ONS MOTTO
“ ONDERWIJS IN BEWEGING “

SCHOOLPLAN 2016-2020

Inhoudsopgave
1

Schoolgegevens ............................................................................................................................... 3

2

Algemeen deel ................................................................................................................................. 4

3

2.1

Inleiding ................................................................................................................................... 4

2.2

Kaders vanuit het bestuur ....................................................................................................... 5

2.3

Gemeentelijk onderwijsbeleid ................................................................................................ 5

2.4

Passend Onderwijs .................................................................................................................. 6

2.5

Relevante brondocumenten.................................................................................................... 7

Beschrijvend deel ............................................................................................................................ 8
3.1

Wie zijn we? ............................................................................................................................ 8

3.1.1

Kernwaarden ................................................................................................................... 8

3.1.2

Missie............................................................................................................................... 8

3.1.3

Visie ................................................................................................................................. 8

3.1.4

Ons Motto: Onderwijs in beweging................................................................................. 9

3.2

Voor wie zijn we ? ................................................................................................................... 9

3.2.1

Inleiding ........................................................................................................................... 9

3.2.2

Leerlingaantallen ............................................................................................................. 9

3.2.3

Samenwerking in de wijk ............................................................................................... 11

3.3

Relevante data in één overzicht ............................................................................................ 11

3.4

Vormgeven aan onderwijs..................................................................................................... 13

3.4.1

Algemeen....................................................................................................................... 13

3.4.2

Organisatie van onderwijs ............................................................................................. 21

3.4.3

Inhoud van het onderwijs.............................................................................................. 22

3.5

Personeel ............................................................................................................................... 24

3.5.1
3.6

Kwaliteit ................................................................................................................................. 26

3.7

Financiën ............................................................................................................................... 28

3.7.1
3.8

4

Personeelsbeleid ........................................................................................................... 24

Beleid met betrekking tot sponsoring ........................................................................... 29

De openbare school in haar omgeving .................................................................................. 30

3.8.1

Het fundament onder onze schoolorganisatie .............................................................. 30

3.8.2

Onze uitgangspunten .................................................................................................... 31

3.8.3

Van woorden naar daden door het te vertalen naar gedrag ........................................ 32

Planvormend deel ......................................................................................................................... 34
4.1

Onze ambitie ......................................................................................................................... 34
1

4.2

Schoolanalyse: doen we de goede dingen goed? ................................................................. 35

4.3

Speerpunten voor beleid ....................................................................................................... 37

4.4

Uitwerking van de speerpunten/Van ambitie naar speerpunten voor beleid ...................... 38

5

Evaluatie en bijstelling schoolplan ................................................................................................ 42

6

Verantwoording............................................................................................................................. 44
6.1

Check op koersdocument ...................................................................................................... 44

2

1 Schoolgegevens
Naam school

obs Finlandia

Brinnummer

14EJ

Adres

Brigantijnstraat 46-48

Postcode

3028 HH Rotterdam

Telefoon

010 4151130

E-mail

info@obs-finlandia.nl

Website

www.obs-finlandia.nl

Directeur

Astrid Soeleman

Bevoegd gezag

Stichting BOOR
Prins Hendrikkade 14, 3071 KB Rotterdam

Datum vaststelling:
 Handtekening directeur:

 Handtekening MR:

 Handtekening Bestuur:

3

2 Algemeen deel
2.1 Inleiding
De scholen van BOOR ronden in het volgend schooljaar de schoolplanperiode 2012-2016 af. Daarom

moet voor de periode 2015-2020 een nieuw schoolplan gemaakt worden. Wederom voor een
periode van 4 jaar dus. BOOR koerst daarmee op een werkwijze, waarbij het schoolplan een
schoolontwikkelplan wordt, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld (middels jaarplan en
jaarverslag). In de kern wordt het schoolplan daarmee een levend document, waarbij de scholen
de gelegenheid hebben om zich de vraag te stellen of er nog de goede dingen gedaan worden
en of dat goed gebeurt. Het vierjarig schoolplan schuift zo eigenlijk ieder jaar één jaar op.
De onderwijsinspectie toetst de schoolplannen op de uitvoering van de wet op het primair onderwijs
(artikel 12). Dat betekent, dat in het schoolplan het volgende moet zijn opgenomen:
Beschrijving van het beleid m.b.t. kwaliteit van onderwijs, in ieder geval:
- Onderwijskundig beleid (onderwijsprogramma en schoolondersteuningsprofiel)
- Personeelsbeleid
- Beleid tot bewaking en verbetering van het onderwijs
- Beleid t.a.v. aanvaarding van materiele of geldelijke bijdragen in samenhang met
activiteiten die onder verantwoordelijkheid van bevoegd gezag worden uitgevoerd
- De manier waarop invulling gegeven wordt aan het openbare karakter
Het bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de wettelijke taken en de afspraken die
gemaakt op, zowel landelijk niveau (bestuursakkoord) en gemeentelijke niveau (Leren Loont). Daarom
is het nodig om eenduidigheid in de wijze van planvorming en verantwoording te ontwikkelen. Bij een
te grote verscheidenheid in vormgeving wordt het ondoenlijk om op een goede manier te monitoren.
Aan de andere kant moet het schoolplan het sturingsinstrument zijn voor het schoolteam. Zaken die
daarin beschreven staan moeten voor teamleden herkenbaar en richting gevend zijn. Het moet ‘ons’
schoolplan zijn.
Op grond van bovenstaande is het schoolplan 2016-2020 opgesteld in drie delen:
1. Het beschrijvend deel: de beschrijving van de manier waar het huidig beleid vorm krijgt op
onderwijskundig gebied, personeel en financiën.
2. Het planvormend deel: als spannend deel, waar ambities geformuleerd worden en
speerpunten voor toekomstig beleid worden uitgewerkt.
3. Het verantwoordingsdeel: als check op de gestelde verwachtingen vanuit bestuur
(koersdocument) en de gemeente (Leren Loont!).
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2.2 Kaders vanuit het bestuur
Om richting te geven aan de ontwikkeling van scholen in de nieuwe schoolplanperiode heeft het
bestuur een koersdocument opgesteld.
Het bestuur van BOOR heeft in haar koersdocument 2015-2019 de misse-visie als volgt verwoord:
Koersdocument SBP 2015/2019
Maximale kansen creëren voor kinderen in Rotterdam. Kinderen worden volwassen wereldburgers
die
bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten kunnen benutten.
Met uitstekend personeel realiseren scholen goed onderwijs en een toegevoegde waarde aan de
talentontwikkeling van ieder kind.
Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam in een lerende organisatie.

In haar uitwerking betekent dat, dat in de schoolplannen aangegeven moet worden op welke wijze de
scholen aandacht besteden aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leren voor de toekomst,
Leren op maat,
Leren met de beste leraren,
Leren in de samenleving,
Leren door leiderschap,
Bedrijfsvoering.
(zie voor uitwerking koersdocument)

2.3 Gemeentelijk onderwijsbeleid
In het kader van het Rotterdams onderwijsbeleid 2015-2018 zijn de volgende thema’s centraal gesteld
onder de titel Leren Loont:
1. Een vliegende start (vergroten van deelname driejarigen aan VVE-programma’s),
2. De beste leraren voor de klas,
3. Werken aan vakmanschap (m.n. loopbaanleren, digitaal portfolio),
4. Aansluiting onderwijs en jeugdhulp,
5. Kwaliteit door schoolontwikkeling.
In het voorjaar heeft het bestuur gemeentelijke subsidie aangevraagd en deze aanvraag is onderbouwd
met de jaarplannen voor 2015-2016. In de jaarplannen is aangegeven welke speerpunten van de school
samenhangen met de thema’s van Leren Loont.
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2.4 Passend Onderwijs
De missie van PPO Rotterdam, zoals verwoord in het ondersteuningsplan, is er op gericht om leerlingen
een passend onderwijsaanbod aan te bieden waarbij thuis-nabij onderwijs het uitgangspunt is. Binnen
de realisatie van deze opdracht vragen de volgende aspecten in het bijzonder de aandacht:
1. Realisatie van de basisondersteuning,
2. Uitvoering van de gecomprimeerde Schoolondersteuningsprofielen (SOP),
3. Integratie van het SBO/SO binnen het reguliere basisonderwijs.
Over uiterlijk 2 jaar ( einde cursusjaar 2016 – 2017) is een plan van aanpak opgesteld, in alle (9) OATgebieden, waarin staat beschreven hoe de integratie van het SBO/SO naar het reguliere basisschool
gerealiseerd zal worden. Om deze ambitie te realiseren is het volgende nodig:


Professionaliseren vaardigheden van leerkrachten. Hierbij dient een relatie te zijn tussen wat
de ambitie/intentieverklaring vraagt van leerkrachten en wettelijke kaders bijvoorbeeld van
uit de nieuwe CAO. Ook een relatie met het subsidieprogramma van de gemeente Rotterdam
“Leren Loont” is hierbij vanzelfsprekend. Aansluiting bij dit programma kan o.a. plaats vinden
vanuit een koppeling met de actielijn ‘beste leraren voor de klas’.



De basisondersteuning moet op basis van collegiale ondersteuning verder ontwikkeld en
uitgevoerd worden. Dit moet gebeuren vanuit een “leer-cultuur” leren van elkaar en vooral
bereid zijn hiertoe. Scholen zullen in hun formatie rekening moeten houden met het realiseren
van ambulante tijd voor personeel om externe uitwisseling van kennis/expertise mogelijk te
maken. Hiermee kan direct ook een (gedeeltelijke) oplossing worden gerealiseerd voor de
tijdsinvestering die ontstaat vanwege de participatie aan het dekkend ondersteuningsnetwerk
in de wijk en de overleggen die hiermee gepaard gaan (het gaat bij het bovenstaande dus
daadwerkelijk om menskracht en middelen).



