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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
Korte biografie: Waar staat de school?
Waar komt de school vandaan?
1.1 Gegevens van de school
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:
133 (peildatum 01-10-2015)
Aantal leerkrachten:
7
Aantal onderwijsassistenten: 3
Directeur:
Christ Mandigers
Bestuur:
S.K.O.Z.O.K. , Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven
Tel. 040 – 2531201
College van bestuur:
I. Sluiter en C. Segers

1.2 De schoolgeschiedenis
De Grasspriet 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. Inmiddels heeft nieuwbouw plaats gevonden.
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. 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 blijft groen ondanks wind, regen, zon of koude. Kinderen leren normaal gesproken
altijd; zij hebben in zich dat ze willen groeien. Het kindcentrum biedt een leeromgeving met
een liefderijke uitstraling.
1.3 Het schoolgebouw
De school ligt in een rustige omgeving in het zuidoostelijke gedeelte van Valkenswaard. Het
onderwijs dat wij in de nabije en verdere toekomst realiseren vraagt een flexibel, eigentijds
gebouw. Wij zijn dan ook erg trots dat dit gerealiseerd is. Het eerste doel is dat de
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samenwerking tussen de partners leidt tot een meerwaarde in de ontwikkeling van
kinderen.
1.4 De leerlingen
Het onderwijs op basisschool De Grasspriet is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De
kinderen worden ingedeeld naar leeftijdszones in de jaargroepen 1/2 ; 3/4 ; 5/6, en 7/ 8.
We hebben hiervoor gekozen om zoveel mogelijk de negatieve effecten van een combinatie
te vermijden. Centraal moet steeds de ontwikkeling van het kind staan. De prognose (zie
bijlage 1) laat zien dat vanuit de wijk jaarlijks een gemiddeld aantal van 15 kinderen de
school zal bezoeken. Deze aantallen betekenen dat er flexibel met de organisatie moet
worden omgegaan om de belangrijke instructies die kinderen nodig hebben zoveel mogelijk
veilig te stellen. Van daaruit wordt de organisatie vorm gegeven.
1.5 Situering van de school in de omgeving
De school is één van de weinig overgebleven centrale punten in de wijk. De bewoners van
de wijk hebben onderling een sterke cohesie.
Naast de school is een verpleegcentrum gevestigd voor ouderen, uitbehandelde oudere
psychiatrische patiënten en patiënten die leiden aan het Korsakov-syndroom. De relatie
met de Mariaparochie wordt steeds minder direct; het contact loopt vooral via
werkgroepen (Communie en Vormsel) en via persoonlijk initiatief.
Er is geen gymzaal in de directe omgeving van de school, wij maken gebruik van gymzaal De
Smelen.
De school onderhoudt contacten met zorgcentrum “Valkenhof” via het provinciale project
ZoWee (Zorg Welzijn en Onderwijs). Het gaat hierbij om het maken van verbindingen tussen
cliënten-kinderen en zorgverleners-kinderen.
1.6 Ouder-/ en leerling populatie
Onze leerling populatie is een afspiegeling van de opbouw van de wijk. Er is maar een klein
percentage kinderen met een hoger leerling gewicht. (6,5 %) Er is ook slechts een aantal
leerlingen van buitenlandse afkomst.
Bijna 86% van onze ouderpopulatie heeft een middelbare dan wel hogere beroepsopleiding
genoten. Ruim 38 % van de ouders geeft aan tot de Rooms-Katholieke kerk te behoren.
Een aantal jaren geleden stond de school wat minder goed aangeschreven in de wijk. De
laatste jaren merken we hierin echter een omkeer en zijn steeds meer ouders tevreden over
de Grasspriet. Dat merken we ook aan de toename van leerlingen. Ons leerlingaantal loopt
per 1-10-2015 met 9 leerlingen op naar een totaal van 132. Ons leerlingaantal blijft volgens
de prognoses vrij constant in deze planperiode (rond 130 leerlingen).
Met betrekking tot het geloof merken we een afname van het aantal Rooms-Katholieken en
een toename van ouders die aangeven geen geloof aan te hangen. De Grasspriet heeft nog
steeds de katholieke identiteit. Deze komt met name ter sprake bij de viering van onze
Christelijke feesten.
Gemeten over de afgelopen 4 jaar is 46% van onze leerlingen uitgestroomd naar havo/vwo.
Een beschrijving met alle betreffende cijfers en tabellen staat in bijlage 1.
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR
2.1. Missie en visie
Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Onze
koers, de missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers.
Missie
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig
dat zij zich optimaal ontwikkelen.
Visie
 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en
interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen,
de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo
dicht mogelijk bij huis.
 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op
professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we
verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.
 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders,
ketenpartners en gemeenten.
 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo
goed mogelijk benutten.
 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.

2.2

Het bepalen van onze strategie

Enerzijds leiden zowel de krimp van het aantal leerlingen in onze regio als de steeds
wijzigende verwachtingen van de maatschappij (ouders en politiek) tot de noodzaak van
meer flexibiliteit van onze organisatie. Anderzijds zal de kennis en kunde van nu
onvoldoende zijn voor de toekomst. De technologische vernieuwingen volgen elkaar immers
snel op en de informatie-overload vraagt voortdurend om filteren en prioriteren, een
andere manier van kennis opnemen en verwerken. Deze ontwikkelingen vormen het
fundament voor de strategische keuzes die wij hebben gemaakt op het gebied van het
leren, het organiseren en van wat wij verwachten van ons personeel. Deze keuzes hebben
we beschreven in het strategische plan van SKOzoK voor de periode 2014-2018: het
Koersplan.

