
1. Algemene gegevens

1.1. School en organisatie
Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze
onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn
verdeeld in 15 clusters. Daarnaast hee  SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-
Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

Contactgegevens:
SKOzoK
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201
info@skozok.nl

1.2. School en haar omgeving
Naam:                                       Basisschool “De Grasspriet”

Adres:                                        Van de Venstraat 9

                                                     5555 KK Valkenswaard

Telefoon:                                 040- 2012908

E-mail:                                      infodegrasspriet@skozok.nl

Internet:                                 www.degrasspriet.nl

Denominatie:                       katholiek

Aantal leerlingen:              128 (verwacht per 01-10-2019)

Aantal leerkrachten:        7

Onderwijsassistenten:    4

Directeur:                              Christ Mandigers

Bestuur:                                 SKOzoK , Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven

Tel.                                           040 - 2531201

College van bestuur:       drs. Ingrid Sluiter en drs. Stan Vloet

Schoolplan BS De Grasspriet 2019-2023

mailto:infodegrasspriet@skozok.nl
http://www.degrasspriet.nl


De schoolgeschiedenis
De Vlaswiek (de voormalige school) is ontstaan in 1985 door de integratie van de St. Annakleuterschool en de St. Lucas lagere school tot
basisschool. Sinds 1986 waren wij gehuisvest in het gebouw, dat dateert uit 1954 en in 1995 is gerenoveerd. Op 7 november 2012 hebben we
het nieuwe gebouw betrokken. 

Vanwege de samenwerking met nieuwe partners in het kindcentrum is besloten ook een nieuwe naam te kiezen. “De Grasspriet” is een
kindcentrum in de wijk Turfberg-Zuid. De school ligt in een rustige omgeving in het zuidoostelijke gedeelte van Valkenswaard. Het gebouw
bestaat uit een basisschool, een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Daarmee vormt de voorziening een bindend element in de wijk.
De medewerkers van “De Grasspriet” willen de kinderen als een grassprietje laten groeien in hun ontwikkeling. Een grassprietje groeit niet
door eraan te trekken, maar door het sprietje licht, lucht, water en voeding te geven. Zo willen wij onze kinderen een inspirerende omgeving
bieden waarin leren en leren leren centraal staan. Een grassprietje groeit niet alleen. Gras groeit in pollen. Zo ontwikkelen de kinderen zich
samen met andere kinderen; ze leren met en van elkaar. Gras blij  groen ondanks wind, regen, zon of koude. Kinderen leren normaal
gesproken altijd; zij hebben in zich dat ze willen groeien.



2. Missie, visie en koers

2.1. Van de organisatie
Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Visie
Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast
stimuleren we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze
(het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds
kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in
samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de
draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en
met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te di erentiëren naar relevante
kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.

2.2. Van visie naar koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en
tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij
digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed
krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale
innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals
en tal van andere partners.

Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie, ontstaat onze koers voor de komende
planperiode.

We zetten maximaal in op twee focuspunten:
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk organiseren

2.3. Koersplan 2019 -2022
Met ons Koersplan geven we richting aan de organisatie.  Voor elk schooljaar zijn jaardoelen geformuleerd. In 2019 zijn we gestart met ons
nieuwe Koersplan, dat loopt tot 2022. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden de focuspunten van ons Koersplan verder toegelicht.



3. Focuspunt Excellent in leren leren

3.1. Toelichting
In ons primaire proces richten wij ons op het optimaal ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen er bij iedere leerling uit halen wat erin zit.
Dat doen wij met een goede balans in aandacht voor de drie ontwikkelingsgebieden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve
ontwikkeling en de ontwikkeling in leren leren. We streven naar optimale betrokkenheid en welbevinden van onze leerlingen, minimaal een
gemiddeld niveau op de cognitieve leeropbrengsten per school en excellent toegeruste leerlingen voor het vervolg van hun
(school)loopbaan.

Dat betekent dat onze leerlingen leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij richten we ons op het
aanleren van vaardigheden in de vorm van zestien leerstrategieën, zodat we leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij
en zij stapsgewijs (mede-)eigenaar van hun leerproces worden. Hierin vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun eigen leerproces leren
evalueren en reflecteren vanuit gestelde doelen en hierdoor zicht hebben op hun eigen vorderingen. Voor de motivatie van leerlingen is het
een essentiële voorwaarde dat zij het belang van de kennis en de toepassing ervan leren. Betekenisvol leren blij  daarbij het uitgangspunt.
Dat vraagt dat we blijven investeren in de bewustwording van leerlingen: in hoeverre hebben zij hier zelf invloed op en hoe kunnen zij hun
ontwikkeling het beste vormgeven? Dit start met het inzicht geven in leren en de resultaten daarvan (zelf volgen). Hiervoor hebben leerlingen
ruimte en vertrouwen nodig, maar ook sturing en begeleiding door de leerkracht. Hoe meer zelfsturend de leerling is, hoe minder sturing
nodig is en hoe meer de leerkracht begeleider wordt in plaats van leider. De leerling krijgt vrijheid binnen de verantwoordelijkheid die hij/zij
aankan. Ook stimuleert het leerlingen om met en van elkaar te leren. Leren leren is geen apart vak, maar is zoveel mogelijk geïntegreerd in
het leerproces.

