Schoolplan 2019 – 2023
Basisschool De Hoge Voorde

De Hoge Voorde: Passend en boeiend onderwijs met oog voor talent!
Voor u ligt het schoolplan van basisschool De Hoge Voorde. In dit document beschrijven we de wijze
waarop we het passend onderwijs op onze school vormgeven.
Een schoolplan is een wettelijk verplicht document dat tenminste één keer per vier jaar wordt opgesteld.
Dit schoolplan gaat over de periode 2019-2023. Het is een vervolg op het vorige schoolplan, dat is
vastgesteld in 2014.
De afgelopen jaren hebben we binnen onze organisatie SKBG een stevige basis gelegd. Samen hebben we
al mooie stappen gezet en resultaten bereikt in het bieden van passend onderwijs aan onze kinderen. Het
schoolplan bouwt verder op deze basis en beschrijft hoe we ook de komende vier jaar passend onderwijs
kunnen blijven geven, passend en vernieuwend onderwijs.
Het schoolplan is opgesteld als een strategische agenda. We beschrijven waar we heen willen, waar we
staan, wat ons te doen staat en wat we met elkaar afspreken. En dat doen we in grote lijnen. Voorafgaand
aan ieder schooljaar worden de grote lijnen verder uitgewerkt in een meer gedetailleerde aanpak.
Dit schoolplan is al in het schooljaar 2017-2018 tot stand gekomen, als voorbereiding op het samengaan
van twee scholen binnen SKBG: Het Hoge en De Vordering. Het schooljaar 2018-2019 was het eerste jaar
dat beide scholen zijn samengevoegd en verder zijn gegaan als basisschool De Hoge Voorde.
In samenspraak met ouders en leerlingen, teamleden, bestuur en collega-scholen SKBG en overige
belanghebbenden is het schoolplan tot stand gekomen. De volgende stappen zijn uitgevoerd om tot een
nieuw gezamenlijk schoolplan te komen:
- Het formuleren van kansen en/of bedreigingen vanuit allerlei externe ontwikkelingen.
- Het formuleren van kansen en/of bedreigingen vanuit ontwikkelingen van onze partners in de
directe omgeving van de school.
- Het formuleren van sterktes en zwaktes vanuit de interne analyse.
- Herijking van onze missie, visie en kernwaarden.
- Het formuleren van de te maken strategische keuzes.
- Uitwerken van de strategische keuzes in lange termijndoelen naar middellange
termijndoelstellingen.
De belangrijkste keuzes die onze school specifiek maken, zijn bijeengebracht in de strategische kaart. In
een oogopslag is duidelijk welke koers onze school de komende jaren gaat varen.
We zien onze koers voor de komende jaren met veel vertrouwen tegemoet, met veel energie gaan we met
elkaar – teamleden, ouders en leerlingen – ons onderwijs nog mooier maken!
Hennie Gesthuizen
Directeur basisschool
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1. Missie De Hoge Voorde – Een nieuwe school in Vorden
De Hoge Voorde is ontstaan vanuit een fusie tussen de scholen Het Hoge en De Vordering, beide
scholen in Vorden. Per 1 augustus 2017 is Het Hoge, oorspronkelijk een school met een eigen
vereniging en bestuur, overgenomen door SKBG Onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 hebben
beide teams de voorbereidingen getroffen om dit schooljaar daadwerkelijk als een nieuwe school
naar buiten te treden: De Hoge Voorde.
De Hoge Voorde is een samenstelling van Het Hoge en De Vordering. Tevens is de naam Vorden
afgeleid van Voorde, wat doorwaadbare plaats betekent. Dit heeft te maken met de Vordense
Beek, tegenover het schoolgebouw.
Missie:
De Hoge Voorde is dé ontmoetingsplek voor kinderen van 4 tot 12 jaar en biedt een veilige
speelleeromgeving waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen rekenen op
leerkrachten die samen met hen en hun ouders het beste uit elk kind weten te halen. Zo kunnen zij
opgroeien tot evenwichtige, betrokken personen die bijdragen aan een maatschappij waarin
mensen op een respectvolle wijze met elkaar samenleven.