6

2.3

Onze focuspunten voor 2014-2018

1. Excellent in leren leren
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor
het bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld niveau).
Daarnaast is het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te bereiden op de
snel en steeds veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, stimuleren we bij kinderen
de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over
hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit “leren leren”.
Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en het
“leren leren”. Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie ontwikkelingsgebieden.
Voor ieder ontwikkelingsgebied zijn of worden doorgaande leerlijnen uitgewerkt. Op de
scholen worden verschillende accenten gelegd, die leiden tot een lokale inkleuring.
2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap
Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te
bevorderen, zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs verder
verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de belangrijkste
succesfactor. De ontwikkeling van ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen door verdere
professionalisering van de leerkrachten. Een lerende en onderzoekende attitude van onze
collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie van een succesvolle
leergemeenschap. We willen de professionalisering met name in de praktijk laten
plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en van elkaar leren. Op die manier maken we
de transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze school” naar “wij en onze organisatie”.
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van buiten, om nog meer
rendement te behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel belangrijk. Samen vormen we de
leergemeenschap.
3. Slimmer organiseren
Leeromgeving
Wij willen leerkrachten en kinderen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces
ondersteunt. Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, met
veel aandacht voor reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen
versterken de innovatie-mogelijkheden bij het organiseren van het leren. De omgeving
hoeft zich niet te beperken tot een (school)gebouw, maar zegt meer over de wijze waarop
het leren is georganiseerd. Deze is “leergericht” in plaats van “leerkrachtgericht”:
De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het leren en
het begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de
leerdoelen, de opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De ruimtes
waarin wordt gewerkt, bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om te doen.
Er zijn plekken voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting. Centraal in de
organisatie van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen. Deze
leerlijnen gaan uit van kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan. De
leerlijnen bevatten mijlpalen, leertaken en toetsen.
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Kleine scholen
Onze scholen worden gemiddeld door steeds minder kinderen bezocht. Dit vereist
flexibiliteit in de organisatie van het leren, zowel in de groep als in de school. Wij willen de
werkende principes bij onze huidige kleine scholen nader onderzoeken en uitbouwen, om zo
"tight fit" mogelijk en met goede kwaliteit onze doelgroep te kunnen blijven bedienen.
In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Logischerwijs is niet op iedere school
dezelfde expertise beschikbaar. Via het opbouwen van netwerken willen we specialismen
binnen onze organisatie zoveel mogelijk benutten, zodat we als de situatie daar om vraagt,
elkaar snel kunnen helpen. De leeromgeving kan nog krachtiger worden, door meer samen
te werken met ouders, vrijwilligers en lokale voorzieningen. Ook stimuleren we het
experimenteren met bijvoorbeeld thuisleren of schooldoorbrekend werken. Dat kan de
onderwijskwaliteit op een school met krimpende leerlingenaantallen minder kwetsbaar
maken.
Voor deze focuspunten worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een
jaarplan van de organisatie: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel. Bij het bepalen van
deze doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete invulling
op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis waarmee onze scholen
hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale aansluiting tussen de
strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 verschillende scholen.

2.4

Kwaliteitsbewaking

SKOzoK kent een hoog ambitieniveau en streeft goede leeropbrengsten, in de breedste zin
van het woord, na. Op organisatieniveau werken we met een planning en control cyclus,
waar onder andere over de leeropbrengsten, de voortgang van het realiseren van de
focuspunten uit het Koersplan, alsook specifieke ambities van de scholen wordt
gerapporteerd en waar indien nodig wordt bijgestuurd.
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3. ONS SCHOOLCONCEPT
De Grasspriet: Klein beginnen om groot(s) te worden
3.1 Onze visie
De visie van basisschool de Grasspriet is gebaseerd op de volgende 6 kernwaarden.
1.Welbevinden /relatie
2.Zelfstandigheid/autonomie
3.Samen leren/ werken
4.Betrokkenheid
5.Uitdagingen
6.Ontwikkelen van talenten
Deze 6 kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop het onderwijs op de
Grasspriet de komende jaren wordt ingericht. Deze kernwaarden zien we duidelijk terug in
het dagelijks handelen van zowel de leerlingen als de leerkrachten.
Hieronder beschrijven we per kernwaarde hoe we deze in de praktijk vorm willen gaan
geven.
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
“Ik ben uniek en dat mag!
elkaars verschillen.

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 geeft de kinderen
door slimmer te organiseren meer ruimte, daagt de leerlingen uit om zelf initiatief te
nemen, geeft de leerlingen vertrouwen en stimuleert de kinderen 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!!”
3. Samen leren/ werken
Leerlingen leren door middel van coöperatieve werkvormen van en met elkaar.
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‘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.
“alleen ga je sneller, samen kom je verder
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.
Er wordt door de leerkrachten steeds vaker afgeweken van de gebruikelijke methodes om
de opdrachten meer betekenis te geven. De doelen zijn hierbij leidend.
Betrokkenheid is dat je niet wilt stoppen, omdat het zo leuk is

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”.
De leerkracht heeft 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.
“Het voelt goed om te verdwalen in de goede richting”

6. Talenten
Iedere leerling 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 kind 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 sneller lopen, maar probeer de vlinder te bevrijden”

3.2 Waar willen we in 2019 staan?
In 2019 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.
10

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:
Probleemoplossend vermogen, ICT vaardig, Creativiteit, Communiceren, Kritisch denken,
Sociale vaardigheden en samenwerken.

3.3 Hoe gaan we dat bereiken?
In het schooljaar 2014-2015 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.
Naast de collegiale consultatie binnen de school vinden er ook zogenaamde cross overs
tussen verschillende scholen plaats. Hierbij gaan zowel leerkrachten als leidinggevenden
met een doelgerichte leervraag een kijkje nemen op een andere school binnen onze
stichting. Het doel hiervan is om leerkrachten zich verder te laten ontwikkelen binnen de
door ons ingezette koers.
In hoofdstuk 6 staat bij de lange termijnontwikkeling beschreven hoe we hier concreet
invulling aan gaan geven.
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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 wordt voor de onderwerpen
‘kwaliteitszorg’, ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘de leerlingenzorg’ aangegeven hoe
basisschool de Grasspriet hieraan voldoet.

4.1

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

Bij het volgen van de leerlingen hanteren we een meetinstrumenten. De leerresultaten
worden gemeten door onze methode gebonden toetsen en door het toetsen uit ons
leerlingvolgsysteem. (De Cito toetsen). Onze leerlingen worden op sociaal emotioneel
gebied gevolgd door het meetinstrument: Zien.
Leerresultaten
De leerprestaties van kinderen observeren en meten is een eerste stap in de zorg voor alle
kinderen. Door kinderen regelmatig te toetsen kunnen wij hun vorderingen volgen. Dit
wordt het leerlingvolgsysteem genoemd. Toetsen van het leerlingvolgsysteem worden in de
regel ieder halfjaar afgenomen. Het leerling-rapport laat duidelijk zien hoe een leerling zich
ontwikkelt en hoe zich dat verhoudt tot leerlingen op andere scholen in Nederland. Bij het
tweede en het derde rapport is het leerling-rapport van dit leerlingvolgsysteem toegevoegd.
Wij hanteren hierbij landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Centraal Instituut
Toets Ontwikkeling (CITO). Wij volgen de kinderen met deze CITO-toetsen op de volgende
gebieden:
Groepen 1 en 2
•
Taal voor kleuters
•
Rekenen
Groepen 3 t/m 8:
•
Technisch lezen (op zins- en woordniveau)
•
Begrijpend lezen
•
Woordenschat
•
Spelling
•
Rekenen
Hieronder ziet u onze toets kalender:
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Naast bovenstaande toetsen die in de tabel staan beschreven, nemen we bij de leerlingen in
groep 8 De Eindtoets af.
Sociaal emotioneel
De leerlingen uit groep 1 en 2 worden gevolgd door het observatie instrument KIJK. Het is
een meetinstrument dat naast het huidige administratieprogramma in groep 1 en 2 gebruikt
wordt. Onze leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden op sociaal emotioneel gebied gevolgd
met het digitaal meetinstrument: ZIEN. Hiermee brengen leerkrachten het sociaalemotioneel functioneren van deze kinderen systematisch in kaart. ZIEN meet de
betrokkenheid, het welbevinden, het sociaal initiatief, de sociale flexibiliteit, de sociale
autonomie, de impulsbeheersing en het inlevingsvermogen van het kind. Naast het afnemen
van ZIEN observeert de leerkracht gedurende de dag het gedrag, de werkhouding en het
emotioneel welbevinden van de leerlingen.
Wat willen we hiermee doen?

