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1.DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 

Gegevens van de school 

Naam: Basisschool “de Drijfveer” 
Brinnummer: 05EH 
Adres: Willem Smuldersplein  5;  5582JJ Waalre 
Telefoon/fax: 040-2233020  
E-mail :infodedrijfveer@skozok.nl 
Directeur: T. Kessels-Simons 
Denominatie: Rooms Katholiek 
Aantal leerlingen: 112 (teldatum 01-10-2014) 

 
De school ligt in een rustige, verkeersluwe buurt. De wijk is gebouwd in 1960. Dit betekent dat de 
gemiddelde leeftijd hoog is. Vrijgekomen woningen worden bewoond door jonge gezinnen.  

Naast de school zijn een peuterspeelzaal “’t Duikelaartje” en een kinderdagverblijf “De 
Dondersteentjes” gevestigd. Zij zijn een samenwerking aangegaan met de Drijfveer. Samen vormen 
we de Kindercampus. Aangrenzend aan de school ligt een grasveld, omringd door bomen. Op 
loopafstand is het winkelcentrum “Den Hof” gevestigd. Ook op loopafstand is het 
gemeenschapscentrum “’t Hazzo” te vinden. Hierin zijn sporthal en een zalencentrum 
ondergebracht. 

 
2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
 

2.1. Missie en visie 
Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Onze 
koers, de missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers. 
 
Missie  
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig 
dat zij zich optimaal ontwikkelen.  
 
Visie  

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en 
interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, 
de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo 
dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 
professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 
verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 
ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo 
goed mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.  
 

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

 
 

2.3  Onze focuspunten voor 2014-2018 

1. Excellent in leren leren 
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor 
het bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld niveau). 
Daarnaast is het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te bereiden op de 
snel en steeds veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, stimuleren we bij kinderen 
de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over 
hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit “leren leren”. 
Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en het 
“leren leren”. Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie ontwikkelingsgebieden. 
Voor ieder ontwikkelingsgebied zijn of worden doorgaande leerlijnen uitgewerkt. Op de 
scholen worden verschillende accenten gelegd, die leiden tot een lokale inkleuring. 

 
2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap 

Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te 
bevorderen, zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs verder 
verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de belangrijkste 
succesfactor. De ontwikkeling van ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen door verdere 
professionalisering van de leerkrachten. Een lerende en onderzoekende attitude van onze 
collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie van een succesvolle 
leergemeenschap. We willen de professionalisering met name in de praktijk laten 
plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en van elkaar leren. Op die manier maken we 
de transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze school” naar “wij en onze organisatie”. 
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van buiten, om nog meer 
rendement te behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel belangrijk. Samen vormen we de 
leergemeenschap. 
 

3. Slimmer organiseren 
 
Leeromgeving 
Wij willen leerkrachten en kinderen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces 
ondersteunt. Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, met 
veel aandacht voor reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen 
versterken de innovatie-mogelijkheden bij het organiseren van het leren. De omgeving 
hoeft zich niet te beperken tot een (school)gebouw, maar zegt meer over de wijze waarop 
het leren is georganiseerd. Deze is “leergericht” in plaats van “leerkrachtgericht”:  



 4 

De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het leren en 
het begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de 
leerdoelen, de opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De ruimtes 
waarin wordt gewerkt, bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om te doen.  
Er zijn plekken voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting. Centraal in de 
organisatie van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen. Deze 
leerlijnen gaan uit van kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan. De 
leerlijnen bevatten mijlpalen, leertaken en toetsen. 
 
