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Het logo van De Driepas wordt gevormd door drie elkaar rakende cirkels.
In het midden bevindt zich een driehoek.
Dit symbool typeert waar het in onze school om gaat:
Op De Driepas staat het kind centraal.
Ouders, team en bestuur werken samen in het belang van het kind.
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Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van onze
Stichting Kindante en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast
schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven
we (ook) welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en
vakbekwaam (Cao-PO). Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een
uitgewerkt jaarplan op. Aan het einde van ieder schooljaar zullen we steeds terugblikken, of de
gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren.
Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd
aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de
school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar.
Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we
voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.
Terugblik ‘Jaarplan 2018-2019’
De thema’s voor het jaarplan van 2018-2019 waren:
Hoofdlocatie
 Meer- en Hoogbegaafheid
Meer bewustwording bij het team en meer kennis over het signaleren.
 Het Jonge Kind
Ontwikkeling doorgaande lijn tussen de kleutergroepen én samenwerking met de peutergroep,
waarbij doorgroeien van twee “losse” groepen 1 en 2, naar een unit ‘het jonge kind’.
 (Begrijpend) Lezen/Woordenschat
In kaart brengen van het huidige aanbod en proeftuintjes opstarten om een meer effectiever
aanbod te creëren.
 Rekenen
Afgeronde opleiding door rekencoördinator en in kaart brengen van verbeteracties.
 MijnRapportfolio
Pilot draaien in de groepen 3 en 6 en doorontwikkeling, zodat volgend schooljaar de groepen
3 t/m 8 het systeem kunnen gebruiken.
Taalschool
 Woordenschat
Ontwikkeling visie en ontwerpen actieplan voor completer, effectiever en thematisch aanbod.
Algemeen
 Sociaal Emotionele Vaardigheden/Pedagogisch Tact
Beschrijving van de pedagogische visie, het voeren van ervaringsreconstructies en een
optimale samenwerking tussen team en overblijfteam.
 Schoolplan 2019-2023
Ontwikkeling van het nieuwe schoolplan voor de komende vier schooljaren.
Het thema ‘eigenaarschap’ heeft ook centraal gestaan. Hoe kunnen leerlingen meegenomen worden
in doelgericht en zelfsturend leren? Meer eigen regie, betekent voor leerkrachten meer loslaten én ook
hoge verwachtingen uitspreken/uitstralen.
Vooruitblik ‘Schoolplan 2019-2020’
Door de snelheid van de veranderingen bleek het jaar 2018-2019 ook weer een jaar te worden van
vele veranderingen. Door personele wisselingen, waarbij ook bij enkele verbeterthema’s de
coördinator van werkplek heeft gewisseld, zijn niet alle thema’s even goed uit de verf gekomen. Hieruit
blijkt ook dat vier jaar vooruitkijken in een strategische planning alleen mogelijk is in grote lijnen en
niet op detailniveau.
Onderwijskundige ontwikkelingen en het tekort aan leerkrachten, maken het noodzakelijk dat we gaan
nadenken over het anders organiseren, anders dan het leerstofjaarklassen systeem. Dit vraagt
gedragsverandering bij alle betrokkenen, kinderen, leerkrachten en ouders. Deze gedragsverandering
is wellicht de grootste uitdaging voor de toekomst. De gekozen thema’s en de daarbij behorende
acties zijn een eerste stap in deze richting.
We beginnen niet opnieuw, maar gaan verder met de ingezette koers: Daar zijn we trots op!
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1. De school en haar omgeving
Obs De Driepas is de enige openbare basisschool in de gemeenschap Echt en bestaat al ruim 30
jaar. In 1984 is de school gestart met 25 kinderen, nu in 2019 start de school, inclusief de kinderen
van de Taalschool op het asielzoekerscentrum, met ongeveer 260 kinderen en 35 personeelsleden
(onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel).
Bij de start van het schooljaar zullen zo’n 170 kinderen dagelijks het hoofdgebouw bezoeken. De
meeste van deze kinderen wonen ook in deze wijk. Een aantal kinderen komt uit de andere wijken en
dorpen rondom Echt.
Ongeveer 90 kinderen zullen aan het begin van het schooljaar onze school voor nieuwkomers en
asielzoekerskinderen bezoeken. Deze school ligt op het terrein van het asielzoekerscentrum en is
sinds 1995 aan De Driepas verbonden. Kleuters van statushouders die de Taalschool bezoeken,
maken deel uit van de taalklas die zich op de Hoofdlocatie bevindt. Het onderwijs aan de kinderen
van deze school richt zich vooral op het verwerven van kennis en vaardigheden in de Nederlandse
taal. Specifieke informatie voor de Taalschool is te vinden in een aanvulling op deze schoolgids.
De samenstelling van de kinderen op De Driepas is zeer gevarieerd. Een diversiteit van kinderen en
ouders komt samen in onze school en zorgt voor een pluriforme leeromgeving. Deze leeromgeving
biedt de kinderen mogelijkheden om van en met elkaar te leren en om samen op te groeien richting
pluriforme samenleving. Meerdere schoolactiviteiten bieden kansen voor kinderen, ouders en
leerkrachten om hier vorm en inhoud aan te geven. Onze school is een plek met aandacht en ruimte
voor leren (kennis, vaardigheden, normen en waarden). We streven naar een leeromgeving die
uitnodigt, gezellig, boeiend en veilig is voor kinderen, leerkrachten en ouders!
De kenmerken van de kinderen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs,
hebben we beschreven in het document ‘Ken je populatie’.
Wij zijn een school die zich kenmerkt als een lerende organisatie. Wij, kinderen, ouders en
leerkrachten, leren van én met elkaar. Wij nodigen ouders uit en stellen hen in de gelegenheid een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en kwaliteit van onze school. Kinderen opvoeden naar
zelfstandigheid en zelfredzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school.
Een goede en ook open communicatie is daarbij zeer belangrijk. De Driepas vindt het belangrijk dat
kinderen, ouders en leerkrachten met plezier naar school komen en zich daar ook thuis voelen.
Op de Hoofdlocatie werken we samen met de Peutergroep van SKR/SKEM. De samenwerking wordt
steeds intensiever vormgegeven, zodat er een doorgaande lijn ontstaat tussen opvang en onderwijs.
Leerlingenaantallen

