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Inleiding
Beste lezer,
Voor u ligt het schoolplan van obs Koningin Beatrix.
Dit schoolplan bevat een beschrijving van de kwaliteit van ons onderwijs en omvat mede het onderwijskundig beleid,
het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.
Daarmee is dit schoolplan uitgangspunt voor de onderwijskundige beleidsplanning per schooljaar, verantwoordingsdocument naar bestuur, directie, team, ouders en inspectie en is het de basis voor de schoolontwikkeling
van onze school.
De beleidsvoornemens worden ieder schooljaar uitgewerkt in ons jaarplan. Aan het eind van elk schooljaar
worden de doelen en resultaten van het jaarplan geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt het
jaarverslag opgesteld en de meerjarenplanning actueel gemaakt.
Op school ligt een stevige basis op het gebied van lezen, taal en rekenen door het inzetten van moderne methoden en het leren vanuit leervragen.
Ook is er een start gemaakt met het ontwikkelen van de onderzoekende houding.
Komende jaren gaan wij verder met deze ontwikkeling. Kinderen leren hun talenten kennen en ontplooien zich.
We gaan verder met het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Naast de MR, activiteitencommissie en de groepsouders willen wij ouders gaan betrekken bij ons specifieke procesplan: The Leader In Me.
The Leader In Me is een procesaanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 7 Habits of Highly Effective People. Deze 7 gewoonten gebruiken we gezamenlijk als “taal en tool”, volledig geïntegreerd in ons onderwijs met
goede leerlingresultaten.
Het strategisch beleid van BasisBuren is richtinggevend voor de schoolontwikkeling van de dertien scholen van
BasisBuren op onderwijskundig, personeel en financiëel gebied. Dit schoolplan is dan ook voor een deel de uitwerking van dat strategisch beleid.
Teamleden, ouders en kinderen hebben inbreng gehad bij de totstandkoming van het plan. Deze inbreng was
vooral van belang bij het bespreken van de missie en visie voor de komende jaren, het inventariseren en prioriteren van de beleidsvoornemens en het vaststellen van de meerjarenplanning. Dit schoolplan is vervolgens
vastgesteld door het bestuur en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Het schoolplan verschijnt eens in de vier jaar

20 oktober 2015
Jacqueline de Fouw
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1 Onze missie en visie
Onze missie
Obs Koningin Beatrix moet een veilige school zijn, waar kinderen veel leren en met plezier naar toe gaan.

Onze visie
We zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen op school, dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn, dat ze erbij
horen en zich gewaardeerd voelen. We kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken. We staan voor kwalitatief goed onderwijs, dat afgestemd is op alle leerlingen die de school bezoeken. We
stimuleren de intrensieke motivatie van de kinderen om te leren en zich verantwoordelijk te voelen voor hun werk.

Kernwaarden
Ontwikkeling en Groei
Ieder mens kan groeien en zich ontwikkelen, en hoort daar volop kansen voor te krijgen.
We kunnen elkaar hierbij helpen door elkaar op een positieve manier te inspireren en uit te dagen, en door nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding te stimuleren. We geloven dat samenwerken daarbij belangrijk is,
maar tegelijk staat zelfstandigheid bij ons hoog in het vaandel.
We streven naar excellentie en geloven dat iedereen op zijn eigen niveau kan excelleren. De basisvakken zijn het
fundament van verdere ontwikkeling en moeten op orde zijn. Dat betekent niet dat we alleen maar bezig zijn met
scoren en prestatie, maar wel dat we proberen om goed te zijn in wat we doen, en er continu aan werken om
daar steeds beter in te worden. We leggen de lat hoog, hebben hoge verwachtingen van ons werk en dragen daar
zelf verantwoordelijkheid voor. Als school zijn we samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van onze kinderen.

Diversiteit
Iedereen is anders, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, iedereen mag er zijn, iedereen is welkom.
We leven in een diverse maatschappij, met veel culturen en groepen mensen, met ieder hun eigen achtergrond
en opvattingen. Als openbare school bieden we daar ruimte aan en werken er hard aan om op een goede manier
met elkaar om te gaan. Er is ruimte voor een eigen identiteit bij onze kinderen, medewerkers en bij onze school.
Mensen hebben verschillende talenten. Die proberen we te (h)erkennen en stimuleren. We bieden mensen werk
en leerstof die daar zo goed mogelijk bij aansluit, zodat mensen op hun eigen niveau worden uitgedaagd.

Samen
We werken en leren beter als we dit samen doen. Samen weten en kunnen we meer dan ieder voor zich.
In de maatschappij leven en werken we samen met veel verschillende mensen. Daar moeten we in school dus ook
in oefenen. We sluiten daarbij niemand buiten. Als we leuke dingen doen of iets te vieren hebben, betrekken we
iedereen daarbij. Maar ook als we een probleem hebben, proberen we dit samen op te lossen. Op school werken
we samen: in de klas, tussen klassen, binnen de school, tussen scholen en met ouders en andere organisaties.
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2 Onze schoolsituatie
2.1 Leerlingpopulatie
De stad Buren heeft één school, de obs Koningin Beatrix. Hoewel de aanduiding “stad” anders doet vermoeden, is
de Beatrix vooral een dorpsschool. Het ons-kent-ons gevoel is sterk aanwezig. De Beatrix is een van de grootste
scholen binnen de Stichting BasisBuren.
Onze school bestaat uit 11 klaslokalen, een speellokaal, een leerplein, het leerhuis en een personeelskamer.
De kinderen komen uit alle lagen van de bevolking en er zijn weinig kinderen van buitenlandse afkomst. De streek
staat niet bekend als een rijk taalgebied.
De grootte van de school schommelt tussen de 220 en 240 leerlingen. Er werken ongeveer 20 leerkrachten/medewerkers.

2.2 Kengetallen
Enkele kenmerken omtrent het leerlinggewicht en de leerlingaantallen per 1 oktober 2015

Leerlingaantal
01-10-2015
leerlingen
jongens
meisjes
allochtone leerling
andere thuistaal dan NL
plusarrangement

gr 1

gr2		gr3

20
11
9
0
0
0

33
12
21
1
1
1

25
13
12
0
0
0

gr4

gr5

gr6

gr7

gr8

totaal

31
12
19
0
0
1

34
14
20
0
0
1

31
18
13
0
0
0

27
12
15
0
0
0

21
11
10
0
0
1

222
103
119
1
1
4

Leerlinggewicht 01-10-2015
							

Percentage leerlingen
met gewicht

groep 1		
groep 2		
groep 3		
groep 4		
groep 5		
groep 6		
groep 7		
groep 8		
gemiddeld gewicht school		

Aantal leerlingen + aantal
leerlingen met toekenning gewicht

0%
3%
0%
12,9%
8,8%
12,1%
11,1%
9,5%
7,7%
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20+0
32+1
25+0
27+4
31+3
27+4
24+3
19+2
203+17