Uittesten van experimenten zoals hulpklassen, co-teaching, de plaatsing van kleuters op het
SBO en samenwerkingsprojecten tussen SBO- en BAO-scholen, om invulling te geven aan
succesfactoren m.b.t. de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk.



Ten aanzien van het bovenstaande moet een duidelijk onderscheid komen tussen
(kortdurende) handelingsverlegenheid van scholen en leerkrachten en structurele
problematiek die ook niet op te lossen is wanneer kwalitatief hoogwaardig personeel actief
is. Vanuit deze invalshoek kan vervolgens ook verantwoord om worden gegaan met scholen
die beperkte middelen hebben voor de realisatie van de basisondersteuning of vastlopen in de
ondersteuning aan leerlingen terwijl de basisondersteuning op orde (of zelfs hoog niveau is).
Scholen kunnen extra (financiële) ondersteuning vanuit PPO Rotterdam ontvangen voor een
bepaalde, kortdurende periode, maar moeten daarna wel zelf de ondersteuning oppakken.
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2.5 Relevante brondocumenten
Om het schoolplan te maken is gebruik gemaakt van kaders en informatie die in verschillende
documenten te vinden is:








Strategisch plan om de koers van BOOR terug te laten komen in het schoolplan;
COS (feitenkaart bevolkingsmonitor 2015) om te bepalen wat je populatie nodig heeft
Financiële paragraaf jaarverslag BOOR om richting te geven aan het sturing op uitgaven van
de school binnen de financiële doelen van BOOR;
Ambitiedocument Boor-huisvesting om gezonde bedrijfsvoering te realiseren;
PPO, om professionalsering in te zetten op ondersteunen van leerlingen met specifieke
behoeften (zie paragraaf 2.3))
Eigen jaarplan om de lijn van beleid voort te zetten;
Kwaliteitsprofiel BOOR om te gebruiken voor de SWOT-analyse
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3 Beschrijvend deel
3.1 Wie zijn we?
3.1.1

Kernwaarden

De kernwaarden van onze school zijn door het team bepaald als:








Kwaliteit
Ontwikkeling
Plezier
Veiligheid
Structuur
Verantwoordelijkheid
Creativiteit

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn beschreven in het koersdocument (2016-2020):





3.1.2

Maximale talentontplooiing
Active pluriformiteit
Nieuwsgierigheid, betrokken en toekomst gericht
Naleving van kinderrechten
Sterke binding met de samenleving
Missie

Wij willen op obs Finlandia kwalitatief goed onderwijs
bieden door aan te sluiten bij de individuele behoeften
en talenten van onze leerlingen.
3.1.3

Visie

Op obs Finlandia vinden wij het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeelsleden vanuit waarden
en normen handelen. Deze waarden zijn deels gebaseerd op onze kernwaarden en ook op artikel één
van onze Grondwet en de universele rechten van de mens en het kind.
Ons onderwijs staat voor kwaliteit. Kwaliteit betekent dat de leerlingen onderwijs krijgen die aansluit
bij hun individuele talenten en hun onderwijsbehoeften. Bij ons op school is er ruimte voor de leerling
die instructie afhankelijk is, maar ook de leerling die extra uitdaging behoeft. De kwaliteit van de
leerkrachten is goed door het continu versterken van de leerkrachtvaardigheden door middel van
monitoring en bijscholing.
Ontwikkeling is niet alleen bijscholen van leerkrachten. Ontwikkeling op onze school is volgen en
innovatief inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is bij ons terug te zien in de
ontwikkeling van 21ste -eeuwse vaardigheden.
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Wij streven bij ons op school ernaar dat ieder kind met Plezier naar school gaat. Plezier in het leren is
een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Een plezierig leerklimaat vereist een veilig
schoolklimaat. Veiligheid zowel fysiek als sociaal.
Verantwoordelijkheid voor het leren ligt niet alleen bij de leerkracht, maar dit zien wij op obs Finlandia
onder de driehoek school, ouders en kind en in het bijzonder het kind zelf. Eigen verantwoordelijkheid
versterkt de leermotivatie en het kritisch zijn ten opzichte van het eigen handelen.
Creativiteit is de sleutel tot een succesvolle toekomst. Creativiteit in het bedenken en toepassen van
verschillende oplossingsstrategieën.
3.1.4

Ons Motto: Onderwijs in beweging
Door veel + goed bewegen + gezonde voeding voelen kinderen zich fitter.
Als je fit bent, ben je ook beter in taal en rekenen!

Onderwijs in Beweging, Finlandia is een sportieve basisschool.
Onderwijs in Beweging, Finlandia ontwikkelt zich naar kwalitatief nog beter onderwijs.
Onderwijs in Beweging, Kinderen bewegen zich in ons onderwijs naar hun ontwikkeling.

3.2 Voor wie zijn we ?
3.2.1

Inleiding

obs Finlandia staat in de wijk Oud-Mathenesse en is de enige openbare basisschool in deze wijk.
Geografisch gezien staat de school aan de rand van
Rotterdam, aangezien de wijk aan Schiedam grenst.
De schoolbevolking vormt een afspiegeling van de
internationalisering die zich in de wijk afspeelt.
Op dit moment zijn de leerlingen en/of hun ouders afkomstig
uit meer dan 15 verschillende landen. We hebben leerlingen
uit alle sociale lagen van de bevolking, kinderen uit gebroken
gezinnen, uit gezinnen met twee werkende ouders, kinderen
die financiering hebben met de “rugzak”. Van onze
ouderpopulatie is ca. 95 % van allochtone afkomst. Daarmee
is het aantal leerlingen van ouders met een niet-Nederlands
etnische achtergrond stabiel gebleven. De kinderen en hun
ouders komen voor het merendeel uit de wijken Oud-Mathenesse en Het Witte Dorp, onderdelen van
de gebiedscommissie Delfshaven.
3.2.2

Leerlingaantallen

BOOR hecht er aan in elke Rotterdamse wijk openbaar onderwijs aan te bieden en derhalve is besloten
de school niet op te heffen. De doelstelling is om het aantal leerlingen weer (ruim) boven de
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opheffingsnorm te krijgen: 225 leerlingen. Dit wordt ook noodzakelijk geacht voor een gezonde
bedrijfsvoering.
obs Finlandia kan zeker aan de landelijke norm van 187 leerlingen voldoen met een maximum van 220
leerlingen (2030), wat weer onder de BOOR-norm is.

De prognose van het leerlingaantal voor de komende jaren is :







Teldatum 1 oktober 2015 : 170 leerlingen
Teldatum 1 oktober 2016 : 180 leerlingen
Teldatum 1 oktober 2017 : 190 leerlingen
Teldatum 1 oktober 2018 : 195 leerlingen
Teldatum 1 oktober 2019 : 200 leerlingen
Teldatum 1 oktober 2020 : 205 leerlingen

Het beeld dat al jarenlang voor obs Finlandia geldt, is dat de school in een doorstroomwijk staat.
Kunnen de ouders beter, dan doen zij dit ook. Vandaar het fluctuerend leerlingaantal van de school.
Ondanks dit beeld denken wij zo rond de 200-220 leerlingen te zullen uitkomen (2030). Zeker met twee
peuterspeelzalen één groep nul inpandig.

Wij hebben met een leerling populatie te maken van de 3e en 4e generatie. Ondanks dat de ouders in
Nederland zijn geboren en hier zijn opgegroeid en de Nederlandse taal beheersen, zien wij dit niet
10

terug bij hun kinderen. Zij komen vaak onaanspreekbaar en met weinig tot geen woordenschat binnen
in groep 0.
3.2.3

Samenwerking in de wijk

Onze school werkt samen met de volgende organisaties in de wijk:
De bibliotheek, buurthuis de Put en het gezondheidscentrum De Boei (voorzieningen zijn allemaal op
loopafstand van de school). Ook hebben wij goed contact met de wijkwinkel, de wijkagent en de
bewonersorganisatie uit de wijk. De laatste jaren werken wij nauw samen met de woningcorporatie
De Woonbron. Voor culturele en sportieve activiteiten werken we samen met Sport & Activity en
Sportcentrum West. Ons gebouw heeft, mede door de oplettendheid van de buurtbewoners,
nauwelijks te lijden onder vandalisme.
Het wijkteam Oud Mathenesse Witte Dorp is nauw betrokken bij onze school. Dit team heeft een
schoolcontactpersoon met wie overleg plaatsvindt over kinderen waarbij het wijkteam betrokken is.
De komende jaren vinden er in de wijk de volgende ontwikkelingen plaats:.



Volgens de bestemmingsplannen wordt er de komende vijftien jaar niet gesloopt en gebouwd.
Er wordt renovatie gepleegd, maar er vinden geen veranderingen plaats (Woonbron).
Demografische gegevens wijzen er op dat binnen tien jaar het aanbod van kinderen in de wijk
een zeer kleine groei te zien geeft.