Echt
Hingen
Schilberg
Pey
Susteren
Koningsbosch
St. Joost
Overig
Totaal

Oktober 2017
Hoofdlocatie
Taalschool
134
9
3
24
6
4
24
4
7
2
16
187

11
57
244

Oktober 2018
Hoofdlocatie
Taalschool
125
10
4
25
1
7
35
3
11
2
14
180

9
66
246

Het leerlingenaantal op de Hoofdlocatie daalt enigszins. Stabilisatie wordt verwacht rond 170
kinderen. Het leerlingenaantal op de Taalschool fluctueert enorm. Het aantal is gedurende schooljaar
2018-2019 gestegen naar circa 110 kinderen. Dit heeft met name te maken met de in- en uitstroom op
het asielzoekerscentrum.
Leiderschap
De directeur geeft (onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur) leiding aan de school
en is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid.
Hij wordt bijgestaan door twee IB-ers en een ICT-er, samen het MT genaamd. De IB-ers dragen de
verantwoordelijkheid voor passend onderwijs voor alle kinderen. Hierbij speelt coaching en
ondersteuning van de leerkrachten een grote rol.
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Het MT zet zichtbaar voor alle belanghebbenden schoolontwikkeling in gang met de focus op het
verbeteren van het onderwijs en laat teamleden verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van de
schooldoelen. Het MT geeft richting, stuurt en monitort, waarbij er sprake is van gedeeld, gedragen en
gespreid leiderschap.
In het kader van gespreid leiderschap nemen steeds meer medewerkers vanuit een stuk expertise
voor een bepaald onderdeel een verantwoordelijkheid op schoolniveau voor hun rekening. Deze
ontwikkelingen (vernieuwing, verandering, verbetering) staan beschreven in het jaarplan. Om te
differentiëren in de diverse rollen, wordt er ook een diversiteit aan salarisschalen toegepast.
De laatste jaren is op diverse fronten geïnvesteerd: gebouw, methodes en specialisaties binnen het
team. Echter door personele wisselingen zijn we ook genoodzaakt opnieuw te investeren in
ontwikkeling van personeel (denk aan IPC-coördinator, ICT-er, coördinator Gynzy etc.).
De stichting streeft naar meer vrouwen in het management (schoolleiding). Meer informatie hierover is
te vinden op www.kindante.nl.
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2. Uitgangspunten schoolbestuur
Stichting Kindante
Kindante is een onderwijsstichting die onderwijs verzorgt op 37 scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Beekdaelen,
Sittard-Geleen en Stein. De stichting kent de volgende denominaties: katholiek, openbaar,
protestants-christelijk en algemeen bijzonder.
Al die scholen hebben samen bijna 9000 kinderen. Bij de stichting werken circa 1000 mensen.
Missie en visie
De kern van de missie van Kindante is:
Het kind staat voorop! ‘Leren leren en leren leven’ staat daarbij centraal. Dat doen wij door het
ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen, inzetten en benutten van talenten!
Onderwijs
In het strategisch beleid van Kindante staan de volgende onderwijskundige speerpunten centraal.
“We maken onderwijs passend op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen, op een
eigentijdse, toekomstgerichte en herkenbare manier, waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid en
erkende ongelijkheid.
Dit doen we door:
 Richting te geven en ruimte te bieden op maat,
 Verbindingen aan te gaan met partners binnen en buiten Kindante,
 Bij te dragen aan duurzame en kwalitatief hoogwaardige infrastructuren van voorzieningen
waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle burgers.
 Binnen en buiten de grenzen van onze eigen organisatie te leren op een positief kritische
en onderzoekende wijze.”
De missie en visie van Kindante is overkoepelend voor de scholen; de missie-visie van de school is
een afgeleide van de missie-visie van de stichting. Daarbij is er ruimte voor de couleur locale van elke
school.
Het bestuur bewaakt de gewenste kwaliteit op onze school op de volgende wijze:
Integrale voortgangsrapportages, ontwikkelgesprek met College van Bestuur (CvB) en monitoren door
procesbegeleider van domein onderwijs, schoolbezoek van CvB, schoolondersteuningsprofiel, de
integrale presentatie bij het begrotingsgesprek, schoolzelfevaluatie, vroegsignalering, Q-Feedback
(tevredenheidsonderzoek), schoolgids en op eigen aanvraag om als school bezocht te worden door
een visitatieteam met als leidraad de kwaliteitsindicatoren.
De kwaliteitscultuur binnen het bestuur wordt op de volgende manier aangevlogen:
 Door verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording te nemen en af te leggen;
 Het integraal benaderen van bovengenoemde zaken benadrukt de kwaliteitscultuur van
de school.
Personeel
Als een spiegel van het onderwijskundig beleid heeft Kindante een personele visie geformuleerd.
Hierin staan de talenten van iedere medewerker centraal. Het gaat daarbij om medewerkers die zich
verbonden hebben met de missie, visie en speerpunten van Kindante vanuit een positief kritische
manier zoals verwoord in het Kindante-DNA. Keuzen die we maken als medewerker en als team zijn
gebaseerd op de mogelijkheden en behoeften van kinderen. Belangrijk hierbij is dat we regels, cao’s
en wetten zien als een hulpmiddel en niet als een doel. Waar het in het belang van kinderen is,
moeten we de grenzen opzoeken.
Aanvullend aan de visie van Kindante heeft het cluster Echt-Susteren ‘Pedagogisch Tact’ als
speerpunt opgenomen in het clusterplan. Elke school heeft een vertegenwoordiger in het
clusternetwerk pedagogisch tact. Deze vertegenwoordiger zorgt voor de vertaling van ‘Pedagogisch
Tact’ naar de praktijk van alle dag en streeft naar verweving van het gedachtegoed op alle gebieden
binnen de school.
De volgende instrumenten worden ingezet om bekwaamheid van het personeel te optimaliseren;
De professionaliseringsagenda, de gesprekkencyclus, het werkverdelingsplan, het persoonlijk
ontwikkelingsplan, studiedagen op schoolniveau en clusterniveau, IB-netwerken, directeurenberaad
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en clusteroverleg van directeuren. Daarnaast de mogelijkheid tot deelname aan de diverse netwerken
van specialisten op Kindante niveau en samenwerkingsniveau.
Beleid voor wat betreft de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding (artikel 30
WPO); zie www.kindante.nl
Zie ook:
 Strategisch Beleid 2015-2020
 Strategische Agenda 2018:
o Samenwerken
o Professionele cultuur
o Anders organiseren
o (I)KC- ontwikkeling
o Kindante DNA
Als Kindante-medewerker ben ik:
 Mensgericht
 Transparant
 Toegewijd
 Gericht op groei
 Onderwijskundige visie Kindante (januari 2016):
o In het nu leven
o Eigenaarschap
o Kennis en vaardigheden om te leren leven
o Bewust zijn van en kunnen inzetten van talenten
o Maatschappelijk bewust zijn
o Attitude tot een leven lang leren
 Personele visie (april 2016):
o Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen persoonlijke- en loopbaanontwikkeling.
o Passie voor het onderwijs en ambitie staan centraal om talent effectief in te kunnen
zetten en mee te groeien als professional.
o Van en met elkaar leren is vanzelfsprekend.
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3. Ons schoolconcept
Onze missie en visie
Als openbare school vertaalt De Driepas de missie van de stichting als volgt.
Het openbaar onderwijs wil de kinderen voorbereiden op het leven in een Nederlandse samenleving
die zich kenmerkt door een brede schakering van overtuiging en levenswijzen. Onze school is in
beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing.
Het openbare karakter betekent dat we rekening houden met ieders geloofs- en/of maatschappelijke
overtuiging. Alle kinderen nemen hun eigen ervaringen mee naar school en het elkaar daarin leren
kennen, respecteren en waarderen, is een streven van onze school.
Openbaar onderwijs heeft ook als taak om maatschappelijke kwesties in de lessen aan de orde
stellen. Daarbij is het belangrijk dat er ruimte is voor verschillende visies.
Als het om vieringen gaat willen we graag recht doen aan de beleving van de kinderen op school. Het
openbare karakter van de school vraagt echter om recht te doen aan alle kinderen van de school.
Soms is de beleving echter verschillend; denkt u maar aan het vieren van Sinterklaas, Kerst of
Carnaval. Om toch aan alle kinderen tegemoet te komen, bieden we in voorkomende gevallen ook
programma’s aan met keuzemogelijkheden. Al blijft de eerste insteek om dit vooral samen te vieren.
Alle overige extra activiteiten kennen een zo neutraal mogelijk karakter.
De Driepas is op de eerste plaats een onderwijsinstelling. De kerntaak van de school is het geven van
kwalitatief goed onderwijs, gericht op een brede ontwikkeling en vorming van jonge mensen.
Onderwijs op maat ofwel passend onderwijs maakt het mogelijk ieder kind de aandacht en het
onderwijs te geven die het toekomt en in te spelen op verschillen tussen kinderen. Daarbij doelen we
op de totale ontwikkeling van het kind; vanuit sociaal, cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en
cultureel oogpunt.
Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale,
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan
respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de
overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De
openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.
Hierbij vinden we communicatie een belangrijke bouwsteen. We streven dan ook een open en eerlijke
en respectvolle manier van communiceren na.
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Onze eigen geformuleerde kernwaarden hanteren we naast de algemeen geldende kernwaarden
vanuit het openbaar onderwijs:

We werken thematisch met eigentijdse materialen en methodes.
Dit zijn elementen die een wezenlijke rol spelen bij de keuzes ten aanzien van onderwijs. Kinderen
leren in samenhang, als ze uitgedaagd worden en als ze met en van elkaar kunnen leren.
Hierbij is veilig voelen een fundament. Het bieden van structuur, het hebben van hoge verwachtingen
vormen belangrijke voorwaarden. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Dit vraagt vaak
maatwerk en de juiste interventies. Hierbij is afstemming op de doelgroep en populatie noodzakelijk.
Onze werkwijze is hierop afgestemd.
Binnen de mogelijkheden die wij binnen passend onderwijs zien, gaan we samen (ouders,
leerkrachten en het kind) op zoek naar het talent van het kind. We willen ons ook onderscheiden
middels de keuzes voor de uitgangspunten van en het verder verdiepen in onder andere:
 Pedagogisch Tact: ‘Het goede doen, op het juiste moment, óók in de ogen van het kind’;
 Vanuit een multiculturele omgeving leren van, met én over elkaar: door culturen verbonden;
 Thematisch onderwijs middels Onderbouwd (onderbouw) en IPC ( midden- en bovenbouw);
 Eigentijds leren: groepsdoorbrekend, met boeken én iPads en door ‘te doen’;
 De opgedane expertise ten aanzien van het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal).
Onze visie op pedagogisch-didactisch handelen
Als team van De Driepas hebben wij het traject 'Pedagogisch Tact' gevolgd bij het NIVOZ.
Het gaat bij 'Pedagogisch Tact' om het ontwikkelen van een kwaliteit van verbondenheid van leraar en
leerling. De kwaliteit van de relatie tussen deze twee is één van de belangrijkste dragers van het
klimaat in de klas en op school en tegelijkertijd ook van het succes van de onderwijsinspanning van
leerkrachten.
Als een leerkracht tactvol reageert naar een leerling is het een 'win-win'-situatie voor beiden. De
tactvolle leerkracht verplaatst zijn of haar aandacht direct van het (lastige, storende of ongewenste)
gedrag van het kind naar de betekenis die er achter schuilgaat. Door de juiste aandacht te schenken
aan het betreffende kind, wordt door die aandacht duidelijk dat het kind het niet alleen hoeft te doen.
Als team focussen we in de betreffende situaties op het volgende:
 Accepteren en niet oordelen. Elke kind en situatie is uniek. Iedere situatie heeft een eigen
(vaak verborgen) betekenis.
 Beseffen dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen in een waarden vaste context. De
leerkracht weet dat hij een eigen, onderscheidende rol en verantwoordelijkheid heeft.
 Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaarden om tot leren te komen.
 Relatie, competentie en autonomie zijn basisbehoeften die ten grondslag liggen aan
welbevinden en betrokkenheid. Dit is leidend in het handelen van de leerkracht.
Autonomie geven betekent niet dat je de kinderen maar hun gang laat gaan en ze laat doen wat ze
willen. De beste leraar ondersteunt autonomie, biedt structuur en legt uit waarom iets moet gebeuren.
9