2.3 Kenmerken van de instroom
Kenmerken van de instroom wat betreft het voedingsgebied en geloofskenmerken

Voedingsgebied		Aantal leerlingen
Buren			
Erichem			
Zoelmond			
Zoelen			
Ravenswaay			
Maurik			
Tiel			

195
10
2
4
9
1
1

Geloofskenmerken		Aantal leerlingen
Geen godsdienst			
Nederlands Hervormd			
Rooms-Katholiek			
Hindoeïsme			
Protestants Christelijk			
Christen			
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154
30
23
2
5
6

2.4 Interne en externe ontwikkelingen
In de komende jaren zullen de volgende interne en externe ontwikkelingen op ons af komen

Interne ontwikkelingen
Krimp van het leerlingaantal
• Wijzigingen in het personeelsbestand
• Samenwerking met buitenschoolse opvang en peuterspeelleergroep
• Samenwerking met de Zorgpraktijk
• Aanschaf van nieuwe methodes en materialen
• Invoering procesplan “The leader In Me”.
•

Externe ontwikkelingen
	Met het team is gesproken over toekomstige ontwikkelingen voor onze school en wij zijn van mening dat
onze school de komende jaren met de volgende ontwikkelingen te maken gaat krijgen
st
• 21 century skills,
• Passend onderwijs,
• Werken met referentieniveaus,
• Bezuinigingen in het onderwijs,
• Grote aandacht voor leerresultaten in het basisonderwijs,
• Moeilijk te regelen vervangingen door de krapte op de arbeidsmarkt.
• Meer aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen,
• Aandacht in het onderwijs voor gezonde voeding en gewoonten
• D
 e toenemende ontwikkelingen met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie die zal leiden tot een
vroegere signalering van problematieken en vroegtijdige interventies,
• Samenwerking met de aanbieders van de voor- en naschoolse opvang,
• Opvoedingstaken die bij scholen worden neergelegd,
• Variabele lestijden

7 | obs koningin beatrix - buren

3 Kwaliteitszorg
3.1 Onze visie op kwaliteit en kwaliteitszorg
Als kwaliteit gaat over de mate waarin wij erin slagen onze doelen te bereiken, gaat kwaliteitszorg om de zorg
voor die kwaliteit. Hoe zorgen wij ervoor dat de gestelde doelen worden bereikt? Hoe lukt het ons om kwalitatief
goed onderwijs te blijven verzorgen?
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan kwaliteit noodzakelijk. Daarom is permanente
en systematische aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van kwaliteit nodig. Dat betekent voor de
leerkrachten een op leren gerichte cultuur enerzijds en een systematische aanpak anderzijds.
Daarbij dient de focus van het kwaliteitsbeleid de leerprocessen en leeropbrengsten in het primair proces te zijn
(cognitief én sociaal emotioneel). Daar ligt de kerntaak van onze school!

Samengevat
1.	Kwaliteit betekent voor ons: de goede dingen zeggen
en doen (doelen stellen) en de goede dingen goed doen
(naar tevredenheid)

	
  

Hierbij gaat het om de mate waarin we erin slagen de gestelde doelen naar tevredenheid van ons zelf (schoolteam), bestuur, overheid (inspectie) en onze klanten (leerlingen en ouders) te realiseren. Heldere en
aanvaarde doelen enerzijds en normerende uitspraken (wanneer zijn we
tevreden) anderzijds bepalen de kwaliteit.

2.

kwaliteit
verantwoorden

kwaliteit
bepalen

kwaliteit
meten/evalueren

kwaliteit
borgen

kwaliteit
verbeteren

Het gaat om de kwaliteit van het primaire proces

wat en hoe leren de leerlingen
• hoe leren de leerlingen zichzelf ontwikkelen
Het beleid met betrekking tot de schoolorganisatie, de communicatie, het personeel, de huisvesting, de materiële
voorzieningen, de financiën en de externe relaties staat in dienst van de kwaliteit van het onderwijs, die we willen
realiseren.
•

3.

Er is een systematische en cyclische aandacht voor kwaliteit

Kwaliteitszorg is de permanente, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken/meten,
verbeteren, borgen en verantwoorden van kwaliteit.

4.

Het eigenaarsschap ligt bij iedereen in de school

Kwaliteitszorg kan alleen gerealiseerd worden als op de school een passende cultuur is ontwikkeld. Een cultuur
die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, voor reflectie en ontwikkeling,
een cultuur waarin de zorg voor kwaliteit een zorg voor allen is.
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3.2 De vijf onderdelen van onze kwaliteitscyclus
De kwaliteitscyclus neemt een belangrijke plaats in bij het systematisch verbeteren van alle facetten van ons
onderwijs en ons functioneren. De stappen worden consequent gezet: niet alleen bij het invoeren van een nieuw
rapport of een nieuwe methode, maar ook bij het opstellen van kwaliteitsbeleid op school- en stichtingsniveau.
1. Kwaliteit bepalen (missie, visie en doelen)
De missie en de visie van de school zijn voor ons bij uitstek de sturingsinstrumenten voor de kwaliteitszorg. In
schoolplan en schoolgids zijn onze missie en visie expliciet vastgelegd. Daarnaast worden de doelen zowel op
school-, groeps- als individueel niveau SMART geformuleerd en verwerkt in een Jaarplan, Groepsplan of Ontwikkelingsperspectief.

2.

Kwaliteit meten / evalueren

Meten is weten. Op onze school gebruiken wij het CITO-leerlingvolgsysteem en een volgsysteem voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De resultaten van de metingen leiden tot handelingsgericht werken.
We zijn ons ervan bewust dat niet alles meetbaar is. Voor de medewerkers van de school is het duidelijk dat
kwaliteitszorg meer is dan een optelsom van diverse meetinstrumenten. Kwaliteitszorg doen we bij voorkeur in
dialoog en interactie met elkaar.

3.

Kwaliteit verbeteren

Naar aanleiding van de jaarlijkse meting en de evaluatie wordt de meerjarenplanning up-to-date gemaakt.
Aan de hand van het meerjarenplan en de jaarlijkse evaluatie wordt het Jaarplan opgesteld. Maar ook Groepsplannen en Ontwikkelingsperspectieven worden steeds bijgesteld.

4.

Kwaliteit borgen

Vervolgens is het belangrijk expliciet aandacht te besteden aan het borgen van de kwaliteit. Datgene dat goed
gestart en opgezet is leggen we gestructureerd vast in kwaliteitskaarten (zie ons Kwaliteitshandboek). Op onze
school maken we gebruik van Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK-po) van C. Bos.

5.

Kwaliteit verantwoorden

Over de beloofde en gerealiseerde kwaliteit leggen we verantwoording af aan de ouders, het schoolbestuur, de
inspectie en andere belanghebbenden.
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3.3 Documenten kwaliteitszorg
We gebruiken de volgende documenten voor de beschrijving van onze kwaliteit én voor het afleggen van verantwoording

Het Schoolplan
In een vierjaarlijks op te stellen schoolplan blikken we terug op de voornemens van de afgelopen periode: wat is
daarvan gerealiseerd en wat niet of nog niet. Vervolgens maken we een nieuw beleidsplan (w.o. de schoolontwikkelingsplannen) voor de komende vier jaar.