De methode KIJK, voor onze jongste leerlingen, gebruiken we om de leerlingen te volgen en
om vroegtijdig problemen te signaleren. KIJK dient ook als hulpmiddel bij het voeren van
gesprekken en handelingsgericht werken. Op basis van de ontwikkelingsgegevens worden
de onderwijsbehoeften van de leerling bepaald en kan de leerling met een passend aanbod
aan de slag te gaan.
Zien geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaalemotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te
begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag te gaan met de concrete
handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke
kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN inzicht. Zo wordt de sociaalemotionele ontwikkeling bevorderd.
Tijdens de structureel ingeplande leerlingbespreking worden opvallende zaken vanuit ZIEN
en KIJK met de kwaliteitsondersteuner besproken. Samen wordt dan gekeken hoe er het
beste omgegaan kan worden met het zichtbare gedrag.

4.2

De inhoud van ons onderwijs
Leermiddelen/methodes

Nederlandse taal

Bijzondere afspraken

Groep ½
De leerlijnindeling:
Mondelinge taalvaardigheid:
- spreken en communiceren
- gespreksvaardigheden
- woordenschatontwikkeling
Beginnende geletterdheid:
- boekoriëntatie
- verhaalbegrip
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- Oriëntatie op functies taal
- Fonemisch bewustzijn
Functioneel lezen en schrijven
Groep 3 t/m 8
Veilig leren lezen (groep 3)

Rekenen en wiskunde

Taalactief
Taalactief spelling
Taalactief woordenschat
Nieuwsbegrip (begr. lezen)
Goed Gelezen (begr. lezen)
Estafette (technisch lezen)
Groep 1/2

Begr. lezen: 1 les nieuwsbegrip, 1
les Goed Gelezen per week.

De leerlijnindeling:
Denkontwikkeling:
- kennis van algemene begrippen
- kennis van ruimtelijke begrippen
- ruimtelijk inzicht
- tijd
- getalbegrip
Groep 3 t/m 8
De Wereld in Getallen

Engelse taal

Voorafgaand aan het blok maakt
de plusgroep de instaptoets om te
kijken of ze boven de 90%
uitkomen om in de plusgroep te
blijven. Aan de hand van de
instaptoets wordt de stof
gecompact.

Groep 5 t/m 8
Real English

Wereldoriëntatie
(aardrijkskunde,
geschiedenis en
natuur waaronder
biologie)

Groep 1 t/m 4
Er wordt gebruik gemaakt van
bronnenboeken zoals; wijzer door de
natuur, wijzer door de wereld, wijzer
door de tijd, huisje boompje beestje.

Wordt thematisch
aangeboden.

Groep 5 t/m 8
Blink educatie; aardrijskunde,

geschiedenis, natuur en techniek
TopoMaster: topografie
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Sociaal-emotionele
ontwikkeling (ZIEN en
Kijk)

Groep 1/2
Kijk

Groep 3 t/m 8

ZIEN

Leren leren

2 Keer per jaar, in november en
juni wordt Kijk ingevuld door
de groepsleerkracht.

1 Keer per jaar voor de hele
klas afnemen, in oktober. Voor
de opvallende leerlingen wordt
Zien in mei nogmaals
afgenomen.

Groep 1 t/m 8
Leerlijn leren-leren CED

Maatschappelijke
verhoudingen,
waaronder
staatsinrichting

Groep 5 t/m 8

Geestelijke
stromingen

Groep 1 t/m 8

Expressie-activiteiten

Groep 1 t/m 8

Blink educatie

Reis door je leven

Moet je doen
Bevordering sociale
redzaamheid,
waaronder gedrag in
het verkeer

De methode wordt gebruikt als
bronnenboek.

Groep 1 t/m 8

Leefstijl
Groep 3 t/m 8

Wijzer door het verkeer
Bevordering van
gezond gedrag

De methode wordt gebruikt als
bronnenboek om projectmatig
te werken tijdens katholieke
feestdagen.

De methode wordt gebruikt als
bronnenboek.
Groep 7 maakt ieder jaar het
verkeersexamen.

Groep 3 t/m 8

Ik eet het beter, initiatief Albert
Heijn om kinderen aan te zetten tot
een gezonde leefstijl; pauzehap,
klasselunch, testlab e.d.

Ieder schooljaar opnieuw
opgeven.

Groep 5 t/m 8

Blink educatie natuur
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Schoolveiligheid/welb Groep 1 t/m 8
evinden van de
Leefstijl
leerlingen
Bevordering actief
burgerschap en
sociale integratie,
overgedragen
kennis/kennismaking
met de diversiteit van
de samenleving

De methode wordt gebruikt als
bronnenboek.

Groep 1 t/m 8
Project ZOWEE:
Actieve deelname in zorgarrangement.

Iedere groep heeft 3
activiteiten per jaar, waardoor
ieder kind zeker 1 keer per jaar
aan een activiteit kan
deelnemen.

Leefstijl

De methode wordt gebruikt als
bronnenboek.

Bloemencorso

Project ‘cultuur’

Jaarlijks vindt er een project
rondom cultuur plaats.

Grassprietdag: Kinderen ervaren dat
de binding met elkaar een positief
gevoel kan geven; je moet er wel
iets voor doen.

1 keer in de twee jaar vindt
deze dag plaats.

Groep 4 t/m 8

Nieuwsbegrip: Kinderen denken na
over oorzaken en gevolgen van
belangrijke nieuwsfeiten voor de
medemens.
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze
inhouden voldoet basisschool De Grasspriet aan de kerndoelen en wettelijke eisen, zoals
verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.

4.3

Wat hebben onze leerlingen nodig?