Dat betekent in de praktijk dat het kind soms zelf bepaalt of hij wel of geen instructie volgt; dat het kind
zijn verwerkingsvorm kan kiezen; dat hij kiest om wel of niet samen te werken en dat het kind ook
weet welke doelen hij zou moeten halen en wat of wie hij daarvoor nodig heeft. Wij praten daarom ook
zoveel mogelijk met het kind in plaats van over het kind. Kinderen leren als de lessen zo ontworpen
zijn dat de kinderen vooral succes ervaren (competentie).
Pedagogisch Tact: “Op het juiste moment het goede doen, óók in de ogen van het kind.”
Onze visie op het lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen,
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor
het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend
weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin,
reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van
groot belang:
 interactief lesgeven; de kinderen betrekken bij het onderwijs
 onderwijs op maat geven: differentiëren
 gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Het didactisch handelen op de Taalschool wordt vanuit NT2-expertise afgestemd op de doelgroep.
De vijf stappen binnen de NT2-didactiek worden in alle groepen ingezet. Vanuit een deductieve
instructie wordt in een latere fase, de transfer naar het directe instructiemodel gemaakt.
‘Onderwijs op maat’ betekent afstemmen op behoeften met als uitgangspunt de zone van de naaste
ontwikkeling. Naast het differentiëren binnen de groep, het aanbieden van instructie en verwerking op
drie niveaus, kunnen kinderen meer nodig hebben. Op momenten betekent dit uitbreiding van leertijd
door te intensiveren, op individueel of groepsniveau. Ontwikkeling van kinderen gaat sprongsgewijs en
niet altijd in het zelfde tempo. Het ene kind leert snel, het andere kind heeft meer herhaling en tijd
nodig. Dit betekent dat er naast het gedifferentieerd aanbod ruimte moet zijn voor herhaling en
compensatie. Daarentegen voor de snelle leerling uitdaging, door verrijking of verdieping. Het
groepsdoorbrekend werken zorgt ervoor dat kinderen kunnen versnellen, maar ook mogen vertragen.
Voordat we kinderen laten vertragen, hebben we kritisch ons eigen handelen onder de loep genomen
en voldoende onderzoek verricht/laten verrichten. De kinderen die vertragen worden gevolgd aan de
hand van een ontwikkelingsperspectief. We blijven doelgericht te werk gaan.
Of we nu vertragen, versnellen, verrijken of verdiepen het welbevinden van het kind blijft ons
uitgangspunt. Succeservaringen en uitdaging voelen is hiervoor nodig.
Onze visie op identiteit
Wij zijn een openbare school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in
onze onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met
een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan
specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of
levensovertuiging. Dit komt ook aan bod binnen ons IPC-onderwijs.
Competenties van leerkrachten
We verwachten van medewerkers op onze school, dat ze beschikken over goede communicatieve
vaardigheden, kunnen reflecteren op hun eigen handelen en openstaan voor de diverse culturele
achtergronden van kinderen en ouders.
Er wordt een pedagogische grondhouding verwacht, waarmee medewerkers in staat zijn zich in te
leven in alle kinderen, en adequaat kan inspelen op de (onderwijs)behoeften van de kinderen.
Op didactisch gebied beschikken leerkrachten over kennis van de leerlijnen en beschikken over een
breed repertoire van werkvormen die kinderen activeren en in staat stellen om steeds zelfstandiger op
eigen niveau de leerstof door te nemen en te verwerken.
We verwachten van iedere leerkracht dat hij/zij zijn eigen talenten inzet voor ons onderwijs en met zijn
of haar specialisme de andere collega’s inspireert en ondersteunt.
Hiervoor hebben we een specifieke, voor De Driepas geldende, competentiestandaard opgesteld.
Deze competentiestandaard is de maatstaf waar medewerkers zichzelf aan kunnen meten
(persoonlijke ontwikkeling) en waar de directeur gebruik van maakt in de beoordeling van
medewerkers. Iedere medewerker is eigenaar van zijn eigen persoonlijke- en loopbaanontwikkeling.
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Samenwerkingspartners
De ouders (en daaraan inherent de MR, de OR en het Ouderpanel) zijn de belangrijkste
samenwerkingspartners. We zijn laagdrempelig en willen ouders graag actief betrekken bij ons
onderwijs. Ook de kindpartner SKR/SKEM (opvang) is een belangrijke gesprekspartner als het gaat
om de doorgaande lijn binnen de doorontwikkeling tot een Kindcentrum.
Daarnaast zijn een aantal externe deskundigen en organisaties van belang voor advies en
ondersteuning bij de schoolontwikkeling en de zorg voor de kinderen. De samenwerking met Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) is hier een voorbeeld van.
Tenslotte spelen de gemeente Echt-Susteren en het Samenwerkingsverband Midden-Limburg een
belangrijke rol in de samenwerking.
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4. Wettelijke opdrachten
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de
onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen
onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan
voldoet.
4.1. Onderwijskwaliteit: ambities en bewaking
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat
de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de
bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg
gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers
competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden.
Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel
verloopt.
Onze uitgangspunten zijn:
 Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie;
 Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan);
 Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie
dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden;
 Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, kinderen en leraren;
 Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en
jaarverslag);
 Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn;
 Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen);
 Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders);
 Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en kinderen.
Voor ons kwaliteitsonderzoek en bewaking van de kwaliteit gebruiken we diverse instrumenten. Deze
instrumenten worden cyclisch ingezet. De frequentie is afhankelijk van het doel van het instrument. De
instrumenten en de frequentie zijn opgenomen in het onderstaande schema
Kindante heeft voor de visitaties op haar scholen een 13-tal kwaliteitsindicatoren omschreven. Bij
iedere indicator worden een aantal vragen gesteld aan verschillende geledingen.
Deze indicatoren worden ingezet voor de analyse van het functioneren van de school, zie hoofdstuk 5.
Aan de hand van deze indicatoren benoemen en omschrijven wij ook jaarlijks de kwaliteit en ambities
van onze school.
4.2. Financieel beheer
Algemeen
Het Bevoegd Gezag (Kindante) is verantwoordelijk voor de allocatie van de middelen. Deze worden
vastgelegd in de kadernota en in het bestuursformatieplan. Beiden worden met de relevante gremia
(Raad van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) besproken en geaccordeerd.
Inbreng van de scholen in dit proces is geborgd in de werkgroep FiFa (Financiën en Facilities).
Begroting
Het begrotingsproces wordt voorafgegaan door de kadernota. De concretisering van de kadernota
vindt plaats in de begrotingsgesprekken. Het begrotingsgesprek kent een brede opzet en is niet alleen
financieel van aard. Insteek is een integrale aanpak waarbij het primaire proces (Onderwijs) centraal
staat en alles wat daar bij nodig is (personeel, ICT, Facilities en financiën).
Het resultaat van het begrotingsgesprek is een integrale begrotingsafspraak tussen CvB en directeur.
CvB stelt de schooljaarbegroting vast op advies van directeur, concern controller en Manager
Financiën. De financiële meerjarenbegroting (en daarvan afgeleid de formatiebegroting en
investeringsbegroting) is als bijlage toegevoegd aan de begrotingsafspraak.
De vastgestelde financiële (meerjaren)begroting is taakstellend voor CvB en de directeur van de
school. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement. In de financiële meerjarenbegroting
zijn alle inkomsten en uitgaven opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is.
Elk jaar wordt een nieuwe voortschrijdende begroting op financieel (formatief-, materieel- en
investeringsgebied) opgemaakt.
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Realisatie
Scholen kunnen binnen de goedgekeurde begroting verplichtingen (tot maximaal 1 jaar) aangaan.
Onderlinge substitutie tussen kostensoorten is mogelijk. Het totale begrotingssaldo van personele
inkomsten en uitgaven (excl. verzuim) en materiele inkomsten en uitgaven is op schooljaarbasis
taakstellend.
Scholen vragen voorgenomen investeringen aan via domein Financiën. Goedkeuring vindt plaats door
Manager Financiën (o.b.v. begroting) die waar nodig bij het BURO om aanvullende informatie vraagt
(Onderwijs, ICT of Facilities).
Scholen hebben via de begrotingstool inzicht in budget versus realisatie op schooljaarniveau. Via
‘AFAS Insite’ hebben scholen inzicht op grootboekniveau op kalenderjaar. Wijzigingen die daarna
ontstaan (bijvoorbeeld bij de formatieronde, afwijkingen ten gevolge van leerlingenstromen, of andere
veranderingen in de relevante omgeving van de school), ten opzichte van de initieel vastgestelde
begroting, worden door de school (de kaders vanuit de kadernota in acht nemende) verantwoording
richting CvB als afwijking van budget ten opzichte van de realisatie. Dit wordt door de school
vastgelegd in de voortgangsrapportage.
Voortgangsrapportage
Driemaal per jaar stelt de directeur een integrale voortgangsrapportage op schooljaarniveau op en
verantwoordt zich hiermee richting CvB als leidinggevende. De 3 momenten zijn:
 T1: Augustus tot en met december
 T2: Augustus tot en met maart
 T3: Augustus tot en met juli
De integrale voortgangsrapportage gaat verder dan alleen financiën, namelijk ook over onderwijs,
kwaliteit, personeel, etc. Het BURO kan gevraagd en ongevraagd advies geven voor en over de
voortgangsrapportage.
Bij deze financiële paragraaf kunnen de volgende documenten ingezien worden:
 Meerjarenbegroting financieel (voor de periode 2019-2023 is deze te vinden in de
begrotingsafspraak 2019)
 Meerjarenbegroting personeel (voor de periode 2019-2023 is deze te vinden in de
begrotingsafspraak 2019-2020)
Sponsoring
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant ondertekend, dat handelt over sponsoring in het
primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit convenant.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen
van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van kinderen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met goede smaak en
fatsoen.
 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden,
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het
onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over
sponsoring. Wij houden ons aan het opgestelde convenant. Op onze school is geen sprake van
sponsoring.
4.3. Onderwijstijd
Jaarlijks vermelden we in de schoolgids hoeveel lesuren de diverse groepen maken. We houden ons
hierbij aan de wettelijk eisen van de onderwijstijd. Daarnaast houden we een overzicht bij van alle
groepen een overzicht bij van de onderwijstijd.
Als groepen door een tekort aan vervangingen, stakingen, calamiteiten, noodzakelijkerwijs geen
onderwijs krijgen dan checken we of dit effect heeft op het minimaal aantal lesuren (gerekend over 8
schooljaren). Indien het minimumaantal lesuren in gevaar komt, wordt hier actie op gezet.
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke
factor is voor het leren van onze kinderen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen.
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Ook willen we ze voldoende leertijd geven/plannen om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In
principe trachten we alle kinderen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.
Onze uitgangspunten zijn:
1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en);
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd);
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel);
4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster;
5. De leraren plannen extra tijd voor taal/lezen en rekenen (gelet op de behoeften van onze
populatie);
6. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