Leren leren passen wij op alle niveaus toe: voor onze leerlingen en voor al onze collega’s. Als onze collega’s zich in het eigen handelen en in
hun eigen professionalisering focussen op excellent worden in leren leren, dan bereik je dat ook bij de leerlingen. Bij leerlingen sluiten we aan
op hun ontwikkelfase en werken we aan leren leren. Onze collega’s geven het goede voorbeeld. Zij zorgen ervoor dat zij actief kennis opdoen
over de laatste onderwijskundige inzichten. Zij verbeteren hun pedagogische en didactische vaardigheden, zodat zij optimaal afstemmen op
de leerbehoe e van de leerlingen. Collega’s werken samen om het best mogelijke aanbod aan al onze leerlingen te bieden en zetten daar
elkaars talenten op in. Door meer te di erentiëren binnen teams en binnen de organisatie, benutten we de aanwezige kwaliteiten maximaal
en houden we de belastbaarheid van onze collega’s op peil.

3.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan
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4. Focuspunt Gemeenschappelijk organiseren

4.1. Toelichting
Gemeenschappelijk organiseren betekent dat wij de driehoek leerling-ouders-collega’s verbinden met alle betrokkenen binnen en buiten
SKOzoK vanuit onze gedeelde ambitie. Met een verbonden leergemeenschap bevorderen wij de samenwerking tussen onze collega’s, zowel
binnen als tussen scholen en clusters, ouders en leerlingen. Zo verbeteren wij de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs en ontstaat een
gedeeld bewustzijn van ‘wij zijn SKOzoK’. Door gemeenschappelijk te organiseren, creëren wij ook een flexibelere organisatie, waarbij de
gezamenlijke doelen van de organisatie leidend zijn, we optimaal gebruik maken van kwaliteiten, minder kwetsbaar zijn, e iciënter werken
en weerbaarder zijn tegen de krimp in onze omgeving. Het koersplan is leidend in onze organisatie en bepaalt daarmee de doelen van de
schoolplannen.

Verbinding binnen schoolteams
Voor goede onderwijskwaliteit zijn de schoolteams de belangrijkste succesfactor. Een lerende en onderzoekende houding van onze collega’s
zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie hiervan. Gemeenschappelijk organiseren gee  ons de mogelijkheid onze collega’s meer vanuit
hun kracht in te zetten en hun kwaliteiten beter te benutten. Dit betekent onder andere dat we binnen schoolteams taken verdelen in plaats
van dat iedereen alles moet kunnen en doen. Op die manier kunnen we e iciënter en gerichter werken.

Verbinding binnen de organisatie
Binnen de organisatie verdelen we de taken vanuit de overtuiging dat we samen verantwoordelijk zijn voor al onze leerlingen. Iedereen, op
school-, cluster- en organisatieniveau, draagt bij aan het succes op gemeenschappelijk niveau. De persoonlijke ontwikkeling van onze
collega’s wordt versterkt door in te zetten op gemeenschappelijk leren. Ontwikkeling wordt gefaciliteerd door professionaliseringstrajecten
voor al onze medewerkers in wisselende samenstellingen, door middel van collegiale consultatie, praktijkgericht leren en een breed
professionaliseringsaanbod.

Verbinding met ouders
Het partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind en hun verbondenheid met de school willen we
verder versterken. Hun betrokkenheid en inbreng van expertise hierin is voor ons van groot belang. Uitgangspunt is wederzijds respect en
vertrouwen. Leerkrachten zijn duidelijk over hun verwachtingen naar de leerling en de ouders en vice versa, zowel over de leerontwikkeling
(didactisch partnerschap) als over zelfstandigheid, moreel besef en sociale vaardigheden (pedagogisch partnerschap). Zo kan er gezamenlijk
gewerkt worden aan het partnerschap in het belang van de leerling. School en ouders communiceren in dialoog. Betrokkenheid van beide
kanten over de leefwereld van de leerling, thuis en op school, blij  van groot belang om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te
begeleiden.

Verbinding met ketenpartners en maatschappelijke partners 
SKOzoK is een open organisatie die graag de interactie aangaat met haar ketenpartners ter bevordering van de onderwijskwaliteit en het
welzijn van leerlingen en collega’s. De voornaamste partners zijn gemeenten, verenigingen en voorzieningen in de omgeving, samenwer‐
kingsverbanden, opvangpartners, voortgezet onderwijs en maatschappelijke partners. Wij streven naar een breed aanbod in actieve
afstemming met onze ketenpartners.

4.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan





5. Onze school

5.1. Missie en visie

Onze visie
 We willen dat de Grasspriet een school is waar kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op, in eerste instantie de middelbare school,
maar ook op hun latere leven. We willen het maximale uit uw kind halen zodat hij/zij zich hier optimaal kan ontwikkelen.