4.3.1 Accenten aanpak
Onze aanpak staan concreet beschreven in hoofdstuk 5.3. Daarnaast hebben we een
schoolondersteuningsprofiel. Met dit profiel willen wij in beeld brengen welke (extra)
ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten
om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de
mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het
personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur
vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De
ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze
school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld
en getoetst. Het profiel staat beschreven in de bijlage 4.
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4.3.2 Onze toelatingsprocedure
We onderscheiden op school twee vormen instroom. De vierjarige die naar school gaat en
de tussentijdse instroom. (Kinderen die vanuit een andere school instromen).
De meeste nieuwe leerlingen zijn kinderen die instromen in groep 0-1 omdat zij 4 jaar zijn
geworden. Voor beide situaties geldt dat er op afspraak eerst een kennismakingsgesprek
plaats vindt met de ouders en de directeur/ leerkracht van de school. Ouders kunnen in dat
gesprek vragen stellen en de school licht de ouders in over de visie op onderwijs, de
werkwijze en de organisatie van de Grasspriet.
Instroombeleid 4 jarigen:
In principe mogen kinderen kind vanaf de dag dat ze 4 jaar worden onze school bezoeken.
Dat betekent dat in de loop van het schooljaar het aantal kinderen in groep 1-2 behoorlijk
groeit. Om ervoor te zorgen dat uw kind toch voldoende aandacht krijgt willen we de
instroom van leerlingen wat meer in banen leiden via de volgende richtlijnen:
- Kinderen die binnen de eerste weken van het schooljaar 4 jaar worden, afhankelijk
van de mogelijkheden meteen vanaf de eerste dag laten starten.
- Kinderen die tussen september en eind december 4 jaar worden direct laten
instromen vanaf de dag van 4 jaar worden. Zij zijn de zogenaamde OND kinderen
(oktober, november, december) Deze kinderen stromen aan het einde van het
schooljaar door naar groep 2, tenzij de ontwikkeling niet toereikend is.
- Kinderen die tussen januari en de meivakantie 4 jaar worden volgen het onderwijs
op maandag t/m donderdag, besluit in overleg tussen school en ouders.
- Kinderen die na de meivakantie 4 jaar worden laten instromen na de zomervakantie.
Aanmelding en inschrijving:
Nadat het inschrijfformulier is verwerkt, krijgen de ouders een bevestiging van inschrijving.
Ongeveer twee maanden voor de instroomdatum wordt zij uitgenodigd voor een
intakegesprek. In dat gesprek wordt kennis gemaakt met de groep, wil de leerkracht graag
eventuele bijzonderheden van het kind weten en worden de kennismakingsdagdelen
(maximaal 5) afgesproken.
Als blijkt, dat we de zorg die de leerling nodig heeft niet kunnen bieden gaan we samen met
de ouders op zoek naar een passende school voor het kind.
Tussentijdse instroom
Bij tussentijdse instroom hanteren we de volgende procedure:
- Gesprek met de directeur, hij stelt zich op de hoogte van de reden van aanmelding.
- Informatie opvragen bij de vorige school.
- Afstemming met de kwaliteitsondersteuner van de school.
- De directeur bepaalt uiteindelijk de plaatsing.
Ook hier geldt dat men kennis kan komen maken met de school. Criteria waar naar gekeken
wordt:
- Voor verhuizers dient in principe een plaats te zijn op school.
- De samenstelling en grootte van de groep.
- Didactische en sociaal- emotionele aandachtspunten.
- Opvangcapaciteit van de groep, kan de groep deze instroom goed verwerken?
- Belastbaarheid leerkracht, kan deze de gevraagde zorg bieden in zijn klas.
Voor een leerling die om een van bovengenoemde criteria niet te plaatsen is op de
Grasspriet, wordt samen met de ouders gezocht naar een passende school in de omgeving.
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4.3.3 Procedure schorsen en verwijderen
Het beleid op school is erop gericht om kinderen een veilige plek te bieden zodat zij zich
verder kunnen ontwikkelen. Informeren en communicatie met betrokkenen is daarbij
onontbeerlijk. Als het toch nodig blijkt om tot zware maatregelen, zoals schorsing en
verwijdering over te gaan, handelt de directeur volgens artikel 40. (wet op het primair
onderwijs) en de handreikingen van Skozok. (Zie bijlage gerelateerde schooldocumenten
school)
4.4.4 Handelingsgericht Werken
Alle scholen binnen SKOzoK werken vanuit de principes van Handelingsgericht werken
(HGW). HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij de onderwijsbehoeften van
de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten centraal staan.
De hele cyclus van HGW (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren) met bijbehorende
instrumenten zoals groepsoverzicht en groepsplan is geïmplementeerd op de scholen. De
komende jaren wordt ingezet op verbetering. De Lichte Ondersteuners vervullen hierin ook
een rol. Zij ondersteunen collega-leerkrachten bij het vormgeven van een passend
pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod voor leerlingen en groepen met complexe
onderwijsbehoeften. Op die manier wordt het effect van de ondersteuning verbreed en
meer geborgd binnen het handelingsrepertoire van de leerkracht.
4.4.5 Procedures rond het toekennen van extra ondersteuning
Leerkrachten bieden in de groep een gedifferentieerd onderwijsaanbod om zo goed
mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De KO-er
(KwaliteitsOndersteuner) ondersteunt de leerkracht hierbij. De onderwijsbehoeften van een
leerling kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning die geboden kan worden binnen
de school onvoldoende is, om de leerling goed te kunnen begeleiden. In die situaties neemt
de KO-er in samenspraak met de ouders en leerkracht contact op met de Coördinator
Passend Onderwijs van SKOzoK. Samen wordt dan besproken welke extra ondersteuning
nodig is om de ontwikkeling van een leerling positief te stimuleren. Er wordt binnen extra
ondersteuning onderscheid gemaakt tussen Lichte en Zware Ondersteuning.
Lichte Ondersteuning
 Lichte en preventieve ondersteuning
 Georganiseerd door SKOzoK
 Toegekend door de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK
 In veel gevallen wordt een Lichte Ondersteuner ingezet. Dit is een SKOzoK-collega
met specifieke expertise die leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van
Passend Onderwijs voor een leerling of groep met complexe onderwijsbehoeften.
Zware Ondersteuning
 Een arrangement op de basisschool of een plaatsing op een S(B)O
 Georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO De Kempen
 Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen
Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd
door de basisschool.
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5.ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL
5.1

Huidige situatie

Evaluatie van het schoolplan 2011-2015
Na de evaluatie van het schoolplan 2011-2015 kunnen we concluderen dat de
aandachtspunten grotendeels behaald zijn. Alle voorgenomen doelstellingen van dit
schoolplan zijn geëvalueerd op realisatie en eventueel kansen voor de toekomst 1.
Aandachtspunten:
-

Belangrijk aandachtspunt n.a.v. de analyse van het schoolplan is de implementatie
van de referentieniveaus2.
We dienen ons onderwijsaanbod beter af te stemmen op de excellente leerlingen.

5.2 Tevredenheidsonderzoek
In maart 2015 heeft 66% van de ouders van de Grasspriet de tevredenheidenquête
ingevuld. Door de ouders werd de school gewaardeerd met een 7,85. (landelijk is dat 7,6).
De leerlingen waardeerden de Grasspriet met een 8,95. (landelijk is dat 8,08). We kunnen
hiermee vaststellen dat de algemene indruk van ouders en kinderen boven het landelijke
gemiddelde ligt. In de tabel hieronder staat de top 10 tevredenheid en de top 10
ontevredenheid van zowel ouders als leerlingen. De volledige samenvatting en het plan van
aanpak van deze peiling staat in bijlage 3 beschreven. Naast onderstaande constateringen
geeft een aantal ouders ook aan, dat de communicatie van school naar ouders beter
gestroomlijnd mag worden.