1.1 Visie en kernwaarden
Wij geven vorm aan onze missie door:
o Werkelijke aandacht te hebben voor het kind dat onderdeel uitmaakt van een groep.
o Daarnaast ook aandacht te hebben voor individuele talenten en (leer)mogelijkheden van
kinderen.
o Vanuit de Christelijke tradities samen te vieren en samen stil te staan bij bijzondere
momenten.
o Een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers.
o Kinderen te leren om zelfstandig, voor een deel zelfverantwoordelijk, zelfredzaam en
samenwerkend te zijn.
o Naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht te hebben voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen.
o Nadrukkelijk stil te staan bij de verbinding tussen ouders, kinderen, school en
ketenpartners (waaronder Kindcentrum Avonturijn).
Kernwaarden
Om van twee prachtige scholen een nog mooier geheel te maken, is het wezenlijk om vanuit
verbinding te denken en te handelen waarbij respect voor elkaar en samenwerking met elkaar
hoog in het vaandel staan. Bij de totstandkoming van de verbinding staat veiligheid voorop. Eerst
de verbinding, de veiligheid en daarna de ruimte om nog meer en specifieke aandacht te hebben
voor waarden zoals talent en onderzoek.
De waarden verbinding, veiligheid, talent en onderzoek staan het komende jaar als de
belangrijkste waarden binnen onze school centraal.
De school ziet de gekozen waarden ook als een middel om goed om te kunnen gaan met
maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, individualisering en polarisering. Voor onze
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kinderen is de wereld waarin zij opgroeien al heel snel heel groot en vanuit de waarden bieden we
de kinderen handvatten om zich in deze (digitale) wereld staande te houden.

1.2 Oecumenische identiteit
We willen een gemeenschap zijn waar respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke
waarden zijn. Onze school wil kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid, hen leren dat
je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes, voor de ander en de omgeving waarin je leeft.
Dat betekent dat we kinderen leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid,
geloof en levensovertuiging. Openheid, tolerantie, saamhorigheid en betrouwbaarheid zijn voor
ons belangrijke thema's.
Onze school staat dan ook open voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun achtergrond,
levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Het is daarnaast ook een plek waar wij in onze lessen
bewust aandacht besteden aan diverse godsdiensten.
Op onze school vinden wij het belangrijk om samen te vieren. Dat betekent dat we met elkaar
willen stilstaan bij het leven, in vreugde en verdriet. We vieren met elkaar verschillende christelijke
feestdagen, waarbij alle kinderen meedoen.

2. De Hoge Voorde
2.1 Evaluatie schoolplannen 2015 – 2019
De ontwikkeling van het onderwijs op Het Hoge heeft de afgelopen jaren in het teken gestaan van
het de terugkeer naar de basiskwaliteit. Daar is het team van Het Hoge uitermate goed in
geslaagd. De school heeft gekozen voor een projectmatige aanpak wereldoriëntatie vanuit het
gedachtegoed van meervoudige intelligentie. De aanpak ‘Vier Keer Wijzer’ is omarmd en wordt al
schoolbreed in gezamenlijke projecten neergezet. Een nieuwe aanpak voor technisch lezen ‘LIST’ is
geimplementeerd en spelbegeleiding tijdens vrij buitenspeelmomenten is gevonden in het
programma van Beweegwijs. Specifieke aandacht voor de meer- en hoogbegaafde leerling werd
geboden in een zogenaamde kangoeroe- en kikkergroep.
De Vordering heeft de afgelopen jaren vooral ingestoken op coöperatief leren, om zo instructies
en samenwerkmomenten effectiever te maken. De school heeft in de afgelopen periode gekozen
voor de aanpak Kanjertraining voor sociaal emotionele vorming. Een projectaanpak voor
wereldoriëntatie heeft het team van De Vordering gevonden in de aanpak van de procesgerichte
didactiek. De school heeft zich doorontwikkeld als opleidingsschool voor studenten van Iselinge
Hogeschool Doetinchem.
Het schooljaar 2017-2018 heeft geheel in het teken gestaan van de kennismaking en de
voorbereiding tot samenvoeging. Veel studie- en overlegmomenten werden gezamenlijk
georganiseerd, alle professionals participeerden in projectgroepen met als doel om aan de start
van het schooljaar 2018-2019 als een nieuwe school, De Hoge Voorde, open te gaan. Een heel
intensief, maar zeer positief jaar waarbij alle betrokkenen lieten zien vol enthousiasme en
vertrouwen het nieuwe ‘De Hoge Voorde’ tijdperk in te willen gaan.
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3. De strategische kaart van De Hoge Voorde – ambities voor de
komende jaren
Op De Hoge Voorde wordt net als op de overige SKBG-scholen gebruik gemaakt van de
strategiekaart. De strategiekaart dient als een:
- sturingsinstrument: de school stuurt op de kritische succesfactoren;
- communicatiemiddel: de visie en de strategie van de organisatie wordt voor iedereen binnen
de school bespreekbaar en inzichtelijk gemaakt;
- instrument voor zelfevaluatie: de school bepaalt haar positie en ontwikkelt
verbeterinitiatieven.
De strategiekaart is ontwikkeld vanuit de gedachte dat de diverse invalshoeken van waaruit je een
organisatie leidt in balans moeten zijn. Daarom wordt uitgegaan van het perspectief van:
- financiën;
- tevredenheid ouders, leerlingen en gemeenschap;
- cognitieve resultaten van onze leerlingen en sociale competenties;
- interne onderwijsprocessen;
- ondersteunende processen;
- ouders en gemeenschap;
- innovatie en lerend vermogen.
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3.1 Marktaandeel en financiën
Onze ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn:
• Ons belangstellingspercentage groeit naar 80%.
• De werkelijke uitgaven en inkomsten zijn conform aan de opgestelde begroting.