Kleine scholen 
Onze scholen worden gemiddeld door steeds minder kinderen bezocht. Dit vereist 
flexibiliteit in de organisatie van het leren, zowel in de groep als in de school. Wij willen de 
werkende principes bij onze huidige kleine scholen nader onderzoeken en uitbouwen, om zo 
"tight fit" mogelijk en met goede kwaliteit onze doelgroep te kunnen blijven bedienen. 
In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Logischerwijs is niet op iedere school 
dezelfde expertise beschikbaar. Via het opbouwen van netwerken willen we specialismen 
binnen onze organisatie zoveel mogelijk benutten, zodat we als de situatie daar om vraagt, 
elkaar snel kunnen helpen. De leeromgeving kan nog krachtiger worden, door meer samen 
te werken met ouders, vrijwilligers en lokale voorzieningen. Ook stimuleren we het 
experimenteren met bijvoorbeeld thuisleren of schooldoorbrekend werken. Dat kan de 
onderwijskwaliteit op een school met krimpende leerlingenaantallen minder kwetsbaar 
maken. 
Voor deze focuspunten worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een 
jaarplan van de organisatie: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel. Bij het bepalen van 
deze doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete invulling 
op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis waarmee onze scholen 
hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale aansluiting tussen de 
strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 verschillende scholen. 

 

2.4 Kwaliteitsbewaking 
SKOzoK kent een hoog ambitieniveau en streeft goede leeropbrengsten, in de breedste zin 
van het woord, na. Op organisatieniveau werken we met een planning en control cyclus, 
waar onder andere over de leeropbrengsten, de voortgang van het realiseren van de 
focuspunten uit het Koersplan, alsook specifieke ambities van de scholen wordt 
gerapporteerd en waar indien nodig wordt bijgestuurd. 
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3. ONS SCHOOLCONCEPT  

3.1 Identiteit 
 
Onze school heeft een brede levensbeschouwelijke identiteit, gebaseerd op de christelijke 
normen en waarden.  
Kinderen van alle levensovertuigingen en culturen zijn welkom. 
 

3.2 Missie en visie 
 
Leren, altijd en overal 
 
Visie 
In maart 2015 is het team gestart met een visie-traject. De volgende richtinggevende 
uitspraken zijn geformuleerd: 
 

 Het kind ontdekt wie het is, hoe het leert en hoe het dit kan toepassen in de 
wereld van nu en morgen; 

 Het kind wordt uitgedaagd om hierin eigen initiatief te nemen en krijgt 
verantwoordelijkheid; 

 Het kind zal op cognitief terrein, op expressief terrein en op sociaal emotioneel gebied 
gevoed worden en zal daardoor gaan groeien; 

 Het kind heeft oog voor de ander, leert verdraagzaam te zijn voor elkaar en elkaar te 
helpen en te respecteren. 

 
Kernwaarden die hieraan ten grondslag liggen en die wij erg belangrijk vinden zijn:  
Saamhorigheid, plezier, nieuwsgierigheid, aandacht, groei en kwaliteit. 
 
In mei 2015 werd bekend dat de samenstelling van het team in het nieuwe schooljaar sterk 
wijzigt. De concrete uitwerking van de visie “hoe ziet een dag op de Drijfveer er uit” gaan we 
na de zomervakantie met het nieuwe team oppakken. 
  
Wat kenmerkt onze school: 

- Op Basisschool de Drijfveer willen we onze leerlingen voorbereiden om vol 
vertrouwen aan de maatschappij deel te nemen, 

- We vinden coöperatief leren belangrijk: kinderen leren door, met en van elkaar, 
- Als team werken handelingsgericht (HGW). Aan de hand van de kindkenmerken 

wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het kind heeft. Het onderwijs wordt 
daarop aangepast. 

- We willen talenten ontdekken en benutten, 
- Op Basisschool de Drijfveer willen we kinderen steeds bewuster maken van hun 

eigen leerproces, 
- We vinden de mening van ouders heel belangrijk en we beschouwen ouders dan ook 

als partners. 
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Op Basisschool de Drijfveer wordt gewerkt volgens het teamteachingsconcept. Dit is een 

lerende organisatie waar kinderen en leerkrachten in een groep werken en leren, waar de 

ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderen komen tot leren en toepassen van het 

geleerde in een uitdagende leeromgeving. We werken ontwikkelingsgericht. Op de Drijfveer 

zoeken naar de balans tussen dat wat het kind wil leren (vraaggestuurd) en datgene wat de 

school het kind aanbiedt (aanbodgestuurd).  