Ouders
Top 10 tevredenheid

Top 10 ontevredenheid

1.

Inzet en motivatie leerkracht

1. Veiligheid op weg naar school

2.

Omgang leerkracht met de leerlingen

2. Aandacht voor pestgedrag

3.

Vakbekwaamheid leerkracht

3. Aandacht voor creatieve vakken

4.

Speelmogelijkheden op het plein

4. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht

Mate waarin leerkracht naar ouders
luistert

5. Rust en orde op school

5.
6.

Sfeer en inrichting schoolgebouw

7.

Aandacht voor normen en waarden

8.

Duidelijkheid van de schoolregels

9.

Sfeer in de klas

10. Aandacht voor uitstapjes en excursies

1
2

6. Omgang van de kinderen onderling
7. Rust en orde in de klas
8. Informatievoorziening over het kind
9. Extra mogelijkheden goede leerlingen
Aandacht voor godsdienst/
10. levensbeschouwing

Zie schoolplan 2011-2015
Zie schoolplan 2011-2015 bladzijde 15
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Leerlingen
1. Waardering uitstapjes met de klas

1. Waardering taal

2. Juf/meester is aardig

2. Waardering geschiedenis

3. Juf/meester luistert goed

3. Inval leerkrachten

4. Mate van internetpesten

4. Waardering aardrijkskunde en topografie

5. Waardering gymnastiekles

5. Extra opdrachten

6. Juf/meester legt goed uit

6. Vindt het rustig in de klas

7. Oudertevredenheid

7. Waardering natuur en biologie

8. Vindt speelkwartier leuk

8. Schoolgebouw van buiten mooi

9. Wil naar andere school

9. Vindt overblijven leuk

10. Leert veel op school

10. Vertelt leerkracht over pesten

Aandachtspunten:
De komende planperiode richten we onze aandacht met name op de top 3 van de
onderwerpen waarover de ouders en de onderwerpen waarover de leerlingen het minst
tevreden zijn. Pestgedrag wordt meegenomen in het sociaal emotioneel lesprogramma. De
creatieve vakken zullen meer tot uiting komen in de ateliers waar we in alle groepen mee
gaan werken.

5.3 Opbrengsten CITO eindtoets
De resultaten van de Eindtoetsen van de afgelopen 3 schooljaren staan in onderstaande
tabel beschreven. Na een mindere score in 2011-2012 hebben we de laatste 2 jaren
voldoende gescoord op de Eindtoets.
School
Weergave

De Grasspriet (09XP)
Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm
2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Aantal deelnemende leerlingen

17

22

13

Aantal leerlingen in leerjaar 8

20

22

13

Aantal leerlingen op school

128

128

123

Aantal ongewogen leerlingen

119

121

115

Percentage gewogen leerlingen

7%

5%

7%

CITO

CITO

CET

Naam Eindtoets
Inspectienorm bij Eindtoetsgemiddelde

Ongewogen

Ongewogen

Ongewogen

Bovengrens inspectie

538,2

538,5

538,2

Landelijk gemiddelde

536,2

536,5

536,2

Ondergrens inspectie

534,2

534,5

534,2

EINDTOETS

537,1

535,1 !

531,0

op of boven bovengrens (goed)
op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)
!

op of boven de ondergrens (voldoende)
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Aandachtspunten:
-

De eindopbrengsten laten een wisselend beeld zien. Het werken met
referentieniveaus is nog voldoende geïmplementeerd en wordt een speerpunt voor
de komende jaren.

5.4 Opbrengsten Gemiddelde vaardigheidsscore t.o.v. inspectienorm
Inspectiekaart
School
Vestiging
Periode
weergave

De Grasspriet (09XP)
Hoofdlocatie
2012 / 2013 - 2014 / 2015
Gemiddelde vaardigheidsscore t.o.v. inspectienorm, inspectienorm en aantal leerlingen
Periode Versie

2012 / 2013

Percentage gewogen leerlingen

2013 / 2014

7%

CITO BEGRIJPEND LEZEN

2014 / 2015

5%

7%

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=

Totaal

5 - II

LOVS

M5

29,3

25

19/18

30,4

25

12

26,9

25

18

Totaal

6 - II

LOVS

M6

33,2

32

12

34,4

32

18

35,2

32

13

Totaal

7 - II

LOVS

M7

44,7

45

23

49,2

45

13

48,0

45

18/17

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=

Totaal

3 - II

LOVS

M3

22,6

21

17

22,9

21

16

19,0

21

15

Totaal

3 - III

LOVS

E3-M3

37,6

33

17

36,9

33

14/16

35,1*

57,3

48

12

62,1

48

18

65,5*

48

15/14

CITO DRIE-MINUTEN-TOETS

16/15

Totaal

4 - II

LOVS

M3M4

Totaal

4 - III

LOVS

E4

70,6

56

12

68,4

56

18

74,6

56

15/14

Totaal

5 - II

LOVS

M5

80,5

66

19/18

76,8

66

12

71,7

66

18

Totaal

5 - III

LOVS

E5

86,4

71

19/18

85,2

71

12

77,9

71

19/18

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=

4 - II

LOVS

M4

54,9

50

12

57,8

50
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Totaal

4 - II

3.0

M4

176,4

161

15/14

Totaal

4 - III

LOVS

E4

71,5

61

11/12

59,9

61

18

Totaal

4 - III

3.0

E4

195,7

180

15/14

Totaal

5 - II

LOVS

M5

77,6

71

19/18

80,0

71

12

77,9

71

18

Totaal

5 - III

LOVS

E5

82,9

78

19/18

86,3

78

12

84,9

78

19/18

Totaal

6 - II

LOVS

M6

88,8

84

12

87,2

84

18

94,8

84

13

Totaal

6 - III

LOVS

E6-E6

92,0

89

12

90,1

89

18

93,9

89

13

Totaal

7 - II

LOVS

M7

99,1

98

23

101,5

98

13

101,6

98

18/17

Totaal

7 - III

LOVS

E7-E7

107,7

102

22/23

103,5

102

13

109,7

102

19/17

CITO REKENEN-WISKUNDE
Totaal

25% boven inspectienorm
boven inspectienorm
op inspectienorm
onder inspectienorm
*

Leerling(en) adaptief
getoetst

Aandachtspunten:
-

Consolideren van de opbrengsten en daar waar mogelijk verbeteren.
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5.5