Hieronder staan onze 6 kernwaarden beschreven

 1.Welbevinden/relatie

Iedere leerling voelt zich welkom, begrepen en gewaardeerd. Dit is de basis om tot verdere ontwikkeling te komen. Leerkrachten stimuleren
dit door het geven van oprechte aandacht, positieve feedback, complimenten en vertrouwen.

Op de Grasspriet kan en mag iedere leerling zichzelf zijn. De leerkrachten en leerlingen accepteren dit en houden zichtbaar rekening met
elkaars verschillen.

“Ik ben uniek en dat mag!”

 2. Zelfstandigheid/ autonomie

De leerlingen worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De rol van de leerkracht verandert van leidend naar
begeleidend. De leerkracht gee  de leerlingen door slimmer te organiseren meer ruimte, daagt de kinderen uit om zelf initiatief te nemen,
gee  de leerlingen vertrouwen en stimuleert ze om probleemoplossend te werken. De leerlingen ontwikkelen zelf reflecterend vermogen en
ontdekken hun goede en hun ontwikkelpunten. Vanuit dit vermogen leren ze zelf hun leerproces beter aan te sturen en verder vorm te
geven.

“Kun je even stil zijn juf, ik leer zelfstandig!!”

'Klein beginnen om groot(s) te
worden'



3. Samen leren/ werken

Leerlingen leren door middel van coöperatieve werkvormen van en met elkaar.

“alleen ga je sneller, samen kom je verder”

‘Samen leren door samen te werken’. De leerkracht stimuleert het werken op een coöperatieve manier. Als leerlingen in groepen werken,
nemen ze op gelijke wijze deel aan een gezamenlijke taak. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen prestatie, maar voor de
prestatie van de hele groep. Deze werkvormen bevorderen de betrokkenheid en zorgen daarnaast voor een hoger leerrendement.

 4. Betrokkenheid

De leerlingen moeten zich op een intrinsieke manier gemotiveerd voelen tijdens het volgen van onderwijs. Leerkrachten stimuleren dit door
de leerlingen mee te laten denken over de inhoud en werkwijze van het onderwijs. De opdrachten die de leerlingen krijgen hebben betekenis
en vinden zoveel mogelijk plaats in een “echte “context. Ze doen ook een beroep op de verschillende intelligenties van de leerlingen.
Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie positief gestimuleerd.

Betrokkenheid is dat je niet wilt stoppen, omdat het zo leuk is

Er wordt door de leerkrachten steeds vaker afgeweken van de gebruikelijke methodes om de opdrachten meer betekenis te geven. De doelen
zijn hierbij leidend.

5. Uitdagingen

De leerlingen worden uitgedaagd met opdrachten die net iets meer vragen dan wat de leerling al kan en weet. Ze worden hierbij gestimuleerd
om uit hun comfortzone te komen. De leerkracht creëert hiervoor ruimte en mogelijkheden. Het proces is hierbij belangrijker dan het
uiteindelijke antwoord of doel. “Kinderen mogen verdwalen in de goede richting”.

“Het voelt goed om te verdwalen in de goede richting”

De leerkracht hee  hierbij een coachende rol. Door het stellen van hoge maar realistische eisen, het stellen van de juiste vragen, door goed te
luisteren en door het geven van vertrouwen stimuleert de leerkracht de leerling om een extra stap in hun ontwikkeling te maken.

 6. Talenten

Ieder kind beschikt over een aantal talenten/ intelligenties. Alle leerlingen krijgen de kans om deze talenten te ontdekken, verder te
ontwikkelen en aan elkaar te laten zien. Er wordt gekeken naar wat een leerling wel kan, in plaats van wat hij/zij niet kan. Hierdoor krijgt
talent meer kans zich te ontwikkelen.

De leerling moet het stralende middelpunt zijn, bij de ontwikkeling van zijn/haar eigen leerroute. De leerroute die past bij zijn/haar talent.

“Laat de rups niet harder lopen, maar probeer de vlinder te bevrijden” 

 

                                                                                                  



5.2. Van visie naar koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en
tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij
digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed
krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale
innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals
en tal van andere partners.

Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie, ontstaat onze koers voor de komende
planperiode.

We zetten maximaal in op twee focuspunten:

- Excellent in leren leren

- Gemeenschappelijk organiseren

Waar willen we in 2023 staan?

In 2023 willen we een school zijn waarin leerkrachten en leerlingen op een betekenisvolle manier van en met elkaar leren. Hierbij creëren we
een krachtige en inspirerende leeromgeving voor de leerlingen, waarbij de inzet van ICT en belangrijke rol speelt.

We zien leerlingen die:

zelfsturing geven aan hun eigen leerproces.

zelf initiatieven nemen.

op een coöperatieve manier samenwerken.

hun talenten tot bloei laten komen en aan elkaar laten zien.



We zien leerkrachten die:

leerlingen hun eigen leerstijl laten ontdekken.

leerlingen inzicht geven in hoe ze het beste kunnen leren.

leerlingen op structurele wijze leerwijzen/ strategieën aanbieden.

leerlingen leer- bevorderende feedback geven.

leerlingen hun talenten laten ontdekken en ze de mogelijkheid bieden deze in te zetten.