Het pedagogische klimaat op Basisschool de Drijfveer is zó dat kinderen er zich veilig voelen 

waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Alle leerkrachten en kinderen kennen 

elkaar. Iedereen leert, speelt en werkt met elkaar.  We werken bouwdoorbrekend. We 

sluiten aan bij het natuurlijk leerproces van kinderen. De rol van de leerkracht verandert van 

leidend naar begeleidend. Op onze school wisselen groepsactiviteiten, belevingsmomenten, 

samenwerkmomenten en zelfstandig werken elkaar af. 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
‘kwaliteitszorg’, ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘de leerlingenzorg’ aangegeven hoe de 
Drijfveer hieraan voldoet. 

 

a. Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
 

De toetskalender geeft aan op welke momenten methode onafhankelijke toetsen 
worden afgenomen. Deze wordt jaarlijks bijgesteld indien nodig. 
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 De eindopbrengsten van de school zijn voldoende en er zit de laatste 3 jaar een 
stijgende lijn in. Breed kijkend naar de afgelopen jaren, zien we echter een wisselend 
beeld. Streven is om de ingezette verbetering vast te houden. We willen dit bereiken 
door het cyclisch analyseren en aanpassen van het aanbod goed weg te zetten in 
groepsplannen. 

 De tussenopbrengsten voldoen aan de gestelde norm. Bij het analyseren van de toetsen 
zijn de vaardigheidsscores leidend.  

 Het analyseren van de oorzaken waarom sommige leerlingen achterblijven vraagt 
verdieping. We bekijken wat de neerslag hiervan is en van wat er ons vervolgens te doen 
staat. 

 Het team van de Drijfveer heroriënteert zich, in samenspraak met de ouders,  op het 
werken met thema’s: Kernconcepten. Een leerstofaanbod dat vastligt in methoden zal 
dan worden gecombineerd met thematisch werken, waarbij leerlingen uitgedaagd 
worden om toe te passen wat ze eerder hebben geleerd. 

 De leerlingen van de Drijfveer werken taakgericht. De school kent een duidelijke 
structuur en richt zich nadrukkelijk op het leren leren. Kinderen worden steeds meer 
verantwoordelijk voor en eigenaar van hun leerproces. De rol van de leerkracht 
verandert steeds meer van leidend naar begeleidend. Daarbij is het belangrijk niet los te 
laten maar verantwoord vast te blijven houden. 

 De school werkt aan betere cognitieve opbrengsten en aan een professionele cultuur. 
Het cyclisch evalueren en het borgen hiervan, is speerpunt in de nieuwe 
schoolplanperiode. 

 Het team wil werken met hetzelfde model van instructiegeven. We gaan ons verdiepen 
in de verschillende modellen en kijken welke het beste bij ons past. We werken nu 
voornamelijk met het Directe Instructie Model.  

 Op de Drijfveer werken we veel met leerlijnen. Streven is dat alle leerkrachten  
basiskennis hebben van de leerlijnen van die groepen die zij lesgeven en de groepen 
voor en na hen. 

 We willen ons verdiepen en meer bekwamen in de inzet van Engels en ICT. 
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4.2      De inhoud van ons onderwijs 

 Leermiddelen/methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 

Schrijven: Novoscript 

OB: Blauw Map 

Kleuteronderwijs 

MB-BB: Bronnenboek 

 

Nederlandse taal Technisch lezen: Leeslijn  
Begrijpend lezen: 
Nieuwsbegrip XL 
Spelling, woordenschat en 
taal: STAAL 
OB: Werkmap Fonemisch 
Bewustzijn 

 

Bibliotheek 

Boekbesprekingen 

Spreekbeurten 

Leesprojecten van de 

bibliotheek 

Rekenen en wiskunde Pluspunt versie 3 
Met Sprongen Vooruit 
 
OB: Werkmap Gecijferd 
Bewustzijn 

 

Engelse taal Groove Me (vanaf groep 1)  

Wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur waaronder 
biologie) 

Kernconcepten*  

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling  

ZIEN (3 t/m 8) 

KIJK (1 en 2) 

 