De situatie in de wijk is niet stabiel; Oud-Mathenesse is een sociaal kwetsbare wijk met een sociale
index van (5,2). Het onderhoud van de woningen vindt onvoldoende plaats, waardoor er verpaupering
ontstaat. Dit heeft een hoge mate van doorstroming tot gevolg, hetgeen direct van invloed is op het
fluctuerend leerlingaantal van obs Finlandia.
Relatief veel gezinnen in de wijk hebben te maken met een Multi-problematiek.
Dit vertaalt zich in de belemmerende en de stimulerende factoren die bij de individuele leerlingen
aanwezig zijn en vraagt om bijbehorende onderwijsbehoeften.
Wat betekent dit voor ons onderwijs?






School biedt een veilige sociale omgeving aan leerlingen en ouders;
School biedt structuur en regelmaat aan de leerlingen. (leerkrachten);
School biedt een brede zorg aan op sociaal emotioneel vlak. (SMW /leerkrachten);
School biedt ondersteuning aan in de opvoeding. (SMW /CJG/leerkrachten/ ouderconsulent);
Als school bieden wij een specialistische zorg op het gebied van taal/lezen.

(zie schoolondersteuningsplan http://www.perspectiefopschool.nl)

3.3 Relevante data in één overzicht
Brigantijnstraat 46-48
3028 HH Rotterdam
(geen Children`s Zone)
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Onderdeel

LN

IN

SN

Aantal leerlingen:

2012/
2013
195

2013/
2014
164

Oordeel inspectie:

basis

Indicator 5.1

n.v.t

Indicator 5.2

n.v.t

Indicator 5.3

n.v.t

Resultaten E:
*Cito 3.0

Cito eind

Gemiddeld schooladvies

Oordeel inspectie VVE

DMT 3

36

33

35,95

44,47

39,68

RW 4

169*
56
84

58,43

59,71

181,6*

RW 6

?*
62
92

90,36

85,85

92,85

BL 6 (M)

32

26

23,05

26

29,75

Ondergrens

534,7

529,3

529,3

528,9

529,3

Bovengrens

534.4

529,3

533,3

532,9

533,3

Eigen score

534,9

530,7

528,3

526,4

529,9

PRO

16%

13%

20%

VMBO b

28%

25%

30%

VMBO k

9%

17%

5%

VMBO t

22%

34%

30%

HAVO

13%

8%

15%

VWO

12%

4%

0%

2015/ 2016

Thuiszittende leerlingen
Personeelsgegevens
Man
Vrouw
Aantal OP jonger dan 30
Aantal OP ouder dan 30
Aantal OOP
Aantal DIR
HRM – OG en
beoordelingsgesprekken
(%)
Ziekteverzuim personeel
(%)
Opleiding leerkrachten (%)
Scholing (
begroting/realisatie)

2014/
2015
173

Pos.
0

6%
HBO
Master

2015/
2016
170

0

0

0

94%

97%

4
13
2
12
2
1
100%

7,5%

7,1%

9,5%

0%

0%

0%
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WTF

13,475

WTF OP

11,4875

Verhouding LA LB

6,6875:
4,8
Dec. PTP

Tevredenheid
(LTP/OTP/LTP)

Juni
OTP

Nov.
LTP

3.4 Vormgeven aan onderwijs
3.4.1

Algemeen

Als openbare school heeft de Finlandia geen specifiek toelatingsbeleid. De school gaat uit van
verschillen tussen leerlingen, zowel naar herkomst, naar mogelijkheden als naar belangstelling, waarbij
de grondbeginselen van het openbaar karakter worden geaccepteerd en nageleefd.
In 1997 heeft obs Finlandia zich geprofileerd als “ Sportieve Basisschool ” samen met drie andere
scholen in Rotterdam. Om onderscheidend te zijn en te blijven was lastig en zeker met de invoering
van het project “ Lekker Fit! “. De school kreeg te maken met de wet van de remmende voorsprong
en was toen zeker niet onderscheidend meer genoeg, van daar dat wij in 2005 ook een Lekker Fit!
School zijn geworden. Onze basis stond er al, want wij hadden al een diëtiste, MRT en Cesartherapie
(Lage Land) in school om het laagdrempelig te maken voor onze ouders. In 1998 hebben wij een eigen
schoolsportvereniging “ SUOMI “ opgericht (dit betekent Finland in het Fins) , aangezien er weinig tot
geen sportverenigingen in de wijk zijn. De school staat aan de rand van Rotterdam, dus óf de leerlingen
kunnen naar Schiedam óf naar onze aangrenzende wijk Spangen. Alleen heb je hier te maken met een
fysieke barrière, namelijk een drukke weg en daar kiezen de ouders niet voor.
Ondanks deelname aan het project “ Lekker Fit! “ borgt obs Finlandia de verworven identiteit.
Het kind staat op obs Finlandia centraal. Om de kinderen goed te kunnen begeleiden is samenwerking
met de ouders heel belangrijk.
3.4.1.1

Bewegingsonderwijs

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding ligt het accent op zoveel en zo gevarieerd mogelijk bewegen.
Daarbij wordt veel aandacht aan sportief gedrag en plezier in bewegen besteed.
Hygiëne vinden wij als sportieve basisschool erg belangrijk, daarom wordt er in de groepen 3 t/m 8 na
de gymles gedoucht. Meisjes en jongens zijn daarbij gescheiden.
In de groepen 3 t/m 8 worden alle gymlessen gegeven door een vakleerkracht. Dit schooljaar hebben
wij Lekker Fit! uitgebreid met Lekker Fit! Kleuters.
De bewegingslessen van de groepen 1-2 worden 2 maal per week door de eigen groepsleerkracht
gegeven in het speellokaal, waarbij er een fotoboek wordt gemaakt van de activiteiten.
Daarnaast wordt het drinken van meer water gestimuleerd en het eten van fruit in de kleine pauze.
obs Finlandia heeft dit al in 1998 ingevoerd en gebruikt de slogan : “ Een Finlandiaan zal niet zonder
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ontbijt naar school toe gaan “. Het trakteerbeleid is wel één van de belangrijkste voorwaarden van
het project, waarbij er wordt uitgegaan van het motto : Één is genoeg en klein is oké!
In de groepen 5 en 6 krijgen de leerlingen zwemlessen, die verzorgd worden door instructeurs van de
dienst Sport en Recreatie. De zwemles duurt 1 uur. In het eerste semester zwemt groep 6 . In het 2 de
semester wordt zwemles gegeven aan groep 5.

3.4.1.2

Speerpunt: School breed trakteerbeleid maken.
Verlengde Leertijduitbreiding (LTU)

obs Finlandia heeft haar onderwijstijd twee dagen in de week verlengd voor de groepen 5 t/m 8.
Voor de groepen 5 en 6 is dit op het domein Begrijpend lezen en voor de groepen 7 en 8 op het domein
Studievaardigheden.
Er is een vaste leerkracht aangesteld voor Remedial Teaching en Leertijduitbreiding (Leren Loont!),
zodat de kwaliteit en de continuïteit kan worden gewaarborgd.
Naast Woordenschat zijn dit de speerpunten om aan kwaliteitsverbetering
resultaten/opbrengsten van de leerlingen te verbeteren en te vergroten.

te werken en de

Er wordt gebruik gemaakt van de methoden “ Leeslink “, “ Toetsend leren “ en “ Breingeheimen “.
3.4.1.3

Taalontwikkeling en Leesbevordering

In de onderbouw wordt gewerkt met “ Puk en Ko ” en “ Ik en Ko “. Deze taalmethode zet in op het
vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Vanaf groep 2 tot en met 8 wordt er met het protocol
dyslexie gewerkt om nauwlettend de leesontwikkeling te volgen.
We hebben beleid gemaakt op woordenschatonderwijs voor de groepen 0 tot en met 8 waarbij de
leerkrachten scholing hebben gevolgd op onder andere het 4-takt model ( Van Verhallen).
Lezen is de basis voor een goede taalontwikkeling en een ruime woordenschat. We maken gebruik van
de educatieve aanpak van de Bibliotheek Rotterdam: De bibliotheek op school, om het leesplezier te
bevorderen. In ons beleidsplan Begrijpend Lezen ligt de nadruk ook op woordenschat en tekstbegrip.
Dit jaar zijn we gestart om nog beter te analyseren op spellingsproblemen bij de leerlingen. We maken
groepsplannen met behulp van de Zwijsen toetssite
3.4.1.4

Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat
ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt
binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke
taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert).
In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)
De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 2014 is
ingegaan. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die
extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders
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zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de
scholen (schoolbesturen).
De basiszorg die een school moet bieden is door PPO Rotterdam in het ondersteuningsplan in 4
aspecten uitgewerkt:
Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als de basiskwaliteit volgens de
onderwijsinspectie voldoende is.
1. Uit het toezichtskader van 2014 blijkt dat we nog niet voldeden aan de volgende punten.
 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard
van de zorg voor de zorgleerlingen
 8.3 De school voert de zorg planmatig uit.
 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.
Sinds 2014 is ingezet op deze punten. De verwachting is dan ook dat we op hierop in 2018
voldoende scoren. Daarmee voldoen we aan de basiskwaliteit.
2.

Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als zij op leerling niveau
werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken.

Op dit punt voldoen wij aan de basiszorg. Zie verder 3.4.1.5
3. Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning
onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd.

op

orde

als

de

Het schoolondersteuningsprofiel is via Scholen op de kaart terug te vinden. Het
gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is via ‘School in perspectief’ terug te vinden.
Indien er een multidiciplinair overleg nodig is, worden ouders en betrokken deskundigen
uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg. In het zorgplan staat de zorgroute omschreven.
Ook op dit punt voldoen we aan de basiszorg.
4.

Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als zij preventieve en licht
curatieve interventies van voldoende niveau aan kunnen bieden.

Binnen onze school bevinden zich 2 VVE groepen en één groep 0. Samen met groep 1
signaleren deze groepen de onderwijsbehoeften die niet met de reguliere middelen
beantwoord kunnen worden. (zie 3.4.1.12)
Op onze school hanteren wij een dyslexie protocol (Zie beleidsplan Taal). Voor kinderen met
EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) is een beleid opgesteld.
Op onze school is nog geen schooleigen protocol dyscalculie. Op dit moment wordt binnen het
OAT netwerk gezamenlijk gewerkt aan het tot stand komen van dit protocol.
Om een onderwijsarrangement samen te stellen en uit te voeren met expertise van S(B)O of
PPO Rotterdam voor leerlingen met een grote achterstand op cognitief gebied én
werkhoudingsvragen hebben wij niet de middelen. Op dit punt voldoen wij dus niet aan de
basisondersteuning.
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Speerpunten:



3.4.1.5

Schoolondersteuningsprofiel publiceren op website en in schoolgids
Zorgplan actualiseren
Protocol Dyscalculie opstellen
Handelingsgericht Werken (HGW)

De leerkrachten stemmen het onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en
bepalen zo hoe om te gaan met verschillen tussen leerlingen. We betrekken daarbij alle partijen:
school, leerling, ouders (ervaringsdeskundigen) en externe adviseurs.
Het team heeft scholing gekregen over de basisprincipes van HGW namelijk Waarnemen - Begrijpen –
Plannen - Realiseren, en over het bepalen van onderwijsbehoeften.
De cyclus van HGW wordt toegepast op de basisvaardigheden.

Speerpunten voor de komende schoolplanperiode:


3.4.1.6

Een beter beeld krijgen van ieder kind door een planmatig systeem waarbij ouders en kinderen
meer betrokken worden bij het bepalen van de onderwijsbehoeften.

Opbrengstgericht werken

We willen de leerling resultaten verhogen. Dit is geheel in de lijn van het kwaliteitsprofiel van BOOR ,
JO en de Rijksinspectie.
Activiteiten uit het schoolplan 2012-2016 die bewezen hebben effectief te zijn, worden gehandhaafd
zoals de schakelklas 2+ voor extra aandacht op het gebied van taalverwerving en leertijduitbreiding.
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Opbrengstgericht werken door het begrijpen van waarnemingen waarna je gaat plannen en vervolgens
handelen, zoals uitgelegd bij 3.4.1.5, wordt op 3 niveaus toegepast.






3.4.1.7

Op Leerling niveau: leerlingen die uitvallen op een basisvaardigheid worden in de zorgroute
opgenomen waarbij de uitval wordt geanalyseerd en een plan opgemaakt. Het plan wordt
uitgevoerd en geëvalueerd.
Op Groepsniveau: De leerkracht bepaalt op basis van een meetmoment de instructieafhankelijke, -gevoelige en -onafhankelijke leerling. De leerkracht clustert en maakt een
groepsplan.
Op Schoolniveau: Het team analyseert tussenresultaten en bepaalt tijdens
opbrengstvergaderingen nieuwe streefdoelen en bepaalt strategieën om deze doelen te
behalen.
Aanbod meerbegaafdheid

In schooljaar 2015-2016 ging de school van start met een lesprogramma voor leerlingen uit groep 7 en
groep 8 die bovengemiddeld scoren op de inzichtelijke vakken (begrijpend lezen en rekenen).
Tijdens deze lessen staan doelen op meta-niveau centraal: samenwerken, reflectie, creativiteit,
cognitieve uitdaging, plannen en gesprekstechnieken. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan projecten
met uiteenlopende onderwerpen. Deze doen recht aan de specifieke leer- en
persoonlijkheidseigenschappen van meer- en hoogbegaafden. Het draait om kennis verwerven,
analyseren, creatief denken, plannen maken, samenwerken, het ontwikkelen van communicatieve
vaardigheden; zoals feedback geven en reflecteren. Er is veel aandacht voor het leren leren en
zelfverantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces.
De kinderen werken aan projecten waarbij de bovenstaande doelen tot uiting komen.
Voor leerlingen die op het domein rekenen en/of begrijpend lezen significant hoog scoren is een
Onderwijsperspectief opgesteld. Samen met de ouders en de leerling wordt gekeken welke doelen
binnen deze domeinen gesteld worden. Dit wordt binnen hun onderwijsperspectief beschreven.
Speerpunten voor de komende schoolplanperiode:


3.4.1.8

De komende schoolplanperiode zullen wij ons verder verdiepen in de onderwijsbehoeften van
de leerling met meerbegaafdheid. Verder zullen we de mogelijkheden van talentportofolio’s
onderzoeken.
Mediawijsheid

Het internet als informatie en communicatie middel is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
De meeste jongeren zijn actief op sociale media. Vandaar dat onze school aandacht besteedt aan de
online activiteiten van medewerkers en leerlingen. Om onze leerlingen te leren omgaan met deze
mediasamenleving besteden we aandacht aan zowel de positieve kenmerken als aan de gevaren ervan.
De leerlingen verwerven competenties die ze nodig hebben om actief én bewust te kunnen deelnemen
aan de mediasamenleving.
Alle leerlingen beschikken over een Google for education account. Vanaf groep 5 wordt met dit
account gewerkt om presentaties en werkstukken te maken.
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We stimuleren het gebruik van opzoekstrategieën waarbij online informatie wordt geraadpleegd.
Binnen de lessen wordt gereflecteerd of de informatie klopt, wordt het gebruik van meerdere bronnen
en de validiteit van die bronnen behandeld.
Om onze leerlingen bewust te maken met hoe je je gedraagt binnen de mediasamenleving nemen de
bovenbouwleerlingen jaarlijks deel aan de week van de mediawijsheid.
De afspraken hoe wij als school omgaan met sociale media zijn omschreven in het beleidsplan Sociale
Veiligheid bijlage 7 Protocol internetgebruik op school.
3.4.1.9

Leren voor de toekomst

Het gerichter motiveren, stimuleren en ontdekken van de talenten van onze leerlingen is een
ontwikkelpunt voor obs Finlandia. Aan ons de taak om de leerlingen in de gelegenheid te stellen om
hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien.
Binnen ons onderwijs komen de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals reflecteren op jezelf, kritisch
denken, problemen zelf oplossen, samenwerken,
creatieve oplossingsstrategieën en ICTgeletterdheid nog niet voldoende naar voren. Leren Loont! Geeft aan dat het onderwijs meer moet
aansluiten op de ontwikkelingen en nieuwe behoeften van de kenniseconomie. Vooral 21ste- -eeuwse
vaardigheden zijn hierbij belangrijk.
Speerpunten voor de komende planperiode :



Mogelijkheden van talentportofolio’s onderzoeken.
Bepalen met het team hoe de 21ste -eeuwse vaardigheden in ons onderwijs te verweven.

3.4.1.10 Aandacht Sociaal-Emotionele Ontwikkeling & Pestprotocol
Op obs Finlandia heerst een positieve en veilige sfeer binnen de school. Om optimaal te kunnen
functioneren en presteren, scheppen we een klimaat waarin leerlingen, ouders en teamleden zich
veilig, vrij en gewaardeerd voelen. Sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij besteden
daarom aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en proberen pestgedrag te voorkomen.
Wij ondersteunen onze gedragsregels met neutrale pictogrammen. Pictogrammen bevorderen de
zelfstandigheid van de kinderen. De hersenen onthouden visuele informatie beter dan gesproken
informatie.

Bij de aanpak van het pestprobleem maken wij gebruik van de zogenaamde vijfsporenaanpak van het
probleem, bestaande uit:






hulp aan het gepeste kind
hulp aan de pester
hulp aan de meeloper
hulp aan de zwijgende middengroep
hulp aan de ouders

Ieder van deze groepen vraagt een eigen benadering. Bij hun begeleiding speelt de groepsleerkracht
een grote rol. Afhankelijk van de situatie wordt er met ouders en schoolmaatschappelijk werk
overlegd.
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Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar
aanspreken op deze regels en afspraken.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen wij alle kinderen in de gelegenheid met
veel plezier naar school te gaan.
Speerpunten voor de komende planperiode :


Implementatie Taakspel.

