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INLEIDING
Waarom een schoolplan?
Het schoolplan van De Wilgeroos heeft als hoofddoel de lijnen voor de langere termijn uit te zetten. Basis van
het kwaliteitsbeleid van De Wilgeroos is dat het denken over doelen en strategieën begint bij de leerkracht met
zijn/haar groep kinderen. De werkvloer is echter niet de enige bron voor het schoolplan. De school maakt eigen
keuzes gecombineerd met ontwikkelingen die aangestuurd worden door Fedra. In dit schoolplan komen
bottum up en top down samen. Het schoolplan geeft richting en opdrachten waarmee de leerkrachten hun
eigen weg kunnen uitstippelen.
Waarom ziet dit plan er uit zoals het er uit ziet?
Dit beleidsplan moet niet gelezen worden als een vaststaand eindproduct waarin de reeds uitgewerkte en
besloten items worden opgesomd. Het is een document waarmee het proces van verandering en ontwikkeling
wordt gestart of gecontinueerd.
Het schoolplan geeft een beeld waaraan de school de komende vier jaar zal werken. Een plan waarin de missie
en visie, gekoppeld aan een analyse van interne en externe factoren, de speerpunten inzichtelijk maken. Een
plan met doelen die het mogelijk maken dat in de groep het onderwijs op een hoger niveau getild wordt.
Om bovenstaande te bereiken is dit plan ingebed in een systeem van kwaliteitszorg dat een directe verbinding
legt tussen strategisch beleid van Fedra en het werk met de leerlingen, dat uitgaat van een cyclisch proces op
ieder niveau en dat een aanzet geeft tot de persoonlijke ontwikkeling van iedereen in de organisatie. Aan dit
schoolplan is een jaar/verbeterplan verbonden, deze vindt u in de bijlage.
Hoe is het schoolplan tot stand gekomen?
bespreking van de koers, de relatie met de praktijk in de teamvergadering
individuele gesprekken met leerkrachten
opbrengstengesprek en ontwikkelingsgesprek met de stichtingsdirectie
aanwijzingen voor verbetering van het plan door de stichtingsdirectie en het team
de ouder- en medewerkerenquête
analyse van personeelsbestand
interne- en externe analyse van de school
het strategisch beleidsplan van Fedra
de theorie van Robert Marzano “wat werkt op school” en “wat werkt in de klas”,
Het schoolplan is niet het enige beleidsdocument in school. Er zijn er meer:
strategisch beleidsplan Fedra
personeelsbeleidsplan
zorg(jaar)plannen
beleidsplan sociale veiligheid
schoolgids
schooljaarverslag
ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
schooljaarplan
Deze documenten worden niet aan dit schoolplan toegevoegd, evenmin wordt er een poging gedaan ze in dit
plan een plaats te geven of samen te vatten. We beperken ons hooguit tot een citaat en volstaan met
verwijzingen. In het kader van meervoudige publieke verantwoording zijn de documenten waarnaar we
verwijzen in het schoolplan te allen tijde opvraagbaar en toegankelijk.
Besluitvorming
De verschillende onderdelen van het schoolplan, evenals het hele document, zijn uitvoerig besproken in de
teamvergadering. Alle personeelsleden staan achter de gezamenlijk uitgezette koers. Ook de stichtingsdirectie
heeft goedkeuring verleend, waarna het plan ter instemming is aangeboden aan de MR. Op …………………. 2016
heeft de MR ingestemd, waarna het bevoegd gezag het schoolplan zal vaststellen.
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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
Gegevens van de stichting
Naam stichting:
College van bestuur
Adres/nr:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Website:

Fedra
Dhr. J. Keunen, mevr. I. Koning
Antillenstraat 21
1944 XA Beverwijk
0251-217101
info@fedra.nl
www.fedra.nl

Gegevens van de school
Naam school:
Directeur:
Adres/nr:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Website:

De Wilgeroos
Mevr. N. de Vries
Wilgenhoflaan 2
1944 TD Beverwijk
0251-221114
post@wilgeroos.nl
www.wilgeroos.nl

Typering van de school
De Wilgeroos is een kleinschalige ‘gastvrije brede buurtschool’ in het Kuenenkwartier, nabij de Plantage. Door
middel van een prachtige gang zijn we letterlijk verbonden met onze buren, ‘Buurthuis Wijk aan Duin’. In de
brede buurtschool staat het kind van 2-12 jaar centraal. Onze brede school biedt de mogelijkheid de
ontwikkelkansen van het kind te vergroten.
Kinderen komen naar onze school om zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze na acht jaar kunnen doorstromen
naar het voortgezet onderwijs. Ze doen kennis op en ontwikkelen vaardigheden. Op school gaat het om meer
dan alleen feitelijke kennis, de leerlingen worden voorbereid op het functioneren in de maatschappij. Wij zien
de school als een schakel in het leven van een kind, een plek waar ze kennis opdoen, vaardigheden leren,
samenwerken en samen leven, verantwoordelijkheid nemen en krijgen hand in hand gaan. In het onderwijs van
De Wilgeroos speelt deze brede ontwikkeling een belangrijke rol. Ongeveer de helft van de leerlingen stroomt
door naar het VMBO beroepsgericht. De andere leerlingen stromen door naar de mavo, havo en een enkeling
naar het vwo.
Team en directie
Het team van De Wilgeroos wordt gekenmerkt door jarenlange ervaring. Er vindt met enige regelmaat in- en
uitstroom van leerkrachten op kleine schaal plaats. Het team realiseert zich dat er hoge eisen aan het vak van
de leerkracht gesteld worden. De motivatie om aan die eisen te voldoen is aanwezig, maar dat wil niet zeggen
dat het vanzelf gaat. Samen zijn de leerkrachten in staat om een veilige leer- en werkomgeving te realiseren. Er
is voortdurend aandacht voor het klassenmanagement en deskundigheidsbevordering om de kwaliteit van het
onderwijs voldoende te houden.
Het team bestaat in 2016-2017 uit:
1 directeur
1 zorgcoördinator
12 leerkrachten
2 onderwijsassistentes
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 administratief medewerkster
De directeur vormt samen met de zorgcoördinator het pedagogisch team, samen zorgen zij voor een goede
afstemming op onderwijskundig beleid. De directeur vormt samen met de zorgcoördinator en drie
bouwcoördinatoren (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) het management advies team (MAT).
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Leerling-populatie en ouderkenmerken
De school wordt bezocht door ongeveer 178 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Van deze leerlingen heeft
14,6% een gewicht: 17 leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 9 leerlingen hebben een gewicht van 1,2.
De meeste kinderen komen uit de directe omgeving van de school. Een kwart van de bevolking in deze wijk
heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Een groot aantal gezinnen heeft een lage sociaaleconomische status.
De schoolpopulatie is heel divers, zowel wat betreft nationaliteiten als voor de achtergrond.
De ouders zijn tevreden over de school (bron: oudertevredenheidsonderzoek 2014-2015). De prognose van het
leerlingenaantal laat zien dat we de komende jaren stabiel blijven.
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2. UITGANGSPUNTEN BESTUUR
Het schoolbestuur heeft haar uitgangspunten verwerkt in het strategisch beleidsplan 2016-2020:
‘Onderwijs is een richting geen punt’.
Het strategisch beleidsplan is voor scholen de basis voor het schoolplan. Het schoolplan vertaalt de bestuurlijke
ambities naar doelen op schoolniveau, waarbij de eigen context, zowel het schoolplan als het strategisch
beleidsplan worden omgezet naar jaarplannen. De jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd via het
(school)jaarverslag. Ten behoeve van de evaluatie en bijstellingen doet de directie onderzoek in de eigen
organisatie.
De kwaliteitsgesprekken die het bestuur halfjaarlijks met ieder pedagogisch team voert, geven inzicht in de
voortgang en uitvoering van het schoolplan. Het is een gesprek waarin het pedagogisch team vertelt en laat
zien hoe het met de kwaliteit van de school gaat, hoe het onderwijs zich ontwikkelt. Bijzondere zaken die de
realisatie van de doelen belemmeren worden besproken en oplossingen worden gezocht.
Leidend in het strategisch beleidsplan zijn de volgende punten:
-

De scholen van Fedra geven betekenisvol en geïntegreerd onderwijs.
De scholen van Fedra bieden vernieuwend en toekomstgericht onderwijs.
Fedra-personeel blijft in ontwikkeling.
De scholen van Fedra werken structureel samen met ouders en (keten)partners.
De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van technologische middelen (ICT).