3.2 Tevredenheid ouders, leerlingen en gemeenschap
Onze ouders en kinderen zijn tevreden over:
• De rust en regelmaat in de school, in de klassen.
• De informatievoorziening over de school en over het kind.
• De veiligheid op weg naar school.
• De begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
• De mate van belangrijkheid van toetsing.
•
•
•
•

In 2021 scoren we op leerlingtevredenheid een 8,4
In 2021 scoren we op oudertevredenheid een 7,6
Uitstroomprofielen VO passend bij populatie
Opleidingsschool voor studenten van de Hogeschool middels “Opleiden in de
School”

3.3 Resultaten leerlingen, cognitieve opbrengsten en sociale competenties
Onze ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn:
• Score eindcito ligt de komende jaren minimaal op 536,0
• Uitstroomdoelen in lijn met populatie
• De VIX-scores voor rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling liggen op
65-35 en verhogen we vanaf 2020-2021 naar 67-37
• Wereldoriëntatie aanbod door middel van 4 x Wijzer

3.4 Onderwijs
Onze ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn:
• Het aanbod rekenen, spelling, taal, technisch- en begrijpend lezen wordt in
onderwijsplannen doelgericht afgestemd op de middenmoot.
• Het IGDI-model wordt gehanteerd als instructiemodel, waarbij uitgangspunten
vanuit MI en coöperatieve werkvormen terugkomen in de toepassing van het
model.
• De vijf strategieën vanuit formatieve assessment worden toegepast.
• Leren van de leerling wordt zichtbaar gemaakt.
• Daar waar het aanbod niet toereikend is, wordt een passend aanbod gecreëerd
voor kleine groepjes of individuele leerlingen.
• Het verrijkingsaanbod is gestructureerd en schoolbreed georganiseerd.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De doelen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, verkeer en doelen kunstzinnige
vorming worden thematisch aangeboden, vanuit het gedachtegoed van MI.
Het vakgebied techniek krijgt in een doorgaande lijn aandacht in alle
jaargroepen.
Het vakgebied burgerschap krijgt in een doorgaande lijn aandacht in alle
jaargroepen.
Daar waar kinderen samenwerken, worden coöperatieve werkvormen ingezet.
Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen een verbredingsaanbod aangeboden
onder schooltijd (kangoeroe en kikker).
De talenten van al onze kinderen worden gezien en alle kinderen krijgen de
mogelijkheid om hun talenten in te zetten en/of te laten zien.
Kinderen krijgen een aanbod in studievaardigheden.
Kinderen krijgen een aanbod om digitale vaardigheden te ontwikkelen.
Kinderen laten hun talenten zien tijdens schoolbrede vieringen, openingen en/of
sluitingen van projecten.
Groepen kinderen worden gevolgd en krijgen een passend aanbod vanuit de
leerlijn ‘zelfstandig werken’/executieve functies.
Groepen kinderen worden gevolgd en krijgen een passend aanbod vanuit de
leerlijn coöperatief samenwerken/executieve functies.
De school besteedt structureel aandacht aan social media/mediawijsheid en de
effecten die hiermee gepaard gaan.

3.5 Ondersteunende voorwaarden.
Onze ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn:
• De school (leerkracht) analyseert de opbrengsten en zet logische acties in om
een vervolg te geven aan de uitkomsten van de analyses (eenzorgroute).
• Kinderen en ouders hebben een duidelijk beeld van de persoonlijke
ontwikkeling.

•
•
•
•
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De school heeft samen met ouders een heldere visie op samenwerking,
veiligheid en verbinding geformuleerd.
Ouders en leraren werken samen om het leren en de ontwikkeling van
leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
Kinderen worden – in een driehoeksverhouding met ouders en school –
betrokken in gesprekken waar hun eigen ontwikkeling centraal staat.
Kinderen denken mee bij onderwerpen die voor hen van belang zijn:
activiteiten, leer- en schoolomgeving, regels en afspraken.
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•
•
•

•
•

Aan de inrichting van de school (voorwerpen, werk leerlingen etc.) is te zien
welk project of thema centraal staat.
Digitale middelen staan klaar en zijn voor alle kinderen goed te gebruiken.
Elke ruimte in en om de school heeft een bewust doel en is daarnaar ingericht
(basislokalen, zelfstandig werkruimtes, spelruimte, stilteruimtes, leesplekken,
bibliotheek, keuken, schoolplein.
De keuken wordt structureel ingezet m.b.t. met name kunstzinnige
vorming/burgerschap.
Doelstellingen samen met Avonturijn is optimale samenwerking, alles onder 1
dak voor kinderen van 0-12 jaar. IKC mogelijkheid onderzoeken.