Leren leren  ICT 

Maatschappelijke 
verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting  

Kernconcepten  

Geestelijke stromingen Kernconcepten  

Expressie-activiteiten Kernconcepten  

Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
gedrag in het verkeer  

Kernconcepten Verkeersweek 

Bevordering van gezond 
gedrag 

Kernconcepten De Week van de 
Lentekriebels 

Schoolveiligheid/welbevinden Vreedzame school  
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van de leerlingen 

Bevordering actief 
burgerschap en sociale 
integratie, overgedragen 
kennis/kennismaking met de 
diversiteit van de 
samenleving 

Kernconcepten  

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 Drijfveer aan de kerndoelen en wettelijke eisen, zoals verwoord in 
artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 

* In september 2015 wordt verder verkend of we blijven werken met kernconcepten of 

dat we het thematisch onderwijs anders gaan vormgeven. 

 

 

 

 

  



 11 

4.3      Wat hebben onze leerlingen nodig? 
 
Handelingsgericht Werken 
Alle scholen binnen SKOzoK werken vanuit de principes van Handelingsgericht werken 
(HGW). HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten centraal staan.  
De hele cyclus van HGW (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren)  met bijbehorende 
instrumenten zoals groepsoverzicht en groepsplan is geïmplementeerd op de scholen. De 
komende jaren wordt ingezet op verbetering. De KO-er (KwaliteitsOndersteuner) vormt 
daarbij de sparringpartner van de leerkrachten. Middels een jaarlijkse planning van gerichte 
groepsbezoeken, waarbij zij als coach de leerkrachten ondersteunt in hun handelen en 
middels groepsplanbesprekingen en daaruit mogelijk voortvloeiende activiteiten blijft het 
HGW voortdurend onder de aandacht.  

Sinds schooljaar 2014-2015 zullen ook de Lichte Ondersteuners  hierin  een rol vervullen. Zij 
vormen een groep collega’s met verdiepte expertise binnen de SKOzoK-organisatie, die 
ingezet kunnen worden in bijzondere situaties.  Zij ondersteunen collega-leerkrachten bij 
het vormgeven van een passend pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod voor 
leerlingen en groepen met complexe onderwijsbehoeften. Op die manier wordt het effect 
van de ondersteuning verbreed en meer geborgd binnen het handelingsrepertoire van de 
leerkracht. 

Procedures rond het toekennen van extra ondersteuning 
Leerkrachten bieden in de groep een gedifferentieerd onderwijsaanbod om zo goed 
mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De KO-er ondersteunt 
de leerkracht hierbij. De onderwijsbehoeften van een leerling kunnen zo complex zijn dat de 
basisondersteuning die geboden kan worden binnen de school onvoldoende is, om de 
leerling goed te kunnen begeleiden. In die situaties neemt de KO-er in samenspraak met de 
ouders en leerkracht contact op met de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK. Samen 
wordt dan besproken welke extra ondersteuning nodig is om de ontwikkeling van een 
leerling positief te stimuleren. Er wordt binnen extra ondersteuning onderscheid gemaakt 
tussen Lichte en Zware Ondersteuning. 

Lichte Ondersteuning 

 Lichte en preventieve ondersteuning 

 Georganiseerd door SKOzoK 

 Toegekend door de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK 

 In veel gevallen wordt een Lichte Ondersteuner ingezet. Dit is een SKOzoK-collega 
met specifieke expertise die leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van 
Passend Onderwijs voor een leerling of groep met complexe onderwijsbehoeften. 

Zware Ondersteuning 

 Een arrangement op de basisschool of een plaatsing op een S(B)O 

 Georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO De Kempen 

 Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen 

Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd 
door de basisschool.  
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5.ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
 

5.1      Achtergrond 
 
Het sociale milieu van de leerlingen van de Drijfveer is zeer divers. De helft van de leerlingen komt 
uit gezinnen van hoogopgeleide ouders. De opbrengsten op het cognitieve vlak weerspiegelen dit. 
Een gedeelte van de leerlingen scoort A-B op cito toetsen en de andere helft scoort D-E. Het 
“gemiddelde kind” zien wij weinig op de Drijfveer. Ons onderwijs aanbod dient op hierop afgestemd 
te zijn. Kijkend naar de referentieniveaus betekent dit dat voor de helft van de leerlingen in het 
onderwijsaanbod uitgegaan dient te worden van het streefniveau en voor de andere helft is het 
fundamenteel niveau uitgangspunt. 
 