Het bestuur ziet ook voor zichzelf een rol weggelegd in de realisatie van de ambities. De rol wordt gevonden in
het uitdragen van de ambities, het stimuleren van de professionele ontwikkeling (o.a. via de Fedra Academie),
het bewaken van de kwaliteit van onderwijs en het veranderingsproces via het systeem van kwaliteitszorg, het
faciliteren van scholen door een optimale inzet van mensen en middelen, goed onderhoud en de aanpassing
van gebouwen.
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3. ONS SCHOOLCONCEPT
‘SAMEN GROEIEN NAAR EEN BLOEIENDE TOEKOMST’
De Wilgeroos streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. Ieder kind kan zich in een veilige
en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden
gestimuleerd vanuit een houding van respect. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor
verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Competente medewerkers zorgen voor optimale
resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie
met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen.
De Wilgeroos is een school voor bijzonder basisonderwijs. De katholieke identiteit is een belangrijke factor,
maar niet de enige. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij de vraag van ouders en de
mogelijkheden van kinderen. De Wilgeroos is gestoeld op basiswaarden die zijn terug te vinden in drie
onderwijskundige principes, de basiswaarden van adaptief onderwijs; competentie, autonomie en relatie. Dit
zijn waarden die we actief uitdragen op alle niveaus van de organisatie. Daar waar kinderen, ouders en
personeel elkaar ontmoeten, zijn deze waarden het fundament van waaruit je de ander benadert: een ieder is
het waard zich gekend te weten en een ieder is het waard de ruimte en het vertrouwen te krijgen zichzelf en
de ander te leren kennen.
Op de Wilgeroos bekijken we het onderwijs vanuit vier perspectieven. Wij werken: kindgericht,
toekomstgericht, opbrengstgericht en maatschappijgericht. De vier perspectieven hebben we uitgesplitst in
stellingen. Zo ontstaat de meetlat waar we de prestaties van de personeelsleden langs leggen. Het geeft weer
wat we belangrijk vinden in het dagelijks werk. Alle medewerkers worden gestimuleerd om van hieruit te
handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt daarbij steeds als
voorbeeld voor kinderen (en hun ouders).
Kindgericht:
De school is de ontmoetingsplaats voor kinderen met een verschillende achtergrond.
Ieder kind voelt zich welkom, veilig en gewaardeerd.
Er is respect voor verschillen tussen kinderen.
Kinderen ontwikkelen hun talenten breed: zowel cognitief, creatief als sociaal.
Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop.
Toekomstgericht
De school is voortdurend in beweging, het onderwijs wordt steeds vernieuwd en
verbeterd en sluit aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.
We gebruiken moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen en maken de kinderen mediawijs.
ICT is een belangrijk hulpmiddel.
De directie informeert en betrekt het team tijdig bij nieuwe ontwikkelingen.
Opbrengstgericht
Het onderwijs moet van hoge kwaliteit zijn.
Medewerkers zijn professionals, die onderwijs op maat bieden.
De analyse van leerprestaties en toetsen stuurt het dagelijks werk.
Kinderen worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs.
In de beleidsontwikkeling staat de uitvoerbaarheid in de groep centraal.
Het is gewoon om verantwoording af te leggen met betrekking op de resultaten.
Maatschappijgericht
Leerkrachten handelen vanuit gedeelde normen en waarden.
Volwassenen stimuleren tolerantie en onderlinge solidariteit.
Onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s.
De school werkt samen met andere kindgerichte organisaties en wordt ook door
hen beïnvloed.
Ouders zijn betrokken partners van de school.
De school ondersteunt ouders bij het opvoeden van hun kinderen tot kritische wereldburgers.
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de inrichting
van het onderwijs. In dit hoofdstuk worden de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de
leerlingenzorg aangegeven hoe de school hier aan voldoet.
4.1 KWALITEIT EN KWALITEITSBEWAKING
-

De school heeft de volgende (kwaliteit)meters uitstaan:
o Wat meten we?
Schoolniveau:
Kwaliteitsgesprek met het bestuur (twee keer per jaar).
o In gesprek met de directeur, zorgcoördinator en de stichtingsdirectie wordt uitvoerig
gesproken over alles wat de school betreft. De realisatie van het schoolplan en de
opbrengsten staan centraal in deze gesprekken. Ter voorbereiding van deze gesprekken
worden kengetallen, analyses en evaluaties aangeleverd. Waar nodig worden
verbeterafspraken gemaakt.
Tevredenheidsonderzoek onder ouders en personeel (eens in de twee jaar).
o Met de opbrengsten van dit onderzoek wordt het beleid, waar mogelijk, beter afgestemd.
Analyse opbrengsten leerlingvolgsysteem: midden- en eindopbrengsten, met daaraan gekoppeld
groepsbesprekingen (twee keer per jaar).
o Met de analyse wordt een goed beeld weergegeven van de leerlingen op school-, groeps- en
individueel niveau. Het onderwijsaanbod kan op deze wijze beter worden afgestemd op de
individuele leerling. In gesprek met de directeur, zorgcoördinator en de leerkracht wordt
gesproken over de mogelijkheden de ontwikkelkans van de leerling te vergroten.
Tussenevaluatie; groepsplannen en groepsoverzichten worden waar nodig aangepast.
o In gesprek met de leerkracht en zorgcoördinator wordt (tenminste twee keer per jaar)
gesproken over de mogelijkheden om de ontwikkelkans van de leerling te vergroten.
Klassenbezoeken door de directie met daaraan gekoppeld de gesprekkencyclus.
o Tijdens de gesprekken en klassenbezoeken krijgt de directeur een goed beeld van de
ontwikkeling en vaardigheden van de leerkracht en biedt tevens de gelegenheid om controle
uit te oefenen of het afgesproken beleid goed wordt uitgevoerd.
Evaluatie jaarplan met team en MR (jaarlijks).
o Hebben we gedaan wat we hebben beloofd? Aanpassingen worden gemaakt.
Evaluatie ondersteuningsprofiel (jaarlijks).
o Voldoen we nog aan de gestelde eisen van passend onderwijs?
Evaluaties van het primaire proces.
o Op basis van het inspectiekader is door Fedra een meetinstrument ontwikkeld waarmee op
eenvoudige wijze een beoordeling gemaakt kan worden van de diverse aspecten van het
primaire proces. Met het onderzoek voldoet de directie aan de plicht om het onderwijs
regelmatig te evalueren. De directie onderzoekt jaarlijks de onderdelen aanbod, tijd,
schoolklimaat, didactisch handelen, afstemming en zorg & begeleiding. De score wordt
gebaseerd op klassenbezoeken, observatie, gespreksverslagen of besluitenlijsten. De directie
gebruikt de quickscan om prioriteiten te stellen, om te beoordelen of doelen bereikt zijn en
om interventies te doen. Bij twijfel kan een verdiepend onderzoek plaatsvinden. Hiervoor
wordt door de scholen gebruikgemaakt van de WMK-PO of Integraal van ParnasSys. In
sommige gevallen kan de uitkomst van de quickscan voor de directie aanleiding zijn om de
stichtingsdirectie te vragen om een schooldiagnose door een extern deskundige.
Groepsniveau:
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-

Observatielijst bij de kleuters.
o Door de kleuter te observeren signaleert de leerkracht de onderwijsbehoefte van de leerling.
De leerkracht stemt zijn onderwijs af op dat wat de leerling nodig heeft.
Cito leerlingvolgsysteem.
o Het leerlingvolgsysteem geeft inzicht in de resultaten van ons onderwijsaanbod op groeps-,
en leerling niveau. Deze informatie geeft houvast bij het plannen en evalueren van ons
onderwijsaanbod. De leerkracht stemt zijn onderwijs af op dat wat de leerling nodig heeft en
verwerkt deze informatie in het groepsplan en groepsoverzicht.
Methodetoetsen.
o Met de methodetoetsen wordt gemeten of de aangeboden doelen, die in een periode aan
bod zijn geweest, worden beheerst. Deze informatie geeft houvast bij het plannen en
evalueren van ons onderwijsaanbod. De leerkracht stemt zijn onderwijs af op dat wat de
leerling nodig heeft.
Sociaal emotionele ontwikkeling
o Twee keer per jaar wordt SCOL afgenomen door de leerkracht., zo wordt inzicht verkregen in
de sociale competenties van de leerling.
o Twee keer per jaar vult de leerling een sociogram in, zo wordt inzicht verkregen in de sociale
relaties tussen de leerlingen.
o Maandelijks wordt er in de groep gesproken over de school- en groepsregels en kunnen de
kinderen, anoniem, laten weten wie een goed voorbeeld is voor de groep en wie er nog iets
kan leren (dit n.a.v. de besproken regels). Zo wordt inzicht verkregen in de belevingswereld
van de leerlingen.
 Alle data wordt in ieder geval besproken in de groepsbesprekingen. Waar nodig
worden eerder interventies uitgezet.
Individueel niveau leerling:
Aanvullend onderzoek d.m.v. toetsen door de zorgcoördinator.
o De opbrengsten van de onderzoeken geven informatie over welke extra
ondersteuningsbehoefte de betreffende leerling heeft.
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet.
Okt
Nov
Dec Jan
Febr Mrt
April
Mei Juni
Rekenen voor kleuters
M1-M2
E1-E2
Taal voor kleuters
M1-M2
E1-E2
Rekenen- Wiskunde
M7-M8
E7
Rekenen- Wiskunde 3.0
M3-M6
E3-E6
DMT
M3-M8
E3-E7
Begrijpend Lezen
M7-M8
Begrijpend Lezen 3.0
M4-M6
E3-E6
Spelling
M7-M8
E7
Spelling WW
M7-M8
E7
Spelling 3.0
M3-M6
E3-E6
Woordenschat
M3-M8
E3-E7
SEO
SCOL
SCOL
IEP-eindtoets
8
Verklaring van de afkortingen: M = midden, E = eind, DMT= drie minuten test, SEO = sociaal emotionele
ontwikkeling, WW = werkwoorden, SCOL = sociale competentie observatie lijst.
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4.2 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS
Vak
Bewegingsonderwijs
Ontluikende
geletterdheid
Ontluikend rekenbegrip
Sociaal- emotionele
ontwikkeling
Motorische
ontwikkeling
Expressie
Rekenen