In onze school:
• Staat de verbetering van het leren van de leerlingen en van hun resultaten in
het middelpunt van het doen en denken van de leraren.
• Bevragen leraren elkaar kritisch op hun doen en laten in de klas en bespreken de
leraren openlijk hun verschillen in opvattingen.
• Wordt er systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te werken en van
elkaar te leren.
• Maken we gebruik van de specifieke kennis en kwaliteiten van onze
leerkrachten.

3.6 Lerend vermogen medewerkers
Onze ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn:

Iedere leerkracht:
•
•
•

•
•
•

Schoolplan 2019 | 2023

Is zich bewust van het instructiemodel IGDI en kan dit instructiemodel heel
doelgericht inzetten.
Kan haalbare lesdoelen stellen vanuit lange- en middellange termijndoelen.
Is in staat om goede, doelgerichte activiteiten neer te zetten (vanuit de
beginsituatie van de groep, doelgericht, zorgt voor betrokken leerlingen,
taakgerichtheid, check op doelen, controle van begrip vragen, differentiatie en
interactie).
Is in staat om vanuit een haalbaar lesdoel zelf zijn lessen te ontwerpen (waarbij
de methode ondersteunend is).
Is in staat om vanuit analyses vervolgstappen te maken op zowel groeps- als
individueel niveau.
Weet wat formatieve assessment is en kan de vijf strategieen toepassen in eigen
lessituaties.
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Iedere leerkracht op De Hoge Voorde is op de hoogte en vaardig in de ICT basisvaardigheden.

Ieder leerkracht is op de hoogte van de kenmerken en werkwijze van de Meervoudige Intelligentie (MI),
Beweegwijs, coöperatief leren, kent de OPO leerlijnen en is Kanjer gecertificeerd.

De schoolleider werkt vanuit verbindend leiderschap:
- Luisteren en ruimte creëren
- Aandacht schenken aan mentale modellen
- Verbinding maken met het grotere geheel, vanuit missie en visie en de bedoeling die je hebt
als school.
- Creëren van situaties waarbij teamleden van en met elkaar leren.
- Intenties omzetten naar doelen en acties.
- Ontwikkelen/vormgeven van proces en productgerichte data en daar voorbeeldrollen in
kunnen vervullen naar leerkrachten.
- Focus houden op dat wat ertoe doet!
- Verbinding tot stand laten komen tussen medewerkers en tussen school en externen (o.a.
ouders).
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4. Onderwijskundig beleid – een beschrijving
4.1 Haalbaar en gedegen programma
Voor de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling wordt gewerkt
met onderwijsplannen. Vanuit de ambitie, die specifiek gelden voor onze schoolpopulatie,
worden de leerinhouden beschreven. Daarna wordt aangegeven welke strategie, didactische
aanpak met differentiatie, leertijd en -middelen, organisatie en wijze van evaluatie
gehanteerd wordt. Twee keer per jaar wordt – n.a.v. een evaluatie en analyse – het
onderwijsplan bijgesteld. Mochten er aanpassingen nodig zijn op groeps- of individueel
niveau, dan wordt dit aangegeven in de groepsoverzichten en voeren de leerkrachten deze
aanpassingen uit.
De strategische aanpak op schoolniveau die de school over het algemeen hanteert is die van
een basisaanpak met daarbij een intensiverings- en verrijkingsaanbod, gericht op de
middenmoot (convergente differentiatie). Iedere leerling maakt deel uit van een basisgroep,
ingedeeld naar leeftijd, verbonden aan een of twee vaste leerkrachten. Daar waar het aanbod
gericht op de middenmoot niet toereikend is voor bepaalde (groepjes) leerlingen, wordt een
passend aanbod gecreëerd, gericht op intensivering en verrijking van het aanbod. Het
verrijkingsaanbod is gestructureerd en schoolbreed georganiseerd.
De methodes die worden gehanteerd zijn:
Methode onderbouw: Kleuterplein
Rekenen: Wereld in Getallen
Taal: Zelf ontwikkelde taalmethode n.a.v. taaldoelen SLO.
Spelling: Zo leer je kinderen lezen en spellen van Jose Schraven
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Aanvankelijk lezen: LIJN3
Technisch lezen: LIST
Wereldorientatie: Vier Keer Wijzer
Schrijven: Klinkers
Kunstzinnige vorming: Vier keer Wijzer
Engels: Take it Easy
Sociale vaardigheden: Kanjertraining
Sturing en herontwerpen van programma’s wordt veelvuldig toegepast op De Hoge Voorde.
Leerkrachten passen het programma aan op de volgende elementen:
o De volgorde van doelen in de leerlijn die een methode aangeeft.
o Het tempo waarin de leerstof wordt aangeboden.
o De ervaringen die de leerlingen opdoen en de activiteiten die zij uitvoeren.
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4.2 Didactische aanpak
Op De Hoge Voorde wordt gebruikt gemaakt van het didactische kader IGDI waarbij gebruik
gemaakt wordt van de strategieën vanuit formatieve assessment:
1. Doelen stellen, succescriteria formuleren en delen met kinderen.
2. Bewijs verzamelen van leerresultaten.
3. Feedback organiseren.
4. Leerlingen fungeren als leerbron voor elkaar.
5. Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.