Jaarplan
De Schoolgids
In onze schoolgids beschrijven we voor ouders en belangstellenden wat voor een soort school we zijn, wat zij van
de school mogen verwachten, de inrichting en de organisatie van ons onderwijs, de wijze waarop we de ouders
bij de school betrekken, hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en verbeteren, de afspraken die voor
meerdere jaren gelden, de samenwerking met anderen en de schoolregels.

Het Jaarverslag
In ons jaarverslag kijken we terug op wat we wel en niet van onze voornemens in het afgelopen schooljaar gerealiseerd hebben en wat dit betekent voor het nieuwe schooljaar. Een samenvatting van het jaarverslag wordt
opgenomen in de schoolgids.

De Meerjarenplanning
Naast het jaarlijks werken met een Jaarplan en Jaarverslag hebben wij de beleidsvoornemens voor de komende
vier jaren opgenomen in de Meerjarenplanning. Deze planning wordt aan het eind van ieder schooljaar actueel
gemaakt. Na het evalueren van het schooljaar worden de beleidsvoornemens voor het volgend schooljaar vastgesteld. Vervolgens wordt de Meerjarenplanning aangepast.

Kwaliteitshandboek
In het kwaliteitshandboek hebben wij onze kwaliteitskaarten opgenomen. Zij geven een beschrijving van onze
kwaliteiten. Met andere woorden: ‘Zo doen wij dat hier’. Dit handboek is daarmee een geschikt middel om mensen
die kennis maken met onze schoolorganisatie een snel inzicht te geven in onze werkprocedures en afspraken.
Daarnaast is het voor het team een middel om onze kwaliteiten te borgen. Kwaliteitskaarten kunnen gebruikt
worden als auditinstrument.
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3.4 Meetinstrumenten en zelfevaluatie
Op onze school hanteren we de volgende instrumenten en zelfevaluaties om opbrengsten en resultaten van ons
onderwijs zichtbaar te maken

Instrumenten en zelfevaluaties

Wanneer

1. 	 Methodegebonden toetsen en evaluaties
Bij de inrichting van ons onderwijs maken we o.a. gebruik van methoden
die voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs

Verschillende momenten
van het jaar

2. Eindtoets groep 8

Jaarlijks

3. Cito leerlingvolgsysteem
		
4. Gegevens leerlingzorg
Het betreft de door de leerkrachten en intern adviseurs verwerkte
evaluatiegegevens van leerlingbesprekingen, handelingsplannen,
oudercontacten, doublures, onderzoeken, verwijzingen.

Verschillende momenten
in het jaar

5. Uitstroom- en schoolloopbaangegevens
Het betreft de advisering van de school en het volgen van de vertrokken
leerlingen; naar BO, naar SBO, naar alle vormen van VO

Meerdere momenten
per jaar

6. Inspectierapport

Om de vier jaar

7. Leerlingwelbevinden groep 6 t/m 8

Ieder jaar

8. Leerkrachttevredenheidsonderzoek

Om de twee jaar

9. Oudertevredenheidsonderzoek

Om de twee jaar

10. Gesprekscyclus
Doelstellingengesprek, voortgangsgesprek 1 en 2 en beoordelingsgesprek

Twee keer per jaar

11. Jaarlijkse Eindevaluatie

Jaarlijks

12. Jaarplan, Jaarverslagen, Meerjarenplanning

Jaarlijks

13. Schoolplan

Om de 4 jaar
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Meerdere momenten
per jaar

3.5 Kwaliteitszorg op bestuurlijk niveau
Kwaliteitszorg begint bij waar je als onderwijs organisatie voor staat en waar je voor gaat: de kernwaarden en
de missie, als waarde gedreven opdracht. Deze aspecten vormen dan ook het fundament van de kwaliteit van het
onderwijs en de organisatie. Daarnaast zijn een professionele cultuur én structuren van groot belang.

De kernwaarden van BasisBuren zijn
Ontwikkeling en groei
Ieder mens kan groeien en zich ontwikkelen, en hoort daar volop kansen voor te krijgen. We streven naar excellentie en geloven dat iedereen op zijn eigen niveau kan excelleren. De basisvakken zijn het fundament van verdere
ontwikkeling en moeten op orde zijn.

Diversiteit
Iedereen is anders, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, iedereen mag er zijn, iedereen is welkom.

Samen
We werken en leren beter als we dit samen doen. Samen weten en kunnen we meer dan ieder voor zich. Binnen
BasisBuren werken we samen: in de klas, tussen klassen, binnen de school, tussen scholen en met ouders en andere organisaties.

De missie is
BasisBuren verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren en in Kapel Avezaath (gemeente Tiel). Onze scholen staan midden in de maatschappij, bieden ruimte voor diversiteit en hebben ieder een
eigen gezicht.
We leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en groei van kinderen, in samenwerking met ouders. We
willen onze leerlingen:
• een veilige, uitdagende leeromgeving bieden
• voorbereiden op de toekomst
• een brede kijk op de wereld meegeven
We doen dit zo goed mogelijk, door samen te werken als krachtige mensen in één solide organisatie.
Uitgangspunt bij de kwaliteitszorg is de besturingsfilosofie van de organisatie: het leiderschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie en het eigenaarschap van de opdracht en alles wat daaruit voortvloeit is bij iedereen zo
hoog mogelijk. Dit betekent dat iedereen weet wat zijn rol en taak is en weet waarvoor hij verantwoordelijkheid
draagt. Tijdens de formele en informele gesprekken wordt dit altijd besproken.
Om de missie, vanuit de kernwaarden, te behalen is onderwijs en organisatie van hoge kwaliteit noodzakelijk. Belangrijkste aspect van kwaliteit is de cultuur binnen de organisatie. Hiervoor zijn er in oktober 2015 professionele
standaarden ontwikkeld die er voor zorgen dat we elkaar scherp houden, dat we gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor de kwaliteit, dat we elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geven en dat we de kwaliteiten van elkaar
kennen en benutten. Om de sturingsfilosofie en de cultuur vorm te geven werken we met professionele leergemeenschappen: groepen van professionals die samen constructief kritisch werken aan onderwijsverbetering,
aan concrete antwoorden op nieuwe vragen. Dit samenwerken gebeurt op basis van praktijkonderzoek en is altijd
gericht op het verbeteren van het eigen professioneel handelen en op het leren van leerlingen.
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Naast de kernwaarden, de missie, een professionele cultuur en sturingsfilosofie borgen wij de kwaliteit door
enkele structuren. Zij helpen ons om cyclisch, doelmatig en planmatig te werken aan kwaliteitsverbetering. Wij
werken vanuit ons strategisch beleidsplan 2015 – 2019 ‘Samen Groeien’. Dit plan is opgesteld met expliciete
inbreng van leerkrachten, schoolleiders, intern adviseurs, ouders, onderwijs ondersteunend personeel en kinderen. Van daaruit hebben we de resultaten vastgelegd die we over vijf jaar bereikt willen hebben: meetbaar en
concreet. Deze doelen zijn besproken met de GMR en de Raad van Toezicht en zijn op te vragen bij het bestuur.
Via de methode van backwards mapping hebben we bestuursbreed gekeken welke doelen er per jaar behaald
moeten worden om de doelen over vijf jaar te behalen en welke activiteiten daarvoor nodig zijn. Deze activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan. Dit proces vindt plaats op bestuursniveau en per school. Afspraken en beleid worden vastgelegd in kwaliteitskaarten, naar de methodiek van Werken met Kwaliteitskaarten
van C.Bos.