3.4.1.11 Burgerschapsvormimg
In naleving van het burgerschapskader van de Inspectie Onderwijs besteden wij in ons
onderwijsaanbod aandacht aan : sociale competentie, openheid naar de samenleving, waarden,
normen en democratie en school als oefenplaats.
Sociale Competentie : de leerlingen houden rekening met zowel hun eigen belang als dat van anderen,
waarbij ze de waarden en normen volgen die in de groep of samenleving gelden (Kinderen en hun ….
Sociale talenten).
Openheid naar de samenleving : de leerlingen krijgen kennis aangeboden over verschillende culturen,
godsdiensten, opvattingen en gewoonten. Door onze gemêleerde populatie komen ze ook
daadwerkelijk in aanraking met allerlei verschillende mensen. Het laten oefenen in initiatief nemen en
meedoen maakt hier ook onderdeel van uit (Wereldoriëntatie) .
Waarden, normen en democratie : waarden en normen (respect-fatsoen-eerlijkheid-zelfbeheersing)
staan op obs Finlandia hoog in het vaandel. Onze ouders onderschrijven dit, aangezien in de
Oudertevredenheidspeiling dit onderdeel met een percentage van 100% tevredenheid is gewaardeerd
(Kind van de week).
Een aantal basiswaarden die bij een democratische staat horen dragen wij over aan onze leerlingen :









vrijheid van meningsuiting, maar ook begrip hebben voor anderen
gelijkwaardigheid, dit betekent het afwijzen van discriminatie
verdraagzaamheid/tolerantie, wat betekent dat onverdraagzaamheid wordt afgewezen
School als oefenplaats : de school geeft het goede voorbeeld en maakt dit zichtbaar door te
laten zien dat :
tussen volwassenen ook sprake is van een prettige sociale omgang
ook leerkrachten zich aan regels houden
de school neemt initiatief in het aangaan en onderhouden van contacten met
de “ buitenwereld ”
democratie wordt op verschillende niveaus toegepast

3.4.1.12 Vliegende Start
obs Finlandia heeft een goede samenwerking en relatie met de twee inpandige peuterspeelzalen en
de groep 0 “ Finnie “ van Peuter & Co.
Mede door de intensieve samenwerking hebben wij een goed beeld van onze toekomstige leerlingen.
Onze focus ligt op het bepalen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
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In het schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen met het implementatietraject van het observatieinstrument KIJK in de groepen 0-2. Aangezien dit meer tijd vraagt, hebben wij in het schooljaar 20152016 nog drie bijeenkomsten gepland, zodat het in het schooljaar 2016-2017 ingevoerd kan worden.
Daarnaast stemmen Peuter & Co en obs Finlandia het locatiewerkplan van Peuter & Co op elkaar af.
Op het gebied van de zorg en ouderbetrokkenheid is de integratie van de groep 0 en de VVE groepen
gerealiseerd. Voor de doorgaande lijn hebben wij voor ons woordenschatonderwijs gezamenlijk een
beleidsplan opgesteld voor groep 0 - 8.
3.4.1.13 Ouderbetrokkenheid & Educatief Partnerschap
Het doel van de ouderbetrokkenheid is het vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen.
Op onze school is er een goede samenwerking met de ouders. De driehoek school-kind-ouder vinden
wij belangrijk, want wij zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden, de
opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders nemen hier vier posities in, namelijk :
De ouder als opvoeder : De ouders zijn de ervaringsdeskundigen. De activiteiten die wij als school
organiseren zijn : ouderbijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten en thuisgerichte programma`s.
De ouder als consument : De ouders zijn betrokken wanneer het gaat om bijvoorbeeld het maken van
schoolkeuzes. De activiteiten die wij als school organiseren zijn : ouderkameractiviteiten, voorlichting
en informatie VO, het informatieboekje, de schoolgids.
De ouder als belanghebbende : De ouder als belanghebbende denkt en praat mee over het onderwijs
van zijn/haar kind en de ontwikkelingen van de school. De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad
zorgen voor het kanaliseren van de ouderbetrokkenheid en zij behartigen de belangen van de ouders
en leerlingen.
De ouder als vrijwilliger : De ouders helpen bij activiteiten die gericht zijn op kinderen. Het hulp vragen
aan ouders biedt een lage drempel om ouders binnen te krijgen.
In de laatste Oudertevredenheidspeiling (juli 2015) heeft 97% van de ouders aangegeven dat zij een
luisterend oor vinden bij de leerkrachten en 96% geeft aan dat de directie altijd aanspreekbaar is.
Daarnaast hebben wij een ouderkamer waar de ouders in de ochtend koffie kunnen drinken en met
elkaar in gesprek kunnen gaan. De ouderconsulent plant per schooljaar een aantal thema`s die in
gezamenlijkheid zijn gekozen.
Naast de rapportbesprekingen organiseren we voor de ouders/verzorgers voorlichtingsbijeenkomsten
en contactavonden. Ouders helpen bij activiteiten als sportdagen, schoolreizen, excursies, het eten en
spelen tijdens het continurooster en feesten. Zonder ouders zijn deze activiteiten niet mogelijk,
vandaar dat wij ook blij en trots zijn op onze ouders.
Er is een Medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en leerkrachten, die via instemmings- en
adviesrecht meebeslist over de onderwijskundige en organisatorische gang van zaken op school.
Voorts is er een Ouderraad, die in samenwerking met de leerkrachten allerlei activiteiten organiseert,
zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, schoolreizen, afscheid van groep 8, enz.
Vanaf het schooljaar 2013-2014 hebben wij het Ouderportaal operationeel gemaakt, zodat de ouders
de ontwikkeling van hun kind of kinderen kunnen volgen.
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Speerpunten voor de komende planperiode :





Open dagen
Communicatie met ouders en met name m.b.t. informatieverstrekking
MR-training
Opstellen PR & Marketingplan

3.4.2 Organisatie van onderwijs
3.4.2.1

De Groepen

Op obs Finlandia zijn de onderbouwgroepen (1-2) heterogeen samengesteld. We zijn gestart met twee
groepen 1-2.
Voor de groepen 1 t/m 8 hanteren we het leerstofjaarklassensysteem op basis van het HGW-model :
Basisgroep, Plusgroep en Zorggroep, gecombineerd met vormen van zelfstandig werken,
samenwerken, verlengde instructie, taken en modules.
In het schooljaar 2015-2016 zijn er 10 groepen gevormd, inclusief één groep 0 en één schakelklas 2+.
obs Finlandia werkt met een continurooster. De ouders geven aan dat zij het continurooster als prettig
ervaren (OTP juni 2014).
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
3.4.2.2

8:30 – 14:30
8:30 – 14:30
8:30 – 12:15
8:30 – 14:30
8:30 – 14:30

Effectieve Instructie

Wij geven les volgens het directe instructiemodel (DIM). Het DIM model is een goede manier om het
handelingsgericht onderwijs vorm te kunnen geven. Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is
opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, verwerking,
controle en afronding. Voor de groepsleerkracht betekent dit dat lestijd zo effectief mogelijk gebruikt
wordt.
3.4.2.3

Het Leerstofaanbod

Het leerstofaanbod uit de methodes wordt afgestemd op de instructieafhankelijke, de
instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke leerlingen. Daarnaast zijn er ook leerlingen die
vanuit hun onderwijsbehoeften een ander onderwijsperspectief hebben. Om de doelen uit dit
perspectief te behalen krijgen deze leerlingen andere leerstof aangeboden.
Speerpunten voor de komende planperiode :


Effectieve instructiemomenten creëren voor leerlingen die het fundamenteel niveau niet of
net halen .
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3.4.3 Inhoud van het onderwijs
3.4.3.1

Pedagogisch klimaat

obs Finlandia is van mening dat vanuit een solide en rustige basis er optimaal kan worden gepresteerd.
Dit wordt gedaan vanuit de visie van orde-rust en regelmaat. Door onze ouders wordt dit als pluspunt
gezien (97% OTP, 2015). Hier ligt ook onze kracht.
Er zijn drie verschillende pedagogische stelsels te onderscheiden (Frida Heyting, 1997) :




Assimilatie, deze is gericht op het bestaande (opvoeden als invoegen)
Emancipatie, deze is gericht op individuele ontplooiing (opvoeding tot autonomie)
Participatie, deze is gericht op deelname in de samenleving (opvoeden tot meedoen)

Waar het zwaartepunt voor obs Finlandia eerst op assimilatie lag, is er een verschuiving te zien naar
emancipatie en participatie.
3.4.3.2

Effectief onderwijs

Op obs Finlandia streven de leerkrachten naar een zo hoog mogelijk resultaat bij zoveel mogelijk
leerlingen. Wij hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden van alle leerlingen om de
onderwijsdoelen ook werkelijk te halen. De nadruk ligt op de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen
en regelmatige toetsing van de leervorderingen met als doel de opbrengsten te vergroten.
De onderwijsleertijd willen wij maximaal benutten en wij gaan dus uit van de effectieve leertijd.
3.4.3.3

Adaptief onderwijs

Op obs Finlandia onderschrijven wij de drie begrippen van Luc Stevens :
 Competentie : geloof en plezier in eigen kunnen
Leerlingen te ondersteunen en vertrouwen te geven, zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
 Autonomie :
Leerlingen het gevoel geven dat zij iets kunnen ondernemen zonder de hulp van anderen. Zo
leren zij verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen en leren zij hun eigen keuzes maken.
 Relatie :
Leerlingen het gevoel geven dat zij door anderen worden gewaardeerd en hierdoor aansluiting
vinden. Door elkaar met respect te behandelen, creëren wij vertrouwen in onszelf en in elkaar.
3.4.3.4

Resultaten CITO-Eindtoets

In groep 8 wordt de CITO-Eindtoets afgenomen. De gemiddelde standaardscores van de afgelopen drie
schooljaren waren tot nu toe als volgt :
Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm
2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Aantal deelnemende leerlingen

28

22

19

Aantal leerlingen in leerjaar 8

32

26

20

Aantal leerlingen op school

196

166

173

22

Aantal ongewogen leerlingen

119

96

105

Percentage gewogen leerlingen

39%

42%

39%

Naam Eindtoets

CITO

CITO

CET

Inspectienorm bij Eindtoetsgemiddelde

Ongewogen

Ongewogen

Ongewogen

Bovengrens inspectie

533,3

532,9

533,3

Landelijk gemiddelde

531,3

530,9

531,3

Ondergrens inspectie

529,3

528,9

529,3

EINDTOETS

528,3

526,4

529,9 !