4.3 Pedagogische aanpak en klassenmanagement
Ook op De Hoge Voorde heeft het pedagogisch handelen en klassenmanagement een groot
leereffect op de leerprestaties van kinderen. Ieder schooljaar wordt er aandacht besteed aan:
o Gezamenlijk opstellen van verwachtingen en toezien op de naleving ervan.
o Uitvoeren van maatregelen bij ordeverstorend gedrag (zie 4.4 schoolklimaat en
veiligheid).
o Zorgen voor een effectieve relatie tussen de leerkrachten en leerlingen waarbij
leerlingen zoveel mogelijk worden gestimuleerd om leerkrachtONafhankelijk te zijn.
o Zorgen voor de juiste leerhouding (growth mindset).
Door middel van de Kanjertraining leren kinderen op systematische wijze op een respectvolle,
plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het
bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen
van agressie en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede
manier om te gaan met de straatcultuur.

4.4 Schoolklimaat en veiligheid
Op De Hoge Voorde wordt ieder jaar a.h.v. de Kanjertraining een meting sociale veiligheid
uitgevoerd door de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Daarnaast nemen deze kinderen eens
per twee jaar deel aan een SKBG-onderzoek leerlingtevredenheid.
De Hoge Voorde heeft een gedragsprotocol opgesteld met daarin o.a. een stappenplan
conflictbeheersing, informatie over seksuele intimidatie, social media en smartphone gebruik,
veiligheidsplan en pesten. Dit gedragsprotocol is te lezen op de website
www.bsdehogevoorde.nl.

4.5 Schoolondersteuningsprofiel
De Hoge Voorde is een zogenaamde smalle zorgschool: De school is er in principe voor alle
leerlingen in het dorp of de wijk. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek
en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer
worden, zijn ze echter beter af op een speciale school, waar meer specialistische hulp kan
worden gegeven. Het resultaat is dat onze school voor ongeveer een kwart tot de helft van
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alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (25-50 procent) passende
onderwijsondersteuning kan bieden.

5. Personeelsbeleid en lerend vermogen – een beschrijving
5.1 Professionaliteit en collegialiteit
Binnen SKBG streven we naar goed personeelsbeleid. Door dit na te streven wordt de
inzetbaarheid en professionaliteit van onze medewerkers groter. Het is van belang dat we
onze medewerkers belonen, zorg voor hun welzijn en veiligheid hebben en dat ze de
mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen om hun eigen doelstellingen en die van de
organisatie waar te maken. Dit onder goede arbeidsvoorwaarden en in prettige
arbeidsomstandigheden. Door goed personeelsbeleid te handhaven kunnen onze
medewerkers hun kennis en vaardigheden optimaal benutten, inzetten en ontwikkelen.
Daarmee willen we grote betrokkenheid creëren, een efficiënte werkwijze hanteren, ziekte
voorkomen en vooral ook tevreden werknemers binnen onze organisatie houden.

5.2 Opleiden in de school en begeleidingstraject startende leerkracht
De Hoge Voorde leidt studenten op in nauwe samenwerking met Iselinge Hogeschool. We
doen dat middels ‘Opleiden in de school’. We zijn er trots op om opleidingsschool te mogen
zijn en om ieder jaar een aantal studenten te mogen ontvangen. Naast het opleiden van
studenten wordt er binnen SKBG veel aandacht besteed aan de startende leerkracht.
Zowel eerste, tweede als derde jaars leerkrachten genieten een begeleidingstraject binnen
SKBG met informatiebijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten en specifieke trainingen voor de
startende leerkracht. Studenten en startende leerkrachten vormen samen met leerkrachten
van onze school een leerteam, waarbinnen praktijkgericht onderzoek wordt verricht t.b.v. een
hulpvraag die de school heeft gesteld.

5.3 Lerend vermogen medewerkers
In onze strategische kaart is een ‘laag’ speciaal gewijd aan de competenties van de
medewerkers, gericht op de onderwijskundige doelen die de school heeft gesteld. M.a.w.:
wat moeten onze medewerkers kennen en kunnen om het gewenste onderwijs uit te voeren,
om samen te werken met ouders en overige partners om uit de voeten te kunnen met de
onderliggende systemen. In paragraaf 3.6 zijn de doelen wat betreft ‘lerend vermogen
medewerkers’ weergegeven.