De jaarlijkse cyclus ziet er als volgt uit:
augustus
Jaarplangesprek, hierin is expliciet aandacht voor de evaluatie en de analyse op de beoogde doelen, waaronder
de opbrengsten van het onderwijs. Evaluatie van kwaliteitskaarten.

september – november
School- en klassenbezoeken van het bestuur.

februari			
Voortgangsgesprekken met aandacht voor het LOVS

eind juni
Evaluatie en analyse van de doelen en resultaten van het afgelopen jaar; Opstellen van het jaarplan voor het
nieuwe jaar.
Het meerjarenplan en het jaarplan zijn steeds de basis van het gesprek. De gesprekken vinden zowel op schoolniveau (binnen het team en tussen schoolleider en team) als boven bestuurlijk (tussen de schoolleiders en tussen
bestuur en schoolleiders). Zo ontstaat er een cyclus van verbeteren door de hele organisatie.
Voor het meten en registreren van de kwaliteitszorg wordt vooraf bepaald wat de gewenste kwaliteit moet
zijn. Voor het beoordelen van de kwaliteit dient een beoogd resultaat vastgesteld door de betrokken mensen.
Ten aanzien de resultaten kijken we naar de drie opdrachten van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming (Biesta, 2013). Bij kwalificatie normen is het landelijk gemiddelde van de vaardigheidsscore
het minimum. Tweemaal per schooljaar bespreekt het bevoegd gezag de resultaten van het LOVS. Om vervolgens met de schoolleiding vast te stellen wat de school nodig heeft om de kwaliteit te verbeteren of te borgen.
De organisatie van de kwaliteitszorg ten slotte heeft betrekking op de mate waarin een organisatie toegerust is
om aan kwaliteitszorg te doen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus (verbetercyclus van Deming).
Deze cyclus is een continue proces van Plan, Do, Check en Act: verbeterplannen maken, uitvoeren, meten/toetsen,
nadenken over de behaalde resultaten, de behaalde resultaten vastleggen, bepalen welke punten verder verbeterd
moeten worden en weer verder. Deze verbetercyclus is onder andere terug te vinden in de Jaarplannen. Daarin zijn
de activiteiten ingedeeld naar Plan, Do, Check en Act.
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Bovenstaande, de kernwaarden, de missie, de cultuur en de filosofie, komt voort uit een diepgaande analyse van
de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie in 2014 en het daarop volgende traject naar een nieuw strategisch beleidsplan eind 2014, begin 2015. We gaan op de beschreven weg werken, maar de cultuur, de filosofie
en de structuur is momenteel, oktober 2015, nog in ontwikkeling ten aanzien van de uitvoering: hoe gaan we hier
met z’n allen vorm aan geven
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4 Onderwijskundige vormgeving
4.1 Schoolconcept
Kinderen krijgen een stevige basis met moderne methodes. Ook leren zij vanuit eigen leervragen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun werk. Leerkrachten en kinderen werken volgens de principes van persoonlijk
leiderschap (TLIM)

4.2 Overzicht vak- en vormingsgebieden
Onderstaand een overzicht van de verschillende leer- en vormingsgebieden met de daarbij gebruikte methoden.
De gebruikte methoden voldoen aan de kerndoelen. Onze methodes gebruiken we om kwalitatief goed onderwijs
te geven. Wij leggen de lat hoog. De methodes zijn passend bij de behoeften van kinderen. Zij bieden duidelijkheid
en structuur en geven ruimte om eigen leervragen te formuleren en de onderzoekende houding te stimuleren.

De instrumenteel-cursorische vakken
Vak-, vormingsgebied

Methode

1. Rekenen en wiskunde
		
2. Nederlandse taal
3. Lezen
		
		
		
4. Schrijven
5. Engelse taal

bijzonderheden

Onderbouwd, Schatkist en
Nieuwste versie
Wereld in Getallen 4					
Schatkist en Taalactief
Nieuwste versie
Fonemisch bewustzijn, spreekbeeld,
Veilig Leren Lezen
2de maanversie
Leeslijn
Nieuwste versie
Leeslink
Nieuwste versie
Schrijfdans en pennenstreken
Nieuwste versie
Take it easy
Nieuwste versie

De wererldoriënterende vakken
6. Aardrijkskunde
Binnenste Buiten en Meander
7. Geschiedenis
Binnenste Buiten en Bij de tijd
8. Natuuronderwijs, Wetenschap en Binnenste Buiten
Techniek
9. Bevordering sociale redzaamheid Rondje verkeer en Wegwijs
waaronder gedrag in het verkeer		
11. Sociaal- emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale talenten

De muzisch-expressieve vakken
12. Muziek
13. Tekenen
14. Handvaardigheid
15. Dans
16. Drama
17. Bewegingsonderwijs
		

Moet je doen
Moet je doen
Moet je doen
Moet je doen
Moet je doen
Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Basislessen bewegingsonderwijs
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Nieuwste versie
Nieuwste versie
Nieuwste versie
Nieuwste versie
Nieuwste versie

4.3 De zorg voor onze leerlingen
De leerlingen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen behalen kunnen heel divers
zijn. Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen. Dat start bij de aanbieding van de leerstof. De
instructie moet effectief en gedifferentieerd zijn en de verwerking geënt op de capaciteiten van de leerling. Daar
waar nodig, wordt extra hulpinstructie geboden en/of wordt de leerstof aangepast.
Onze school is een dorpsschool. Dit betekent dat wij veel kinderen vanuit ons stadje onderwijs aanbieden en dat
wij een grote verantwoordelijkheid dragen wat betreft de kwaliteit van ons onderwijs. Wij willen goed onderwijs
geven aan alle kinderen zodat verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs alleen nodig zijn als wij niet meer
aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen.
Op onze school is een solide basis gelegd in de vorm van een samenhangend systeem van leerlingenzorg. Het
systeem heeft de volgende kenmerken:
• In onze school volgen de leerkrachten de ontwikkeling systematisch en signaleren problemen hierin tijdig
•D
 e intern adviseur ondersteunt en begeleidt de leerkrachten en schoolleider bij de uitvoering van de leerlingenzorg
• I n onze school worden de gegevens van leerlingen volgens een vaste procedure besproken en geanalyseerd
•B
 ij de bespreking van toetsresultaten worden conclusies getrokken op drie niveau´s, de individuele leerling, de
groep en de school
•D
 e leerkracht stelt ahv de verzamelde gegevens een plan op om het onderwijs aan de behoefte van de leerlingen
aan te passen
• De leerkracht voert de opgestelde plannen uit.
• De leerkracht evalueert uitvoering van de plannen en zorgt ervoor dat voortgangsbeslissingen worden genomen.
• In alle stappen bij zorg voor het individuele kind worden de ouders betrokken.