4.4. De inhoud van ons onderwijs
Hoofdlocatie

Taalschool
Klein beginnen (1-2)
Mondeling Nederlands Nieuw (3-8)
Horen, zien en schrijven (3-8)
Zien is snappen (3-8)

Taal

 Onderbouwd (1-2)
 Veilig Leren Lezen (3)
 Taal Actief (4-8)






Technisch
Lezen

 Veilig Leren Lezen (3)
 Station Zuid (4-6)
 Leeslijn (7-8)

 Leeslijn (3-8)

Begrijpend
Lezen

 Nieuwsbegrip XL (4-8)

 Nieuwsbegrip (5-8)

Spelling

 Veilig Leren Lezen (3)
 Taal Actief (4-8)

 Spelling in de lift (4-8)
 Taal in blokjes (3-8)

Rekenen

 Onderbouwd (1-2)
 Pluspunt (3-8)

 Reken Zeker (3-8)

Schrijven

 Pennenstreken (1-8)

 Schrijfatelier (1-2)
 Novoskript (3-8)

Engels

 The team (7-8)

Wereldoriëntatie

 Onderbouwd (1-2)
 IPC (3-8)

Wetenschap
& Techniek

 IPC (3-8)

Verkeer

 Onderbouwd (1-2)
 Let's go! (3-8)

 IPC (3-8):mogelijkheden verkennen

Tekenen/
 Onderbouwd (1-2)
Handvaardigheid  IPC (3-8)
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Muziek

 Onderbouwd (1-2)
 IPC (3-8)

Bewegingsonderwijs

 Onderbouwd (1-2)
 Basislessen (3-8)

 Basislessen (3-8)

Sociaalemotionele
ontwikkeling

 Onderbouwd (1-2)
 Leefstijl (1-8)
 Pestvrij (1-8)

 Leefstijl (1-8)

Hoofdlocatie
Momenteel maken we met de groepen 3 t/m 8 gebruik van de Gynzy-software (via iPads). De
komende jaren willen we de inzet van deze software doorontwikkelen van ondersteunend naar meer
leidend (van methode als uitgangspunt naar leerlijnen met leerdoelen als uitgangspunt).
Taalschool
Momenteel maakt één groep structureel gebruik van de Gynzy-software (via iPads). De komende
jaren willen we de inzet van deze software doorontwikkelen van ondersteunend naar meer leidend
(van methode als uitgangspunt naar leerlijnen met leerdoelen als uitgangspunt).
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
De Driepas aan de kerndoelen en de wettelijke eisen, zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair
Onderwijs.
4.5. Kaders: Wat hebben onze kinderen nodig?
Kerndoelen en referentieniveaus
Door gebruik te maken van de leerlijnen van de methodes voldoen we in het aanbod aan de
kerndoelen. We zorgen voor een gedifferentieerd aanbod door binnen de methodes te werken met 3
niveau groepen. Ook binnen deze groepen zijn er nog verschillen tussen kinderen. We spelen in op
deze verschillen door gebruik te maken van de adaptieve mogelijkheden van de Gynzy iPad en door
kinderen groepsdoorbrekend te laten werken binnen de diverse vakgebieden.
Ook sluiten we aan bij de verschillende leerstijlen die kinderen hebben. Dit bekijken we per vakgebied
en per situatie. We zorgen voor verschillende manieren van verwerking door de inzet van spellen en
materialen.
Het doel voor de kinderen van de Hoofdlocatie is het behalen van een 1S-niveau. Vanaf eind groep 6
geven wij voorlopige schooladviezen VO. Wanneer kinderen leermoeilijkheden hebben op een
bepaald gebied of minder capaciteiten hebben en een 1F-niveau voor de uitstroom voldoende is dan
stemmen wij ons aanbod hierop af. Het welbevinden en plezier in leren van het kind staat hier
centraal. Dat neemt niet weg dat we binnen de mogelijkheden onze eisen zo hoog mogelijk stellen.
Dit geldt ook voor kinderen die meer aankunnen. Voor deze kinderen stellen we de eisen naar boven
bij. Zij zullen ook aan doelen werken die boven 1S-niveau liggen.
Het doel voor de kinderen van de Taalschool is het behalen van het 1F-niveau op het gebied van
taal/lezen. We hanteren ambitieuze, maar ook realistische doelen. We gaan uit van de reguliere
leerlijnontwikkelingen en proberen een opbrengst van 80% te realiseren op de diverse vakonderdelen.
De didactische NT2-leeftijd wordt als uitgangspunt genomen en van hieruit vindt de DLE-berekening
plaats. Dit is vaak niet overeenkomstig met de kalenderleeftijd.
Vele factoren bepalen of het uitstroomniveau wordt behaald, onder andere het aantal jaren onderwijs
dat het kind reeds wel of niet heeft gevolgd, of het kind gealfabetiseerd is of niet en of de moedertaal
verwant aan het Nederlands is of niet.
Toetsen en observaties
De groepen 1 en 2 van de Hoofdlocatie en de eerste taalklas maken respectievelijk gebruik van het
observatie-instrument van Onderbouwd en van KIJK! om de ontwikkeling van kinderen in kaart te
brengen. Toetsen voor kleuters van Cito worden alleen incidenteel gebruikt als de gegevens die we
eruit halen ons extra informatie kan bieden voor het vervolg van ons handelen
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Methodegebonden toetsen zetten we voornamelijk in om kinderen te volgen en hun ontwikkeling in
kaart te brengen. We betrekken kinderen bij hun leerproces door vorderingen en doelen zichtbaar te
maken. De data die we halen uit de Gynzy-software en Cito verschaft ons én het kind inzicht in
zijn/haar leerproces en ontwikkeling. De mogelijkheden die hier worden geboden worden steeds
breder. Daarmee rijst ook de vraag waar toetsen nog nodig is en waar niet? We blijven kritisch in dit
proces en leggen ook steeds meer eigenaarschap bij het kind. Daarnaast toetsen we waar nodig
adaptief. De toets wordt dan afgestemd op het functioneringsniveau van het kind. Hiermee voorkomen
we toetsfrustratie en zijn de resultaten ook bruikbaar om te analyseren.
Naast de methodegebonden toetsen en de toetsen uit Gynzy halen we ook informatie uit
kindgesprekken en observaties.
Het Cito-leerlingvolgsysteem gebruiken we om onze kinderen te vergelijken met de norm. We bekijken
elk half jaar de trend en analyseren de gegevens. We gebruiken de opbrengsten om het effect van
ons onderwijs te meten. Daar waar we dat nodig achten zetten we actie in.
Voor de Eindtoets PO maken we op beide locaties gebruik van de IEP. Op de Taalschool zetten we
voor de kinderen die nog één jaar op de Taalschool blijven, voordat ze uitstromen naar het Voortgezet
Onderwijs het Drempelonderzoek in.
We maken gebruik van SCOL voor het monitoren van de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanaf
groep 6 wordt deze ook ingevuld door de kinderen zelf. Ook hier volgen we de trend en zetten actie in
waar nodig. Zowel op individueel-, groeps-, als schoolniveau. Om nog concreter zicht te krijgen op
dynamieken binnen de groepen wordt in de groepen 5 t/m 8 op de Hoofdlocatie de Pestvrij-meting
afgenomen.
Hoofdlocatie
Taalschool
Taal