5.4 Gezamenlijk leren
Via teamleren leren al onze leerkrachten van en met elkaar door doelgericht lessen voor te
bereiden, door elkaar feedback te geven en door elkaar te voorzien van nieuwe input. Het
videomiddel IRIS-connect wordt daarbij ingezet. Hiermee worden de collegiale consultaties
online georganiseerd.
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De interne bovenschools begeleider begeleidt de school in de overgang van groepsplannen
naar onderwijsplannen, in de implementatie en uitvoering van Opbrengstgericht Passend
Onderwijs. Per periode staat een vakgebied centraal en de bovenschools begeleider vervult
samen met de directeur en/of de intern begeleider de rol van coach.

5.5 DGB-beleid
Ook voor SKBG geldt: de kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de
mensen die er werken. Door de kwaliteit van onze medewerkers expliciet en bespreekbaar te
maken, zowel waar het gaat om kwaliteit in positieve zin (excelleren in kwaliteit) als in
negatieve zin (ontbreken van kwaliteit), krijgen we meer zicht op hoe onze medewerkers
functioneren. Door vervolgens ons functionerings- en beoordelingsbeleid te
professionaliseren, hebben we de mogelijkheid ontwikkeling van medewerkers op een
vakkundige wijze in gang te zetten, maar ook grenzen te stellen als we zien dat ontwikkeling
niet mogelijk is. Beoordelen biedt tevens de mogelijkheid waardering te uiten in geval van
goed functioneren. Een waardering kan zowel materieel als immaterieel van aard zijn. Een
immateriële waardering is bijvoorbeeld, het toekennen van extra of andere taken, promotie of
het in staat stellen van het volgen van een opleiding. In 2020 is de DGB cyclus gebaseerd op
het ontwikkelen en waarderen.

5.6 Intranet en opleidingsacademie
SKBG heeft een eigen intranet met hoofdonderdelen zoals ‘kennis delen’ en ‘trainingen en
leernetwerken’. Alle medewerkers hebben de mogelijkheid om te participeren in
leernetwerken. Op intranet worden good practise voorbeelden gedeeld en wordt relevante
informatie zichtbaar gemaakt. Daarnaast worden er ongeveer 20 trainingen op jaarbasis
aangeboden, waar men zich voor kan aanmelden. De trainingen zijn specifiek gericht op de
onderwijskundige doelen van de school en op de gevraagde competenties van de
medewerkers.

6. Kwaliteitzorg – een beschrijving
6.1 Strategisch kwaliteitsmanagement voor alle scholen van SKBG
Kwaliteit is een cruciaal onderdeel binnen onze organisatie, binnen onze school. Een
onderzoekende houding bij medewerkers wordt gestimuleerd en aangeleerd. De
medewerkers analyseren met grote regelmaat de kwaliteit van hun eigen activiteiten: op
schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau.
Strategisch kwaliteitsmanagement – zoals SKBG omgaat met kwaliteitszorg - gaat verder dan
alleen kwaliteitszorg. Strategisch kwaliteitsmanagement is de weg waarlangs de school haar
toekomst creëert en realiseert. Strategisch kwaliteitsmanagement gaat ervan uit dat alle
processen in de school op zo’n manier zijn ingericht dat ze bijdragen aan het realiseren van de
ambities.
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Deze volgende acht visionaire uitgangspunten staan centraal bij SKBG en dus ook op onze
school:
- Weet wat werkt: gebruik maken van actuele wetenschappelijke inzichten.
- Focus op het positieve: een positieve focus levert meer op dan een negatieve.
- Dialoog stuurt: de continue dialoog met anderen maakt het verschil!
- Zet in op mensen: de beste investering is de investering in onze mensen.
- Ouders zijn partners: inzet en betrokkenheid van ouders bepalen mede de
opbrengsten.
- Omarm de kleine stappen: we zetten – dagelijks – kleine stappen vooruit en delen die
successen.
- Onderzoek als interventie: Onderzoek bevestigt, verrast en leidt tot verandering, zet
mensen aan tot denken.
- Willen weten = meten: Hoe beter je weet wat je wilt, hoe effectiever je kunt meten.
Niet alleen de harde gegevens staan centraal, onze mensen denken zelf ook na over
de zachte data die zij gebruiken.
De volgende vijf fasen maken gericht deel uit van het kwaliteitsbeleid van SKBG.
1. De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie: omgevingsanalyse, leerlinganalyse, interne
analyse – SWOT. Een confrontatiematrix wordt gebruikt als instrument om de strategische
keuzes te bepalen.
2. De school heeft haar strategische doelen geformuleerd gerelateerd aan de visie van de school
en gerelateerd aan de uitgangssituatie van de school. De strategiekaart wordt gebruikt als
middel om alle processen gerelateerd aan de doelstellingen, duidelijk en overzichtelijk in kaart
te brengen.
3. De school evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten en van het onderwijs en
leren. De zelfevaluatie wordt twee keer per jaar uitgevoerd. Daarnaast organiseert SKBG
audits op alle scholen, biedt zij de mogelijkheid om een visitatie op school uitgevoerd te
krijgen en worden tevredenheidsonderzoeken ouders, personeel en leerlingen eens per twee
jaar uitgezet. De risico-analyse waarin kengetallen van alle scholen zichtbaar zijn, wordt twee
keer per jaar bekeken en aan de hand van de uitkomst van die analyse worden al dan niet
interventies ingezet.
4. De school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
5. De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde
onderwijskwaliteit.
Voor een uitgebreide beschrijving van de fasen wordt verwezen naar het beleidsplan ‘strategisch
kwaliteitsbeleid SKBG’, terug te vinden op de website van SKBG www.skbg.nl.
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6.2 Handelingsgericht (HGW) werken binnen de eenzorgroute
HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor álle leerlingen te
verbeteren. Het concretiseert adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat
ons team effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij passen de volgende
zeven uitgangspunten toe:
- De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat hebben leerlingen nodig
om een bepaald doel te behalen? We passen aanbod en werkwijze aan op groepen
met overeenkomstige onderwijsbehoeften.
- Afstemming en wisselwerking. De wisselwerking tussen leerlingen, leerkracht, school
en ouders is belangrijk.
- Leerkrachten realiseren passend onderwijs. Het is de leerkracht die ’t doet. We kijken
ook gericht naar wat de leerkracht nodig heeft om het gewenste opbrengstgericht
passende onderwijs uit te voeren.
- Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn nodig om
ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te
voeren.
- Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe
begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt
constructieve communicatie tussen betrokkenen.
- Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijn doelen voor het
leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en
evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
- De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Er zijn heldere afspraken
over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer.
De eenzorgroute concretiseert deze uitgangspunten op alle niveaus, zowel binnen- als
bovenschools. Het stimuleert preventief en proactief handelen en biedt impulsen voor het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
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De eenzorgroute bevat:
De cyclus (signaleren, begrijpen, plannen en evalueren) HGW op groepsniveau, waarin de
leerkracht de gegevens van alle leerlingen verzamelt, leerlingen signaleert die extra aandacht
nodig hebben en de onderwijsbehoeften van groepen leerlingen benoemt. Leerlingen met
vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Op basis van het onderwijsplan en
genoemde gegevens wordt het groepsoverzicht opgesteld en vervolgens uitgevoerd en
geëvalueerd.