5.2 Leerkrachtvaardigheden 
 
We willen kinderen steeds meer begeleiden in hun leerproces. Dit betekent dat rol van de leerkracht 
als leider, als regisseur, steeds kleiner wordt. Dit vraagt een andere attitude. Overigens geldt dit ook 
voor de directie richting het team. Doel is betrokkenheid , welbevinden,  en de autonomie te 
vergroten.  
 
We willen kwaliteiten van leerkrachten en van kinderen benutten om de opbrengsten, sociaal-
emotioneel en cognitief, op een hoger niveau te brengen.  Daarbij is het belangrijk om individueel en 
samen te zoeken naar de kwaliteiten die je hebt en naar de leerstijl die bij je past. Kinderen 
toerusten voor de maatschappij van morgen vraagt van kinderen zelfkennis. We willen dit 
bevorderen door betekenisvolle feedback te geven naar elkaar en naar de kinderen. Daarnaast is 
reflecteren op gedrag en dit omzetten in handelen een belangrijk item. Van leiding en leerkrachten 
vraagt dit behalve de kennis en toepassen, ook het geven van het goede voorbeeld.  
 
Het geven van een goede instructie blijft een belangrijk onderwerp in ons leerproces. De afgelopen 
jaren was het directe instructiemodel hierbij uitgangspunt. We gaan ons beraden of dit nog passend 
is op onze school. 
 

5.3 Samenwerking 
 
Samen – werken is een van de kernwaarden die wij op de Drijfveer zeer belangrijk vinden. Wij 
geloven dat het leren van en met elkaar leidt tot betere en meer betekenisvolle opbrengsten. Om 
goed te kunnen samenwerken is een prettig leef- en leerklimaat voorwaardelijk. De inspecteurs van 
het onderwijs hebben in maart 2015 geconstateerd dat het pedagogisch klimaat op de Drijfveer 
goed is. Zowel in het team als in de bouw. Groepsdoorbrekend werken in de bouw en het inzetten 
van coöperatieve werkvormen zijn middelen om het leren van en met elkaar te bevorderen. Ook op 
clusterniveau en stichtingsniveau worden er steeds meer leergemeenschappen gevormd. 
 
Een  uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen en de resultaten van het onderwijs op de 
Drijfveer vind u in de volgende documenten: 
 

 Samenvatting opbrengst professionaliseringstraject januari-februari 2015 

 Rapport inspectie maart 2015 

 Schoolontwikkelingsplan 2014-2015 en evaluatie  

 Schoolgids 2015-2016 
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6. LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN 
 

Waar willen we aan 
werken? 

Wat willen we 
bereiken? 

15/16 16/17 17/18 18/19 

De Visie en Missie van de 
Drijfveer is opnieuw 
bepaald. 

Uitwerken van de 
Visie en Missie met 
het nieuwe team. 

Uitwerken van de 
Visie en Missie met 
het nieuwe team. 

Visie (wat en hoe) is 
zichtbaar in ons 
onderwijs. 

Visie (wat en hoe) is 
zichtbaar in ons 
onderwijs. 

Evalueren en borgen 

Focuspunt ‘Excellent 
in Leren leren’ 

 

Waar willen we aan 
werken? 

Wat willen we 
bereiken? 

15/16 16/17 17/18 18/19 

De cognitieve opbrengsten 
liggen op het niveau dat 
past bij de 
schoolpopulatie. 

Schoolstandaard 
vaststellen om hier 
het aanbod op af te 
stemmen. 

Schoolstandaard 
vaststellen, kennis 
nemen van de  
referentieniveaus en 
de leerlijnen. 

Ontwikkelingslijnen 
zijn uitgangspunt in 
het begeleiden van 
leerlingen. 

Ontwikkelingslijnen 
zijn uitgangspunt in 
het begeleiden van 
leerlingen. 

Evalueren en borgen 

Onderwijs op maat voor 
alle leerlingen. 

