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Schoolplan

Op odab Westerschool is met name ingezet op het (blijven) ontwikkelen
van het didactisch handelen en de didactische vaardigheden van
leerkrachten. Vanuit inspectiebezoeken en audits kwam naar voren dat
daar voor de school winst te behalen was. Naar aanleiding van de afname
van de Vaardigheidsmeter, als ontwikkelinstrument, zijn met elke
leerkracht ontwikkelafspraken gemaakt en is de inzet van ADIM als
instructiemodel stevig neergezet. Dit heeft geleid tot kwalitatief betere
instructies, waarbij wordt uitgegaan van te behalen doelen. Daarnaast is
gewerkt aan het verbeteren van de zorgstructuur, het rekenonderwijs, is
er ruim aandacht geweest voor het geven van goed muziekonderwijs en
zijn verschillende nieuwe methoden ingevoerd voor onder meer
begrijpend lezen en geschiedenis. Dit heeft geleid tot positieve
ontwikkelingen. Daarnaast stond het afgelopen jaar ook dalton regelmatig
op de agenda. Veelvuldig is gesproken over de kernwaarden van dalton en
op welke wijze we daar vorm en inhoud aan willen geven. In praktische
uitvoering is een start gemaakt met het ontwerpen van een nieuw
takenbord. In navolging daarvan zal ook de taakbrief een nieuw ontwerp
krijgen.

2019-2023
Voorwoord
Met trots presenteren wij ons schoolplan voor de periode 2019-2023.
Dit schoolplan komt voort uit het strategisch beleidsplan van
Scholengroep OPRON en is opgesteld in samenspraak met ouders,
partners en het team van odab Westerschool.
Samen hebben we de koers, die we de komende jaren gaan varen,
vastgesteld. In dit schoolplan vindt u onze ambities voor de komende
jaren.
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De komende 4 staan in het teken van de thema’s onderwijs op maat,
duurzaam en doelgericht werken, professioneel handelen en
toekomstbestendig onderwijs. Deze thema’s zijn bovenschools vastgesteld
door OPRON en krijgen op elke school hun eigen invulling. odab
Westerschool richt zich daarbij onder meer op de inzet van ICT, het stevig
neerzetten van de basisvakken rekenen en taal (waaronder begrijpend
lezen, spelling en woordenschat) en planmatig handelen. Hierbij wordt op
elk niveau professioneel handelen verwacht binnen een duidelijke en
heldere organisatie en structuur. Het gaat hierbij met name om het goed
en stevig neerzetten van de kwaliteitszorg en -structuur. Hierbinnen wordt
ruimte gecreëerd om als professionele leergemeenschap met en van elkaar
te leren.

respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en

De laatste jaren hebben zich veel ontwikkelingen binnen het onderwijs,
participeren
samenleving.
Wij waarderen
scholengroep
OPRONinenonze
de school
voorgedaan,
die bij hebben gedragen
onze
medewerkers,
die
iedere
dag
weer
aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs.de
Deze ontwikkelingen
leerlingen,
hebbenverantwoordelijkheid
de nodige aandacht en nemen
inzet vanhet
hetbeste
team uit
gevraagd.
Gedacht kan
en zichzelf
halen. verandering in de zorgstructuur,
wordencollega’s
aan invoering
PassendteOnderwijs,
een professionaliseringsslag onder leerkrachten en implementatie ICT.
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Missie en visie Scholengroep
OPRON

Missie
Scholengroep OPRON staat voorgoed openbaar
onderwijs. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in
staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te
ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee
ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij
respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en
participeren in onze samenleving. Wij waarderen onze
medewerkers
die
iedere
dag
weer
de
verantwoordelijkheid nemen het beste uit leerlingen,
collega’s en zichzelf te halen.
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Visie
We werken vanuit onze kernwaarden Vertrouwen en
Verantwoordelijkheid. Vanuit vertrouwen geven we ruimte om
beslissingen te nemen, is er ruimte voor eigen identiteit en werken
we aan eigenaarschap van medewerkers en leerlingen.
Vertrouwen heeft voor ons ook te maken met betrokkenheid,
aandacht hebben voor elkaar en open en duidelijke communicatie.
Vanuit eigenaarschap en betrokkenheid werken we samen aan de
doelen van Scholengroep OPRON. Samen zijn we verantwoordelijk
voor het slagen daarvan. Dit geldt voor medewerkers, ouders en
leerlingen. Een voorwaarde voor het gezamenlijk kunnen dragen
van deze verantwoordelijkheid is een professionele cultuur. Een
cultuur waarin het gedrag van alle betrokkenen ervoor zorgt dat
we de doelen, die we gesteld hebben, behalen en iedereen een
gevoel van welbevinden ervaart. Vanuit vertrouwen en
verantwoordelijkheid werken we samen aan de ontwikkeling van
onze leerlingen, onszelf en Scholengroep OPRON.