 Onderbouwd (1-2)

 KIJK! (1-2)
 TAK (1-4)
 Cito Woordenschat (5-8)

Technisch
Lezen

 Cito DMT (3-8)
 Cito AVI (3-8)

 ILO (3-8)
 Cito DMT (3-8)
 Cito AVI (3-8)

Begrijpend
Lezen

 Cito Begrijpend luisteren (4-6)
 Cito Begrijpend lezen (5-8)

 Cito Begrijpend lezen (5-8)

Spelling

 Cito Spelling (3-8)
 Cito Werkwoordspelling (7-8)

 Cito Spelling (4-8)

Rekenen

 Onderbouwd (1-2)
 Cito Rekenen en Wiskunde (3-8)

 KIJK! (1-2)
 Cito Rekenen en Wiskunde (3-8)

Sociaal
emotionele
ontwikkeling

 SCOL (1-8)
 Pestvrij (5-8)

 SCOL (1-8)

Jaarlijks wordt er door de IB-er een uitgebreide toetskalender gemaakt, als onderdeel van het
zorgplan.
Rapportage
We maken gebruik van een portfolio om de ontwikkeling van kinderen visueel te maken. Dit portfolio
wordt opgebouwd vanuit data en kindgesprekken over doelen en successen (zowel cognitief, als
vaardigheden) van het kind. We willen kinderen meer eigenaar maken van dit portfolio en dus van hun
eigen ontwikkeling. Vanaf schooljaar 2019-2020 maken de groepen 3 t/m 8 van de Hoofdlocatie
gebruik van een digitale variant, MijnRapportfolio.
Resultaten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na
met betrekking tot met name taal, rekenen, technisch- en begrijpend lezen en de sociaal-emotionele
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ontwikkeling. We achten het van belang dat de kinderen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze
opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze ambities zijn:
 De kinderen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond
van hun kenmerken) [m.n. Rekenen,Taal en technisch en begrijpend Lezen];
 De kinderen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
[m.n. Rekenen, Taal en technisch en begrijpend Lezen];
 De sociale vaardigheden van de kinderen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op
grond van hun kenmerken);
 Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden;
 De kinderen doorlopen de basisschool in acht jaar;
 De kinderen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs;
 De kinderen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.
Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar:
 Overzicht scores eindtoetsen;
 Overzicht kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling;
 Overzicht tussentoetsen (kerntoetsen);
 Overzicht kengetallen m.b.t. kinderen met een specifieke behoefte;
 Overzicht kengetallen doorstroming;
 Overzicht kengetallen adviezen VO;
 Overzicht kengetallen functioneren VO.
Onze kengetallen geven we jaarlijks weer in de schoolgids en in een apart katern (c.q. het
jaarverslag). Dit katern is een bijlage bij ons jaarverslag. Het katern bevat ons beleid m.b.t. de
bovenstaande thema’s, de kengetallen over de laatste drie tot vijf jaar, een diagnose en een analyse
van de uitslagen en de voorgenomen verbeterpunten. Dit katern is ter inzage aanwezig op school.
4.6. De leerlingenzorg
Zorgstructuur
Vanuit de vroegsignalering bepalen we hoe ons onderwijsaanbod eruit zal moeten zien. Welke
methodes gebruiken we en welke afspraken hebben we samen gemaakt over het gebruik ervan?
Waar leggen we als school onze accenten en wat vinden we belangrijk?
We volgen de ontwikkeling van kinderen voortdurend (leraar). Formeel gebeurt dit bij de
groepsbesprekingen (GOL), die op de HL 4x en op de TS 6x per jaar worden gevoerd. Tijdens de
groepsbesprekingen komen aan de orde: de groep in beeld vanuit de vroegsignalering Kindante, de
vertaalslag van deze analyse naar de aanpak binnen de groep, de ontwikkeling van de groep als
geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de (sub)groep en de ontwikkeling van individuele
kinderen. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda
(voorbereidingsformulier GOL) en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de individuele kinderen
wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de
achterstand te verhelpen. De leerkracht stelt gerichte hulpvragen. De hulpvragen worden vertaald in
acties en vastgelegd. Zie verder het zorgplan van de school.
Passend onderwijs
Ons streven is zo veel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen. De eerste
zorg wordt door de leerkracht zelf verleend in zorgniveau 1 en 2. In zorgniveau 3 gaat de leerkracht te
rade bij deskundigen binnen onze school (rekenspecialist, leescoördinator, gedragsspecialist, IB-er).
Als blijkt dat dit onvoldoende houvast biedt doen we een beroep op externen; zorgniveau 4. Als eerste
wordt onze contactpersoon van het ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld en formuleren wij een
hulpvraag. Samen met het OT proberen we het onderwijs passend te maken voor het kind. In
sommige gevallen maken we ook gebruik van de expertise van de medewerkers van Kindante
Kwadrant. Hulpverleners of experts die betrokken zijn bij het kind worden in ronde tafel overleggen
uitgenodigd om samen af te stemmen. De Intern Begeleider monitort dit proces.
Wanneer blijkt dat de zorg voor het kind niet meer goed geboden kan worden door onze school, gaan
we een traject starten om een passende onderwijssetting voor het kind te zoeken. Hierbij moeten we
ons conformeren aan de regels binnen ons SWV en in sommige gevallen daarbuiten. We gaan dan
over naar zorgniveau 5. Het OT begeleidt dit traject.
We willen graag zo effectief mogelijk samenwerken met externe specialisten. Zorgverlening onder
schooltijd wordt aangevraagd door de ouders en de externe zorgverleners (logopedisten,
ergotherapeuten etc.). We bewaken de onderwijstijd van het kind en geven toestemming als de
externe zorg bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en goed wordt afgestemd op het
onderwijsaanbod.
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Passend onderwijzen betekent voor ons niet dat een leerling een volledig individueel onderwijsaanbod
kan ontvangen. Binnen een leerjaar hanteren wij maximaal drie instructieniveaus. Indien mogelijk of
gewenst kunnen we in overleg met ouders en kind besluiten om groepsdoorbrekend te werken.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet
kunnen geven. Dit document is te vinden op onze website (www.driepas.nl) én de website van ons
samenwerkingsverband (www.swvpo3102ml.nl). Op deze laatste website is overigens ook meer
informatie te vinden over passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband.
Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van
de kinderen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over
een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun kinderen. Op basis daarvan stellen de leraren
twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de instructiegevoelige
groep (basisgroep), de instructie-onafhankelijke groep (verdiept arrangement) en de instructieafhankelijke groep (intensief arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd
af op de kenmerken en het niveau van de kinderen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de
hand van het model Directe Instructie.
VVE-beleid
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). We werken dan ook nauw samen
met de inpandige peutergroep van onze directe kindpartner, maar ook met andere
peuteropvanglocaties in de omgeving. De samenwerking met onze interne peuteropvang bestaat uit
regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief en pedagogisch
handelen en de zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de
methode Onderbouwd die we zo goed mogelijk laten aansluiten op de methode Piramide die op de
peuteropvang gebruikt wordt. Er vindt een warme overdracht van peuteropvang naar basisonderwijs
plaats waarbij zowel opvang, als onderwijs samen met ouders het (intake/eind-)gesprek voeren.
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand worden door de GGD geïndiceerd. Kinderen met een
VVE-indicatie krijgen een passend onderwijsaanbod naar aanleiding van de informatie uit de warme
overdracht vanuit de peutergroep. Het doel van VVE is om door middel van extra taalstimulering een
goede start te kunnen maken in groep 3. Kinderen met een VVE-indicatie horen bij het
basisarrangement van de school. In het groepsplan (registratieprogramma Onderbouwd) worden ze
op grond van hun onderwijsbehoefte ingedeeld voor extra zorg en ontvangen deze leerlingen een
passend aanbod.
Bij kinderen met een VVE-indicatie streven we naar actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers door
regelmatig evaluatiemomenten met hen te plannen en eventueel afspraken te maken over VVE-thuis.
Voor ouders van NT2-kinderen (van de Peutergroep, de kleutergroepen en de Taalklas) organiseren
de NT2-leerkracht en taalspraakondersteuner koffie/thee-ochtenden waarin de taalontwikkeling en
sociaal emotionele ontwikkeling centraal staan.
Verwachtingen
We leggen onze verwachtingen voor kinderen altijd hoog. We stellen eisen aan kinderen, leerkrachten
en ouders om zo voor elk kind het meest haalbare te bereiken.
Wanneer kinderen leerproblemen ondervinden of gehinderd worden in hun didactische ontwikkeling
en de reguliere leerlijn voor een leerling niet meer gehandhaafd kan worden dan gaan we zorgen voor
een passend aanbod. Het kan zijn dat we hierbij af moeten wijken van de leerlijn. In dat geval stellen
we een ontwikkelingsprofiel voor het kind op. We bepalen naar aanleiding van de huidige en
verwachte ontwikkeling een uitstroomperspectief. Hierop baseren we het verdere onderwijsaanbod en
bieden we onderwijs en toetsingen op maat. Ouders worden zorgvuldig meegenomen in het proces en
de keuzes die worden gemaakt.
Als kinderen makkelijk door de leerstof heen gaan en ver boven het gemiddelde presteren, dan
zoeken we naar uitdagingen en verdere verdieping voor deze kinderen.
Zoals in ‘Passend onderwijs’ al beschreven gaan we in beide situatie ook de mogelijkheden voor
groepsdoorbrekend werken bekijken en bespreken.
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5. Analyse van het functioneren van de school
Voor de analyse van het functioneren van de school gebruiken we de Kindante indicatoren zoals al
genoemd in hoofdstuk 4.1.
In het MT worden de 13 indicatoren doorlopen en kijken we kritisch naar de wijze waarop we
analyseren, verbeterpunten opstellen, borgen en bewaken. Dit bespreken we ook met de
procesbegeleider van domein Onderwijs van onze stichting.
We geven aan in welke documenten/protocollen een en ander terug te vinden is. In het kader van
reducering planlast streven we er ook naar om zaken maar in één document vast te leggen. Daar
waar we naar de bron documenten kunnen verwijzen doen we dat.
Hierdoor zorgen we er ook voor dat we steeds in samenhang blijven ontwikkelen. Deze documenten
staan op DATA en zijn toegankelijk voor alle personeelsleden.
Het cyclisch proces gericht op onderwijskwaliteit wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. We
streven naar een duidelijke jaarplanning waarbinnen uitvoering van de analyses, het omschrijven en
uitvoeren van de interventies en evaluatie in weggezet zijn (Plan-Do-Check-Act).
Overzicht van de kwaliteitsindicatoren
De school heeft de leerlingenpopulatie in beeld gebracht en
1
Leerlingenpopulatie
geanalyseerd en consequenties voor de inrichting van het
onderwijs verbonden aan het cyclisch proces.
De school heeft een gezamenlijke en gedragen visie op leren
Koers van de school in
en ontwikkelen. De doelen van de school zijn verbonden aan
2
relatie met de visie op
het cyclisch proces. De doelen van de school zijn herkenbaar
onderwijs
en zichtbaar in het handelen van alle teamleden (binnen en
buiten de klas).
De schoolleiding en de teamleden gebruiken data zoals
kijkwijzers, verslagen van klasbezoeken, toetsuitslagen als
Pedagogisch didactisch
directe feedback op hun eigen pedagogische-didactische
3
handelen
aanpak. Ouders en partners in de educatieve infrastructuur
worden betrokken bij het zichtbaar maken en het bepalen van
interventies en het optimaliseren van leeropbrengsten.
De school heeft zicht op de recente geschiedenis van de
school/personeelsverloop en consequenties voor de
4
Historisch perspectief
schoolontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs
verbonden aan het cyclisch proces.
De school werkt actief aan een positief en professioneel
werkklimaat voor kinderen en medewerkers. De school heeft
hoge verwachtingen van kinderen en medewerkers.
5
Cultuur en werkwijze
Ontwikkeling van kinderen en medewerkers is gericht op
eigen regie, eigenaarschap en inzetten van talenten.
Verbeterdoelen hebben vooral betrekking op het leren en
ontwikkelen van de leerkracht en het team.
De schoolleiding zet zichtbaar voor alle belanghebbenden
schoolontwikkeling in gang met de focus op verbeteren van
het onderwijs en laat teamleden verantwoordelijkheid nemen
6
Leiderschap
voor het bereiken van de schooldoelen. De schoolleiding
geeft richting, stuurt en monitort, waarbij er sprake is van
gedeeld, gedragen en gespreid leiderschap.
De schoolleiding heeft zicht op het functioneren en de
ambities van de medewerkers. De schoolleiding borgt de
7
Gesprekkencyclus
gesprekkencyclus en de relevante documenten zijn terug te
vinden.
Vanuit de visie op personeel van Kindante heeft de
8
Integraal personeelsbeleid
schoolleiding de visie op IPB uitgewerkt en omgezet naar een
concrete aanpak en doelen.
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9