Ons onderwijs is 
afgestemd op de 
leerlingen:  
-excellente lln. 
-extra ondersteuning; 
D/E score. 
-talentontwikkeling 

Borgen van de 
ondersteuning ten 
aanzien van de extra 
ondersteuning aan 
kinderen die het 
aanbod moeilijk 
vinden. 

Verdere verdieping 
van de ondersteuning 
voor meer- en 
hoogbegaafde 
leerlingen. 

Verdieping in 
talentontwikkeling. 

Ondersteuning ten 
aanzien van de extra 
ondersteuning aan 
kinderen die het 
aanbod moeilijk 
vinden. 

Bijstellen van de 
ondersteuning ten 
aanzien van de 
excellente lln en de  
extra ondersteuning. 

Invoeren van 
talentontwikkeling in 
de groepen. 

Borgen van de 
ondersteuning ten 
aanzien van de 
excellente lln en de  
extra ondersteuning. 

Bijstellen van 
talentontwikkeling in 
de groepen. 

Borgen en bijstellen van de 
ondersteuning ten aanzien 
van de excellente lln en de  
extra ondersteuning. 

Borgen en bijstellen van 
talentontwikkeling in de 
groepen. 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

Veilige en prettige 
sfeer behouden ivm 
nieuwe samenstelling 
team. 

Kinderen voelen zich 
competent, kunnen 
goed samenwerken, 
zijn zich bewust van 
hun kwaliteiten en 
leerpunten en voelen 
zich veilig en prettig 
op school.  

Planmatig werken aan 
de sociaal emotionele 
ontwikkeling m.b.v .de 
methode Vreedzame 
school, Grip op de 
Groep en Goed van 
Start.  

Vreedzame 
schoolonderdeel van 
het onderwijs. 

Monitoren vanuit de 
gegevens van Zien en 
Kijk!  Koppeling naar 
het groepsplan. 

Zien en Kijk! Zijn 
onderdeel van ons 
onderwijs. Structurele 
koppeling naar het 
groepsplan. 

Planmatig werken aan 
de sociaal emotionele 
ontwikkeling via 
groepsplannen. 

Planmatig werken aan de 
sociaal emotionele 
ontwikkeling via 
groepsplannen. 

Leerlijn ‘Leren leren’ Ontwikkelen van de 
metacognitieve 
vaardigheden. 

Kennisnemen van de 
leerlijnen.  

Concretisering leerlijn 
op organisatieniveau. 

Implementatie van 
een onderdeel van de 
leerlijn. 

Borging van de 
ontwikkeling 17/18 

Implementatie van een 
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onderdeel van de leerlijn. 

Focuspunt ‘Samen 
ontwikkelen van de 
leergemeenschap’ 

 

Waar willen we aan 
werken? 

Wat willen we 
bereiken? 

15/16 16/17 17/18 18/19 

Van leiden naar 
begeleiden. 

Alle leerkrachten 
hebben de attitude, 
de kennis en 
vaardigheden om de 
leerlingen goed te 
begeleiden. 

De leerkrachten 
nemen de kennis tot 
zich en ontwikkelen de 
vaardigheden om 
coöperatieve 
werkvormen in te 
zetten. 

De leerkrachten 
nemen de kennis tot 
zich en ontwikkelen 
de vaardigheden om 
coöperatieve 
werkvormen in te 
zetten. 

De leerkrachten 
nemen kennis van 
leerbevorderende 
feedback en passen 
deze toe. 

De leerkrachten 
zetten coöperatief 
werken in om 
leerlingen te 
begeleiden en voeren 
HGW-kindgesprekken, 
zodat 
verantwoordelijkheid 
van het leerproces 
ook bij de leerling ligt. 

De leerkrachten 
passen 
leerbevorderende 
feedback toe. 

Bijstellen en borgen van de 
ontwikkelingen. 

Partnerschap met ouders Optimaliseren van het 
partnerschap met 
ouders.  

Ontwikkelingen van de 
gezette stappen 
borgen; werkgroep en 
kennismakings-
gesprekken. 

Oriëntatie met ouders 
en team op verdieping 
van het partnerschap.  