2

Hier staan wij voor

Visie
Op odab Westerschool ontwikkelen leerlingen zich tot individuen die
in staat zijn met hun verworven vaardigheden deel te nemen en een
bijdrage te leveren aan de maatschappij. We dragen bij aan de
ontwikkeling van leerlingen tot sociale, verantwoordelijke en
zelfredzame burgers. Ze kunnen samen werken en samenwerken met
anderen en opnieuw vorm geven aan de maatschappij.
Onze kinderen zijn mensen met lef. Ze werken effectief aan hun eigen
taak. Deze taak wordt in vrijheid gepland en uitgevoerd. Hierdoor zijn
de leerlingen gemotiveerd. Ook zijn ze kritisch, vindingrijk en werken
ze vanuit de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Ze zijn onderzoekend,
zelfstandig en durven vol vertrouwen uniek te zijn. Ze kunnen
reflecteren op hun eigen handelen en worden hier vervolgens weer
sterker van.
Bij ons schoolaanbod ligt de focus op een algemene brede vorming
(intellectueel, creatief, sociaal en persoonlijk). Deze activiteiten zijn
uitdagend en zorgen ervoor dat leerlingen zichzelf en anderen in hun
kracht zien. Deze kracht leren ze van iedereen binnen de school: van
leerkrachten, vriendjes en maatjes. Hierbij gaan leerlingen van alle
leeftijden binnen en buiten de school respectvol en verantwoordelijk
met elkaar om.
Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een krachtige driehoek in
dit gehele proces en zijn trots op hun school. Naar buiten toe
communiceert en handelt de school transparant, waardoor
betrokkenheid bij school toeneemt.

Missie
odab Westerschool is een openbare academische basisschool voor
daltononderwijs waar aan ruim 300 leerlingen uit de omgeving van de
school kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven vanuit de 5
daltonkernwaarden
verantwoordelijkheid,
samenwerking,
effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.
Ons onderwijs vindt plaats in een motiverende en uitdagende
leeromgeving, die wordt gekenmerkt door rust en duidelijkheid en zich
kenmerkt door vertrouwen, veiligheid en structuur. Hierbinnen
worden kinderen uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen met lef
die respect hebben voor hun medemens en zich redden in een snelveranderende maatschappij.
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Hier staan wij voor

Deze schoolplanperiode zal blijvend gewerkt worden aan een
goed pedagogisch klimaat waarbij uitgegaan wordt van de
daltonkernwaarden. Dat houdt in eerste instantie duidelijke
omgangsregels in binnen een ordelijke, functionele en
uitdagende leeromgeving. Binnen deze leeromgeving is er een
duidelijke structuur, zowel binnen de school als in de groepen
(zo doen wij dat op de Westerschool). Daar waar afspraken niet
nagekomen worden, wordt diegene daar op aangesproken.
Hierin zullen ouders nadrukkelijk worden meegenomen. Dit
willen we bereiken door open en transparant te handelen en te
communiceren riching ouders. Door bovenstaande met elkaar
te realiseren willen we tevens bereiken dat alle betrokkenen bij
school trots zijn op de school.