Gewenste situatie

Het schoolconcept, zoals beschreven in hoofdstuk 3, vormt de basis van ons onderwijs in de
komende 4 jaar. Deze kernwaarden komen terug in het dagelijks handelen van zowel de
leerkrachten als de kinderen. Het gewenste leerkracht en leerling gedrag en de daarbij
passende onderwijsvorm staat in de tabellen bij hoofdstuk 5.3, per kernwaarde beschreven.
We willen een school zijn waar alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, waar ze
zich op alle mogelijke gebieden kunnen ontwikkelen en waar ze leren hoe ze zelf mede
eigenaar kunnen worden van hun eigen leerproces. Ouders zien we hierbij nog meer als
partner bij de ontwikkeling van onze leerlingen.
ICT
De komende jaren willen we extra investeren in (ICT-)middelen die mogelijkheden bieden
voor uitdagende werkplekken voor kinderen, coöperatief werken en groepsdoorbrekend
onderwijs.
Personeel
De beschikbare formatie wordt jaarlijks - in overleg- zodanig ingezet, dat we zoveel mogelijk
in kunnen spelen op de wisselende leerlingenaantallen per zone en de wisselende instructieen ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Het streven is om in de zones 3/4, 5/6 en 7/8
minimaal 1 FTE OP per zone in te zetten, aangevuld met formatie voor
onderwijsassistenten. De prognoses wijzen uit, dat er jaarlijks ongeveer 15 kleuters
instromen. Hierdoor kan het leerlingaantal in de kleutergroep in de loop van een schooljaar
uitgroeien tot boven de 40. Het streven is om in deze zone met name leerkrachtformatie in
te zetten, gezien de specifieke begeleidingsbehoefte van deze leeftijdscategorie. Taken en
verantwoordelijkheden binnen de zones, de bouwen en het team dienen goed op elkaar
afgestemd te worden.
Ouders
We stimuleren en ondersteunen het didactisch en pedagogisch partnerschap van ouders.
Hierbij willen we gebruik gaan maken van communicatiemiddelen waarbij we ouders op een
directe, duidelijke manier kunnen betrekken bij het onderwijs aan hun kind(eren).
Kernpartners Kindcentrum
We moeten met alle partners (peuteropvang, TSO en BSO) blijven werken aan een
gezamenlijke en doorleefde visie, teneinde in een doorgaande lijn te kunnen afstemmen op
de ontwikkeling van het kind.
Er moet een eenduidige organisatie ontstaan, waarbij ouders vanuit de instroom helderheid
krijgen over de structuur van de organisatie en de te bieden arrangementen.
Er zullen gezamenlijk beheers afspraken moeten worden gemaakt, waarbij het benutten van
elkaars kwaliteiten en faciliteiten uitgangspunt zijn.
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5.6

Leerkracht-, leerlingvaardigheden en onderwijsconcept
Kernwaarde

Betekenis

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!

Lerarenfactoren

Leerlingenfactoren

De leraar:

De leerling(en):

- gaat respectvol om met
anderen;
- zorgt dat schoolregels m.b.t.
sociaal gedrag duidelijk zijn voor
kinderen en stimuleert lln. zich
er aan te houden;
- zorgt voor een rustige, veilige
structuur binnen de groep;
- geeft positieve feedback, werkt
met complimenten en
beloningen m.b.t. gedrag;
- heeft oprechte interesse in de
leerling;
- gebruikt feedback van de
leerlingen op zijn handelen bij
reflectie op zijn functioneren;
- stemt zijn gedrag hierdoor beter
af op de onderwijsbehoeften
van de leerling;
- daagt kinderen uit om de eigen
mening te uiten
- leert kinderen om hun mening
op de juiste manier te uiten;
- Zet coöperatieve werkvormen
in;
- Leerkrachten stimuleren het
unieke van ieder kind en straalt
dat op een positieve manier uit
naar de rest van de groep/
school.

- gaat respectvol om
met anderen;
- dragen zichtbaar aan
elkaar uit wat de
schoolregels zijn m.b.t.
sociaal gedrag;
- geven elkaar feedback;
- Stemt zijn gedrag
hierdoor beter af op
zijn omgeving;
- heeft oprechte
interesse in de ander
en uit dat op een
positieve manier;
- mag zichzelf zijn met
zijn haar eigen
gedragingen;
- mag en leert voor z’n
mening uitkomen;
- Kan op een
coöperatieve manier in
groepen werken met
zowel leerlingen uit de
eigen als een andere
groep.

Onderwijsconcept/
werkvormen / omgeving
- Warme ontvangst in de
groep door de leerkrachten;
- Kringgesprekken waarin de
sfeer op school en het
omgaan met elkaar wordt
besproken en waar ruimte is
voor feedback;
- Maandopening / vieringen
voor de hele school;
- Coöperatieve werkvormen;
- “Positive behavior”
- Ateliers.
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Kernwaarde
Samen leren/ werken

“alleen ga je sneller,
samen kom je verder”

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

Lerarenfactoren

Leerlingenfactoren

Onderwijsconcept/ werkvormen/
omgeving

De leraar:

De leerling:

- zet coöperatieve
werkvormen structureel in ;

- kent verschillende
coöperatieve werkvormen en
de ‘afspraken’ daarbij;

-coöperatieve werkvormen;

- neemt initiatieven bij het
bedenken van werkvormen;

- ateliers;

- werkt samen met leerlingen
uit zowel het eigen leerjaar als
uit ’n ander leerjaar;

-weektaak;

- geeft lln. de ruimte om mee
te denken over een geschikte
werkvorm;
- creëert een omgeving
waarin kinderen worden
uitgenodigd om samen te
werken;

-groepsdoorbrekend werken;

- groepsgesprekken/ coachgesprekken;

- werken met POP.

- hanteert het ‘geschikte
-leert kinderen hoe ze moeten gedrag’ bij samenwerken;
samenwerken;
- kiest een goed maatje om
- bespreekt geschikt gedrag
mee samen te werken;
voor het samenwerken;
-werkt tijdens
-Leerkrachten geven kinderen groepsdoorbrekend werken
leer bevorderende feedback
door de hele school (alle
op het proces van
ruimtes worden benut);
samenwerken.
-krijgt verantwoordelijkheid en
vertrouwen om zijn eigen
leerproces aan te sturen.
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Kernwaarde

Betekenis

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.
Lerarenfactoren

Leerlingenfactoren

De leerkracht:

De leerling:

-verdiept zich in de
leefwereld van de leerlingen
en luistert goed naar de
onderwerpen die zij
aandragen;

-krijgt de ruimte om
onderwerpen aansluitend bij
hun leefwereld aan te
dragen;

-creëert een betekenisvolle
leeromgeving/ opdrachten
voor de leerlingen en betrekt
de leerlingen bij het inrichten
daarvan;

- toont betrokkenheid en
eigenaarschap bij hun eigen
leerproces;

- werkt meer vanuit
doelen/leerlijnen;

-Weet het hoe, waarom en
het nut van een opdracht;

Onderwijsconcept/
werkvormen/omgeving

-kringgesprekken;
-thematisch werken;
-weektaak;
-Ateliers;
- Coöperatieve werkvormen;
- werken met POP.

- betrekt leerlingen actief bij
de keuze voor het
onderwijsaanbod;
-houdt zichtbaar rekening
met de verschillende
leerstijlen binnen zijn groep;

-kan voorkeurs leerstijlen
inzetten.

- zet structureel coöperatieve
werkvormen in.