We zien dat er op structurele wijze binnen alle groepen groepsdoorbrekend gewerkt wordt.

We richten onze aandacht op Leren-leren

“Een actief en constructief proces waarin de leerling doelen stelt voor zijn eigen leren en probeert zijn kennis, motivatie en gedrag te
monitoren, te reguleren en te controleren. Het leren-leren wordt gekaderd door een doel en de kenmerken van de omgeving“.

Leerlingen geven zelf sturing aan hun eigen leerproces. Het zelf ontwikkelen van probleemoplossend vermogen speelt hierin een belangrijke
rol. Leerlingen kiezen bij een “probleem” zelf voor een passende leerwijze om het probleem aan te pakken. Nemen zelf initiatief en werken
hierbij op een coöperatieve manier samen. Ze sturen daar waar nodig hun aanpak aan.

De 7 kernvaardigheden die leerlingen hierbij moeten ontwikkelen zijn: probleemoplossend vermogen, ICT vaardig, creativiteit,
communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en samenwerken.

Hoe gaan we dat bereiken?

In het schooljaar 2018-2019 hebben we samen met het team onze visie voor de komende jaren uitgezet. Samen hebben we onze koers
bepaald en weergegeven in concreet leerkrachtgedrag en passende onderwijsvorm.

De focus ligt de komende jaren op de uitgezette richting. Tijdens teamvergaderingen en studiemomenten wordt hier op structurele wijze
aandacht aan besteed. Naast deze momenten creëren we ook structureel ruimte voor collegiale consultatie. Leerkrachten coachen elkaar
zowel op de werkvloer als daarbuiten.

 

5.3. Excellent in leren leren ambities



5.3. Excellent in leren leren ambities

Ambities Excellent in leren leren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Gepersonaliseerd leren leren Doelgericht en planmatig
inzetten van Gepersonaliseerd
Leren ook op sociaal-
emotioneel vlak

Jaarlijkse opbouw per vak- of
ontwikkelingsgebied.

2019 - 2023

Leerlingen worden bewust
(mede-) eigenaar van hun eigen
leerproces

Leerlingen kunnen eigen doelen
stellen, eigen vorderingen
bijhouden en hun eigen leren
evalueren

Werken met persoonlijke
doelenmappen voor de
vakgebieden en de sociaal-
emotionele ontwikkeling.

2019 - 2023

Doelgericht en planmatig
inzetten van de leerstrategieën

Leerlingen zetten de
leerstrategieën bewust in en
kunnen hierop reflecteren

Leerstrategieën worden
structureel aangeboden en
gekoppeld aan persoonlijke
leerdoelen.

2019 - 2023

Gepersonaliseerde rapportage In alle groepen wordt gewerkt
met een persoonlijk
ontwikkeldocument of portfolio
naast de Cito-vaardigheidsgroei

Ontwikkeling van het
traditionele rapport naar een
ontwikkeldocument (middels
leerlijnen)

2019 - 2023

5.4. Gemeenschappelijk organiseren ambities

Ambities Gemeenschappelijk organiseren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Partnerschap met ouders m.b.t.
het leerproces van de leerling

Leerlingen, ouders en
leerkrachten stemmen
wederzijdse verwachtingen en
voortgang af

Ontwikkelen van een
gesprekscyclus waarin
(persoonlijke) doelen en
verwachtingen worden
besproken.

2019 - 2023

Leerkrachten werken
structureel schooloverstijgend
samen

Delen van kennis en kunde
gebeurt structureel op cluster-,
regio- en SKOzoK-niveau

Van gezamenlijke
overlegmomenten met de beide
clusterscholen naar
samenwerken binnen de regio
Valkenswaard en op
stichtingsniveau.

2019 - 2023

Samenwerking met
Ketenpartners

Vanuit concrete afspraken over
wederzijdse verwachtingen zijn
ketenpartners betrokken bij het
leerproces

Intensivering van de
samenwerking met
kinderopvang, gemeente en
wijk om te komen tot een
gedeelde visie.

2019 - 2023

Leerkrachten zijn samen
verantwoordelijk voor alle
leerlingen en worden ingezet
op hun kwaliteiten

Samenwerking via
werkverdeling door groeps-
overstijgend organiseren van
het onderwijs

Opbouw per kernvak om
groeps-overstijgend te werken.
Verdere specialisatie van
leerkrachten d.m.v. scholing.  

2019 - 2023

5.5. Overige ambities
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Overige ambities

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Nieuwe methode voor
voortgezet technisch lezen

Oriëntatie op en implementatie
van nieuwe leesmethode voor
groep 4 t/m 8

In 2019-2020 wordt
geëxperimenteerd met nieuwe
leesmethodes. Keuze en
verdere implementatie vanaf
schooljaar 2020-2021.

2019 - 2022

Creatief onderwijs Leerkrachten werken vanuit
leerlijnen, met beredeneerde
passende leerdoelen voor  de
creatieve vakken. Leerkrachten
kunnen binnen hun
specialisatie / kwaliteiten
worden ingezet.