Competentiestandaard

10

Selectie en begeleiding van
medewerkers

11

Persoonlijk meesterschap

12

Structuur en processen

13

Gebruik van data en
feedback

De school heeft gezamenlijk een competentiestandaard
opgesteld en gebruikt deze in de zelfevaluatie van de
individuele teamleden en als sturingsinstrument in de
begeleiding en de beoordeling. De competenties van het
team wordt jaarlijks in beeld gebracht en heeft gezamenlijke
verbeterpunten verbonden aan de schoolontwikkeling het
cyclisch proces. De school gebruikt een kijkwijzer in relatie
met de visie en de doelen van de school. De kijkwijzer wordt
gebruikt als zelfevaluatie en als hulpmiddel tijdens de
klassenbezoeken. De gezamenlijke verbeterpunten vanuit de
klassenbezoeken
worden
verbonden
aan
de
schoolontwikkeling en de doelen van de school (via
MijnSchoolTeam).
De school heeft een visie op het leren van individuele
teamleden uitgewerkt en bepaalt welke competenties in het
team nodig zijn om de koers te varen. De school selecteert
nieuw personeel en draagt zorg voor een professionele
introductie en begeleiding.
De teamleden voelen zich eigenaar van de ontwikkeling van
het persoonlijk meesterschap en kunnen dit verbinden aan de
koers van de school. Individuele teamleden zijn in staat
feedback te geven en te ontvangen. Teamleden zijn in staat
te reflecteren op hun eigen handelen.
De school heeft een duidelijke en zichtbare werkwijze, die
voor belanghebbenden herkenbaar zijn; het is duidelijk wie
wat doet en waarvoor verantwoordelijk/aanspreekbaar is. De
school doorloopt planmatig het cyclisch proces in
schoolontwikkeling, kwaliteitszorg, zorg en begeleiding. De
school heeft een planmatig zorgsysteem van procedure tot
handelen in de klas.
De school verzamelt doelgericht data en feedback van
belanghebbenden (kinderen, ouders), analyseert en
onderzoekt deze samen met het team, plant en evalueert
regelmatig verbeteracties.
De school heeft een gezamenlijke en op basis van de visie en
de doelen schoolspecifieke normen opgesteld voor zowel de
toetsresultaten als bredere ontwikkeldoelen.
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6. Ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:







We stemmen pedagogisch tactvol af op kinderen.
De Hoofdlocatie en Taalschool gaan intensiever samenwerken (op team- en kindniveau) wat
uiteindelijk zal leiden tot integratie.
Onderwijskundige ontwikkelingen (o.a. opbrengsten verhogen)
Thematisch werken uitbouwen en borgen (eigenaarschap en talentontwikkeling)
Optimaliseren kwaliteitszorg
Vorming Kindcentrum

Dit alles samen zorgt ervoor dat we de huidige organisatievorm onder de loep gaan nemen en op
zoek gaan naar organisatievormen die aansluiten bij deze thema's. Bij al deze thema’s zullen
eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen/afleggen, samenwerken en talentontwikkeling centraal
staan; zowel bij kinderen, als bij medewerkers.
Dit alles zal tot gevolg hebben, dat er wat betreft huisvesting en leermiddelen andere voorwaarden
nodig zijn. Wat dit exact gaat beteken, moet gedurende de processen helder worden.
Pedagogisch Tact
 Doorontwikkelen (o.a. ervaringsreconstructies, gedragsverwachtingen, oefenen sociale
compententies).
 Implementatie kindgesprekken.
 Kinderen intensiever betrekken bij het realiseren van een positief schoolklimaat.
 Monitor ontwikkelen m.b.t. welbevinden van (m.n. jonge en/of anderstalige) kinderen.
 Scholing ‘Pedagogisch Tact’ voor nieuwe medewerkers.
Integratie
 Samenwerkingsvormen zoeken op team- en kindniveau.
 Fysieke integratie mogelijk maken.
 Integraal onderwijs verzorgen: NT2 en regulier.
Onderwijskundige ontwikkelingen
 Hoofdlocatie
o Opbrengsten (spelling, technisch-, begrijpend lezen en rekenen) verhogen door beeld
van de huidige situatie te vormen, conclusies te trekken en interventies toe te passen
op groeps- en schoolniveau, die bewezen effectief zijn.
 Boeiend, gevarieerd en passend aanbod.
 Kwalitatief goede instructie.
 Invoering dag-/weektaak.
 Handelend leren.
 Kinderen meer inzicht geven in hun eigen ontwikkeling (leerdoelen).
o Oriënteren op wel of geen (nieuwe) methoden i.r.t. Gynzy iPads (werken vanuit
leerlijnen?)
o Doorontwikkelen inzet Gynzy iPads.
o Invoering MijnRapportfolio.
o Kwalitatief goed “NT2-aanbod” voor kinderen die na het taalbad instromen
ontwikkelen.
o Verdiepingsslag maken en linken leggen met (bestaand) aanbod rondom meer- en
hoogbegaafdheid.
 Taalschool
o Oriënteren op wel óf geen nieuwe methoden voor m.n. woordenschat, begrijpend
lezen, spelling en rekenen i.r.t. Gynzy iPads (werken vanuit leerlijnen?).
o Opbrengsten verhogen m.n. gericht op woordenschat, spelling, technisch- en
begrijpend lezen.
o Kinderen meer inzicht geven in hun eigen ontwikkeling (leerdoelen).
o Doorontwikkelen inzet Gynzy iPads.
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Thematisch werken en talentontwikkeling
 Hoofdlocatie
o Doorontwikkelen IPC i.c.m. onderzoekend en ontdekkend leren.
o Het ontwikkelen van een talentenaanbod i.c.m. IPC.
o IPC linken met ‘Onderbouwd’.
o Scholing nieuwe leerkrachten.
 Taalschool
o (gedeeltelijke) Invoering van IPC.
Optimaliseren kwaliteitszorg
 De kwaliteit van het onderwijs regelmatig blijven meten en normeren.
 Ontwikkelen kwaliteitshandboek.
 Planmatig (blijven) werken.
Vorming Kindcentrum
 Doorgaande lijn (pedagogisch en inhoudelijk) ontwikkelen tussen ‘Onderwijs’ en ‘Opvang’.
 Onderzoek om te komen tot één methode en leerlingvolgsysteem voor ‘Onderwijs’ en
‘Opvang’.
 Intensievere samenwerking door ‘Onderwijs’ en ‘Opvang’ met ‘Zorg’ (CJG, maatschappelijk
werk etc.).
 Verbindingen creëren waarbij jong, oud, verschillende culturen etc. elkaar ontmoeten.
 Het ontwikkelen van naschoolse arrangementen.
Ieder jaar worden er in een aantal jaarplannen, maximaal 5, SMART uitgewerkt wat we gaan doen.
De regie uitvoering van deze plannen ligt bij een specialist en of werkgroep. Hierbij blijft de ‘waarom’vraag het belangrijkste uitgangspunt.
De speerpunten van Kindante (samenwerken, professionele cultuur, anders organiseren en IKContwikkeling) zijn terug te vinden in bovenstaande thema’s.

De bij dit schoolplan behorende documenten:
 Competentiestandaard
 Jaarplan
 Kijkwijzers
 Kwaliteitshandboek (nog in ontwikkeling)
 Ontwikkelsysteem Mijn Schoolteam
 Q-Feedback
 Schoolgids
 Schooljaarverantwoording
 Schoolplan 2015-2019
 Schoolveiligheidsplan
 Schoolzelfevaluatie
 SOP
 Voortgangsrapportages
 Zorgplan

Laten we in 2019 met zijn allen tegelijk oversteken. Door niet meer terug te kijken naar wat er was.
Maar te kijken wat er op dit, moment is en elke dag opnieuw een stap vooruit te doen. De kinderen in
onze klaslokalen hebben zoveel meer kennis en vaardigheden in hun DNA dan toen wij geboren
werden in 1961, 1963 of 1990. En ons onderwijs? Ons onderwijs is nagenoeg hetzelfde gebleven. De
docent zendt uit en het kind ontvangt en tijdens de overdracht is er meer ruis dan ooit tevoren. Laten
we oversteken naar onderwijs dat ons gelukkig maakt, dat uitnodigt om te leren, voeden en
inspirerend, dat luistert naar de ontvanger, de zender in ere houdt, maar dat wel elke dag een stapje
naar voren zet. Laten we samen oversteken door vragen aan elkaar te stellen, oprecht te luisteren en
direct te handelen als dat nodig is. Zonder te oordelen maar door creatief te zijn, door het systeem
liefdevol voorbij te gaan, maar nooit zonder respect te hebben voor wat gisteren bedacht is. Laten we
oversteken naar onderwijs waarin we met zijn allen voor leergeluk gaan, voor het kind en de
leerkracht.
Bron: www.leergeluk.nl
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Vaststelling schoolplan CvB (Kindante)
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Instemming schoolplan MR
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