Pedagogisch didactisch klimaat
Leerlingen dienen zich bij ons op school prettig en veilig te voelen.
Van hieruit komt het tot leren. Een rijke, krachtige en betekenisvolle
leeromgeving daagt de leerlingen uit om te leren. Het is voor de
leerling daarbij van belang dat hij het gevoel heeft dat zijn manier van
leren gewaardeerd wordt en hij als persoon wordt erkend door de
leerkracht en zijn medeleerlingen.
Het team en de leerkracht hebben een belangrijke taak als het gaat
om het creeren van een goed pedagogisch klimaat. In de groep dient
een sfeer te zijn waarin elke leerling tot leren komt. Een goede relatie
tussen leerkracht en leerling is daarbij essentieel. Dit wordt bereikt
door de oprechte aandacht die de leerkracht voor elke leerling heeft.
Daarnaast is er sprake van respect van leerkracht naar leerling, van
leerling naar leerkracht en leerlingen onderling.
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In de ontwikkeling van kinderen levert de leerkracht op basis
van de vakkennis die hij heeft, de interventies die hij pleegt en
de persoon die hij is een belangrijk aandeel. Op odab
Westerschool wordt uitgegegaan van een effectieve instructie
volgens het Adim-model, maar zal het model flexibeler ingezet
gaan worden. Hierbij wordt goed gekeken wat elke leerling aan
instructie nodig heeft. In het kader van omgaan met verschillen
zal de nodige aandacht gaan naar het goed inrichten en
uitvoeren van de zorg, waarbij vanuit goede analyses effectieve
interventies worden gepleegd.
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Duurzaam & doelgericht werken
We werken op onze school vanuit de daltonvisie, wat het uitgangspunt vormt
voor ons onderwijs en het didactisch en pedagogisch handelen. Vanuit deze
visie worden doordachte keuzes gemaakt die gedegen worden uitgewerkt. Het
aanbod is afgestemd op onze populatie en kent een doorgaande lijn.

Hier werken wij aan

We richten ons in eerste instantie op de basisvakken rekenen en taal,
waaronder begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Door het opstellen van
zowel een taal- als rekenbeleidsplan en de (geplande) invoering van zowel een
nieuwe taal- als rekenmethode willen we kinderen een stevig fundament geven
dat ze verder helpt bij de andere vakgebieden en hun ontwikkeling in het
algemeen.

Onderwijs op maat
Het bieden van onderwijs op maat, dat aansluit bij het niveau en de talenten
van een leerling, wordt steeds belangrijker. Zowel op OPRON- als op
schoolniveau wordt er komende periode ingezet op deskundig personeel en
waar mogelijk extra ondersteuning in de klas. Zodat we kinderen thuisnabij
het onderwijs kunnen bieden, dat aansluit bij hun behoeften en
mogelijkheden. De leeromgeving wordt daarbij steeds meer digitaal. De
aanschaf van chromebooks en het werken met digitaal ondersteunde
lesmethoden bieden ons kansen om in te spelen op de individuele
onderwijsbehoeften. Het gaat hierbij zowel om instructie als verwerking.
Als school volgen en begeleiden we leerlingen zodanig dat zij een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. We volgen daarbij de
vorderingen van elke leerling systematisch op alle ontwikkelingsgebieden.
Gegevens vanuit onder meer toetsen en observaties worden in een cyclisch
proces gebruikt om doelen te stellen en het evalueren en eventueel bijstellen
van doelen en onderwijsaanbod. Deze signaleringen en analyses maken het
vervolgens mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen.
Deze schoolplanperiode willen we het proces en de structuur rondom
planmatige zorg en zicht op ontwikkeling nog meer verfijnen en concretiseren,
zodat het nog meer bijdraagt aan effectief en doelgericht lesgeven.
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Hier werken wij aan
Toekomstbestendig onderwijs
Professioneel handelen

Het onderwijs blijft voortdurend in ontwikkeling in een dynamische
wereld van veranderingen en daarbij steeds veranderende uitdagingen
voor de kinderen en dus ook de leerkrachten. Wij maken ons sterk voor
toekomstbestendig onderwijs, waarbij leerkrachten de ruimte krijgen
om te experimenteren. Onder meer de inzet van ICT speelt hierbij een
belangrijke rol. In onze zoektocht naar aanpassingen van ons onderwijs
aan de toekomst houden we oog voor het individuele kind en de
onderwijskwaliteit.

Duurzaam en doelgericht werken vraagt om doelgerichte inzet van mensen,
waarbij hun potentieel ten volle wordt benut. Leerkrachten op odab
Westerschool krijgen ruimte voor eigenaarschap en professionele ontwikkeling.
Beslissingen worden breed gedragen, we communiceren open met elkaar,
hebben duidelijke verwachtingen en spreken deze uit.
Het leren van en met elkaar vinden we hierbij erg belangrijk. Dit leren vindt
plaats binnen het team tijdens overleggen en bijeenkomsten, maar ook buiten
de eigen school. Professionele leergemeenschappen, leerkringen,
intervisiebijeenkomsten en daltonbijeenkomsten zijn voorbeelden van plekken
waar er met en van elkaar wordt geleerd. Kennis en ervaring opgedaan buiten
de school wordt vervolgens gedeeld binnen het team.