Met name door een tussentijdse aanscherping van de inspectienorm en een herschikking van het
percentage gewogen leerlingen scoorden we 2012/2013 en 2013/2014 op de CITO-Eindtoets niet meer
boven maar onder de ondergrens van de inspectie. Op de Centrale Eindtoets van 2014/2015 werd
weer boven de ondergrens gescoord. Rekening houdend met de tussenresultaten van groep 1 t/m 8
en de inrichting van ons zorgsysteem heeft de Onderwijsinspectie na het bezoek van 16-06-2014
wederom ons basisarrangement verlengd. Dit betekent dat de Onderwijsinspectie de kwaliteit van ons
onderwijs en zorgsysteem voldoende acht.
3.4.3.5

Eindtoets 2015-2016

In het schooljaar 2015-2016 nemen wij de IEP-Eindtoets af in groep 8.
De redenen hiervoor zijn :
 De CITO-Eindtoets is niet meer verplicht
 Het zijn twee toets dagen i.p.v. drie en het vraagt minder tijd (ochtend)
 Het rekengedeelte is minder talig. De taalarme leerlingen worden daarmee niet afgerekend op
hun taalvaardigheid maar beoordeeld op hun rekenvaardigheid.
 Het zijn werkboekjes waar de leerlingen in werken i.p.v. een antwoordblad
3.4.3.6

Methoden

Vak-/vormingsgebied
Nederlandse Taal

Technisch Lezen

Voortgezet technisch Lezen

Onderbouw
Ik&KO

Middenbouw
Veilig Leren Lezen
(Maan-versie)
Taal in Beeld
Spelling in Beeld
(vanaf groep 4)
Veilig Leren lezen
(groep 3)

Voortgezet
technisch
Lezen
(Goed Gelezen)
Leesplezier/Leesbevordering de Bieb op school de Bieb op school
(deBos)
(dBos)

Bovenbouw
Taal in Beeld
Spelling in Beeld

Zelfstandig
Klassikaal Lezen

en

Voortgezet technisch
Lezen (Goed Gelezen)
de Bieb op school
(dBos)
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Begrijpend
Luisteren/Begrijpend lezen

Schrijven
Rekenen

Aardrijkskunde
Geschiedenis

Ik&Ko

Leesmaatje A
Leeslink
(groep
3),
Leesmaatje
B
/Leeslink(groep 4),
Leeslink
Schrijfpatronen
Pennenstreken
Pennenstreken
Ideeënboek
: WizWijs
WizWijs
Wereld in getallen,
Kaartenbak WizWijs
Hier en Daar
Hier en daar
(vanaf groep 5)
Argus Clou (nieuw) Argus Clou (nieuw)
In 2014 - 2015 is een
keuze gemaakt voor
de nieuwe methode.
Hierbij is rekening
gehouden dat de
holocaust en de canon
van Nederland een
plek binnen ons
geschiedenisonderwijs
hebben.

Natuur

Leefwereld
(vanaf groep 5)

Studievaardigheid
Bewegingsonderwijs
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek

Lekker Fit!
en

Sociaal emotionele vorming
Engels

Lekker Fit!
Internet

Leefwereld
Blits
Lekker Fit!
Internet

Muziek moet je Muziek moet je doen
doen
Kinderen en hun …. Kinderen en hun …. Kinderen en hun ….
Sociale Talenten
Sociale Talenten
Sociale Talenten
Just do it !

3.5 Personeel
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de
komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op
onderwijskundig gebied.

3.5.1 Personeelsbeleid
3.5.1.1

Taakbeleid (nieuwe cao PO)

Het Taakbeleid op obs Finlandia gaat uit van de normjaartaak en de daarbij behorende werktijdfactor
van de medewerkers. Het doel is om naar evenredigheid de niet-lesgevende taken en activiteiten
binnen de school te verdelen en uit te voeren. Dit gebeurt veelal naar affiniteit, kwaliteit en ambitie
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Het Taakbeleid is een jaarlijks terugkerend punt op de teamagenda om de niet-lesgevende taken voor
het nieuwe schooljaar te bespreken.
Speerpunten voor de komende planperiode


3.5.1.2

Invoering Taakbeleid nieuwe cao-PO

Formatie

Zie Formatieplan
3.5.1.3

Gesprekkencyclus

Ieder jaar wordt er van de directie en leerkrachten verwacht dat er aan competentie-management
wordt gedaan.
Voor de directie betekent dit zich houden aan de gesprekkencyclus van klassenbezoeken,
kwaliteitskaarten, POP-gesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.
Van de leerkrachten wordt gevraagd aan de leerkrachtvaardigheden te werken en waar nodig zich
verder of door te ontwikkelen.
obs Finlandia heeft in het schooljaar 2014-2015 de gesprekkencyclus volledig afgerond, wat ook het
doel van Stichting BOOR was.
De gesprekkencyclus op obs Finlandia is als volgt gepland :
-klassenbezoeken m.b.v. de observatielijst van Stichting BOOR, die vertaald wordt naar de
Kwaliteitskaart (jaarlijks)
-Functioneringsgesprekken (jaarlijks)
-POP-gesprekken (individueel)
-Beoordelingsgesprek
De eerste ronde van de gesprekkencyclus heeft 3 à 4 jaar geduurd.
Het beoordelingsgesprek was een optelsom en dus geen verrassing meer, want het was gebaseerd op
twee voldoende Kwaliteitskaarten, POP-gesprek en een functioneringsgesprek.
In het schooljaar 2015-2016 wordt gestart met de tweede ronde van de gesprekkencyclus.
Speerpunten voor de komende planperiode :


3.5.1.4

Het planmatiger werken aan het bekwaamheidsdossier

Collectieve en individuele scholing

Op obs Finlandia gaan wij voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen borgen is
ontwikkeling en scholing nodig. Scholing biedt kansen voor zowel het personeel als voor de
organisatie. Het nascholingsaanbod wordt afgestemd op onze visie, speerpunten en doelstellingen en
vindt veelal in teamverband plaats. Naast teamscholing is er ook ruimte voor persoonlijke en
individuele nascholing van het personeel.
Het nascholingsbeleid is onderdeel van het personeelsbeleid met een sterke samenhang van ons
onderwijskundig beleid.
3.5.1.5

Begeleiding nieuwe leerkrachten

Het begeleiden en inwerken van nieuwe collega’s wordt op dit moment door de IB-er gedaan.
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De klassenbezoeken worden door de directeur afgelegd volgens het schema aangeleverd door HR&M.
3.5.1.6

Professionele Leergemeenschap

Om de professionele leergemeenschap vorm te geven op obs Finlandia zijn we begeleid door ‘School
aan Zet’. Binnen het ontwikkelmodel ‘Samen leren inhoud geven’ valt de professionele
leergemeenschap onder het ontwikkelaspect Samen leren in het team. Het samen leren met een focus
op het verbeteren van het onderwijs.
We zitten nu in fase 2, doelgerichte oriëntatie en beperkte samenhang:



Op de agenda staan inhoudelijke en school organisatorische onderwerpen.
Teamleden zijn er zich van bewust dat zij van elkaar kunnen leren. Initiëren van samen leren
bij actuele onderwijskundige vraagstukken.

In driekwart jaar hebben we ons ontwikkeld van fase 1 naar fase 2.
Speerpunten voor de komende planperiode :


Fase 3 bereiken.

3.6 Kwaliteit
Kwaliteitsverbetering zit in het analyseren van data en het evalueren van activiteiten.
Dit cyclisch proces verloopt op de manier zoals we hebben beschreven in het Handelings Gericht
Werken: Waarnemen - Begrijpen –Plannen – Realiseren. Dit gebeurt op leerling niveau, groepsniveau
en schoolniveau.
Waarnemen.




Op leerlingniveau gebruiken we de data uit het leerlingvolgsysteem. We kijken ook naar de
onderwijsbehoeften en de stimulerende en belemmerende factoren die van invloed zijn op de
resultaten van de leerling.
Op groepsniveau gebruiken we de data uit het leerlingvolgsysteem. Ook wordt er gekeken naar
de leerkrachtvaardigheden door middel van de competentielijst van BOOR en de gegevens uit
de functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Op schoolniveau bekijken we de trendanalyses uit Parnassys en Ultimview. Verder gebruiken
we gegevens uit de tevredenheidspeilingen.

Begrijpen




Op leerlingniveau analyseert de leerkracht het leerrendement. Indien de leerkracht zelf niet
tot een analyse komt roept hij de hulp in van de Intern Begeleider. Komen deze samen niet tot
een analyse dan wordt de hulp van externen (PPO) ingeschakeld. Eventueel worden de
onderwijsbehoeften bijgesteld.
Op groepsniveau gebruiken we de data van de methodegebonden toetsen. De leerkracht
clustert de leerlingen om een groepsplan te maken. Na de niet-methodegebonden toetsen
analyseren de leerkrachten hun eigen opbrengsten met behulp van het format
opbrengstvergaderingen.
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Op schoolniveau analyseren we data en halen er actiepunten uit.

Plannen




Leerlingen die niet geclusterd zijn in een groepsplan krijgen een beredeneerd aanbod
gebaseerd op de onderwijsbehoeften en de zone van de naaste ontwikkeling. Dit wordt
weergegeven in een OPP per domein.
Op groepsniveau maakt een leerkracht een groepsplan.
Op schoolniveau wordt het jaarplan gemaakt en of bijgesteld.