4.4 Passend onderwijs
Iedere basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke mogelijkheden kunnen worden
ingezet om passend onderwijs te bieden voor hun leerlingen. Daarmee geeft de school ook de grenzen van haar
mogelijkheden aan.
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere basisschool voor de leerling kan bieden, ontoereikend is.
In dat geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van aanvullende middelen die het samenwerkingsverband (BEPO: Betuws Passend Onderwijs) beschikbaar stelt. Dat heet ‘plusondersteuning’.
De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling met specifieke onderwijsbehoeften in een zo
vroeg mogelijk stadium hulp te geven in een reguliere basisschool.
Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan de school bij het tot stand brengen
van extra ondersteuning voor de leerling.
Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften
van de leerling en het geven van extra ondersteuning.
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Het plusteam omvat twee disciplines:
De plusconsulent: deze functioneert voor school als eerste lijnondersteuner. De intern begeleider onderhoudt de
contacten met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling inhoudelijk complex is, kan de plusconsulent de hulp
inroepen van een themaspecialist.
De themaspecialist: deze levert diepgaande inhoudelijke deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen.
Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In samenspraak met de intern begeleider stelt de
plusconsulent de werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar vast.

4.5 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Deze leerlingen hebben plusondersteuning vanuit BePO voor deze leerlingen is er extra ondersteuning. Dit kan
zijn in de vorm van individuele begeleiding en/of er zijn materialen die voldoen aan de onderwijsbehoefte van de
leerling. Hoe deze plusondersteuning vorm gegeven wordt is per leerling verschillend. Er wordt gekeken naar de
onderwijsbehoeftes van de leerling en hier wordt in overleg met BePO de juiste inzet op afgestemd.
De plusconsulent of themaspecialist van BePO heeft hier een grote rol in. De intern adviseur van de school coördineert het proces. Dit alles gaat altijd in overleg met de ouders van de leerling
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5 Personeelsbeleid
5.1Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
Het personeelsbeleid van onze school wordt afgeleid van het integraal personeelsbeleid dat binnen BasisBuren
gemeenschappelijk voor de scholen is ontwikkeld. Dit vindt plaats binnen de samenhang zoals in onderstaande
schema wordt aangegeven:
Visie en missie
Strategische & organisatorische doelstellingen
IPB-beleid
Personeelsbeheer
Personeelszorg

Personeelsinstrumenten

P&OCAO & Arbo- en Personeelsondersteuning overheids- verzuim- administratie
regeling
beleid
W&S

Functionerings- en
beoordelingsgesprek

Competenties
schoolleiders
Organisatie
beleid

Training,
Beloning en arbeidsontwikkeling
voorwaarden
& loopbaanman

Basisburen wil gezamenlijk werken aan goed onderwijs door:
•
Een goed werkgever te zijn die de medewerker centraal stelt bij de kwaliteit van onderwijs,
•
Aandacht te hebben voor ontwikkeling en ambitie van medewerkers,
• 	
Aandacht te hebben voor en in te spelen op de verschuivende rol van leerkrachten, wat o.a. implicaties
heeft voor scholing en specialisaties,
•
Investeren in ontwikkeling van medewerkers door o.a. middelen optimaal in te zetten en
•
Investeren in medewerkers die de visie van BasisBuren onderschrijven en graag werken op hun school.
In de komende jaren worden de volgende aspecten van het integraal personeelsbeleid verder uitgevoerd:
•
De gesprekscyclus,
• 	Scholing: studiedagen van de school, algemene studiedag van BasisBuren, individuele scholingsbehoeftes,
inzet van de lerarenbeurs,
•
De begeleiding nieuwe leerkrachten,
•
Collegiale consultatie,
•
Functiemix
•
Mobiliteit.

18 | obs koningin beatrix - buren

6 De beleidsvoornemens
6.1 Sterkte zwakte analyse
Na het vaststellen van de visie is de data van diverse analyse-instrumenten verzameld. Daarbij is uitgegaan van
een interne en externe analyse. De interne analyses betreffen de onderzoeken die de school zelf heeft gedaan
naar de opbrengsten van de school en de tevredenheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten. De externe analyses zijn bijvoorbeeld de opbrengsten van inspectiebezoeken, het samenwerkingsverband en de PO-Raad.
De actiepunten die uit de analyses naar voren kwamen zijn vervolgens gerubriceerd en samen met de teamleden geprioriteerd op urgentie, realiteit en haalbaarheid.

6.2 Interne analyse
Gehanteerde instrumenten:

Instrument
1. Sociale Veiligheid WMKPO 2015
2. Evaluatie opbrengstenvergadering 2015
3. Evaluatie jaarplan 2015
4. Interviews/gesprekken ouders tijdens ouderavonden ”strategisch beleid”
Samengevat kan dit onderverdeeld worden in de volgende sterkte-zwakte verdeling:

Sterkte-Zwakte verdeling
Sterke punten:

Zwakke punten:

Opbrengsten
Sociale Veiligheid

Verdiepingsslag analyse/groepsplannen
Communicatie

6.3 Externe analyse
Gehanteerde instrumenten:

Instrument
1. Inspectierapport juni 2015
Vanuit het beschikbare document kunnen de volgende sterke en zwakke kanten gefilterd worden:

Kansen:
Grote betrokkenheid van het team
Hoge verwachtingen stellen aan kinderen
Kijken naar mogelijkheden om het eigenaarschap van een goed schoolklimaat meer bij
de kinderen te leggen. (The Leader In Me)

Bedreigingen:
Communicatie algemeen
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6.4 Actiepunten en prioritering
De punten van de hierbovenstaande analyses zijn vertaald naar onderwijsinhoudelijke en beleidsmatige actiepunten en ondergebracht in: lopend beleid, bestuurlijk beleid, interne analyse en externe analyse. Voor de volgende prioritering is gekozen:

Lopend beleid

Domein

1. Argonauten (meer- en hoogbegaafdenonderwijs)
2. Groepsanalyse en groepsplannen
3. Ontwikkelen onderzoekende houding ahv Techniek

Zorg en begeleiding
Opbrengsgericht werken
Gedifferentieerd werken

Bestuurlijk beleid

Domein

1. Systematische evaluatie van ‘Onderwijs en leren’
2. Voortdurend verbeteren van instructievaardigheden
3.
4. Werken met het Zorgprofiel en ontwikkelingsperspectieven
5. Functiemix (vervolg)
6. Invoering van budgettering