25

Kernwaarde

Betekenis

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”. De
leerkracht heeft 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.

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

Lerarenfactoren

Leerlingenfactoren

De leerkracht:

De leerling:

- stimuleert kinderen om
eigen initiatieven te nemen;

-krijgt ruimte voor ideeën en
initiatieven.;

- creëert een uitdagende
leeromgeving en betrekt de
leerlingen bij het inrichten
ervan;

-wordt uitgedaagd ook eigen
oplossingen te bedenken;

- stimuleert lln. zelf keuzes
te maken;
- laat lln. kritisch nadenken
over de keuzes die gemaakt
worden d.m.v. vragen
stellen en coachen;

-Mag keuzes maken bij het
maken van taken en kan ook
aangeven waarom hij deze
keuzes maakt;

Onderwijsconcept/
werkvormen/omgeving
- Crea-middagen;
- ateliers;
- weektaak;
- groeps-/coach gesprekken;
- POP.

-Denkt mee over de inrichting
van zijn leeromgeving.

- heeft hoge verwachtingen
van de leerlingen en spreekt
deze ook uit;
- geeft kinderen leer
bevorderende feedback op
het proces en product;
- voert structureel
coachgesprekken met
(groepjes) kinderen om hun
ontwikkeling te stimuleren.
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Kernwaarde

Betekenis

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

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.

Lerarenfactoren

Leerlingenfactoren

De leerkracht:

De leerling:

- biedt de leerlingen een
podium waarop ze hun
talenten aan de eigen groep,
andere groepen, ouders of
de gemeenschap kunnen
laten zien;

-Leerlingen krijgen een
“podium” waarop ze hun
talenten kunnen laten zien;

- is zich bewust van
aanwezige talenten
(leerkrachten en leerlingen)
binnen de school en maken
daar doelbewust gebruik
van;

-weet te benoemen wat zijn
kwaliteiten zijn.
-kan deze kwaliteiten
doelgericht inzetten om zich
verder te ontwikkelen;

- maakt lln. bewust van de
eigen talenten;
- stimuleert leerlingen om
hun talenten tot verdere
ontplooiing te laten komen;

-Talenten van leerlingen
worden doelbewust ingezet
bij activiteiten.

Onderwijsconcept/
werkvormen/omgeving

- Weeksluiting, ateliers;

-Ateliers;
- POP.

- verzorgt een passend
aanbod voor meer begaafde
leerlingen zodat zij zich
kunnen blijven ontwikkelen;
-doet een beroep op de
verschillende intelligenties
van de leerlingen.
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6. LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN

Focuspunt ‘Excellent in
Leren leren’






De cognitieve opbrengsten liggen op het niveau dat past bij de schoolpopulatie
Er wordt planmatig gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
Er is een leerlijn ‘leren leren’ die geïntegreerd is in het leerproces, waarmee metacognitieve
vaardigheden van kinderen worden ontwikkeld
Alle leerkrachten werken handelingsgericht en doelgericht met groepsplannen, waarin
cognitieve, sociaal-emotionele en metacognitieve doelstellingen een plek hebben, zodat alle
leerlingen een optimaal leerarrangement krijgen

Waar willen we aan
werken?

Wat willen we
bereiken?

15/16

16/17

17/18

18/19

Werken met referentieniveaus

Ontwikkelingslijnen
niveaus 1F en 1S
worden gerealiseerd
in de
groepsplannen.

Rekenontwikkelings
-lijnen niveaus 1F en
1S worden
gerealiseerd in de
groepsplannen.

Taalontwikkelings
-lijnen niveaus 1F
en 1S worden
gerealiseerd in de
groepsplannen.

Technisch en
begrijpend lezen
ontwikkelingslij-nen niveaus 1F en
1S worden
gerealiseerd in de
groepsplannen.

Borgen
ontwikkelingslijnen niveaus 1F en
1S in de
groepsplannen.

Excellente leerling

Ons onderwijs is
afgestemd op deze
leerlingen

Oriëntatie en
training

Invoering

Borging

Bijstellen

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Planmatig werken
aan de sociaalemotionele
ontwikkeling via
groepsplannen

Zien is in gebruik en
gevuld op alle
onderdelen

M.b.v. Zien maakt
de sociaalemotionele
ontwikkeling
onderdeel uit van
de groepsplannen

Planmatig werken
aan sociaalemotionele
ontwikkeling via
groepsplannen

Leerlijn ‘leren leren’

Ontwikkelen van
metacognitieve
vaardigheden

Concretisering
leerlijn op
organisatieniveau

Implementatie
van onderdelen
van de leerlijn

Er wordt gewerkt
met de leerlijn

- Betekenisvolle
leeromgeving

- Reflecterend
vermogen

- Aansluiten bij
Leerstijlen

- ruimte voor
initiatief

-Leerbevorderende
feedback

Opbouw in POPdoelstellingen
creëren oplopend
van groep 5 t/m 8

(mogelijk)
doortrekken naar
groep 3/4

Groepsoverstijgend
Werken met een POP

Kinderen kunnen
zelf (diepgaande)
leervragen opstellen


Focuspunt ‘Samen
ontwikkelen van de
leergemeenschap’





Waar willen we aan
werken?

Voor leerkrachten zijn de leerlijnen en leerlijnen het uitgangspunt; zij gebruiken eigentijdse
middelen en methoden hierbij als hulpbron en benutten kwaliteiten van collega’s
Leerkrachten tonen een positieve, lerende en begeleidende houding naar leerlingen en naar
elkaar
Teams denken en werken groepsoverstijgend in het belang van de school en binnen onze
organisatie
Wij stimuleren het didactisch en pedagogisch partnerschap van ouders

Wat willen we
bereiken?

Werken vanuit
leerlijnen

Partnerschap van
ouders

(mogelijk)
doortrekken naar
groep 1/2

We stimuleren en
ondersteunen het
didactisch en

15/16

16/17

17/18

18/19

Leerlijn rekenen
toepassen in
groepsplannen

Leerlijn taal
toepassen in
groepsplannen

Leerlijn
toepassen in
begrijpend
lezen

Leerlijn toepassen
in technisch lezen

Aandacht voor het
pedagogisch
partnerschap op kind-

Aandacht voor het
didactisch
partnerschap

Aandacht voor
het didactisch
partnerschap
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pedagogisch
partnerschap


Focuspunt ‘Slimmer
organiseren’





en schoolniveau
d.m.v.
informatieavond en
oudergesprekken.

a.d.h.v.
stimulerende en
belemmerende
factoren

op kind- en
schoolniveau

Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waarbij bewust gebruik gemaakt wordt van ruimtes
binnen en buiten de school, om het leerproces te verrijken en het leerrendement te verbeteren
Wij faciliteren het altijd en overal kunnen leren” van kinderen, door het bieden van toegang tot
digitale leeromgevingen om de effectieve leertijd te vergroten en om partnerschap met ouders
mogelijk te maken
We gebruiken interne en externe netwerken om op efficiënte wijze expertise daar in te zetten
waar en wanneer dat mogelijk is

Waar willen we aan
werken?