Uitvoeren




Voor de leerling met een OPP is de leerkracht samen met de IB-er verantwoordelijk voor het
onderwijs.
Het groepsplan wordt uitgevoerd door de leerkracht en hij is verantwoordelijk voor het
onderwijs aan deze leerlingen.
Het jaarplan wordt 2 keer per jaar geëvalueerd door de staf.

Voor de volledige zorgstructuur op leerling- en groepsniveau verwijzen wij naar het zorgplan.
De bewaking van de kwaliteit van het onderwijs op leerling en groepsniveau ligt bij de Intern
Begeleider. Hij heeft daarvoor instrumenten die hij planmatig inzet.
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit op schoolniveau. De verbeteractiviteiten worden
beschreven in het jaarplan. Voor alle verbeteractiviteiten worden borgingsdocumenten opgesteld.
De rijksinspectie verricht op grond van de Wet op Onderwijstoezicht kwaliteitsonderzoek op de school.
Op 3 punten heeft de rijksinspectie een onvoldoende beoordeeld. .




Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg
voor de zorgleerlingen
8.3 De school voert de zorg planmatig uit.
9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op openbare basisschool Finlandia op de
onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op enkele
gebieden verbeterd kan worden. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende
basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij eerstvolgende
risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet
worden aangepast.
In het huidig jaarplan zijn streefdoelen beschreven met actiepunten om voldoende
kwaliteitsverbeteringen te bewerkstelligen zodat we op alle indicatoren voldoende scoren.
In dit proces wordt de medezeggenschapsraad bevraagd voor advies en instemming.
Speerpunten voor de komende planperiode :


Vaardigheid in de analyse en interpretatie van data.
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3.7 Financiën
obs Finlandia staat in de wijk Oud-Mathenesse en het beeld van deze wijk is dat er veel doorstroom is.
Kunnen de ouders beter, dan doen zij dit ook.
Hierdoor ontstaat er een fluctuerend leerlingaantal op obs Finlandia. Door de komst van een tweede
peuterspeelzaal is de verwachting dat het leerlingaantal zal gaan groeien.

In onderstaand schema is de meerjarenbegroting van obs Finlandia te zien.

14EJ

Finlandia
Realisatie 2014

teldatum / progose
(vanaf 2015/2016)
leerlingaantal

Budget Begroting Begroting Begroting Begroting
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

Begroting
2019/2020
1-10-2018
195

166

173

170

180

190

64

62

56

55

55

directie

1,0833

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

onderwijspersoneel

11,9437

11,4875

11,7875

11,7225

12,2225

12,4225

onderwijs ondersteunend
personeel
totaal formatie

1,0594

0,9875

0,9875

0,9875

0,9875

0,9875

14,0863

13,4750

13,7750

13,7100

14,2100

14,4100

845.740

842.746

832.537

870.425

911.011

119.623

127.872

138.511

144.203

146.421

102.671

127.281

123.942

128.845

134.019

1.219.687

1.068.034

1.097.899

1.094.990

1.143.473

1.191.450

93.765

125.463

84.207

90.072

95.077

100.081

23.302

52.683

27.078

19.928

19.928

19.928

300

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.248.180

1.210.684

1.206.490

1.259.977

1.312.959

schoolgewicht

Rijksbijdragen pers

54

975.385

Rijksbijdragen
materieel

118.892

Overige subsidies OCW

125.410

Totaal (rijks)bijdr. Min.
van OCW
Overige
overheidsbijdragen

947.550

147.073

131.235

1.225.858

102.583

Overige baten

19.928

Ouderbijdragen baten

1.500

Totaal baten

1.349.869

1.337.054
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Lonen en salarissen

Overige
lasten

972.262
932.113

878.313

844.178

831.335

885.291

937.215

169.419

115.273

98.179

96.759

98.693

101.256

1.101.532

993.586

942.357

928.094

983.983

24.093

26.104

24.097

20.990

19.187

17.066

101.598

101.977

127.261

128.019

129.744

131.204

74.595

85.384

89.077

90.565

90.152

90.455

18.665

21.008

16.950

21.885

18.400

18.800

926

4.390

2.980

2.816

2.801

2.795

975

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.233.649

1.203.721

1.193.369

1.245.266

1.299.790

16.522

14.531

6.963

13.122

14.711

13.169

13.371

12.482

9.349

13.093

14.709

13.094

personele

102.203

Totaal personele lasten

1.038.471

Afschrijvingen

15.999

Huisvestingslasten

Administratie
beheerslasten

1.074.465

131.704

en

Inventaris, apparatuur
en leermiddelen
Overige lasten

91.144

19.225

2.793

Ouderbijdragen lasten

1.000

Totaal lasten

1.336.330

1.320.532
Totaal resultaat

1%

Te
behalen
rentabilite
it

13.539

13.287

3.7.1 Beleid met betrekking tot sponsoring
obs Finlandia onderschrijft het convenant van 2009. 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 leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goed 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 kwalitatieve eisen die de school aan het
onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
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De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over
sponsoring.
Tevens zijn de volgende principes van kracht:





Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;
Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit en maatschappelijke
betrokkenheid;
De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen;
De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring

3.8 De openbare school in haar omgeving
3.8.1 Het fundament onder onze schoolorganisatie
obs Finlandia onderschrijft “ Het Fundament “ van haar Bestuur Stichting BOOR.
Bij de inschrijving worden de ouders geïnformeerd over de kernwaarden van Stichting BOOR en de
betekenis van het Openbaar Onderwijs. Bij de aanmelding wordt “ de overeenkomst aanmelding
leerlingen op BOOR scholen “ ondertekend.
De kernwaarden en de identiteit van Stichting BOOR worden in “ Het Fundament “ beschreven.
Zij vormen een stevige basis voor het omgaan met culturele dilemma`s.
De onderstaande basispunten uit “ Het Fundament “ geven invulling aan ons werk als leidinggevende,
leerkracht en medewerker.

 Beschouw degene(n) die je tegenover je hebt in de eerste plaats als individu(en).
 Realiseer je dat wat voor jou vanzelfsprekend is, dat niet altijd voor de ander hoeft te zijn. Probeer










dit proces bij jezelf en bij anderen te signaleren en bespreekbaar te maken.
Beschouw je kennis over culturen en culturele kenmerken als hypothesen, die je bij elke nieuwe
ontmoeting moet toetsen, daarmee voorkom je stereotypering.
Ga er niet bij voorbaat van uit dat iemands etnische of religieuze identiteit voldoende zegt over zijn
of haar culturele waarden of gedragspatronen. Dit is een belangrijke stap: namelijk waken voor
cultuurrelativisme en voor negatieve stereotype opvattingen. Realiseer je dat binnen groepen van
mensen veel variaties van gedrag te onderkennen zijn.
Ga er niet bij voorbaat van uit dat een sterke etnische of religieuze identiteit op gespannen voet
staat met volwaardige deelname aan de samenleving/organisatie. Herken het cultuurexcuus door
jouw eigen houding ten opzichte van multiculturaliteit en jouw eigen ‘cultuur’ te kennen, waardoor
je het cultuurexcuus bespreekbaar kunt maken.
Ben kritisch op mensen met een sterke etnische, religieuze of culturele identiteit die zich er op
beroepen dat bepaalde rechten en vrijheden absoluut zijn. Realiseer je dat daar tegenover staat
dat er ook altijd mensen zijn die ergens anders over denken en zich op andere vrijheden beroepen
die voor hen even zwaar wegen. Door te vergelijken creëer je ruimte.
Realiseer je dat binnen groepen van mensen veel variaties van gedrag te onderkennen zijn, ook al
schrijft iemand bepaald gedrag toe aan culturele gewoonten. Ieder mens is in staat te veranderen.
Ben in staat te reageren vanuit verschillende perspectieven en kritisch naar jezelf te kijken: wat is
joúw mens- en wereldbeeld, wat is joúw kijk op cultuur en diversiteit, hoe fundamenteel zijn voor
joú cultuur- en groepsoverstijgende, fundamentele waarden (gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid)
en mensen- en kinderrechten, waar liggen joúw grenzen?
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Heb je de neiging om assimilatie aan dominante normen en groepen in de samenleving te
verkondigen? Of benadruk je het behoud van traditionele opvattingen en praktijken? Of sta je open
voor een pluralistische kijk op diversiteit?
 Kun je je vinden in de argumenten om het pluralisme als noodzakelijke voorwaarde te stellen voor
gelijke kansen op een succesvolle schoolloopbaan voor álle leerlingen?
 Bedenk dat de kwaliteit van sociale, pedagogische, maatschappelijke dienstverlening staat of valt
bij de interactie en de dialoog. Realiseer je dat dit geen nieuwe invalshoek is, dit hoort immers al
bij jouw vakmanschap en professionele houding.
 Ben nieuwsgierig naar geschiedenissen van mensen, hun opvattingen en manieren van leven;
sommige aspecten kunnen relevant zijn voor jouw werk, voor een goede begeleiding en
leerlingenzorg.
 Probeer te begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen en te onderzoeken
waaraan ze behoefte hebben door sociale vaardigheden als empathie, nieuwsgierigheid,
betrokkenheid, aandacht en de tijd nemen voor de ander sterk (verder) te ontwikkelen.
 Ben nieuwsgierig en bereid een wederkerig (kritisch) gesprek met mensen te voeren, effectief te
overtuigen of overtuigd te worden en ben in staat een bijdrage te leveren aan het doorbreken.
 van het wij – zij patroon, aan vermijding en aan agressiviteit (als intimidatie, geweld, discriminatie,
oneigenlijk verwijt, uitspelen, uitsluiting).
 Vergeet niet het veelzijdig en veelkleurig potentieel in je naaste werkomgeving te betrekken bij
dilemma’s. Realiseer je dat je soms eenvoudige, pragmatische oplossingen over het hoofd ziet.
 Bedenk dat feedback (vragen en geven) en zelfreflectie horen bij eigentijdse professionaliteit en je
verder helpen. Schroom niet dilemma’s bespreekbaar te maken, ook als je weet dat je in een
bepaalde situatie niet goed gehandeld hebt.
Houd in gedachten dat bij alles dat je als leerkracht doet jij als leerkracht een belangrijke rol speelt in
de weg van een kind naar volwassenheid in een pluriforme samenleving. Dat kind is er bij gebaat die
wereld open, verdraagzaam, in vrijheid, gelijkwaardig en met gelijke kansen tegemoet te kunnen
treden.