Methode
Basislessen bewegingsonderwijs
Kleuterplein

Bijzondere afspraken

-

Taal

Taal actief 4
(vanaf 2016-2017)
woordenschat
woord- & zinsbouw
Taal actief 4
(vanaf 2016-2017)
Niet werkwoorden
Werkwoorden

Tijdens laatste les van de week: 5sommen dictee, herhaling van de
aangeboden doelen.
Het klaslokaal is een taalrijke
omgeving.
Ondersteuning/verrijking op de
computer.
Tijdens leerkrachtonafhankelijke
lessen: 5-woorden dictee n.a.v.
uitslag methodetoets.
Ondersteuning/verrijking op de
computer.
Meer inzet op inhoud, minder op de
strategie.
Implementatie 2016-2017
Implementatie 2016-2017

Spelling

Wereld in getallen
(vanaf 2013-2014)

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Technisch lezen

Lijn 3 (groep 3)
Station Zuid ( groep 4, 5, 6)
Schrijven in de basisschool
(vanaf 2007-2008)
Take it easy
(vanaf 2014-2015)
Bij de tijd
De blauwe planeet
(vanaf 2010-2011)
Leefwereld
Buitendienst
Techniektorens

Schrijven
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur
Techniek
Expressie activiteiten
Bevordering sociale
redzaamheid, waaronder
gedrag in het verkeer
Bevorderen gezond gedrag
Schoolveiligheid/
welbevinden leerling
Bevordering actief
burgerschap

Implementatie 2016-2017.
Min.2x per week gymles

Excursies NME

Wijzer door het verkeer

Deelname ABC-cultuur.
Deelname dodehoekproject en
verkeersexamen.

Leefstijl
Taakspel
Leefstijl

Ter ondersteuning waar nodig.

In Nieuwsbegrip/Oriëntatie op jezelf
en de wereld/ Jeugdjournaal.

Door deze leerstof aan te bieden middels gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop deze
leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoen wij aan de
kerndoelen en wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.

10

4.3 WAT HEBBEN ONZE LEERLINGEN NODIG?
In het Schoolondersteuningsprofiel (www.wilgeroos/documenten.nl) staan onderstaande punten beschreven.
-

Onze accenten
Onze aanpak
Past ons onderwijs?
o Hoe krijgt de ondersteuning van de jongste kinderen vorm?
o Welke procedures gelden er rond het toekennen van extra ondersteuning van
leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen?
o Onze toelatingsprocedure
o Procedure schorsen en verwijderen

In onze schoolgids (www.wilgeroos/documenten.nl) staat onze ‘toelatingsprocedure’ en ‘procedure schorsen
en verwijderen’ beschreven.
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaar een aantal kansen en bedreigingen
voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in
ons beleid en onze beleidskeuzen. Op basis van de interne- en externe analyse en de gegevens die dit
schoolplan tot stand doen komen is de volgende analyse gemaakt.
Sterke punten
Focus op resultaten.
Leerkrachten zijn in staat de groep in kaart te
brengen en vandaaruit interventies te
verrichten waardoor de leerling geholpen wordt
in zijn ontwikkeling.
Leerkrachtvaardigheden.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 7
juli 2016 kunnen we vaststellen dat de
didactische vaardigheden van de leerkrachten
van voldoende niveau zijn.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 7
juli 2016 kunnen we vaststellen dat de
leerkracht de leerling goed in beeld heeft.
Personeel
Weinig verloop, goede sfeer, behulpzaam en
respectvol naar elkaar.
Verantwoordelijkheidsgevoel is groot.
Het team heeft een professionele houding.
Leerkrachten zijn gemotiveerd om zich te
ontwikkelen om het onderwijs te verbeteren en
reflecteren op eigen en elkaars handelen.
Stabiliteit
Algehele tevredenheid leerkrachten, leerlingen,
ouders. Leerlingaantal stabiliseert.
Kansen
Focus op resultaten.
De inzet van de 21st-century skills, een methode
voor geïntegreerd zaakvakonderwijs en werken
met een weektaak (leerlingen) bieden de
mogelijkheid de leeropbrengst te verhogen.
Gerichter maken van een analyse van de leerling
populatie en resultaten (zoeken naar
verklaringen van de knelpunten).
Leerkrachtvaardigheden
Er zijn genoeg bekwaamheden in huis die
gedeeld kunnen worden. De mogelijkheid om
dit structureel in te plannen moet benut worden
op stichtingsniveau en op schoolniveau.
Samenwerking
Door intensiever contacten te zoeken met
ouders en (keten) partners kunnen we de
ontwikkelkansen van het kind vergroten.
Continurooster
Door effectief gebruik te maken van de tijd
ontstaat de mogelijkheid om de werkdruk te
verlagen.

Zwakke punten
Focus op resultaten.
Opbrengsten voldoen niet allemaal aan de
school- en inspectienorm.

Bedreigingen
Focus op resultaten.
Opbrengsten van schooljaar 2014-2015 en
2015-2016 onder de inspectienorm.
Leerkrachtvaardigheden
Weinig expertise in de school.
Leerkrachten zien kansen in school- en
persoonlijke ontwikkeling. Risico zit in de extra
taakbelasting. Ondanks de welwillendheid van
de leerkracht om zich te scholen komt het niet
van de grond.
Financiën
De ambities voor 2016-2020 nemen financiële
consequenties met zich mee. Beschikken wij
over voldoende financiële middelen om de
ambities uit te voeren?
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6. LANGE TERMIJNONTWIKKELINGEN (2016-2020)
In de komende vier jaar wordt ingezet op de onderstaande onderwerpen. Deze onderwerpen geven richting
aan de ontwikkeling van de school en biedt de leerkrachten opdrachten waarmee zij hun eigen weg kunnen
uitstippelen.
Schoolsucces hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin kinderen al op jonge leeftijd voldoende en
kwalitatief goede ervaringen opdoen met taal en hierbij positief worden ondersteund door hun opvoeders
(Leseman & Blok: De Jong-Heeringa et al., 2009).

De scholen van Fedra geven betekenisvol en geïntegreerd onderwijs.
Door vakken te integreren wordt het leren door kinderen als betekenisvol ervaren. We blijven
gestructureerd en planmatig werken en bewaken de leerlijnen, zodat er altijd sprake is van een
beredeneerd en passend aanbod.
De Wilgeroos biedt betekenisvol en geïntegreerd onderwijs.
Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Om daarbij aan te sluiten, lijkt het voor de hand te liggen om
inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en in samenhang aan te bieden. Door
samenhang met andere vakgebieden aan te bieden leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren
op school en de wereld om hen heen. Samenhang wordt op De Wilgeroos gezocht binnen de domeinen van
wereldoriëntatie: natuur en techniek, ruimte en tijd. Daarnaast is er aandacht voor de samenhang met taal
en rekenen.
Onze ambities zijn:
dat onderzoekend en samenwerkend leren structureel plaats vinden;
dat leerlingen zelf keuzes maken en medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces;
dat leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen en hun talenten kennen en
benutten;
dat de lesstof (planning, leerlijn, onderwijskundig, didactisch) op maat is.
Doel
Concrete activiteiten
Inzet van
Tijdsbestek
Meetbaar
personen en
resultaat en/of
middelen.
toelichting.
Groep 1-2
Implementatie
De leerkrachten van de Leerkrachten
2016-2017
Voor de aanschaf
methode Kleuterplein groepen 1-2
groepen 1-2
2017-2018
van een
waarin taal, lezen,
implementeren de
Implementatie
methode is
rekenen, sociaalmethode onder
Directeur/zoco
gekozen, omdat
emotionele
begeleiding van de
Bewaken
deze zorgdraagt
ontwikkeling,
directie en zoco. De
doorgaande lijn
voor een
oriëntatie op jezelf en leerkrachten maken
en kwaliteit.
doorgaande lijn
de
afspraken over de
Directeur:
en kerndoel
wereld/burgerschap,
werkwijze, daarbij
Faciliteren
dekkend is. De
bewegingsonderwijs,
gebruik makend van
klassenconsultatie
leerkracht kan
drama, muziek,
elkaars expertise.
.
zich nu richten
beeldende vorming
Collegiale klassenop interventies
en voorbereidend
consultatie zorgt voor
op cognitieve en
schrijven,
een doorgaande lijn.
sociaalgeïntegreerd en
Elke twee weken
emotionele
betekenisvol
themaoverleg, elke
ontwikkeling van
(aansluitend bij de
vier/vijf weken
de individuele
leefwereld van de
evaluatie- en
leerling.
leerlingen) wordt
aanpassingsgesprekken
aangeboden.
.
Consultatie bij school
waar Kleuterplein
volledig is
geïntegreerd.
Groep 3 t/m 8
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Voorbereiding en
aanschaffen nieuwe
methode ‘oriëntatie
op jezelf en de
wereld’, waarin de
vakken geschiedenis,
aardrijkskunde,
burgerschap,
beeldende vorming,
natuur, en techniek,
geïntegreerd en
betekenisvol worden
aangeboden en
waarbij de
nieuwsgierigheid van
de leerling wordt
aangewakkerd.
Competenties als
creativiteit,
samenwerken,
probleemoplossend
vermogen en kritisch
denken komen aan
bod in deze nieuwe
methode.
Leerlingen zijn
medeverantwoordelij
k voor hun eigen
leerproces.