Kwaliteitszorg
Gedifferentieerd werken
Opbrengstgericht werken
Eén zorg/passend onderwijs
Personeels beleid
Financieel beleid

Interne analyse

Domein

1. Tevredenheidsonderzoek (lk,lln,ouders)
2. Argonauten, meer- en hoogbegaafdheidsonderzoek
3. Kleutermethode voor alle ontwikkelingsgebieden
4. Digitale leeromgeving met moderne middelen
		

Kwaliteitszorg
Zorg en begeleiding
Opbrengsgericht werken
Opbrengstgericht werken

Externe analyse

Domein

1. Verdieping werken met groepsanalyse en groepsplan
2. Structureel aanbod expressievakken

Opbrengstgericht werken
Vakinhoudelijk, expressie
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7 Jaarplan
Inleiding/Toelichting
Door middel van dit jaarplan maken wij voor anderen en onszelf duidelijk welke verbeterpunten in het komend
schooljaar aangepakt worden. Deze verbeterpunten komen voort uit de diverse analyses die de teamleden aan
het eind van vorig schooljaar en begin dit schooljaar hebben uitgevoerd. De verbeterpunten zijn geprioriteerd
en getoetst aan de visie van de school. Tenslotte is een inschatting gemaakt of de verbeterpunten realistisch en
haalbaar zijn in de tijd.
De verbeterpunten zijn uitgewerkt in zogenaamde planningsdocumenten. Hierin wordt per verbeterpunt aangegeven: de doelstellingen, de activiteiten, de planning en de betrokkenen. Hiermee zijn de verbeterpunten SMART
uitgewerkt.
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Planningsdocument groepsanalyse en groepsplannen 			
Doelstellingen
Doelstellingen tot januari 2016
Voor de werkgroep
• Maken

van één analyse formulier waarin alle vakgebieden zijn geïntegreerd. Zo is in een oogopslag te zien waar een leerling per vakgebied behoefte aan heeft.
•T
 oevoegen van leerlijn(en) en vaardigheden per leerjaar bij de bestaande groepsplannen rekenen en spelling, zodat te zien is waar je als leerkracht in één jaar naar toe werkt en dus ook
kunt zien waar je nog aan moet werken.
•U
 itbreiden van het bestaande groepsplan rekenen en spelling door ruimte te creëren om per
leerling aan te geven waar hij/zij pedagogisch/didactisch behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld
extra servicerondje lopen bij deze leerling of leerling werkt met de time timer.
•T
 oevoegen van evaluaties per leerling, zodat in één oogopslag duidelijk is of de leerlingen de
doelstellingen van het afgelopen half jaar hebben behaald.
	• H
 et schrijven van een kwaliteitskaart over hoe het GHP ingevuld moet worden en het analyseformulier

Doelstellingen vanaf januari 2016 tot eind juni 2016
Voor de werkgroep
•H
 et

vernieuwen van het GHP begrijpend lezen door deze aan te passen aan de nieuwe methode
Leeslink
•H
 et organiseren van werkmiddagen samen met het team om uitleg te geven over hoe je het
GHP en analyseformulier in moet vullen
•H
 et aanpassen van de GHP’s op basis van verbeterpunten die vanuit het team komen
•H
 et aanpassen van de kwaliteitskaart GHP en analyseformulier op basis van verbeterpunten
die vanuit team komen
• Het maken van een planning voor schooljaar 2016-2017

Voor het team
•H
 et

team kan het nieuwe analyseformulier invullen en hier mee werken
•H
 et team kan het nieuwe GHP rekenen en spelling invullen en hier mee werken
•D
 e leerkrachten van groep 3 kunnen een GHP maken voor technisch lezen (Veilig Leren Lezen)
en hier het komend half jaar mee werken
•A
 an het eind van het schooljaar kan het team aangeven hoe ze het werken met het analyseformulier en de GHP’s hebben ervaren en welke verbeterpunten deze formulieren nog nodig hebben

Concrete opbrengst
•A
 an

het einde van het schooljaar ligt er een kwaliteitskaart: groepsanalyse en groepsplannen
•E
 r is een geïntegreerd format voor de groepsanalyse
•E
 r zijn nieuwe of vernieuwde groepsplannen voor:
		 -groep 3 Veilig Leren Lezen
		 -groep 1/2 rekenen voor kleuters
		 -groep 3 t/m 8 rekenen
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		 -groep 3 t/m 8 spelling (groep 3 tweede half jaar)
		 -groep 4 t/m 8 begrijpend lezen
•A
 an deze groepsplannen is toegevoegd: ruimte voor doelen per leerling, evaluatie per leerling en de
leerlijnen en leerdoelen
•P
 lannen voor 2016-2017
		 -werken volgens de kwaliteitskaart groepsanalyse en groepsplannen
		 -opstellen van een groepsplan taal voor kleuters, gericht op het voorbereidend lezen

Activiteiten

Planning

Betrokkenen

Aanpassen van de formats van de groepsplannen aan bovenstaande voor de vakken: VLL, Rekenen, Spelling, rekenen voor
kleuters. Maken van een geïntegreerd format voor de groepsanalyse. Opstellen van de kwaliteitskaart.

September
Oktober

Werkgroep

Bovenstaande documenten bespreken in team. Team geeft
feedback aan de werkgroep: op inhoud en lay-out

November

Team

Aanpassen van bovenstaande formats vanuit de feedback team

December

Werkgroep

De formats op de juiste plaats op de server zetten en team
hiervan op de hoogte brengen.

December
Januari

Werkgroep

Werkmiddag groepsanalyse en groepsplannen
Februari
Team en 		
		werkgroep

Werken volgens de groepsplannen
Februari tot Juni
Team
		
Feedback op de groepsanalyse en groepsplannen
Februari
Werkgroep
Verwerken feedback op groepsanalyse en groepsplannen

Maart

Team

Aanpassen format begrijpend lezen i.v.m. nieuwe methode

Februari & Maart

Werkgroep

Tussenevaluatie groepsplannen in werkmiddag
April
Team en
		werkgroep
Bespreken format begrijpend lezen in team. Team geeft de
April
werkgroep feedback: inhoudelijk en lay-out		

Team en 		
werkgroep

Verwerken feedback team op format Begrijpend lezen en op
server plaatsen

Werkgroep

April & Mei

Evaluatie groepsplannen 2de half jaar in werkmiddag en
Juni
opstellen van groepsanalyse voor komende half jaar		
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Team en
werkgroep

Planningsdocument Argonauten

				

Doelstellingen
	Aansluiten op de specifieke leerbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor
de kinderen van groep 1 t/m 8 komen tot een uitdagend onderwijsaanbod.

