaar daarvoor gemaakt is. We 
gebruiken hiervoor een deel van de algemene teamvergaderingen. 

Vervolgens worden ideeën en opdrachten in de bouwen uitgewerkt. We gaan dan praktisch aan de slag met 
specifieke invulling van de atelieropdrachten en taakverdeling. Deze vergaderingen zijn een deel van de 
bouwvergaderingen. Praktische afspraken worden op de werkvloer gemaakt. 

In de week voorafgaand aan de start van het nieuwe thema, worden alle materialen en opdrachten klaargezet, 
aankleding gangen en themakasten verzorgd. De verantwoording voor de uitvoering hiervan ligt bij de 
betreffende atelierleerkracht(en). In deze week zijn er geen vergaderingen/besprekingen gepland gepland  
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5.3 MT 

Het Managementteam bestaat uit directeur, adjunct, IB-er en de procesbegeleiders. 5x per jaar is er een MT 
vergadering. Majorie (adjunct) voert een aantal managementtaken uit ter ondersteuning van de directie. Zij zal 
Jack bij afwezigheid waarnemen. Voorzitter van het MT is wisselend Jack / Majorie. Bij afwezigheid van Jack 
zal Majorie de taak als voorzitter op zich nemen. Jack draagt eindverantwoordelijkheid voor de school en zal 
op het MT kunnen terugvallen als klankbord.  

5.4 Gesprekkencyclus 
In het afgelopen schooljaar hebben alle teamleden een functioneringsgesprek gehad. Dit zal volgens planning 
voortgezet worden. Iedereen krijgt een functioneringsgesprek en een aantal leerkrachten zullen een 
beoordeling krijgen. Dit wordt gepland in het jaarrooster. 

5.5 Interne informatievoorziening 
Omdat we met veel parttimers werken en om de vergaderingen zo kort mogelijk te houden is interne 
informatievoorziening van belang. Middels de Nieuwsflits worden alle teamleden wekelijks geïnformeerd over 
lopende zaken, agenda, team, onderwijs, PR en dergelijke. Jack zal deze nieuwsflits maken/verspreiden. 

5.6 PR 
Onder PR wordt zowel de interne communicatie, de professionele onderlinge relaties, als publicaties over de 
school verstaan. Met de andere scholen in De Omnibus is afgesproken dat we publicaties richting de wijk 
gezamenlijk doen. Hierbij valt te denken aan berichten in de Vierkrant of Arnhemse Koerier. Publicaties 
attenderen ouders op onze school maar zijn ook een manier om te vieren wat we samen bereikt of 
ondernomen hebben. 

Bij PR hoort ook een goede informatievoorziening naar ouders toe. Aandachtspunten hierbij zijn een 
up-to-date e-mailbestand. Voor de communicatie met ouders gebruiken wij o.a.  mijnschoolinfo.nl .Met 
Mijnschoolinfo hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle school-informatie die op hun kind 
betrekking heeft. Met Mijnschoolinfo is er nooit meer informatie 'zoek’: de informatiebriefjes, de 
oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Mijnschoolinfo. Verder hebben: 

 

1. Een uitgebreide schoolgids  
2. Een kleuterinformatieboekje 
3. Een flyer van basisschool het Jongleren 
4. Onze website www.hetjongleren.eu  
5. De website van de Basisfluvius www.debasisfluvius.nl  
6. Mijn scholen op de kaart www.scholenopdekaart.nl  
7. Een schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) ( te vinden op onze website) 

  

pag. 36 

http://www.hetjongleren.eu/
http://www.debasisfluvius.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/


5.7 Ouderbetrokkenheid 
Ouders worden betrokken bij de school op verschillende manieren: informeren, overleggen en 
samenwerken. 

Ouderbetrokkenheid 

Informeren Overleggen en samenwerken 

● 10-minutengesprekken / 
ouder-kindgesprekken 

● Maandbrief van de directie 
● Klassenpost via de leerkracht 
● Communicatie ouders via 

mijnschoolinfo  
● Verslag 2 maal per jaar over de 

ontwikkelingen van de kinderen 
● Combinatie algemene ouderavond 

(MR en OR) en informatie-avond over 
het leerjaar bij de leerkracht van de 
kinderen 

● Website 
● Jaarkalender 
 

● MR-activiteiten: beleid, relevante 
ontwikkelingen rondom onderwijs 
signaleren en bespreken, overige 
schoolzaken 

● OR-activiteiten: Sint, Kerst, paaseieren, 
feesten, thema-uitjes, schoolreis, 
eindejaarsschoonmaak 

● Klassenouders (hulp aan de leerkracht, 
organisatie, communicatie) 

 
Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene informatieavond voor ouders waar de ouders het 
jaarprogramma voor hun kinderen te horen krijgen. Elk schooljaar combineren we dat met de algemene 
ouderavond georganiseerd door de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. 
 