Het is daarbij duidelijk dat het onderwijs er nu en in de toekomst anders
uitziet en uit gaat zien dan pakweg 15 jaar gelden. We weten niet welke
banen er dan zijn en welke vaardigheden kinderen moeten beheersen.
Als team willen we deze ontwikkelingen kritisch volgen en waar nodig
of noodzakelijk kunnen inspringen op deze ontwikkelingen.

We willen dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, dit noemen
we eigenaarschap. Dit streven sluit naadloos aan bij de daltonkernwaarde
verantwoordelijkheid en de komende 4 jaar gaan we aan het begrip
eigenaarschap vorm en inhoud geven. Doel hierbij is om kinderen meer
betrokken en gemotiveerd te laten zijn wat leidt tot hogere leerresultaten.
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Opzet plan

Binnen Scholengroep OPRON hebben we gekozen voor een compact,
duidelijk, praktijkgericht en concreet plan. Een plan, waarin een
duidelijke bovenschoolse focus en voldoende ruimte op schoolniveau
om een eigen kleur en identiteit neer te zetten, de uitgangspunten zijn.
Als instrument hebben we gekozen voor het A3 model. Onze visie en
thema’s vormen de basis voor dit plan. Op basis hiervan is vastgelegd
wat dit de komende jaren zal betekenen voor ouders, kinderen,
medewerkers en onze omgeving en welke acties er worden
ondernomen om dit alles te behalen. Onze strategische agendapunten
worden zowel op bovenschools niveau als op schoolniveau uitgewerkt
in (school)jaarplannen. De directeuren krijgen met hun onderwijsteams
de ruimte om naast de OPRON ambities eigen ambities toe te voegen
en deze zichtbaar uit te dragen op de school, zodat de ambities passen
bij hun eigen onderwijsconcept, leerlingpopulatie en de
ontwikkelingsfase waarin de school zicht bevindt. In dit beleidsplan zijn
alleen strategische thema’s en acties opgenomen. De basis zullen we
daarbij niet uit het oog verliezen. Deze blijven we monitoren met behulp
van onze onderlegger.
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Het schoolplan bestaat uit drie onderdelen:
•
Het A3 model; hierin zijn de doelen, resultaten en
activiteiten voor de komende jaren opgenomen
Dit A3 model moet diagonaal gelezen worden: de doelen
zijn vertaald in resultaten aan de rechterkant. Aan de
linkerkant zijn vervolgens per organisatiegebied de
activiteiten opgenomen.
•
De resultaten en activiteiten zijn vervolgens uitgewerkt in
een activiteitenplan. Hierin zijn de activiteiten uitgezet
over de jaren. Vervolgens worden de activiteiten per jaar
verder uitgewerkt in een jaarplan.
•
Een onderlegger: hierin is vastgelegd wat we verstaan
onder onze basis en op welke wijze we deze basis
monitoren.

7

Zo blijven we op koers

We werken cyclisch en planmatig aan de kwaliteit van het
onderwijs en maken daarbij gebruik van de instrumenten die
zijn opgenomen in het handboek kwaliteitszorg. Periodiek
worden de harde, meetbare opbrengsten van het onderwijs,
zoals toetsresultaten en scores, geëvalueerd.

Dit schoolplan is in feite het startpunt van onze beleidscyclus. In dit
schoolplan worden de agenda punten vanuit het strategisch
beleidsplan verder uitgewerkt en doorvertaald op schoolniveau.
Naast deze strategische punten voegen we onze eigen ambities
voor de komende vier jaren toe aan dit schoolplan. We
conformeren ons aan het OPRON beleid maar hebben daarnaast de
vrijheid een schoolspecifieke invulling te geven aan de strategische
agendapunten vanuit OPRON, op deze manier behouden en
ontwikkelen we waar gewenst onze eigen identiteit.