Concrete opbrengst
• Leerlingen

worden uitgedaagd en leren leren.
• Elke leerling werkt aan zijn eigen portfolio. In dit portfolio staat:
Dit ben ik- persoonlijkheid
Dit ga ik leren-doelen stellen
Hoe en wanneer-plannen
Dit heb ik geleerd-opbrengsten
• Leerlingen kunnen een goede onderzoeksvraag opstellen.
• Protocol meer- en hoogbegaafdenonderwijs

Activiteiten

Planning

Betrokkenen

Protocol Argonauten schrijven

Juni 2015

Thea

Start bespreking begin van het schooljaar
26 augustus 2015
Thea
		Monique
		Jacqueline
Ouders op de hoogte stellen van deelname leerlingen/
toestemming vragen

26 augustus 2015

Monique

Kennismaken Argonauten en begeleider
2 september 2015
Start 1e sessie Argonauten		

Monique

Algemeen informatiemoment voor alle betrokken ouders.
Informeren over inhoud en deelname Argonauten.
Presentatie met PowerPoint.

Monique

September 2015

Evaluatiemoment. Stand van zaken. Moeten we onderdelen
December 2015
bijstellen/aanpassen? Gaan we met dezelfde leerlingen verder 		
of gaan er kinderen weg/komen er kinderen bij? Hoe werkt de
ondersteuning in de lagere groepen? Wordt hier gebruik van
gemaakt? Is er nog iets extra’s nodig?

Team door
werkgroep

Start 2e sessie Argonauten
Eventueel: ouders op de hoogte stellen van veranderingen.

Thea

				

Januari 2016
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Planningsdocument Natuurwetenschap en Techniek				
Doelstellingen
• Implementatie

van de methode Binnenste Buiten dmv Coaching on the Job (vanuit KWTG)
•W
 erken volgens de leerlijn “onderzoekende houding”

Concrete opbrengst
1. Kwaliteitskaart Natuur- Wetenschap en techniek
2. Schoolbreed project
3. Basismaterialen BinnensteBuiten
4. 4 leskisten voor groep 1 t/m 4

Activiteiten

Planning

Betrokkenen

Kwaliteitskaart definitief maken (vervolg vorig jaar)

5 okt 2015

Team

Inventariseren benodigde basismaterialen Binnenste Buiten
Voor de herfstPaul
Aanschaf materialen incl. opbergbakken
vakantie
(vrijwilliger)
		Werkgroep
Tussenevaluatie/ bijeenkomst (hoe bevalt de methode,
Januari/ februari 2016
toetsen en de 5de les)		
Werkt de leerlijn onderzoekende houding?

Team door
werkgroep

Mad science promo gr 3 t/m 8
16 februari 2016
Daarna naschoolse activiteiten 		

Team en
leerlingen

School breed project
(Mogelijk Binnenste Buiten))

Voorjaar maart

Team

Leskisten maken
Vaste ideeën map/ excursiemap maken (netwerkmap)

Hele jaar

Werkgroep

Evalueren kwaliteitskaart en bijstellen

13 juni 2016

Team
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Planningsdocument “The Leader In Me”(procesplan)			
Doelstellingen
• Teamleden

hebben kennis gemaakt met de “7 habits of Highly Effective People”.
•A
 an het eind van de training hebben de teamleden een gemeenschappelijke taal ontwikkeld rondom persoonlijk leiderschap.
•T
 eamleden hebben de visie van de school geplaatst binnen de zeven gewoonten en hebben handvatten ontwikkeld om binnen de lessen hiermee aan het werk te gaan.

Concrete opbrengst
• Het

Lighthouseteam heeft zich geformeerd
• Gebruik door alle teamleden van www.theleaderinmeonline.org (ervaringsverhalen en materialen)
• Maandelijkse nieuwsbrieven TLIM

Activiteiten

Planning

Betrokkenen

Training 1: Habit 1-3 (hele dag)

4 nov.2015

Team

Training 2: Habit 4-7 (hele dag)

11 dec.2015

Team

Implementatie

Vanaf 4 nov. Tot
einde schooljaar

Team

Lighthouse-teamtraining (hele dag)
Voorjaar 2016
Lighthouse
		team
Bezoeken netwerkbijeenkomsten
Hele jaar
Teamleden 		
		afwisselend
Implementatiebijeenkomsten

Tweede helft van het
schooljaar
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Team

8 De meerjarenplanning
Schoolplan / Meerjaren 2015-2020
Strategische opdrachten
1. Iedere school heeft een eigen ambitie, doelstelling en profiel
2015-2020
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019 Wat willen
Meerjarenplan					
we zien in
					2020?
			
We maken gebruik

We trainen de

We trainen de

We formuleren

We zijn een

We werken met

van de principes van leerkrachten in het

leerkrachten in het doelen op

lighthouse

de principes van

persoonlijk leider-

gedachtengoed

kindniveau. De

school.

persoonlijk

schap (7 gewoonten TLIM en laten

van TLIM. TLIM is

doelen op school-		

leiderschap

van Covey/ The

kinderen hiermee

zichtbaar binnen

en groepsniveau		

(The Leader

Leader In Me)

kennis maken. We

de groepen en

zijn zichtbaar		

In Me).

formeren een

de school.

binnen de school.

gedachtengoed van

lighthouseteam. 		

We formeren

We informeren en 		

lighthouseteam

betrekken ouders.		

van ouders en

			leerlingen.
We werken samen

We werken samen

We bouwen de

We werken samen		

We werken samen

met externen.

met de peuterspeel- zorgpraktijk uit

met de verschil-		

met Buitenpret

leer groep, VVE en

naar meer

lende zorgverleners		

(peuterspeel-

naschoolse opvang

mogelijkheden van binnen de zorg-		

binnen ons gebouw. zorg binnen ons

praktijk.		

Naschoolse opvang

We onderzoeken de gebouw (logo-			

en de Zorgpraktijk

mogelijkheden van

pediste, kinder-			

Specialistische

een zorgpraktijk

psycholoog, etc).			

zorghulp werkt

binnen de school 				

binnen de muren

en maken hiermee 				

van de school

een start (bv met
logopedie)
			

		

leergroep, VVE,
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2. We besteden expliciet aandacht aan talenten en het excelleren van iedereen
binnen onze organisatie
2015-2020
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019 Wat willen
Meerjarenplan					
we zien in
					
2020?
			
Leerlingen

Implementatie van Implementatie van Interne audit: leer-		

We zien leerlingen

ontwikkelen een

Binnenste Buiten

Natuur-

lijn “onderzoekend		

met een onder-

onderzoekende

(methode Natuur

Wetenschap en

leren” door de		

zoekende

houding. Zij

Wetenschap en

Techniek door

werkgroep.		

houding.

kennen hun

Techniek) m.b.v

klassenconsulta-			

Zij kennen hun

talenten

coaching on the

tie. Ontwikkelen 			

talenten en

en ontplooien

the job. We werken van leskisten. En			
zich. volgens de

netwerk uitbreiden

leerlijn

en onderhouden.			

ontplooien zich.
Leerlingen krijgen

“0nderzoekend				

onderwijs op

Leren” van de				

maat.