Bepalen inhoud en aanbod.
Opstellen invoeringsplan.
Aanschaf methodes/
bronnenboeken en scholing
indien nodig.

2019 - 2023

Werkdrukvermindering Het personeel ondervindt
grotendeels een vermindering
van werkdruk.

Werkzaamheden en taken
worden evenredig verdeeld
(werkverdelingsplan).
E ectiever gebruik maken van
elkaars kwaliteiten.

2019 - 2023

Verbeteren communicatie Ouders en team zijn tevreden
over de communicatie en
informatievoorziening

Opstellen van een
communicatieplan. Wie
communiceert wat op welk
moment? Tussentijdse
evaluaties.

2019 - 2023

5.6. Schoolpopulatie
De meeste nieuwe leerlingen zijn kinderen die instromen in groep 0-1 omdat zij 4 jaar zijn geworden. Regelmatig worden er ook oudere
nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, bijvoorbeeld omdat het gezin in de wijk is komen wonen. Gezien de grootte van de groepen en
de beperkte ruimte aan klaslokalen zijn wij sinds enkele jaren helaas genoodzaakt om een instroombeleid te hanteren.

Om de instroom te reguleren, hanteren wij achtereenvolgens de volgende instroomcriteria:

1.  Als eerste stromen de kinderen in die al een broertje / zusje op school hebben.

2.  Dan komen de kinderen in aanmerking die binnen het postcodegebied van de school wonen.

3. Tenslotte wordt gekeken naar het moment van aanmelding.

In februari 2019 bezochten 137 leerlingen onze school. Opvallend is, dat er het aantal jongens (61,3%) groter is dan het aantal meisjes
(38,7%).  Er is een laag percentage zij-instromers (3,6%). Deze kinderen zitten nu in de bovenbouw. De kinderen vertonen een hoge mate van
welbevinden en betrokkenheid. Er zijn geen noemenswaardige leerling-kenmerken die belemmerend kunnen zijn voor de ontwikkeling. Het
aantal doublures ligt lager dan 5%.

Het schoolbeeld en de uitstroom (>70% havo-vwo) tonen aan, dat het basisaanbod op een gemiddeld hoog niveau moet liggen. Daarnaast is
het belangrijk om verrijking en verdieping aan te bieden om af te stemmen op deze leerling-populatie.

De ouders hebben over het algemeen een hoog opleidingsniveau (93,5% opleidingscategorie 3) en tonen een hoge mate van betrokkenheid
bij de ontwikkeling van hun kind(eren).



2016/2017 2017/2018 2018/2019

Leerling prognose
De komende jaren verwachten we - mede op grond van ons instroombeleid gemiddeld rond de 128 leerlingen op de teldata van 1 oktober.

Leerlingaantallen
Hieronder ziet u een overzicht van de leerlingaantallen gemeten op 1 oktober en 1 april van betre ende schooljaar

Kenmerkend voor onze basisondersteuning en dus onze schoolpopulatie is:

Zowel het schoolbeeld als de uitstroom tonen aan, dat ons basisaanbod op een hoog niveau moet worden aangeboden. Er zijn relatief weinig
kinderen die extra instructie / leertijd nodig hebben. We moeten ons vooral richten op de leerlingen die verdieping / verrijking nodig hebben.
 Er zijn zeer weinig kinderen die een andere thuistaal hebben dan Nederlands. Er is een hoge betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling
van hun kinderen. 

Wat betekent dit voor het didactisch handelen? 

- Er is een beredeneerd plannend aanbod; dit is leidend voor het didactisch handelen

- Leerlijnen zijn helpend bij het plannend aanbod

- We clusteren leerlingen waar kan, om het aanbod beter af te stemmen op behoe en van de leerling. (minimaal op 3 niveaus     en bij
voorkeur ingericht aan de hand van gepersonaliseerd leren).

- We gebruiken het DI-model als bron/onderlegger

- Coöperatief is ondersteunend aan het leren

- leerstrategieën worden aangeboden. De Leren Leren monsters worden echt ingezet om het leerproces te bevorderen.

Wij werken vanuit een plannend beredeneerd aanbod.

- We werken  met instaptoetsen om het lesaanbod en instructies aan te passen. (Gepersonaliseerd Leren)

- De leerlingen zijn zich bewust van hun leerdoelen

- Leerdoelen zijn zichtbaar voor de leerlingen
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- De leerkracht verzorgt passende instructies met ambitieuze doelen.

- De verwerking van de instructie is op niveau en geclusterd waar mogelijk.

- Leerkrachten maken groepsplannen en OPP’s en hebben zo een beeld waar ze naartoe werken

- Leerkrachten checken m.b.v. observaties en methodetoetsen tussentijds of het plannend aanbod nog passend is of  bijstelling nodig is.

Wij sturen vanuit een leerlijn (lee ijdsadequaat) op een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo zie je dat bij ons op school:

- We werken met leerlingvolgsystemen Zien en KIjK ter ondersteuning van het inbeeld brengen van de soc. emotionele  leerbehoe e van de
leerling.