Formeren van
werkgroep.

Team
Directie:
Bewaken van visie
& kwaliteit.

Formeren van
werkgroep

Team
Directie:
Bewaken van visie
& kwaliteit

2016-2017
Oriënteren.
2017-2018
Implementeren
.
N.a.v. de
opbrengsten in
juni 2018 wordt
de volgende
stap nader
bepaald.

Kennis van de
wereld is een
belangrijke
hoeksteen voor
de ontwikkeling
van
woordenschat en
begrijpend lezen.
Door het aanbod
van geïntegreerd
zaakvakonderwij
s wordt de
kennis van de
wereld versterkt
en de
opbrengsten van
woordenschat en
begrijpend lezen
vergroot.
Meetbaar in de
cito LOVS

2017-2018
Oriëntatie
2018-2019
Implementeren

Onderwijs wordt
verbeterd door
de functie van de
weektaak in te
zetten en
leerlingen
daardoor meer
verantwoording
te geven voor
hun eigen
leerproces.
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Fedra scholen bieden toekomstgericht en vernieuwend onderwijs.
Door voortdurende innovatie blijven we het onderwijs ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend:
we zorgen dat we zelf ‘over muurtjes een kijken’ om te durven verbeteren en vernieuwen. We zoeken naar
nieuwe ontwikkelingen en omarmen deze na toetsing aan onze kernwaarden. We bieden ervaringsleren,
onderzoekend leren en mogelijkheden om te experimenteren.
De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van technologische hulpmiddelen.
ICT-ontwikkelingen beïnvloeden het werk en vooral het leren diepgaand. Digitalisering in de breedste zin
biedt mogelijkheden om het werk van de leerkracht effectiever en efficiënter te maken. Zo maakt de
leerkracht de handen vrij voor bijvoorbeeld het sociale aspect in de groep, individuele aandacht,
oudergesprekken of komt er meer tijd vrij voor voorbereiding en nazorg. Daarnaast rust op ons de plicht om
leerlingen mediawijs te maken.
De Wilgeroos biedt toekomst en vernieuwend onderwijs en maakt maximaal gebruik van technologische
hulpmiddelen.
Door technologie en digitaliseren verandert de maatschappij van een industriële naar een kennis-en
netwerksamenleving. In de toekomst zal technologie een nog grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat
nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines, of mensen worden bij hun werk
ondersteund door ICT. Veel functies veranderen daardoor drastisch.
Jongeren hebben de 21st century skills nodig om hierop voorbereid te zijn. dit zijn competenties als
creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken
ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk in de 21ste eeuw (bron: www.slo.nl).
Onze ambities zijn:
dat 21st century skills een duidelijke plaats hebben gekregen in het onderwijsaanbod
(samenwerken, creativiteit, programmeren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken,
onderzoeken, nieuwsgierig zijn;
dat we actief op zoek gaan naar bij ons passende onderwijsvernieuwingen;
dat we nieuwe, innovatieve praktijken uitproberen;
dat (materiele) voorzieningen, die innovaties ondersteunen in de school.
Doel
Concrete activiteiten
Inzet van
Tijdsbestek
Meetbaar
personen en
resultaat/opmerkingen.
middelen.
De 21st century
Aanbod verschillende
Team:
2016
Leerlingvolgsysteem op
skills hebben een
werkvormen
Werkgroep
aug/sept:
studievaardigheden laat
structurele plaats
(woordweb/mindmap, richt zich op
oriënteren op
een positieve groei zien
binnen het
werkstuk maken,
verschillende
verschillende
(0-meting sept 2016).
onderwijs.
collage, muurkrant,
werkvormen.
werkvormen.
Het welbevinden van
prikbord, verslag,
2016
de leerling (0-meting
folder, tijdschrift, flyer, Directie:
oktober tot sept. 2016)is positief
presentatie, quiz,
Toezicht
juli 2017:
gegroeid (SCOL).
interview, verslag,
houden,
Implementatie
tekening, toneelspel)
borgen
verschillende
aansluitend op de 21st kwaliteit van
werkvormen.
century skills in het
onderwijs en
2018-2020:
geïntegreerd
faciliteren
Structureel
zaakvakonderwijs.
materialen.
aanbod
verschillende
werkvormen.
Voorbereiding en
Formeren van
Team
2016-2017
Kennis van de wereld is
aanschaffen
werkgroep.
Oriënteren.
een belangrijke
nieuwe methode
Directie:
2017-2018
hoeksteen voor de
‘oriëntatie op jezelf
Bewaken van
Implementeren. ontwikkeling van
en de wereld’,
visie &
N.a.v. de
woordenschat en
waarin de vakken
kwaliteit.
opbrengsten in
begrijpend lezen. Door
geschiedenis,
juni 2018 wordt het aanbod van
aardrijkskunde,
de volgende
geïntegreerd
burgerschap,
zaakvakonderwijs
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beeldende
vorming, natuur, en
techniek,
geïntegreerd en
betekenisvol
worden
aangeboden en
waarbij de
nieuwsgierigheid
van de leerling
wordt
aangewakkerd.
Competenties als
creativiteit,
samenwerken,
probleemoplossend
vermogen en
kritisch denken
komen aan bod in
deze nieuwe
methode.

Het gebruik van
ICT-middelen is
ondersteunend
en geïntegreerd
in ons dagelijks
onderwijs en
voldoet aan de
hedendaagse
eisen.

Implementatie van de
Chromebooks als
ondersteuning van de
hoofdvakken en
verrijking van het
aanbod van
geïntegreerd
zaakvakonderwijs.

Leerkrachten en
leerlingen
beschikken over
vaardigheden
om alle media
optimaal te
benutten.

Opstellen leerplan:
informatieverwerking;
media wijsheid en
basisvaardigheden ICT.

stap nader
bepaald.

Team:
Daar waar
nodig scholing
in het
optimaal
kunnen
benutten van
de
Chromebooks.
Directie:
Faciliteren
scholing.
ICT werkgroep
Directie:
Faciliteren
scholing.

wordt de kennis van de
wereld versterkt en de
opbrengsten van
woordenschat en
begrijpend lezen
vergroot.

2016-2017
Implementatie.
2018-2020
Borgen

1 x per maand
evalueren.

2016-2020

In de bijlage voorbeeld
leerplannen vanuit de
SLO.

16

Fedra-personeel blijft in ontwikkeling.
De leerkracht is de spil van het onderwijs in de groep, degene die passend en kwalitatief goed onderwijs
realiseert. De leerkracht beïnvloed te prestaties van de leerlingen voor een belangrijk deel. Hoe beter de
leerkracht is toegerust om het onderwijs aan de verschillende leerlingen in de groep te verzorgen, hoe hoger
de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Het team vormt een professionele leergemeenschap en is als
groep verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
De directeur is een belangrijke stimulerende kracht voor de ontwikkeling van leerkrachten en de school.
Wilgeroos- personeel blijft in ontwikkeling.
Ontwikkeling van onderwijs is afhankelijk van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van een
leerkracht en van deze ontwikkeling is de leerkracht zelf de regisseur.
(Bron; Luc Stevens 1997)
Onze ambities zijn:
Dat alle leerkrachten zeven jaar na de start van hun loopbaan volledig vakbekwaam zijn; dit
betekent dat zij beschikken over de vereiste vaardigheden op didactisch en pedagogisch gebied en
voldoende kunnen differentiëren om onderwijs op maat te kunnen bieden.
Dat alle leerkrachten de 21st century skills onderdeel laten zijn van het onderwijsaanbod;
Dat vormen van collegiale consultatie worden ingezet om de school en individuen zich verder te
laten ontwikkelen.
Doel
Concrete activiteiten
Inzet van personen Tijdsbeste
Meetbaar resultaat
en middelen.
k
De leerkrachten leren, Collegiale
Team:
2016-2020
door middel van
klassenconsultatie.
klassenconsultatie,
Directie:
2016-2017
Alle leerkrachten
van en met elkaar.
Plannen inhoudelijke
Faciliteren
hebben tenminste
Kwaliteiten en
vergaderingen/intervisi
klassenconsultatie;
1x bij een collega
expertise worden
e
plannen
gekeken. Van welke
optimaal benut.
vergaderingen.
collega denk je iets
te kunnen leren.