6.3 Opbrengstgericht passend onderwijs en Focus PO

Het onderwijsplan is een schoolspecifieke, bondige beschrijving van een passend
onderwijsaanbod, gericht op het bereiken van de schoolambities, aan alle leerlingen in de
betreffende school. Op basis van twee monitors – het schooloverzicht (met de
schoolambities, de schoolopbrengsten en de groepsopbrengsten) en het groepsoverzicht
(met per leerling de respons op instructie: vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing en
betrokkenheid) – wordt er in een schoolbespreking bepaald welk beleid er op school- of
groepsniveau wordt uitgevoerd. Op groepsniveau zijn dit zogeheten interventies voor de duur
van een halfjaar die als afspraken op teamniveau worden vastgelegd.

6.4 Volgsystemen en systemen onderwijsplanning: Esis, LOVS en Focus PO.
Voor het volgen van onze leerlingen gebruiken we het CITO LOVS. Dezelfde gegevens worden
ingebracht in ParnasSys. Ook vanuit ParnasSys worden gegevens bekeken en geanalyseerd. In
Focus PO zien we met name de opbrengsten op school- en groepsniveau. In plaats van de
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vaardigheidsscores (die we zien in LOVS en ParnasSys) kijken we hier voor de interne
verantwoording naar de VIX-score. Deze maat maakt het mogelijk om met Cito-toetsen
gemeten scores te vergelijken. Hierdoor kunnen we leeropbrengsten makkelijk interpreteren,
krijgen de leeropbrengsten meer betekenis, waardoor de vertaalslag ervan naar interventies
op school- en groepsniveau vereenvoudigt.

6.5 Volgsysteem gericht op het jonge kind: Kleuterplein
Kleuterplein bevat alle domeinen die voor het kleuteronderwijs zijn gedefinieerd, met
doorgaande leerlijnen en een duidelijk lesdoel per activiteit. Daarnaast wordt gebruikt
gemaakt van de hulpmiddelen voor observatie, registratie, opbrengstgericht werken en
interactie met ouders.
Elk domein in Kleuterplein heeft een volwaardige leerlijn. De leerlijn bestaat uit opdrachten
die we gedurende het jaar stap voor stap opbouwen. Elke activiteit heeft een duidelijk
lesdoel. Het lesdoel is uitgewerkt in opdrachten op 3 niveaus: de instroomgroep, groep 1 en
groep 2.
Het is belangrijk om kleuters goed te observeren en hun prestaties te registreren. Het geeft
inzicht in de ontwikkeling van de kleuter en bepaalt het vervolgaanbod. Daarnaast helpt het
ons om te signaleren met welke leerstof de kinderen problemen hebben. We maken hierbij
gebruik van drie middelen:
• instroomobservatie
• observatie- en registratiesysteem
• kleuterverslag