- We werken met een groepsoverzicht met belemmerende en stimulerende factoren.

- Groepsafspraken worden samen met de kinderen opgesteld.

- Coöperatieve werkvormen bevorderen de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het pedagogisch handelen van het team kenmerkt zich door:

- We hanteren positief geformuleerde schoolregels die we maandelijks aan de orde laten komen (maandopeningen). Er wordt     een
koppeling gemaakt met de groene monsters (sociaal-emotionele leerstrategieën).

- Er wordt wekelijks een moment gepland waarin speciale aandacht wordt besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling.  Hierbij wordt -
waar mogelijk -ook de koppeling gemaakt met de monsters(leerstrategieën).

- De leerkrachten zijn nieuwsgierig naar en staan open voor de feedback van de leerlingen op hun handelen

- Duidelijk afspraken rondom surveilleren en lesovergangen.

5.7. Schoolondersteuningsprofiel



5.7. Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning er op school geboden kan worden.

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen. In het SKOzoK-specifieke deel staat beschreven wat we onder basisondersteuning
verstaan en hoe we dit vormgeven binnen onze organisatie. In het schoolspecifieke deel beschrijven we hoe we op onze school de
basisondersteuning invullen. In dit schoolspecifieke deel staat verder wat de school een kind aan extra ondersteuning kan bieden, indien
nodig met hulp van team Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband PO De Kempen.

https://www.degrasspriet.nl/-uploads/files/insite/ondersteuningsprofiel-skozok2.pdf

https://www.degrasspriet.nl/-uploads/files/insite/skozok-sop-de-grasspriet.pdf

5.8. Schoolbeeld / schoolambitie

https://www.degrasspriet.nl/-uploads/files/insite/ondersteuningsprofiel-skozok2.pdf
https://www.degrasspriet.nl/-uploads/files/insite/skozok-sop-de-grasspriet.pdf


5.8. Schoolbeeld / schoolambitie

       

                  

      

 



5.9. Schoolaanbod (onderwijstijd, vakken, burgerschap)
Onze leerlingen gaan 24,75 uur p.w. naar school.

De schooltijden zijn als volgt:

 Ma Di Wo Do Vr Weektotaal
Alle

Kinderen

08.30 – 12.00

13.15 – 15.20

08.30 – 12.00

13.15 – 15.20

08.30 – 12.30 8.30 – 12.00

13.15 –15.20

08.30 – 12.30 24,75

Minimaal
940 uur/
jaar

Opmerking: De afgelopen 4 jaar hebben we de geplande onderwijstijd behaald m.u.v. het schooljaar 2018-2019. In dat schooljaar zijn minder
uren gemaakt als gevolg van de onderwijsstakingen. Over het totaal van 8 leerjaren gemeten voldoen wij ruimschoots aan de verplichte
onderwijstijd

 
Vakken

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling
Nederlandse taal
Rekenen en wiskunde
Engelse taal
Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur waaronder biologie)
Sociaal-emotionele ontwikkeling (ZIEN)
Leren leren (leerstrategieën)
Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting
Geestelijke stromingen
Expressie-activiteiten
Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
Bevordering van gezond gedrag
Schoolveiligheid/welbevinden van de leerlingen
Bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overgedragen kennis/kennismaking
met de diversiteit van de samenleving



Sociale integratie en actief burgerschap 

Basiswaarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, begrip van wat voor de ander wezenlijk is, verdraagzaamheid en
het afwijzen van discriminatie, maar bijvoorbeeld ook het op een goede manier kunnen oplossen van problemen en een democratische
houding zijn in onze visie verwoord.

Burgerschapsvorming komt daarnaast ook tot uiting in de wijze waarop onze school invulling gee  aan regels ten aanzien van veiligheid,
ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en leerkrachten.

Actief burgerschapsvorming wordt niet gezien als een apart vak, maar maakt onderdeel uit van meerdere vakken.

Naast de lessen uit de methodes  werken we met thema’s waarin aandacht wordt besteed aan de bevordering van sociale integratie en actief
burgerschap.

5.10. Schoolresultaten

De Cito-eindtoets
In het onderstaande overzicht krijgt u inzicht in hoe de scores van De Grasspriet zich verhouden tot het landelijk gemiddelde

5.11. Kwaliteitszorg
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540 540,1
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Landelijke
score

535,6

534,9

536,1
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5.11. Kwaliteitszorg
Zorg voor kwaliteit

Directie en teamleden zien het werken aan de verbetering van hun onderwijs als een continue proces, het kan altijd beter. Net als de kinderen
zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren. Ze zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller, nog aantrekkelijker, nog
begrijpelijker te maken voor alle kinderen.