Leerkrachten werken
structureel aan hun
ontwikkeling op het
gebied van
didactische
vaardigheden,
klassenmanagement,
pedagogisch
handelen en werken
gedifferentieerd.
Leerkrachten, zoco en
directie werken
structureel aan hun
ontwikkeling in het
belang van de school
(aansluitend bij het
‘ondersteuningsplan’)
.

Teamscholing en
scholing van de
individuele leerkracht.

Teamscholing en
scholing van het
individu

Team
Directie/zoco:
Signaleren hiaten
bij de leerkracht en
anticiperen hierop.
Directie:
Faciliteert scholing.

2017-2018
2016-2020

Start in
2016-2017

Borgen dat wat
goed is, ontwikkelen
waar nodig.
Klassenmanagemen
t
(blokjes zelfst. w.)

Team/zoco/directi
e
Directie;
Faciliteert scholing.
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De scholen van Fedra werken structureel samen met ouders en (keten)partners.
Goed onderwijs vraagt regelmatig bezinning op wat straks voor de leerlingen belangrijk is. Onze
onderwijstijd vinden we niet toereikend om de brede ontwikkeling van kinderen volledig tot zijn recht te
laten komen. Daarom werken we nauw samen met andere professionele partners, waarbij we streven naar
aansluiting tussen hun aanbod en ons onderwijs.
Onze belangrijkste partners zijn de ouders van de kinderen: in een open en wederkerige samenwerking
respecteren we elkaars rol en werken we met vereende krachten aan de ontwikkeling van de leerlingen.
De Wilgeroos werkt structureel samen met ouders en (keten)partners.
Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Het bevordert de schoolprestaties, de
werkhouding, het sociaal- emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen (ongeacht de
achtergrond van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders). Een constructieve samenwerking tussen
leerkrachten en leerlingen is hierbij cruciaal. Deze draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en
ouders zij aan zij staan en bevordert daarmee het werkplezier van leerkrachten en het vertrouwen van
ouders in de school.
Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school
waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling
van het kind, de leerling.
(bron; De Vries & Pameijer 2013).
Onze ambities zijn:
dat ouders educatieve partners zijn;
dat het voortgezet onderwijs een educatieve partner is;
dat de professionele aanbieders van naschoolse activiteiten, op het gebied van sport, cultuur en
techniek, in aansluiting op het onderwijs op school, educatieve partners zijn.
Doel
Concrete activiteiten
Inzet van
Tijdsbestek Meetbaar
personen en
resultaat/opmerkingen
middelen.
Ouders zijn
Doel- en
Team.
2016-2017
De leerkracht en de
structureel
ontwikkelgesprek in
ouder gaan in gesprek
betrokken bij het
oktober en maart.
over het doel (positieve
onderwijs.
Leidraad gesprek zijn de
ontwikkeling) en de
E-toetsen van het vorige
wijze waarop het doel
schooljaar de M-toets
bereikt wordt; de rol
van januari, methode
van school en ouder.
toetsen en de
Welbevinden en
werkhouding.
leerresultaten worden
positief beïnvloed.
Ouders worden actief
Terug te zien in de
geïnformeerd over de
toetsen van Cito en
invloed die zij hebben op
SCOL
het leerresultaat en
worden tijdig en
Vanaf groep 6 wordt
adequaat geïnformeerd
het gesprek met
wanneer de verwachting
leerkracht, ouder en
van het leerproces
leerling gevoerd.
anders verloopt dan
verwacht.
Ouders zijn
Transparanter
Directie
2016-2020
intensief betrokken communiceren over
MR
bij de
ontwikkelingen binnen
schoolontwikkeling. de school, dit kan via
nieuwsbrief en/of
(thema)koffieochtenden
Structureel contact Om de ontwikkelkans
Directie
2016-2020
Acties nu staan uit op
vindt plaats met
van de leerling te
het gebied van sport:
ketenpartners
vergroten is het
 Bounz
noodzakelijk dat er meer
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(belangrijkste is
buurthuis).

Ketenpartners
communiceren
structureel via de
school.

en structureel contact
wordt gezocht met
ketenpartners. Ten
behoeve van de
doorgaande
ontwikkeling van de
kinderen.
Communicatie vindt
plaats via de nieuwsbrief
en/of site (eigen
tabblad) en/ of
(thema)koffieochtenden.



Sportschool
Toradoshi
 Buurtsport
(welbevinden van de
leerling)

Directie
Ketenpartners

Start
schooljaar
2016-2017
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Vanuit de schoolzelfanalyse de volgende doelen en acties.
Onderwijsaanb
od
Doel

Opbrengst
woordenschat
verhogen.

Concrete activiteiten

-

-

-

Opbrengst
begrijpend lezen
verhogen.

-

-

-

-

Samenhang hoofd- en
zaakvakken versterken,
waardoor het onderwijs
geïntegreerd wordt en
betekenis krijgt.
Rijke leeromgeving
creëren.
Vergroten kennis van de
wereld door nieuwe
methode geïntegreerd
zaakvakonderwijs.
Volgen workshop
‘woordenschatontwikkeli
ng.
Samenhang hoofd- en
zaakvakken, waardoor
het onderwijs
geïntegreerd wordt en
betekenis krijgt.
Vergroten kennis van de
wereld door nieuwe
methode geïntegreerd
zaakvakonderwijs.
Inzet strategieën
afzwakken, inzet inhoud
versterken.
Verdieping in de ‘Tovanimethode’.

Inzet van
personen en
middelen.
Team

2016-2017

Leerlingvolgsystee
m laat, op het
gebied van
woordenschat,
een positieve
groei zien

Leerkracht groep
3 en zoco.
Team
Directie / zoco:
Bewaken
doorgaande lijn
en kwaliteit.
MAT:
Verdieping
‘Tovanimethode’.

-

Inzet ‘Vertaalcirkel’
(betekenisverlening)
versterken ondersteund
door het stappenplan
‘probleemoplossend
handelen’ van
schoolaanzet.nl

Team

Opbrengst
spelling borgen.

Gemaakte afspraken blijven
volgen.

Team

Directie / zoco:
Bewaken
doorgaande lijn
en kwaliteit.

Directie / zoco:
Bewaken
doorgaande lijn
en kwaliteit.

Groep 3 implementeert de
nieuwe methode.

Meetbaar
resultaat

Directie / zoco:
Bewaken
doorgaande lijn
en kwaliteit.

Opbrengst
rekenen
verhogen.

Implementatie
‘Lijn 3’;

Tijdsbestek

Team:

2016-2017
N.a.v. van de
opbrengsten
januari 2017
wordt
geëvalueerd
en volgende
stap nader
bepaald.

2016-2017
N.a.v. van de
opbrengsten
januari 2017
wordt
geëvalueerd
en volgende
stap nader
bepaald.
2016-2017
N.a.v. van de
opbrengsten
januari 2017
wordt
geëvalueerd
en volgende
stap nader
bepaald.
2016-2017

N.a.v. van de
opbrengsten
januari 2017
wordt
geëvalueerd en
volgende stap
nader bepaald.
Leerlingvolgsystee
m laat, op het
gebied van
begrijpend lezen,
een positieve
groei zien.
De ‘Tovanimethode’ sluit
voor de groepen 7
& 8 aan bij de
wijze waarop het
VO (Kennemer
college)
begrijpend lezen
aanbiedt.
Leerlingvolgsystee
m laat, op het
gebied van
rekenen, positieve
groei zien.

Leerlingvolgsystee
m laat, op het
gebied van
spelling,
stabilisatie of
positieve groei
zien.
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methode
technisch lezen.
Implementatie
‘Station Zuid’;
methode
technisch lezen.

Leerlingen
hebben kritische
werkhouding en
zijn in staat om
te gaan met
uitgestelde
aandacht.
Implementatie
‘gedragsblokje’
schoolbreed.
De vier
kapstokregels
zijn
gevisualiseerd
binnen de
school (gang,
aula).
Beleidsplan
Sociale
veiligheid en
burgerschap
wordt
afgemaakt.
Groep 8 sluit
goed aan op het
VO

Groep 4 t/m 6 implementeert
de nieuwe methode.