Beatrixschool.
We gaan leskisten 				

Leerlingen en

ontwikkelen voor 				

leerkrachten

de onderbouw. 				

hebben eigen

We ontwikkelen 				

inbreng in het-

een netwerkmap 				

geen

waarmee we 				

geleerd wordt.

Natuur
Wetenschap en 				

In alle groepen

Techniek binnen				

leren kinderen

de school kunnen 				

door interactie,

halen of het buiten				

samenwerken en

de school kunnen 				

zelfstandig

gaan bekijken.				

werken.
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2015-2020
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019 Wat willen
Meerjarenplan					
we zien in
					
2020?
We bieden

De Argonauten

uitdagend
onderwijs.

We evalueren het

We evalueren het		

We zien leer-

groep (groep 6,7,8) protocol (werk-

protocol (werk-		

lingen met een

werkt één dagdeel

wijze) en stellen

wijze) en stellen 		

onderzoekende

in de week volgens indien nodig bij.

indien nodig bij.		

houding. Zij

We houden

het protocol “meer- De coördinator

De coördinator		

kennen hun

rekening met

en hoog-

meer- en hoog-

meer- en hoog-		

talenten en

individuele

begaafdenonder-

begaafdheid onder- begaafdheid onder-		

behoeften en

wijs” op de Beatrix- steunt structureel

steunt structureel

leerstijlen.

school.

in groep 1 t/m 5.		

in groep 1 t/m 5.

ontplooien zich.
Leerlingen

					
krijgen
Leerlingen worden 				

onderwijs

uitgedaagd en 				

op maat.

leren leren. Zij 				
werken aan hun 				

Leerlingen en

eigen portfolio. Zij 				

leerkrachten

kunnen een goede 				

hebben eigen

onderzoeksvraag 				

inbreng in het-

opstellen.				

geen geleerd

In de overige 				

wordt.

groepen
ondersteunt de
coördinator
Argonauten.
Iedereen weet wie 		

Leerkrachten

We ontwikkelen

hij is en wat hij kan		

houden kind-

een ontwikkelings- werken met

		

Zij zijn hier in

portfolio voor alle een ontwikke- van hun

		

getraind en ge-

leerlingen van de

lings-

ontwikkeling.

		

fasciliteerd. De

school.

portfolio

Zij werken met

		

leerlingen in de 			

een ontwikke-

		

Argonautengroep			

lings-

		

werken met een 			

portfolio

		ontwikkelings		portfolio.
		

Hierin staat:

		
Dit ben ik		persoonlijkheid
		

Dit ga ik leren-

		

doelen stellen

		

Hoe en wanneer-

		plannen
		

Dit heb ik geleerd-

		opbrengsten
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Alle leerlingen Leerlingen
zijn eigenaar

3. De basis is op orde
2015-2020
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019 Wat willen
Meerjarenplan					
we zien in
					2020?
We bieden uitdagend 		

Oriëntatie op een

Training werkwijze Implementatie Alle groepen

onderwijs		

kleutermethode

en implementatie

kleuter-

1 en 2

		

voor alle ontwik-

kleutermethode

methode

scoren op of

We houden rekening 		

kelingsgebieden.

Aanschaf kleuter-		

boven de vast-

met de individuele 		

Aanschaf kleuter-

methode(2) en		

gestelde school-

behoeften en leer-		

methode(1)

implementatie		

norm (= boven de

stijlen.					 inspectienorm).
We hebben voldoen- Groepsanalyse en

We gaan het GP

Implementatie		

Leerlingen krijgen

de opbrengsten

taal voor kleuters

vernieuwde analyse		

onderwijs op

en GP op alle		

We werken met

groepsplan.

maat
We gaan een geïn- ontwikkelen.
Basisvakken zijn

tegreerde analyse

Implementatie van vakgebieden in alle		

Analyses en GP

het fundament van

ontwikkelen voor

geïntegreerde ana- groepen.		

van goede

ontwikkeling; er

alle vakken, leer-

lyse en vernieuwde 			

kwaliteit op alle

wordt veel geleerd

lijnen en vaar-

GP op alle vak-			

groepen.

digheden toevoe-

gebieden		

Er heerst structuur

gen, voor rekenen				

en duidelijkheid

en spelling, aan het
groepsplan en meer

We houden

mogelijkheden

rekening met

creëren binnen

individuele

het GP. Ook is de

behoeften en

evaluatie direct

leerstijlen

zichtbaar op GP.

Ieder kind mag en
kan zichzelf zijn
Het gebouw sluit

We gaan de mo-				

We zien een

aan bij de gewenste gelijkheden onder-				

ruimte binnen

profilering en

zoeken van een				

de school waar

uitstraling van

multifunctionele				

zorgleerlingen

de school

ruimte, waar onze				

gebruik van

zorgleerlingen 				

kunnen maken.

gebruik van kunnen 			

Deze ruimte

maken.				

voorziet in de

We maken een plan 			

behoefte van de

en voeren het uit.				

zorgleerlingen.
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2015-2020
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019 Wat willen
Meerjarenplan					
we zien in
					2020?
Iedereen is voor-		

We gaan ons

Invoering digi-

Implementatie Het onderwijs

bereid op de dag 		

oriënteren op de

tale leeromge-

digitale leer- sluit aan bij

van morgen		

mogelijkheden

ving en aanschaf

omgeving en moderne in-

(21st century skills)

van een digitale

middelen(2)

aanschaf

zichten over leren

		

leeromgeving

Training

middelen(3).

en onderwijs,

		

passend bij onze

leerkrachten.		

		

school.			

en van publiek

		

Aanschaf 			

en de maatschap-

		

middelen(1) en 			

pij. Het onder-

		

voorbereiding 			

wijs sluit aan bij

eisen en behoeft-

		invoering			

de individuele

					

behoeften en leer-

					

stijlen: we maken

					

gebruik van

					

moderne middelen
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Bijlage 1
Formulier instemming schoolplan door het bevoegd gezag
Verklaring
Hierbij verklaart Stichting BasisBuren, bevoegd gezag van obs Koningin Beatrix in te stemmen met het
schoolplan 2015 – 2019
Plaats

Datum

Naam			

Mark van der Pol

Functie		

Directeur - bestuurder

Handtekening
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Bijlage 2
Formulier instemming schoolplan door de MR
Verklaring
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van obs Koningin Beatrix in te stemmen met het schoolplan
2015 – 2019

Plaats

Datum

Naam		

Functie			Voorzitter

Handtekening
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Schoolgegevens
Brinnummer: 18HT
Schoolleider: Jacqueline de Fouw

Adres
Graafschapsstraat 2
4116 GE Buren

Contact school
t 0344 571263
www.beatrixschool-buren.nl

Bevoegd gezag
Stichting BasisBuren
(Basisscholen Openbaar Onderwijs)

Directeur-bestuurder
M. van der Pol

Adres bestuursbureau
Erichemseweg 2
4116 ZJ Buren

Contact bevoegd gezag
t 0344 691177
www.basisburen.nl
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