De Smelen werkt op een aantal manieren aan verdere kwaliteitsverbetering: actualiseren van lesprogramma's, nascholing personeel, het
consequent volgen en evalueren van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van een
schoolplan, waarin de beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn opgenomen. Het team werkt jaarlijks aan een aantal
onderwijsverbeteringen. Dit gebeurt op team-, bouw- en leerjaarniveau. Daarnaast worden er tevredenheidspeilingen onder kinderen, ouders
en leerkrachten gedaan. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen, worden opgenomen in de meerjarenplanning van het schoolplan.
Datgene wat we beloven te doen, moet ook uitgevoerd worden. Datgene wat we goed doen, moeten we vasthouden. De directie evalueert
dan ook jaarlijks in teamverband en met iedere leerkracht individueel de onderwijsontwikkelingen tijdens het functioneringsgesprek of
beoordelingsgesprek.

Binnen de school is de toetskalender van SKOzoK leidend. Daarnaast volgen we de leerlingen uiteraard ook door 'methode gebonden
toetsen' en observaties. 

Aan het begin van het jaar maken we met een externe partij een groepsfoto, wat snel duidelijkheid verscha  over de vraag of er naast het
reguliere aanbod nog iets extra's nodig is op groepsniveau. Bovendien worden individuele leerlingen waarbij iets extra's nodig is, snel
gedetecteerd.

De opbrengsten van de Citotoetsen worden 2x per jaar in het team besproken. Daarin wordt gekeken of er op schoolniveau aanpassingen
gedaan moeten worden op het aanbod, of dat dit op groepsniveau zou moeten gebeuren.  De ambitie is hierbij leidend.

Naast de opbrengstbespreking in het team kennen we de groepsbesprekingen die worden gevoerd met de KO-er. In deze groepsbesprekingen
komen naast de harde data ook de zachte data aan bod; sociaal- emotionele ontwikkeling en gedrag.
Ons leerlingvolgsysteem ZIEN / KIJK helpt ons bij het in beeld brengen van de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Leerlingvolgkalender

Ieder schooljaar wordt er een gemeenschappelijke toetskalender geformeerd waarop o.a. de data verschillende toetsmomenten, de
afspraken omtrent toetsing en leerlingen met dyslexie. In de link hieronder staat de kalender voor het schooljaar 2019-2020.

5.12. Resultaten tevredenheidsonderzoek
In de periode januari-februari 2019 hebben we een tevredenheidspeiling uitgezet onder onze ouders en leerlingen uit onze groepen 5 t/m 8.
Verbeterpunten zijn opgenomen in de schoolambities (hoofdstuk 5.3 t/m 5.5).

Rapportage leerlingpeiling
Van alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 van Bs De Grasspriet hebben er in totaal 57 leerlingen de vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan
staan in de rapportage die te zien is via de link hieronder.

Rapportage ouderpeiling
Van de 95 ouders van Bs De Grasspriet die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 41 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit
levert een respons op van 43%. De resultaten hiervan staan in de rapportage die te zien is via de link hieronder.

leerling_volg_kalender....pdf

SKOzoK_-_LTO_2019_-_Bs....pdf

SKOzoK_-_OTO_2019_-_Bs....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/904/original/leerling_volg_kalender_2019_2020.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/371/original/SKOzoK_-_LTO_2019_-_Bs_De_Grasspriet_-_schoolrapportage.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/372/original/SKOzoK_-_OTO_2019_-_Bs_De_Grasspriet_-_schoolrapportage.pdf


6. Beleidsplannen en protocollen

6.1. Meerjarenbeleidsplannen
Meerjarenbeleidsplan P&O 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Onderwijs 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan ICT 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Communicatie

Meerjarenbeleidsplan Financiën

Meerjarenbeleidsplan Huisvesting

6.2. Beleid meertalige leerlingen

Meerjarenbeleidsplan_P....pdf

Meerjarenbeleidsplan_O....pdf

Meerjarenbeleidsplan_I....pdf

Meerjarenbeleidsplan_C....pdf

Meerjarenbeleidsplan_F....pdf

Meerjarenbeleidsplan_H....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/117/original/Meerjarenbeleidsplan_PenO_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/150/original/Meerjarenbeleidsplan_Onderwijs_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/183/original/Meerjarenbeleidsplan_ICT_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/216/original/Meerjarenbeleidsplan_Communicatie_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/249/original/Meerjarenbeleidsplan_Financi%25C3%25ABn_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/318/original/Meerjarenbeleidsplan_Huisvesting_2019-2022.pdf


6.2. Beleid meertalige leerlingen
Binnen onze SKOzoK-scholen stromen steeds meer leerlingen in voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is, zowel uit Europese als
niet-Europese landen. De diversiteit qua achtergrond van leerlingen neemt toe en volgens prognoses zal die komende jaren nog verder
groeien.  Als stichting nemen we uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook deze leerlingen adequaat te bedienen.

De visie van Passend Onderwijs bij SKOzoK is kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Mede vanuit dit gedachtegoed van Passend
Onderwijs en vanuit recente inzichten over dit onderwerp, streven we ernaar dat anderstalige leerlingen zoveel mogelijk een geïntegreerd
beredeneerd plannend onderwijsaanbod krijgen in de reguliere school die zij bezoeken. Daarbij zullen leerkrachten zich bewust moeten zijn
van de specifieke onderwijsbehoe en voor deze doelgroep en hun basisdidactiek hierop aan moeten kunnen passen. Een didactiek die
overigens de hele groep ten goede komt. Daarnaast is het van belang ook een geïntegreerd passend aanbod te realiseren op sociaal en
emotioneel gebied.