Teamscholing door Hessel
Schaap.

Maakt afspraken
over de
werkwijze, maakt
gebruik van
elkaars expertise.
Directie/ zoco:
Bewaken
doorgaande lijn
en kwaliteit.
Directie:
Faciliteren
collegiale
klassenconsultati
e
Tijdens bouw- en
teamvergadering
en evalueren.
Team

2016-2017
Implementatie
‘blokjes’
schoolbreed.
2017-2020
Borgen

Leerlingvolgsystee
m laat, op het
gebied van alle
vakken, positieve
groei zien.

Directie

2016-2017
September

Er hangen posters
in de gang aula
waarop de vier
kapstokregels te
zien zijn.

Directie
Team
MR

2016-2017
Sept: dir
Sept: team
Okt: MR

Directie / zoco:
Bewaken
doorgaande lijn
en kwaliteit.

Ter vervanging van het
beleidsplan ‘Sociale
veiligheid’.

Implementere
n.
2018-2020
Borgen

Duidelijke structuur vanaf
januari.
 Geen instructietafel
 Vinger opsteken (leren
vragen stellen, VO wacht
niet met uitleg tot
morgen)
 Aanschaf materialen:
Topklassers Frans,
Sterrewerk Engels, Op
naar het VO …..
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Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR)
-

Meerjarenplan, jaarplan
Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces e.d.)
Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
Beschrijving ouder- leerlingpopulatie
Kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten (incl. 0-meting)
RI&E/Arbomeester (inclusief ziekteverzuim)
Zorgplan, trendanalyses (leerlingzorg)
School ondersteuningsprofiel
Scholingsplan (schoolspecifiek)

Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR)
-

Strategisch beleidsplan
Competentiecyclus
Scholingsplan (bestuur)
Veiligheidsplan
Procedure schorsen en verwijderen
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Bijlage 1

Instemming MR en vaststelling bevoegd gezag
De Medezeggenschapsraad van kbs De Wilgeroos verklaart hierbij instemming te verlenen aan het
schoolplan 2016 – 2020.
Mevr. M. Peels, voorzitter MR

Datum:

Vaststelling bevoegd gezag

De directeur-bestuurder van Stichting Fedra heeft het schoolplan 2016 – 2020
vastgesteld op _______________.
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BIJLAGE 2
Betekenisvol en geïntegreerd onderwijs geven.
Stichting Fedra streeft het geven van betekenisvol en geïntegreerd onderwijs na, zodat onderwijs voorbereidt
op de toekomst en een plaats in de samenleving. Door vakken te integreren wordt het leren door kinderen als
betekenisvol ervaren. Het geheel is meer dan de delen. Methoden en leermiddelen inzetten naar behoefte en
loslaten als dat beter is. Het gebruik van onze omgeving in het leerproces en zoeken naar verbetering. Het
gestructureerd en planmatig blijven werken en bewaken van de leerlijnen, zodat er altijd sprake is van een
beredeneerd en passend aanbod.
Onze ambities zijn:
 dat leerlingen weten waarom ze iets leren (zingeving, betekenis geven)
 dat lesstof altijd aansluit bij de wereld om de leerling heen;
 dat onderzoekend en samenwerkend leren structureel plaats vinden;
 dat leren plaats vindt in een realistische context;
 dat leerlingen zelf keuzes maken en medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces;
 dat leren steeds een sociale activiteit is;
 dat leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen en hun talenten kennen en benutten;
 dat scholen de formele leefwereld (school) verbinden met de informele leefwereld (thuis, social
media, clubs, gaming);
 dat de lesstof (planning, leerlijn, onderwijskundig, didactisch) op maat is.
De scholen van Fedra bieden vernieuwend en toekomst gericht onderwijs
Door voortdurende innovatie blijv en we het onderwijs ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend:
we zorgen dat we zelf ‘over muurtjes heen kijken’, om te durven verbeteren en vernieuwen. We zoeken naar
nieuwe ontwikkelingen en omarmen deze na toetsing aan onze kernwaarden. We bieden ervaringsleren ,
onderzoekend leren en mogelijkheden om te experimenteren. We verdiepen ons in de veranderede rollen van
de leerkrachten, van de leidinggevende en de ouders.
Bij toekomstgericht onderwijs spreken we onder andere over 21st century skills. Onderwijs en leren zien er in
de toekomst ongetwijfeld heel anders uit, niet alleen qua leermiddelen, maar ook op het gebied van
onderwijsdoelen, werkwijzen en zelfs de plek van het onderwijs. Innovatie op het terrein van de digitalisering
wordt niet door politiek o het bestuur voorgeschreven. Teams onderzoeken, experimenteren en bepalen zelf
op welke wijze de leerlingen het beste voorbereid kunnen worden op de steeds veranderende samenleving en
hun toekomstige arbeid.
Onze ambities zijn:
 dat 21st century skills een duidelijke plaats hebben gekregen in het onderwijsaanbod (samenwerken,
creativiteit, programmeren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, onderzoeken,
nieuwsgierig zijn;
 dat leerroutes steeds verder gepersonaliseerd worden;
 dat we leerlingen meer groeperen op niveau dan op geboortejaar;
 dat we actief op zoek gaan naar bij ons passende onderwijsvernieuwingen;
 dat we nieuwe, innovatieve praktijken uitproberen;
 dat (materiele) voorzieningen, die innovaties ondersteunen in de school.
Fedra-personeel blijft in ontwikkeling
De leerkracht is de spil van het onderwijs in de groep, degene die passend en kwalitatief goed onderwijs
realiseert. De leerkracht beïnvloedt de prestaties van kinderen voor een belangrijk deel. De wijze waarop
kinderen leren, verandert; de middelen waarmee zij leren veranderen. Daarmee verandert ook de didactische
en pedagogische aanpak. Hoe beter de leerkracht is toegerust om het onderwijs aan de verschillende kinderen
in de groep te verzorgen, hoe hoger de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Voor de leerkracht is
voortdurende ontwikkeling van zijn vakmanschap vanzelfsprekend. De leerkracht is geen eiland. Het team
vormt een professionele leergemeenschap en is als groep verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
Een belangrijk deel van de deskundigheidsbevordering wordt daarom onder regie van de directie
georganiseerd: teamontwikkeling en leren van en met elkaar.
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Onze ambities zijn:
 Dat startende leerkrachten begeleiding krijgen en in maximaal drie jaar basisbekwaam zijn;
 Dat alle leerkrachten zeven jaar na de start van hun loopbaan volledig vakbekwaam zijn; dit betekent
dat zij beschikken over de vereiste vaardigheden op didactisch en pedagogisch gebied en voldoende
kunnen differentiëren om onderwijs op maat te kunnen bieden.
 Dat alle leerkrachten de vaardigheden beheersen om onderzoekend leren vorm te geven;
 Dat alle leerkrachten de 21st century skills onderdeel laten zijn van het onderwijsaanbod;
 Dat vormen van collegiale visitatie worden ingezet om de school en individuen zich verder te laten
ontwikkelen;
 Dat de Fedra Academie directies ondersteunt op basis van vraagsturing met schooloverstijgende
incompany trainingen bij het realiseren van de organisatie doelen;
 Dat alle directeuren voldoen aan de competenties die vereist zijn voor het landelijke
schoolleidersregister;
 Dat Fedra voor creatieve, flexibele en tijdelijke oplossingen zorgt om talenten op schooloverstijgend
niveau te kunnen benutten.
De scholen van Fedra werken structureel samen met ouders en (keten)partners
Goed onderwijs vraagt regelmatige bezinning op wat straks voor kinderen belangrijk is. Onze onderwijstijd
vinden we niet toereikend om de brede ontwikkeling van kinderen volledig tot zijn recht te laten komen.
Daarom werken we nauw samen met andere professionele partners, waarbij we streven naar aansluiting
tussen hun aanbod en ons onderwijs.
We zoeken naar een goede afstemming met het voorgezet onderwijs, op basis van wederkerigheid, zodat de
ontwikkeling van kinderen naar hun maatschappelijke rol een doorgaande lijn heeft.
Onze belangrijkste partners echter zijn de ouders van de kinderen: in een open en wederkerige samenwerking
respecteren we elkaars rol en werken we met verende krachten aan de ontwikkeling van kinderen.
Onze ambities zijn:
 Dat ouders en Fedra-scholen educatieve partners zijn;
 Dat het voortgezet onderwijs en Fedra-scholen educatieve partners zijn;
 Dat scholen educatieve partners vinden in de professionele aanbiederwijs van naschoolse activiteiten,
op het gebied van sport, cultuur en techniek, in aansluiting op het onderwijs op school.