Opbrengsten vanuit 
het oriëntatiegesprek 
vormgeven en 
stappenplan opzetten.  

Oudergesprekken en 
informatie via 
Parnassys. 

Evalueren en bijstellen. 

      

Focuspunt ‘Slimmer 
organiseren’ 

 

Waar willen we aan 
werken? 

Wat willen we 
bereiken? 

15/16 16/17 17/18 18/19 

Met behulp van ICT ons 
onderwijsaanbod 
verrijken. 

De leerkracht-
vaardigheden zijn op 
niveau om het 
onderwijsaanbod 
vorm te geven. 

Leerlingen en 
leerkrachten werken 
vanuit een digitale 
leeromgeving.  

Optimaliseren inzet 
tablets 

Kurzweil inzetten 

Verdieping in 
mogelijkheden  

ICT –plan opstellen 

 

ICT plan uitvoeren ICT plan uitvoeren, 
evalueren 

Gebruik maken van elkaars 
expertise.  

Leerkrachten delen 
expertise en maken 
gebruik van elkaars 
expertise om 
leerlingen beter te 
bedienen. 

-binnen het team 
-binnen het cluster 
-binnen Skozok. 

Expertise ophalen en 
delen binnen de 
school in een andere 
bouw, binnen het 
cluster en op andere 
Skozok scholen. 

 

Expertise ophalen en 
delen binnen de 
school in een andere 
bouw, binnen het 
cluster en op andere 
Skozok scholen. 

 

 

Expertise ophalen en 
delen binnen de school 
in een andere bouw, 
binnen het cluster en op 
andere Skozok scholen 

Expertise ophalen en 
delen binnen de school 
in een andere bouw, 
binnen het cluster en op 
andere Skozok scholen 

Focuspunten 
schoolgebonden 
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Volgen opbrengsten om te 
sturen op resultaat 

Cyclisch evalueren en 
borging cyclisch 
evalueren van de 
cognitieve resultaten 

Analyseren van 
gegevens.  

Cyclisch evalueren van 
de  cognitieve 
resultaten, vastleggen 
en, evalueren, 
bijstellen 

Analyseren van 
gegevens 

Cyclisch evalueren van 
de  cognitieve 
resultaten, vastleggen 
en, evalueren, 
bijstellen. 

Afspraken vastleggen 

Cyclisch evalueren van 
de  cognitieve 
resultaten, vastleggen 
en, evalueren, bijstellen 

Gemaakte afspraken 
evalueren en bijstellen 
en beleidsmatig 
vastleggen 

Beleid monitoren 

Een professionele cultuur 
op school 

Open 
aanspreekcultuur 

Leerbevorderende 
feedback 

Open 
aanspreekcultuur 

Leerbevorderende 
feedback 

Cyclisch evalueren en 
borging professionele 
cultuur 

Cyclisch evalueren en 
borging professionele 
cultuur 

Cyclisch evalueren en 
borging professionele 
cultuur 

Vergroten leesplezier, 
interesse in lezen en 
hogere opbrengsten 

Leesplezier en 
opbrengsten die 
passen bij de 
populatie 

Oriënteren op 
leerlijnen lezen en 
nieuwe methode 

Lezen. 
Keuze maken nieuwe 
methode. 

Leesplan bijstellen 

Implementeren 
nieuwe leesmethode  

Doorgaande lijn lezen 

Leesplan evalueren en 
bijstellen 

 

Evalueren en bijstellen Evalueren en bijstellen 

 

GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL 

 Meerjarenplan, jaarplan  

 Jaarverslag (zelfevaluatie meerjarenplan), onderwijsleerproces e.d. 

 Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen school 2015-2019” 

 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 

 Beschrijving ouder- en leerlingpopulatie  

 Schoolondersteuningsprofiel  
 Scholingsplan (schoolspecifiek)  

GERELATEERDE DOCUMENTEN ORGANISATIE 

 Strategisch beleidsplan (Koersplan) 

 Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen SKOzoK 2014-2018” 

 Zorgplan (leerlingenzorg)  

 Gesprekscyclus   

 Veiligheidsplan  

 Procedure schorsen en verwijderen 
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