7. Tot slot
Met dit schoolplan staan voor onze school de plannen voor de komende vier schooljaren in de
steigers. Plannen die we vanuit een gezamenlijk gevoel van eigenaarschap concreet gestalte
en kleur geven in jaarlijkse ambitieplannen. Deze ambitieplannen beschrijven: welke doelen
we willen bereiken, welke activiteiten we oppakken en welke successen we nastreven en te
vieren hebben. Plannen die ons helpen koers te houden bij het nastreven van onze missie en
visie.
Goed onderwijs betekent meer aandacht voor de individuele talenten van de leerlingen. En
dat gaat nadrukkelijk niet alleen over cognitieve vaardigheden. We willen onze leerlingen een
brede vorming bieden en we willen ze goed voorbereiden op hun toekomst. Iedere leerling
heeft talenten. Het is aan ons om hen passend en boeiend onderwijs te bieden.
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Bijlage 1

Lange termijnplanning doelen

Gedifferentieerd
groepsaanbod

Projecten WO
en Vier Keer
Wijzer

2019 20
Strategie 1 en 2
Formatieve
Assessment.

2020 21
Strategie 1 en 2
geborgd.

Implementatie
Onderwijsplannen
(rekenen, spelling,
begrijpend en
technische lezen). +
passend aanbod
voor intensivering
en verrijking in de
groep.

Strategie 3 en 4
Formatieve
Assessment.

IGDI
Vierkeerwijzer
Basis op orde:
1.programma
gedurende de
lesdag per leerjaar
2.leerplein inrichten
3.beleven = leren
Coaching:
Leerkrachten
coachen elkaar op
rol leerkracht en
leerling.

Passend aanbod
talent ALLE
kinderen

Beeldvorming
Meervoudige
Intelligentie (MI)
Kangoeroe en
kikkergroep
continueren.

Verbindende
activiteiten

High Performance
Team:
1Why
2Who
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2021 22
Strategie 5
Doorlopende lijn,
schoolbreed, is
werken volgens het
Formatieve
Assessment

Coöperatieve
werkvormen.

2022 23
Onderwijsplan
taal waardoor
betekenisvol
taalonderwijs
wordt
aangeboden in
combinatie met
de projectaanpak
MI.

Structurele inzet
IRIS connect

Vierkeerwijzer
aanbieden o.b.v.
Talent &
Onderzoek
Basis op orde
Rol leerling
Rol leerkracht
Eigenaarschap

Implementatietraject
inclusief diverse
leerlijnen als
Techniek,
Burgerschap, ICT,
kunst & cultuur en
verkeer.
(projectaanpak met
leerlijnen SLO).

Leerlijn Digitale
vaardigheden is
verweven in
Vierkeerwijzer
Doorontwikkelen
van de
kernwaarden
Talent &
Onderzoek:
Doelen, opzet en
werkwijze.

WO Onderwijs
vanuit talent van
iedere leerling

High Performance
Team:
3.What
4.How
5.Who

High Performance
Team:
6.Wow! High
Performance Team
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Mogelijk
Onderwijsconcept /
‘Kapstok’
onderzoeken o.b.v.
missie visie

Implementatie

Implementatie

High
Performance
Team:
7.Why continue?

Kanjertraining

Optimaal zicht
ontwikkeling
leerlingen

Duidelijke
verbinding
school ouders
leerlingen

Uitdagende en
veilige
leeromgeving
met Avonturijn

Teamactiviteiten
Teamleren
Teamcoaching
Implementatie
leerlijn zelfstandig
werken.

Missie/Visie
Teamcoaching
Implementatie
leerlijnen
samenwerken.

Schoolbesprekingen:
Eigenaarschap
leerkrachten.
Ouder-kind-lk
gesprekken
Visie op
ouderbetrokkenheid
ontwikkelen.

Leeromgeving rijk
maken en koppelen
aan thema’s en
projecten.
Leerplein
(her)inrichten
Expositieruimte
Inzet keuken
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Aanbod vanuit
leerlijn
mediawijsheid.

Aanbod vanuit
leerlijn
computational
thinking.
Doorontwikkelen
rapportage en
portfolio.
Coachgesprekken
kinderen.

Deelonderwerpen
optimaliseren:
1.Communicatie
Intern en extern
2.Communicatie
specifiek bij
Digitaal
Onderwijs
2.Betrokkenheid
ouders bij
leerstof
(didactisch
handelen)
Intensiveren van
samenwerking
met Avonturijn,
peuters/kleuters
naast elkaar,
samen spelen,
samen leren.
Samenwerking
OB en Avonturijn.
Doorgaande
leerlijn
peuters/kleuters
opzetten.

20

IKC vorming
onderzoek
starten