Maar minstens zo waardevol is het om ook de zachte, de
“merkbare” indicatoren te analyseren, zoals veiligheid,
persoonlijke aandacht, en eigenaarschap. Dat doen we door
kritisch naar onszelf te kijken, door open met elkaar in gesprek
te gaan, elkaar te bevragen en door van elkaar te leren. Dit alles
leggen we vast in onze jaarplanning.

Borging van de kwaliteit van onze basis is geen onderdeel van
onze strategische doelen maar onderdeel van onze dagelijkse
werkzaamheden. Het bestuur houdt zicht op de kwaliteit van
onderwijs in de scholen. De directeur houdt samen met de
intern begeleider zicht op de kwaliteit van het onderwijs in de
school, de leerlingenzorg en de leerkracht houdt zich op de
ontwikkeling van de leerlingen; gezamenlijk dragen we op deze
wijze zorg voor de kwaliteit van het onderwijs binnen OPRON.

Op vaststaande momenten in het jaar evalueren wij de voortgang
en de resultaten, liggen we nog op schema, doen wij wat we
hebben afgesproken, is bijstelling nodig. In bijeenkomsten tussen
het College van Bestuur, met het lerarenteam en met de MR is dit
onderwerp van gesprek.

Omdat wij de basis niet uit het oog willen verliezen hebben we
per resultaatgebied onze basis en de wijze waarop we deze
blijven monitoren beschreven.
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Onderlegger
Onderwijs

Aanbod

De school neemt het Opron kwaliteitskader afgeleid van het
inspectiekader als uitgangspunt voor de kwaliteit van ons
onderwijs.Scholen die niet aan de basiskwaliteit voldoen
nemen daarvoor specifiek acties op in het schoolplan
Het aanbod van de school omvat alle
ontwikkelingsgebieden en is uitgewerkt in doelen en jaren.
De school draagt zorg voor een doorgaande ontwikkleling

Zichtbaar in
Zelfevaluatie/ schoolplan/ schooljaarplan

Zie overzicht methoden
Programma aanbod (zie overzicht methoden)

De school draagt zorg voor continue ontwikkeling/ borging
van de kwaliteit van het aanbod.
De school houdt zich aan de voorgeschreven onderwijstijd
De school behaalt de resultaten die passen bij de
leerlingpopulatie en maakt daarin beredeneerde keuzes.
Opbrengten worden periodiek in beeld gebracht en
geevalueerd in relatie tot de onderwijspopulatie en eigen
normen.
De school volgt de leerlingen systematisch. De leerlingen
zijn in beeld en het aanbod waar nodig aangepast.

Schoolplan/ schooljaarplan/ jaarplanning scholen

Burgerschapsvorming

De school heef beschreven hoe het burgerschapsonderwijs
is ingericht

Veiligheid

De school borgt een veilig pedagogisch klimaat voor alle
leerlingen.
Ondersteuningsprofiel wordt 1 x per 4 jaar vastgesteld en
jaarlijks geëvalueerd op kritische punten die zijn vastgesteld
in het plg-ib.
Alle medewerkers streven een professionele cultuur na, zijn
betrokken en nemen initiatieven.
Op basis van de beschreven visie brengt de school in kaart
wat nodig is op het gebied van deskundigheidsbevordering
en teamontwikkeling om te voldoen aan de visie en het
halen van gestelde doelen

Document Burgerschap / schoolgids / Wijzer!
Geschiedenis, Wijzer! Natuur en Techniek en Blauwe
Planeet
Beleid op veiligheid

Onderwijstijd
Opbrengsten

Zicht op ontwikkeling

SOP

SOP

HR

Professionele cultuur
Deskundigheidsbevordering
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Meetbaar in
Zelfevaluatie / schoolplan

Onderwijstijden zijn beschreven in de schoolgids
Opbrengsten
Opbrengsten analyse/ acties op schoolniveau worden
opgenomen in schooljaarplan
Procedure is beschreven in het handboek
onderwijsondersteuning opgesteld door de ib-er.