Wij zien ouders als partners in leren en onderwijzen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de 
oudergesprekken anders worden vormgegeven. In de eerste drie schoolweken vinden startgesprekken plaats. 
Niet de school bepaalt hoe het gesprek eruit ziet, maar de leerkracht en de ouders zijn hiervoor samen 
verantwoordelijk. De inhoud wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind en kan er in elke situatie 
anders uitzien. ‘Gelijkwaardigheid’ en ‘samen verantwoordelijk’ zijn belangrijke kernwaarden. Naarmate 
leerlingen ouder worden, nemen ze steeds meer deel aan het gesprek of leiden zij een deel van het gesprek.  

In februari en juni vinden opnieuw gesprekken plaats. Deze gesprekken gaan naast het welbevinden ook over 
de vorderingen van het kind. Zit het kind in groep 5 tot en met 8, dan wordt hij/zij ook bij dit gesprek 
uitgenodigd. Voor leerlingen uit groep 4 geldt dat zij bij de eindgesprekken in juni uitgenodigd worden. Dit is 
echter niet verplicht. Groep 8 heeft geen eindgesprekken.  
Mocht de ontwikkeling van het kind zorgelijk verlopen, dan worden ouders tussendoor voor een gesprek 
uitgenodigd. Ouders kunnen ook op eigen initiatief een gesprek met de leerkracht vragen. 
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6. Inzet tijd 

6.1 Berekening lesuren per dag 
Voor de berekening van onderwijsuren per dag wordt verwezen naar de lestijden in onderstaande tabel. Van 
de totale tijd aanwezig op school gaat 10 minuten eetpauze tussen de middag en 30 minuten speelpauze 
tussen de middag af. De korte eetpauze  
’s morgens en rond de middag worden benut voor leesbevordering d.m.v. voorlezen en/of kijken van school 
t.v.  Het eten van het tussendoortje en het buitenspelen wordt gerekend tot lestijd vanwege zelfredzaamheid, 
sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling. Dit brengt het totaal per week op 25,25 uur. 

Dag Start Einde Aantal uren 
Maandag 08.30 uur 14.45 uur 5,75 
Dinsdag 08.30 uur 14.45 uur 5,75 
Woensdag 08.30 uur 12.30 uur 4,00 
Donderdag 08.30 uur 14.45 uur 5,75 
Vrijdag 08.30 uur 12.30 uur 4,00 

 

6.2 Urenberekening lestijd schooljaar 2019 – 2020 
We gaan uit van het 940-uren model. 

Berekening beschikbare lestijd per jaar 
 
Aantal klokuren per week  25,25 
Aantal weken per jaar x 52,00 
Bijtelling  9,75 
Totaal te besteden = 1313,00 
Vrije dagen Eerste dag Laatste dag Lange/korte 

dagen 
Uren 

Herfstvakantie 12-10-2019 20-10-2019 3 lang 2 kort 25,25 
Studiedag (vrijdag) 11-10-2019 11-10-2019 1 kort 4,00 
Studiedag (woensdag) 04-12-2019 04-12-2019 1 kort 4,00 
Kerstvakantie 21-12-2019 05-01-2020 6 lang 4 kort 50,50 
Studiedag (woensdag) 05-02-2020 05-02-2020 1 kort 4,00 
Voorjaarsvakantie 22-02-2020 01-03-2020 3 lang 2 kort 25,25 
2e Paasdag (maandag) 13-04-2020 13-04-2020 1 lang 5,75 
Studiedag (dinsdag) Basis 14-04-2020 14-04-2020 1 lang 5,75 
Meivakantie 25-04-2020 10-05-2020 6 lang 4 kort 50,50 
Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 1 lang 1 kort 9,75 
2e Pinksterdag 01-06-2020 01-06-2020 1 lang 5,75 
Studiedag (maandag) 15-06-2020 15-06-2020 1 lang 5,75 
Studiedag (vrijdag) 03-06-2020 03-06-2020 1 kort 4,00 
Zomervakantie 11-07-2020 23-08-2020 18 lang 12 kort 151,50 
Subtotaal uren waarop geen les gegeven wordt - 351,75 
Totaal onderwijsuren 1313 -351,75= 

marge 21,25 uur 
 

961,25 
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7. Financiën 
 

De inkomsten en uitgaven worden weergegeven in de begroting van 2019 (eerste 5 maanden van het 
schooljaar) en 2020 (7 laatste maanden). De begroting maakt deel uit van de meerjarenbegroting. Voor de 
begroting werken wij met Capisci.  
In december 2019 zal de nieuwe begroting worden samengesteld voor 2020. 
In het samenstellen van de begroting zal het schoolplan steeds meer leidend worden.  
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Nawoord 
In schooljaar 2018-2019 hebben we ingezet op diverse ontwikkelingen binnen onze school, te weten:  