De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van technologische hulpmiddelen
ICT-ontwikkelingen beïnvloeden het werk en vooral het leren diepgaand. Kennis snel toegankelijk en parate
kennis heeft een andere waarde dan voorheen. Ook de verwerking van informatie gaat anders. ICT maakt veel
mogelijk wat we anders niet of minder goed zouden kunnen: maatwerk realiseren in inhoud, tijd en plaats.
Kinderen krijgen met behulp van ICT directe feedback op wat zij doen en dat bevordert het ontwikkelproces.
Digitalisering in de breedste zin biedt mogelijkheden om het werk van de leerkracht effectieven en efficiënter
te maken. Zo maakt de leerkracht de handen vrij voor bijvoorbeeld het sociale aspect in de klas, individuele
aandacht, oudergesprekken of komt er meer tijd voor voorbereiding en nazorg. Daarnaast rust op ons de plicht
om leerlingen mediawijs te maken.
Onze ambities zijn:
 Dat het onderwijsaanbod daar waar mogelijk gedigitaliseerd en gepersonaliseerd is;
 Dat technologische hulpmiddelen een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod;
 Dat leerkrach ten en leerlingen beschikken over vaardigheden om alle media optimaal te benutten.
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BIJLAGE 3
Leerplankader ICT-(basis)vaardigheden (bron: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl).
ICT-(basis)vaardigheden bestaat uit een aantal onderdelen:
 Basisbegrip ICT: het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken;
 Infrastructuur: het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen
van verschillende apparaten en programma's en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van
informatie;
 Standaardtoepassingen: het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen en andere
softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en
betalingsverkeer;
 Veiligheid: op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten in het kader
van persoonlijke en financiële gegevens.
Iemand beschikt over ICT-(basis)vaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers,
computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende
interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het om het bedienen van de computer en bijbehorende
standaard kantoortoepassingen en softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking,
samenwerking en betalingsverkeer. Daarnaast heeft hij/zij een basisbewustzijn van beveiligings- en
privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.
ICT-(basis)vaardigheden

De leerling…

Basisbegrippen ICT

Kan basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken
benoemen
Kan onderdelen van een computer en hun functie benoemen
Kan onderdelen en hun functie van een computernetwerk benoemen

Infrastructuur technologie

Kan apparaten aansluiten, bedienen en onderdelen benoemen
Kan afhankelijkheden in de infrastructuur uitleggen en de relatie tussen
onderdelen benoemen
Kan financiële consequenties van het gebruik van technische infrastructuur
inschatten
Kan uitleggen waar eigen informatie is opgeslagen is en hoe deze
toegankelijk is
Kan verschillende interactievormen gebruiken om apparaten en programma's
bedienen
Kan verschillende navigatievormen benutten
Kan openbaar toegankelijke relevante en bruikbare informatie ontsluiten en
delen
Kan persoonlijke informatie lokaal en op afstand bewaren, ordenen,
ontsluiten en delen

Standaardtoepassingen

Kan standaard kantoortoepassingen effectief en efficiënt gebruiken
Kan effectief en efficiënt een tekstverwerker gebruiken op basis van
vooropgestelde criteria
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Kan effectief en efficiënt een spreadsheet en database gebruiken op basis
van vooropgestelde criteria om gegevens te ordenen en berekenen
Kan effectief en efficiënt presentatiesoftware gebruiken op basis van
vooropgestelde criteria voor weergave
Kan effectief en efficiënt beeldbewerking software voor video's en foto's
gebruiken op basis van vooropgestelde criteria
Kan effectief en efficiënt communicatiesoftware waaronder e-mail en video
gebruiken op basis van vooropgestelde criteria voor samenwerking
Kan online betalingsverkeer regelen en kan op basis van vuistregels een
passende vorm van online betaling kiezen
Kan internettoepassingen zoals browser en e-mail effectief en efficiënt
gebruiken
Veiligheid

Kan de relatie tussen accounts, privacy en persoonlijke informatie aangeven
Kan eigen beveiligings- en privacyaspecten van internetgebruik voor zichzelf
en voor anderen benoemen
Kan op basis van vuistregels eigen veiligheid rondom betalingsverkeer
inschatten
Kan beoordelen of informatie logisch, consistent en realistisch is
Kan representatie van gegevens op consistentie beoordelen

Leerplankader informatievaardigheden (bron: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl).
Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De
systematiek is vastgelegd in zes stappen:
1. Informatieprobleem formuleren: vastleggen van het informatieprobleem en welke informatie en
gegevens nodig zijn om de taak uit te kunnen voeren;
2. Zoekstrategieën: strategieën om informatie te zoeken, het bepalen van de mogelijke bronnen en het
selecteren van de beste bron;
3. Verwerven en selecteren van informatie: het verzamelen van informatie op basis van zoek- en
selectiecriteria, het selecteren van informatie op basis van bruikbaarheid en betrouwbaarheid;
4. Verwerken van informatie: het verwerken van informatie in tekst, tabellen, grafieken, daarbij
antwoord gevend op het informatieprobleem door conclusies te trekken, een standpunt in te nemen
en te onderbouwen en suggesties te doen voor nader onderzoek;
5. Presenteren van informatie: de informatie uit meerdere bronnen wordt georganiseerd en het
resultaat van de taak wordt gepresenteerd;
6. Evalueren en beoordelen: terugkijken op het proces en de uiteindelijke resultaten van het doelgericht
en systematisch omgaan met informatie, waarbij het resultaat wordt beoordeeld op betrouwbaarheid,
bruikbaarheid en relevantie.
Informatievaardigheden

De leerling...

Informatieprobleem
formuleren

Kan, uitgaande van een gegeven of zelf geformuleerde (onderzoeks)vraag,
nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

27

Zoekstrategieën

Kan bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen voor het
beantwoorden van de vraag
Kan bepalen of de benodigde informatie ook daadwerkelijk beschikbaar is
en waar
Kan een effectieve en efficiënte zoekstrategie opstellen
Kan de zoekstrategie, zo nodig, bijstellen

Verwerven en selecteren van
informatie

Kan de voor het beantwoorden van een vraag of probleem benodigde
informatie verwerven en daaruit een selectie maken
Kan de informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en
representativiteit

Verwerken van informatie

Kan de gevonden informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor het
beoogde doel
Kan informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
Kan een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren

Presenteren van informatie

Kan een passende (schriftelijke of mondelinge) presentatievorm kiezen
Kan gebruik maken van een adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

Kan het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid en
betrouwbaarheid
Kan het doorlopen proces evalueren

Leerplan Mediawijsheid (bron: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl)
Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd
die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:
 Medialisering van de samenleving: bewust zijn van en inzicht hebben in de medialisering van de
samenleving, en het effect daarvan vanuit verschillende perspectieven (politiek, beleid, maatschappij,
cultuur, individu) kunnen belichten;
 Media en beeldvorming: bewust zijn van en inzicht hebben in de manier waarop media de
werkelijkheid kleuren, de rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming en overdracht
van normen en waarden, op welke manier media van invloed zijn op beeldvorming en overdracht van
normen en waarden;
 Media, ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden: om kunnen gaan met apparaten,
software en toepassingen, kennis en vaardigheden in toepassingen die privacy en veiligheid moeten
waarborgen, basisvaardigheden die zich richten op het toewijzen van informatie en het bewust en
kritisch gebruiken van informatie;
 Creëren en publiceren van media: begrijpen hoe media gebruikt worden, zelf media kunnen
produceren en creëren en daar doelen mee kunnen realiseren en daarop reflecteren;
 Media, participatie en identiteit: doelbewust participeren in sociale netwerken, samen met anderen,
en daarop kunnen reflecteren; de veiligheid, privacy en de participatie van zichzelf en anderen
bewaken en beschermen.
In de uitwerking staan de thema's waarbij het gaat om de competentie 'begrip' vooraan, gevolgd door de
thema's waarbij gebruik, creatie en participatie centraal staan. Mediawijsheid is hiermee een belangrijk
onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis)vaardigheden en
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informatievaardigheden. Gezien het belang van ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden (zie o.a.
Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014) worden deze vaardigheden naast mediawijsheid verder uitgewerkt.
Mediawijsheid

De leerling…

Medialisering van de
samenleving

Kan de rol van media betrekken op het eigen gedrag en dat van de
samenleving
Kan de invloed van de media op overheid, beleid, maatschappij en
cultuur aan de hand van voorbeelden uitleggen
Kan de rol van media op het proces van politieke besluitvorming
beschrijven

Media en beeldvorming

Kan de rol van de media en de invloed op beeldvorming en daarmee de
werkelijkheid aangeven
Kan de overdracht van normen en waarden door media en commercie
beschrijven
Kan de invloed van de media op gedrag en houding beschrijven,
onderzoeken en analyseren
Kan fictie en werkelijkheid in de media onderscheiden
Kent de commerciële motieven van media, zoals die van sociale
netwerken