Methodegebonden
toetsen
Audit/ inspectie/
reviewgesprekken
Schoolgids
Audit/ inspectie/
reviewgesprekken
Opbrengstenanalyse

Groepsplannen/
overzichten/
weekplanning/
begeleidingszuil
Toetsen Wijzer! en Blauwe
Planeet

SOP evaluatie op kritische punten / kwaliteitskaart SOP

Monitor soiale veiligheid
(KiVa en Vensters)
SOP

POP

Gesprekcyclus

Scholingsbeleid

Schoolplan /
schooljaarplan

Finnancien

Financien

Sponsorgelden

Huisvesting
ICT
Stakeholders

Ouderbetrokkenheid
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De scholen tonen verantwoord en waar mogelijk
ondernemend handelen ten aanzien van het benutten van
de financiële middelen.
De school aanvaardt geen materiele of geldelijke bijdragen,
anders dan vrijwllige ouderbijdragen of op
onderwijswetgevind gebaseerde bijdragen
De ruimtes binnen de scholen worden optimaal benut en
de huisvestingsbudgetten zijn inzichtelijk
De school heeft een eigen visie op ICT afgeleid van de
bovenschoolse visie en zet ICT beredeneerd in.
De school werkt effectief samen met ouders.
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Begroting/ formatie/ explotatie/ jaarplan

Begrotingsgesprekken/
formatiegesprekken

Begroting - OSS

Begrotingsgesprekken

Huisvestingsbeleid
ICT-plan
De school geeft door middel van een klankbordgroep
vorm aan ouderbetrokkennheid

Evaluatie gesprek met
bovenschool ICT-er
Schoolgids

Bijlage 1: Meerjarenplanning
Thema: Toekomstbestendig onderwijs ICT
Resultaten vanuit A3
Personeel:
Deskundige medewerkers
Professionele leergemeenschap

Activiteiten vanuit A3
Personeel:
Deskundigheidsbevordering
Kennisdeling
Beleid
ICT-beleid

Leerlingen:
ICT vaardig
Eigenaarschap vanuit vertrouwen en regelruimte

Middelen
ICT

Subdoelen (SMART specifiek meetbaar acceptabel realistisch en tijdgebonden
1 Leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied
van ICT en zetten chromebooks effectief als leermiddel in tijdens hun lessen.
2 Er is een beredeneerd aanbod van beschikbare software en apps, in eerste
instantie behorend bij nieuwe taal- en rekenmethode.
3 De kinderen kunnen bewust en actief alle beschikbare digitale (en analoge)
media gebruiken binnen de normen en waarden van de school en de huidige
samenleving (mediawijsheid)
4 Leerlingen tonen zich digitaal vaardig
5 De school beschikt over een doorgaande lijn ICT binnen de school
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Tijdsplanning
2019-2020
X

2020-2021
X

X

X

2021-2022

2022-2023

X

X

X
X

Bijlage 1: Meerjarenplanning
Thema: Toekomstgericht onderwijs en professioneel handelen: Eigenaarschap bij en leerkrachten leerlingen
Resultaten vanuit A3
Activiteiten vanuit A3
Personeel:
Personeel:
Deskundige medewerkers
Deskundigheidsbevordering
Professionele gemeenschap
Kennisdeling
Eigenaarschap vanuit vertrouwen en regelruimte
Geeft vanuit eigenaarschap sturing aan eigen professionele
ontwikkeling
Onderwijs verzorgen vanuit de 5 daltonkernwaarden
Teamontwikkeling op gebied van dalton, specifiek gericht op
vergroten eigenaarschap van kinderen
Leerlingen:
Gemotiveerde leerlingen die betrokken zijn bij en nadenken over hun leerproces,
Beleid
hier verantwoordelijkheid voor nemen en eigenaarschap in tonen
Visie op leren en onderwijs
Daltonbeleid
Ouders:
Taal- en rekenbeleid
Samenwerking met ouders
Daltonbeleid

Subdoelen (SMART specifiek meetbaar acceptabel realistisch en tijdgebonden
1 Er is een nieuw takenbord en nieuwe taakbrief die het vergroten van
eigenaarschap bij kinderen ondersteunt. Hierbij wordt de leerkuil ingezet om
betekenisvolle en blijvende inzichten te leren.
2 Oriëntatie op het begrip eigenaarschap op leerkracht- en leerlingniveau
3 Het team heeft een teamscholing gevolgd, van waaruit een doorgaande lijn op
het gebied van eigenaarschap is op- en vastgesteld.
4 Het huidige rapport wordt aangepast, zodat het meer recht doet aan de
persoonlijke, individuele ontwikkeling van ieder kind en zich uiteindelijk
ontwikkelt tot een portfolio.
5 Er is een doorgaande leerlijn daltonkernwaarden
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Bijlage 1: Meerjarenplanning
Thema: Onderwijs op maat en professioneel handelen: Planmatige zorg en didactisch handelen
Resultaten vanuit A3
Activiteiten vanuit A3
Personeel:
Personeel:
Deskundige medewerkers
Deskundigheidsbevordering
Professionele gemeenschap
Kennisdeling
Effectieve inrichting administratie
Beleid
Visie op leren en onderwijs