Wat willen we
bereiken?

15/16

16/17

17/18

18/19

Groepsdoorbrekend
werken

Groepsdoorbrekend
werken in ateliers /
thema’s

Oriëntatie op
groepsdoorbrekend
werken in ateliers /
thema’s in de
bouwen

Ateliers en
thema’s
toepassen in de
bouwen.

Enkele ateliers /
thema’s
schooldoorbrekend en andere
alleen binnen
de bouwen.

Geheel
schooldoorbrekend uitproberen,
evalueren en
definitieve keus
maken door te
zetten.

Coöperatief leren

Bevorderen van de
betrokkenheid en
vergroten van het
leerrendement.
Leerlingen leren
door middel van
coöperatieve
werkvormen ván en
mét elkaar.

- Teamtrainingen in de
eerste 6 coöperatieve
werkvormen vanuit
SlimPLan, op 2
verschillende
momenten dus 3
werkvormen per
teamtraining.

- Inslijpen van de
eerste 6
aangeboden
werkvormen.

- Borgen/
verankeren van
de 10
aangeboden
coöperatieve
werkvormen.

Hierbij ligt het
focuspunt op
zelfstandig leren
leren en op
vaardigheden en
gedrag dat
ondersteunend
werkt om
zelfverantwoordelijk
te kunnen leren.
Deze manier van
werken draagt bij
aan het werken in
de zones en zo leren
kinderen inzien op
welke manier ze
effectief zelfstandig
bezig kunnen zijn.

- Coöperatieve
werkvormen
structureel inzetten
tijdens lessen in
iedere zone:
* ontdekken bij welke
lessen welke
werkvormen vooral
geschikt zijn
* ontdekken bij welk
soort activiteiten de
werkvormen allemaal
geschikt zijn.

- experimenten
van collega’s
blijven bespreken:
welke
werkvormen zijn
op welke
momenten
geschikt en bij
welke activiteiten.
Zo ook leren van
en met elkaar
onderling met
collega’s. > elkaar
ideeën aandragen

- blijven
herhalen/bespr
eken van
elkaars
ontdekkingen
en actueel
houden van het
inzetten van de
werkvormen

- Vervolg
teamtrainingen in
de laatste 4
coöperatieve
werkvormen
vanuit SlimPLan.
- Leerlingen
ruimte geven om
mee te denken
welke werkvorm
ingezet wordt
tijdens een
bepaalde les.
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BIJLAGE


Gegevens ouder- en leerling populatie

GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL EN ORGANISATIE





Strategisch beleidsplan (Koersplan) Koersplan Skozok
Overzicht “Van hoofd- naar jaardoelstellingen SKOzoK 2014-2018” Koersplan Skozok
Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken (Via de link: Samenvatting )
Schoolondersteuningsprofiel (Via de link: Ondersteuningsprofiel)
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Bijlage 1. Gegevens ouder- en leerling populatie
Leerling weging en opleidingsniveau ouders
BRIN
Locatie
Peildatum

09XP
Hoofdlocatie
01-10-2011

Aantallen per weging

4 jaar en
ouder

Weging 0,0
Weging 0,3
Weging 1,2

Jonger
dan 4
jaar

132,
7,
2,

Aangemeld
Volgt onderwijs

4 jaar en
ouder

4 jaar en
ouder

Jonger
dan 4
jaar

4 jaar en
ouder

8,

121,
5,
2,

13,
3,

115,
6,
2,

122,
7,
2,

Jonger
dan 4
jaar

4 jaar
en
ouder

Jonger
dan 4
jaar

7,

3,
128,

8,

141,

NOAT

NOAT

2,

4 jaar en
ouder

N.v.t.

2,

Jonger
dan 4
jaar

15,
1,

01-102014

01-10-2013
Jonger
dan 4
jaar

4 jaar en
ouder

Jonger
dan 4
jaar

16,
128,

01-10-2012

N.v.t.

123,
01-102014

01-10-2013
NOAT

16,

N.v.t.

2,

NOAT

N.v.t.

1,

1,

4,

28,

6,

22,

5,

26,

5,

18,

5,

109,

7,

102,

5,

106,

3,

111,

01-10-2011
Opleidingscategorie verzorger 2
Cat 1: basisonderw. of (v)so-zmlk
Cat 2: lbo/vbo pro of vmbo
bbl/kbl
Cat 3: overig vo en hoger
Onbekend / niet van toepassing

01-10-2014

Jonger
dan 4
jaar

01-10-2012

01-10-2011
Opleidingscategorie verzorger 1
Cat 1: basisonderw. of (v)so-zmlk
Cat 2: lbo/vbo pro of vmbo
bbl/kbl
Cat 3: overig vo en hoger

01-10-2013

4 jaar
en
ouder

7,

01-10-2011
Aantallen per status

01-10-2012

NOAT

01-10-2012

N.v.t.

2,

9,

NOAT

N.v.t.

2,

01-102014

01-10-2013
NOAT

N.v.t.

2,

17,

1,

15,

115,
5,

12,

105,
4,

NOAT

N.v.t.

1,

1,

16,
10,

111,
5,

13,
8,

111,
5,

160

160,
140,
120,
100,
80,
60,
40,
20,
0,

140
120
Weging 1,2

80

Volgt
onderwijs

Weging 0,3

60

Aangemeld

Weging 0,0

40

100

4 jaar 4 jaar 4 jaar 4 jaar
en
en
en
en
ouder ouder ouder ouder

20
0

Aantallen per
status

01-10- 01-10- 01-10- 01-102011 2012 2013 2014
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80

Cat 2:
lbo/vbo pro
of vmbo
bbl/kbl

60
40
20
0

Cat 1:
basisonderw.
of (v)so-zmlk

1-10-2011

Cat 3: overig
vo en hoger
01-10-2014

100

Onbekend /
niet van
toepassing

01-10-2013

120

140
120
100
80
60
40
20
0
01-10-2012

Cat 3: overig
vo en hoger

01-10-2011

140

Cat 2:
lbo/vbo pro
of vmbo
bbl/kbl

1-10-2012
Per gezindte

Per gezindte
GEEN

GEEN

ROOMS-K.
Niet ingevuld

ROOMS-K.

BOEDDH.
ISLAM

Niet
ingevuld

CHRISTELIJK

1-10-2014

1-10-2013

gemeente Valkenswaard
De Grasspriet

Per gezindte

Per gezindte

GEEN

GEEN

ROOMS-K.

ROOMS-K.

Niet ingevuld

Niet ingevuld

BOEDDH.

BOEDDH.

ISLAM

ISLAM

CHRISTELIJK

CHRISTELIJK

Realisatie Prognose Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose
1-101-101-101-101-101-101-102013
2014
2014
2015
2016
2017
2018
128
122
124
126
125
128
127
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