● Leergesprekken; 
● Effectieve Directe Instructie (EDI); 
● Cultuur Met Kwaliteit; 
● Engels (VVTO); 
● Handelingsgericht werken en Passend Onderwijs; 
● Getalenteerde kinderen/Meerbegaafdheid; 
● ICT-ontwikkeling. 

 
Verder hebben we het werken in leerteams geïntroduceerd.  
Er zijn 3 leerteams samengesteld: 
 

1. leerteam volgsysteem kleuters; 
2. leerteam VVTO - Engels; 
3. leerteam EDI. 

 
In deze leerteams is gewerkt volgens de specifieke werkwijze. Zo hebben we een duidelijke stap gezet richting 
het functioneren als professionele leergemeenschap.  
We hadden hier niet volledig op ingezet vanwege het feit dat er al een groot aantal ontwikkelingen in gang 
gezet waren en al waren bepaald. Dit schooljaar zullen we in alle bouwen gaan werken met leerteams (zie A3 
plan pag. 21). 
 

1. Leerteam onderbouw (5 leden) groep 1-2 
2. Leerteam middenbouw (6-7 leden) groep 3-4-5 
3. Leerteam bovenbouw (6-7 leden) groep 6-7-8 

 
Ruimtegebrek is een groot issue op de Omnibus en dus ook voor Het JongLeren. We zijn met 12 groepen 
begonnen en gedurende het schooljaar uitgegroeid naar 13 groepen. Het drama-muzieklokaal is een 
klaslokaal geworden en het drama- muziekatelier is verplaatst naar het Theater. 
Bij aanvang van schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met twee groepen 3 en drie kleutergroepen. Er is een 
lokaal gereserveerd om een vierde kleutergroep op te starten in januari 2020. 
 
De groei van de school is iets minder groot dan geprognotiseerd. Het aantal nieuwe aanmeldingen was ruim 
voldoende, 50 nieuwe leerlingen, maar er zijn 47 groep 8 leerlingen vertrokken naar het VO. Verder hebben 
nog enkele leerlingen de school verlaten vanwege verhuizing naar elders.  
 
NT2 leerlingen / Engelstalige leerlingen 
Op dit moment constateren wij een duidelijke groei van NT2 leerlingen. Een aantal leerlingen hiervan zit in de 
kleuterbouw (4 jarigen). In de hogere groepen zijn leerlingen ingestroomd via het Mozaïek, waar zij een jaar in 
de neveninstroomgroep hebben gezeten. Vanwege deze stijging hebben we ingezet op professionalisering 
van teamleden. Teamleden hebben NT2 scholing via DeBasisFluvius Academie gevolgd. Onze 
onderwijsassistent heeft meer tijd gekregen om hiermee aan de slag te gaan.  
Het afgelopen jaar zien we ook een toename van Engelstalige leerlingen. Enkele leerlingen starten in groep 1, 
maar er zijn ook leerlingen die ouder zijn en in de midden- en bovenbouw groepen instromen. Hier zetten we 
extra op in.  
 
Ik ben zeer tevreden over de ontwikkelingen die er het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. We 
zullen deze lijn voortzetten in het schooljaar 2019-2020.  
 
 
Jack van der Beek 
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Bijlage 1 Vaststelling MR 

 

Medezeggenschapsraad 

 

Hiermee verklaart de medezeggenschapsraad van Het JongLeren in te stemmen met het  

schoolplan van 2019-2020 

Schoolplan 2019-2020 

Plaats: Arnhem 

Datum: September  2019 

Naam: Dennis Bosman 

Functie: Voorzitter MR 

Handtekening  

 

Het bevoegd gezag heeft het schoolplan 2019-2020 van Het JongLeren vastgesteld. 

 

Schoolplan 2019-2020 

Plaats: Arnhem 

Datum: Augustus 2019 

Naam: Charlotte van Zuilen 

Functie: Directeur-bestuurder De Basis 

Handtekening  
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