Subdoelen (SMART specifiek meetbaar acceptabel realistisch en tijdgebonden
1 De planmatige zorg binnen de school is dusdanig ingericht en gestructureerd
dat alle leerlingen optimaal naar vermogen presteren; dit bereiken we door de
inzet op de doelen 2 t/m 5
2 De leerlingadministratie, leerlingzorg en de uitvoering van planmatig handelen
is volledig ondergebracht in Esis
2 De planmatige zorg kent een duidelijke en heldere cyclus van handelen, die bij
alle betrokkenen van school bekend is
3 Alle betrokkenen handelen planmatig volgens de vastgestelde cyclus planmatig
handelen binnen de school
4 Leerkrachten kennen de leerlijnen van de basisvakken en stemmen daar hun
aanbod vanuit de methode op af
4 Het aanbod voor leerlingen voor de basisvakken is per aanpak vastgesteld
5 Leerkrachten zetten bij de instructie van nieuwe onderwerpen het adimmodel
actief, maar flexibel in
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Bijlage 1: Meerjarenplanning
Thema: Duurzaam en doelgericht werken en professioneel handelen: Basisvakken op orde
Resultaten vanuit A3
Activiteiten vanuit A3
Personeel:
Personeel:
Deskundige medewerkers
Deskundigheidsbevordering
Professionele gemeenschap
Teamontwikkeling taal en rekenen
Kennisdeling
Eigenaarschap vanuit vertrouwen en regelruimte
Effectief en doordacht lesgeven
Beleid
Effectief en doordacht aanbod, met name wat betreft de basisvakken taal en
Visie op leren en onderwijs
rekenen
Taal- en rekenbeleid
Leerlingen
Effectief en doordacht aanbod afgestemd op de populatie
Middelen
Gemotiveerde leerlingen die betrokken zijn bij en nadenken over hun leerproces,
ICT
hier verantwoordelijkheid voor nemen en eigenaarschap in tonen
Docentontwikkeling
Ouders
Aanschaf methode
Samenwerking tussen ouders en school

Subdoelen (SMART specifiek meetbaar acceptabel realistisch en tijdgebonden
1 Er is een taalbeleidsplan aanwezig dat beschrijft hoe op school op structurele,
eenduidige en systematische wijze taalonderwijs wordt gegeven,
onderverdeeld in taal, begrijpend lezen, spelling en woordenschat
2 De taalmethode Taalverhaal.nu is volledig geïmplementeerd binnen de school
3

Het team heeft kennis van en inzicht in de laatste inzichten van goed en
effectief begrijpend leesonderwijs en handelt daarnaar
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Oriëntatie op nieuwe rekenmethode heeft geleid tot aanschaf nieuwe methode
rekenen
De nieuwe rekenmethode is volledig geïmplementeerd binnen de school
Er is een rekenbeleidsplan aanwezig dat beschrijft hoe op school op
structurele, eenduidige en systematische wijze rekenonderwijs wordt gegeven
Leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen van taal
Leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen van rekenen
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Bijlage 2 methodes

Vakgebied

Methode

Groepen

Onderbouw
Rekenen
Aanvankelijk lezen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Taal
Spelling
Woordenschat
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Verkeer

Kleuterplein
Wereld in getallen
Lijn 3
Estafette
Nieuwsbegrip
Taalverhaal.nu
Taalverhaal.nu
Taalverhaal.nu
De Blauwe Planeet
Wijzer! Geschiedenis
Wijzer! Natuur en techniek
Op voeten en fietsen
Jeugdverkeerskrant
KiVa

1 en 2
3 t/m 8
(2) 3
4 t/m 6
4 t/m 8
4 t/m 8
4 t/m 8
4 t/m 8
5 t/m 8
5 t/m 8
5 t/m 8
5 en 6
7 en 8
1 t/m 8

Sociaal –
emotioneel
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