Voor de jongste leerlingen hebben we drie schakelklassen in onze regio’s (Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck) gerealiseerd. We ervaren
dat zij tegemoetkomen aan de behoe e om een specifiek taalaanbod te realiseren. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat ook leerlingen van
andere schoolbesturen deze voorziening bezoeken.

Momenteel wordt de eerste opvang aan nieuwkomers gerealiseerd door een klein aantal scholen, gehuisvest net buiten ons voedingsgebied,
namelijk in Eindhoven en Hapert.
Indien ouders met een anderstalige achtergrond (nieuwkomers) contact zoeken met één van onze scholen, verwijst de directeur hen door
naar bovengenoemde scholen. Leerlingen worden op deze scholen in speciale taalklassen gedurende een korte periode “ondergedompeld” in
een taalbad, wat hen voldoende zou moeten toerusten om door te stromen naar de reguliere basisscholen. We zien wel dat de specifieke
onderwijsbehoe en van deze kinderen nog te vaak het niveau van de basisondersteuning overstijgt.

Op deze manieren realiseren wij een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod:

1. Het is van belang dat leerkrachten, kwaliteitsondersteuners en directeuren toegerust  zijn met achtergrondkennis en vaardigheden om op
zowel didactisch, sociaal-emotioneel gebied  en ten aanzien van culturele diversiteit goed te kunnen anticiperen op wat deze leerlingen in
hun groep/school van hen vragen. Daartoe is veiligheid en inlevingsvermogen voorwaardelijk, naast het wendbaar maken en inzetten van die
verworven kennis;

2. Onderwijs aan anderstaligen valt onder de basisondersteuning. Daar we deze doelgroep op dit moment nog niet altijd voldoende op
kunnen vangen, zijn er vanuit Passend Onderwijs verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Ons streven is echter wel dat op termijn
de scholen zelf in staat zijn de anderstalige leerling te ondersteunen vanuit de basisondersteuning;

3. Om te komen tot een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod - op die scholen waarbinnen een substantieel aantal kinderen
in de groepen 3 t/m 8 anderstalig is - is het realiseren van (een vorm van) een schakelklas een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid om
deze doelgroep te ondersteunen, kan zijn door binnen de school te werken met een ‘taal-expert’ op dit terrein. De mogelijkheden dienen we
de komende periode verder te verkennen en eventueel verder uit te werken;

4. Met name in het taalonderwijs en alle daaraan gerelateerde aspecten, denk aan de rekentaal, overige vakken en begeleiding in algemene
zin, zal er vanuit een interactieve manier van werken bewust gehandeld moeten worden om deze leerlingen te gaan laten integreren: dit
betekent dat er kennis moet zijn over hoe de overdracht van talige aspecten dient plaats te vinden. In onze organisatie hebben we al
gerealiseerd dat hierbij ondersteuning kan worden geboden door op dit moment een drietal gespecialiseerde Leerkrachtondersteuners (LO);

5. Toetsing aan het inspectiekader voor NT-2 onderwijs;

6. Het is van belang met alle belanghebbende derden zoals gemeentes, vluchtelingenwerk en scholen buiten de stichting, goede contacten
aan te gaan en te onderhouden;

7. Om de scholen binnen SKOzoK te faciliteren en doelgericht te handelen, vraagt  dit om specifieke en ervaringsgerichte coördinatie,
aangestuurd vanuit Team Passend Onderwijs.  

6.3. Veiligheid en privacy



6.3. Veiligheid en privacy
In onze stichting en op onze school gebruiken we gegevens van leerlingen en medewerkers. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. In ons
privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone
persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals
bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het schoolbestuur (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de
bescherming van de privacy van leerlingen en medewerkers en hee  daarom het privacyreglement vastgesteld voor de gehele organisatie.

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt
nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor
gegevensverwerking:
- Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
- Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG
genoemde grond (grondslag);
- Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt
(dataminimalisatie);
- Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de
gegevens).

Het privacyreglement is gebaseerd op bovenstaande principes. Het bestuur van SKOzoK zorgt, in samenspraak met de functionaris voor
gegevensbescherming (FG), ervoor dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers wordt omgegaan, en legt
verantwoording af over het gevoerde privacybeleid aan de betre ende medezeggenschapsorganen en aan de Raad van Toezicht.

6.4. Sponsorgelden
Het komt voor dat ouders of leerlingen zich inspannen om een bepaald project te realiseren voor, op of namens school. Mocht dit
voorkomen, dan is de afspraak dat de sponsorgelden opgehaald worden voor een vooraf vastgesteld doel dat met de ouders is
gecommuniceerd en dat het opgehaald bedrag ook daadwerkelijk besteed wordt aan dit doel.

Privacyreglement_SKOzo....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/743/original/Privacyreglement_SKOzoK.pdf
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