Media, ICT-(basis)vaardigheden en
informatievaardigheden

Exploreert actief de mogelijkheden van software, apparaten en
toepassingen
Kan diverse software, apparaten en toepassingen gebruiken
Kan beveiligingsrisico's en privacyaspecten voor zichzelf en anderen
benoemen
Kan informatie bewaren en beheren
Kan verschillende media gebruiken om informatie te ontsluiten en te
delen
Heeft een kritische houding ten aanzien van informatiebronnen
Kan beoordelen of informatie logisch, consistent en realistisch is
Kan representatie van gegevens op juistheid beoordelen
Kan informatie effectief met anderen delen
Kan op basis van vuistregels eigen veiligheid rondom betalingsverkeer
inschatten
Kan eigen mediagebruik en mediaconsumptie analyseren en doseren
Kan aangeven welke media voor welk doel gebruikt kunnen worden
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Kent de intenties van verschillende soorten mediagebruik (zoals
informatie, vermaak, verbinding, commercie, gezondheid)

Creëren en publiceren van
media

Heeft inzicht in de mogelijkheden van beeldtaal en audiovisuele
communicatie
Kan content produceren met behulp van diverse apparaten en
toepassingen
Kan content publiceren via internet
Kan de werkelijkheid beïnvloeden met media

Media, identiteit en
participatie

Kan de relatie tussen media, identiteit en privacy uitleggen aan de hand
van voorbeelden
Kan doelbewust in sociale netwerken participeren en participatie van
anderen bevorderen
Kan bewust een eigen digitale identiteit vormgeven
Kan binnen sociale netwerken de relevantie en waarde van informatie
inschatten, en bewust informatie delen
Kan eigen privacy en veiligheid bewaken en die van anderen
respecteren
Kan de impact van wereldwijd publiceren aangeven en consequenties
benoemen
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Samen sterk
Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen.
‘Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen’
schrijft Noëlle Pameijer in het boek Samen sterk. De auteur behandelt ouderbetrokkenheid vanuit het kader
van handelingsgericht werken (HGW).
Ouderbetrokkenheid en samenwerking
Bij de samenwerking tussen school en ouders is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen uit te spreken.
Wat verwachten school en ouders van elkaar? Verwoordt deze verwachtingen helder en op een positieve
manier.
Onderwijsondersteunend gedrag van ouders
Er zijn vier aspecten waarin het onderwijsondersteunend gedrag van de ouders tot uiting komt:
- Aanmoedigend gedrag: betrokkenheid bij het onderwijs aan je kind.
- Ontwikkelingsondersteunend gedrag: het schools leren thuis (spelenderwijs) stimuleren.
- Voorwaardenscheppend gedrag. Bijvoorbeeld toezicht op het eten, spelen en slaappatroon.
- Direct onderwijsondersteunend gedrag. Bijvoorbeeld het helpen bij het huiswerk.
Een constructieve samenwerking zorgt voor positieve aspecten. Uit onderzoek blijkt het volgende:
- Samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind.
- Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind.
- Als ouders de aanpak van de leraar steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen.
- Samenwerken zorgt voor een daling van de leerlingenabsentie en voor een hogere opkomst van ouders bij
besprekingen op school.
Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind
als leerling het beste. Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, kunnen ze veel van en met
elkaar leren.
Ouders en HGW
Een van de uitgangspunten van HGW gaat over constructief samenwerken. ‘De samenwerking tussen leraren,
kinderen en hun ouders is noodzakelijk voor goed onderwijs’. Dit behelst het volgende:
- School en ouders werken samen aan schoolsucces.
- De wisselwerking tussen het kind, de ouders en de leerkracht is een belangrijk thema.
- Het gaat erom wat het kind, de ouders en de leerkracht nodig hebben voor succes op school.
- De positieve aspecten van het kind, de ouders en de school zijn belangrijk.
- De werkwijze is doelgericht, in stappen en transparant.
Samenwerken is meer dan alleen elkaar informeren. Dat is namelijk eenrichtingsverkeer. Op
handelingsgerichte wijze samenwerken is tweerichtingsverkeer.
Onderwijsbehoeften
Gesprekken blijven vaak hangen in het bespreken van problemen. Bij HGW draait het niet om wat het kind
heeft (ADHD, enz.), maar om wat het kind nodig heeft. Om deze onderwijsbehoeften te bepalen, heeft HGW
hulpzinnen geformuleerd. Bijvoorbeeld: Deze leerling heeft:
- Uitleg nodig die…
- Opdrachten nodig die…
- Een leerkracht nodig die..
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Deze hulpzinnen helpen bij het uitwerken van de gewenste aanpak. Hierbij wordt de kennis en ervaring van alle
betrokkenen – ouders, leerling, leerkracht - benut. Bij het bespreken van de aanpak zijn twee vragen belangrijk.
De eerste is: Wat doen we al wat werkt? Daar ga je mee door. De tweede is: Wat kan beter?
Positieve aspecten
Om te bedenken wat beter kan en welke aanpak daarbij past, is het noodzaak om te kijken naar de positieve
aspecten van de betrokkenen. De positieve aspecten zijn de sleutel tot succes. Waarom?
- Positieve aspecten zijn bruikbaar in de aanpak, soms biedt het zelfs de oplossing.
- Door te focussen op positieve kenmerken wordt het totaalplaatje genuanceerder.
- Positieve aspecten zorgen voor ambitieuze doelen en optimistische toekomstverwachtingen.
- Door het benoemen van positieve kenmerken stijgt het zelfvertrouwen en zorgt weer voor een toename van
de motivatie.
- Het is goed voor de sfeer in het gesprek.
- Het effect van feedback is het grootst als de verhouding tussen kritische en positieve feedback 1 op 4 is. Dat
betekent concreet: vier complimenten bij een verbeterpunt.
Er zijn acht aandachtsgebieden met betrekking tot het functioneren van de leerling. De verschillende
aandachtsgebieden zijn:
- leerprestaties
- speel/werkhouding
- cognitief functioneren
- sociaal-emotioneel functioneren
- creatieve, muzikale en beeldende vaardigheden
- lichamelijk functioneren
- specifieke interesses en talenten
- welbevinden op school
Nu kan het zijn dat een leerling op één of meer gebieden niet goed functioneert, maar dan zijn er nog veel
terreinen waarop het wél goed gaat. Die gebieden kunnen een hulpmiddel zijn om het probleem aan te
pakken.
Constructief samenwerken
Bij constructief samenwerken zijn tien aandachtspunten die houvast geven. Enkele van die punten zijn:
- Leerkrachten en ouders hebben een gemeenschappelijk belang, maar ze hebben eigen
verantwoordelijkheden.
- Het gedrag van een kind kan op thuis anders zijn dan op school. Door dit te realiseren, kan je een wellesnietes discussie voorkomen. Ga voor een dialoog in plaats van een discussie.
- In het gesprek komen de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht
en de ouders aan de orde.
Soorten gesprekken (moet je hier niet aangeven dat het een soort samenvatting is uit het boek?)
De volgende hoofdstukken behandelen de soorten gesprekken en de stappen van de 1-zorgroute.
Tips bij het communiceren
Het laatste hoofdstuk staat boordevol tips die nuttig zijn bij een gesprek op school. Enkele voorbeelden:
- Houdt de volgende opzet in je achterhoofd: van overzicht (wat is er aan de hand?) via inzicht (hoe zou het
kunnen komen?) naar uitzicht (wat doen we eraan?).
- Als de problemen vaag blijven, vraag dan naar concrete voorbeelden.
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- Blijf niet te lang stilstaan bij het bespreken van de problemen, maar ga bij herhaling door naar de analyse.
- Geef duidelijk je grenzen aan en vraag bij de ander ook naar zijn/haar grenzen.
Het boek sluit af met een aantal nuttige bijlagen. Een van de bijlagen geeft de uitkomsten van wetenschappelijk
onderzoek op een goed leesbare manier weer. Een andere bijlage bespreekt de voor- en nadelen van labels in
het onderwijs.
Samen sterk is geschreven voor ouders, maar omdat het over de samenwerking tussen school en ouders gaat is
het ook heel geschikt voor intern begeleiders, leerkrachten en de schooldirectie.
(moet deze tip er echt in?) Een tip voor scholen: Breng dit boek onder de aandacht van ouders. Geef er
bijvoorbeeld aandacht aan op een informatieavond, op de website of in de nieuwsbrief. Een goede
samenwerking tussen ouders en school heeft een positief effect op het schoolsucces.
N.a.v. Noëlle Pameijer, Samen sterk, Uitgeverij Acco 2012, ISBN 978 90 334 8946 4, € 19, 95. Het boek is te
bestellen bij Uitgeverij Acco.
Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin
ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het
kind, de leerling.
Van ouderbetrokkenheid wordt het kind, de leerling, beter. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken
hebben dat namelijk aangetoond in de afgelopen jaren. Als een school in ouderbetrokkenheid investeert,
investeert zij dus gewoon in de kwaliteit van de school. Door: Peter de Vries- principal-consultant bij CPS
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