3.8.2 Onze uitgangspunten
De uitgangspunten die onze basishouding en ons gedrag bepalen bij het omgaan met culturele
dilemma’s zijn : respect – dialoog – participatie – vrijheid en verantwoordelijkheid
Respect : respect is het uitgangspunt voor ons onderwijs en ons handelen. Wij tonen ons respect – in
woorden, gedrag en kleding – over de grenzen van religie en levensbeschouwing. Het gaat om respect
binnen de kaders die in onze Nederlandse samenleving gelden.
Discriminerende opvattingen en uitsluitingen tolereren wij daarom niet.
Dialoog : door in dialoog te gaan kunnen wij van elkaar leren en kunnen wij met elkaar samen verder
komen. De dialoog helpt ons een veilig schoolklimaat te scheppen om zo samen te werken aan een
inspirerende samenleving. Hierin staat niet iemands achtergrond of cultuur centraal, maar het
individu.
Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, zodat wij van elkaar kunnen
leren, elkaar kunnen begrijpen en respect kunnen hebben voor elkaars standpunten.
Participatie : deelnemen en meedoen zijn in onze samenleving belangrijk. Wij bereiden onze leerlingen
voor op participatie in een cultureel diverse samenleving.
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Vrijheid en verantwoordelijkheid : onze leerlingen zijn erbij gebaat de wereld in vrijheid tegemoet te
kunnen treden. Verschillen in godsdienstige en culturele normen mogen onze leerlingen niet
belemmeren in hun fundamentele rechten als emancipatie en gelijkheid.
Van de ouders verwachten wij dat zij bovenstaande waarden en normen onderschrijven.

3.8.3 Van woorden naar daden door het te vertalen naar gedrag
 Wees uitnodigend, erken de ander, maak er geen ondervraging van, maar wissel uit.
 Wees attent, eerlijk en oprecht.
 Maak onderscheid tussen mens en probleem.
 Doe wat je zegt en houd je aan afspraken.
 Vul niet in voor anderen.
 Praat met mensen in plaats van over mensen.
 Praat in de ik-vorm en namens jezelf (niet in de wij-vorm, je-vorm en jullie-vorm).
 Voorkom wij-zij tegenstellingen en doorbreek de wij-zij patronen door te spreken in de ik-vorm en
houdt de inhoud dichtbij jezelf.

 'Gebruik' in eerste instantie jouw gesprekspartner als informant over zijn/haar achtergrond in
plaats van een boekje of een trainer, dat laatste kan altijd nog.

 Algemene kennis over tradities en gewoonten geven een bredere kijk op de wereld, maar realiseer
je dat het niet automatisch iets zegt over je gesprekspartner(s).

 Spreek iemand aan als mens en niet als een vertegenwoordiger van zijn/haar cultuur, groep, of
religie.

 Vermijd zelf het cultuurexcuus en spreek anderen die het gebruiken erop aan.
 Spreek over verschijnselen en niet over groepen, dus heb het over het varkensvleestaboe en niet
over moslims eten geen varkensvlees (op deze manier laat je de ander de ruimte).

 Stimuleer verantwoordelijkheid voor eigen gedrag.
 Wees empathisch, vraag begrip van de ander voor jouw eigen dingen.
 Wees kritisch tegenover generalisaties en stereotypen en gebruik ze zelf niet.
 Voorkom het meegaan in een slachtofferrol, stimuleer iemand in zijn/haar kracht.
 Luister naar kritiek en ga in op de inhoud, probeer je niet aangevallen te voelen.
 Wees indien nodig pas op termijn productief confronterend, bij voorkeur door (kritische) vragen te
stellen, die de ander aan het denken kunnen zetten.

 In het geval van problemen ga dan op zoek naar de kern ervan, zoek toenadering tot degene met
wie je het probleem hebt en breng het op een fatsoenlijke manier ter sprake (stop vermijding).

 Loopt de communicatie niet of botst er iets, onderzoek dat dan met behulp van meta-communicatie
(praten over de communicatie, achterliggende waarden e.d.) en vergeet jouw eigen grenzen niet.
(uit : BOOR identiteit en kernwaarden : Van woorden naar daden)
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3.8.4. De integriteitscode
Integriteit moet onderdeel zijn van de grondhouding van de medewerkers van BOOR.
Zij worden geacht elke gedraging, die afbreuk doet aan hun integriteit, achterwege te laten. Dat
betekent niet alleen dat zij handelen in de geest van deze integriteitcode, maar ook dat zij in staat zijn
om van geval tot geval risico’s en kwetsbaarheden in te schatten en dat ze situaties vermijden waarin
de schijn zich tegen hen of tegen BOOR zou kunnen keren.
De code heeft als doel dat medewerkers/representanten hun handelen binnen de specifieke context
goed interpreteren, beoordelen en afwegen
We doen zaken met anderen op basis van eerlijkheid, vertrouwen en duidelijke afspraken. We houden
ons woord. Als een afspraak toch op belemmeringen stuit, leggen wij dat uit.
Ouders, leerlingen, buurtbewoners, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen de code
inzien op de website van BOOR, www.stichtingboor.nl
(uit : Integriteitscode BOOR)

33

4 Planvormend deel
4.1 Onze ambitie
Nu verwachtingen van Bestuur, gemeente en overheid helder zijn, formuleren we onze ambitie. Daarin
geven we aan wat we willen bereiken in de komende jaren. In de ambitie geven we aan wat we als
school neer willen zetten de komende tijd.
De ambitie van onze school is:
In 2020 willen we een school zijn waar het onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
ouders, kind en school is en waar de 21ste -eeuwse vaardigheden ingebed zijn in het
onderwijsleerproces.
De ontwikkelingen die hiervoor nodig zijn:







Onderwijsbehoeften worden samen met ouders en leerlingen geformuleerd.
Het informeren van ouders en kind over de leerrendementen van de leerling gebeurt vanuit
de onderwijsbehoeften.
School heeft zich georiënteerd op de 21ste -eeuwse vaardigheden.
Leerkrachten hebben zich eigen gemaakt hoe ze 21ste -eeuwse vaardigheden kunnen
stimuleren binnen de lessen.
De school beschikt over een rijk uitdagend onderwijsaanbod.

Het is onze ambitie dat wij in ons onderwijsaanbod rekening houden met :
-verschillende leerstijlen en meervoudige intelligenties en dat wij ons onderwijsaanbod hierop
afstemmen.
-het onderwijs bijdraagt aan het ontwikkelen van de 21ste -eeuws vaardigheden van de leerlingen
zoals : communicatie, samenwerken en creatief denken.
-leerkrachten zich ook blijven ontwikkelen en elkaars talenten benutten en van én met elkaar leren.
-De ouders en de omgeving bij de ontwikkeling van het onderwijs worden betrokken.
- De leerlingen zich kunnen oriënteren op hun eigen capaciteiten, interesses en talenten.
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Tevens hebben we ambities om in de komende jaren scherp te blijven op de kwaliteit van onderwijs
en daarom zetten we een aantal gegevens op een rij die in dat kader relevant zijn.
Resultaatgebied
Resultaten E:

Cito eind
Gemiddeld
schooladvies

Thuiszittende
leerlingen
Personeel

Oordeel inspectie

Onderdeel
DMT 3
RW 4
RW 6
BL 6
VMBO b

Ambitie
40
180
95
35
531
20%

VMBO t
HAVO
VWO

50%
20%
10 %
0

Ziekteverzuim
HBO/Master
Tevredenheid

6%
5%
80%
Goed

4.2 Schoolanalyse: doen we de goede dingen
goed?
Om voor de komende jaren de strategie van de school te bepalen en/of bij te stellen, willen we weten
of we de goede dingen doen om onze ambitie te realiseren. En als we er mee bezig zijn, willen we ook
weten of we het goed doen. In dit hoofdstuk beschrijven we een onderbouwde reflectie op vier vragen.
De antwoorden op deze vragen leiden tot bijstelling van speerpunten van beleid en/of het formuleren
van nieuwe speerpunten. Speerpunten die in hun samenhang bijdragen aan het realiseren van de
ambitie van de school.

1. Waarin zijn we succesvol en moeten we vasthouden
De Leerkrachten geven aan dat zij zich succesvol vinden op de volgende items:
Contact met de ouders
Betrokkenheid, daadkracht en bevlogenheid
Een veilig schoolklimaat
Adaptief onderwijs
Kwaliteitsbewaking (gesprekkencyclus)
Kwaliteit van de leerkrachten
Pedagogisch klimaat
Schakelklas 2+ als extra impuls om later uitval in groep 3 te beperken
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De oudertevredenheidspeiling van juni 2014 gaf aan dat de ouders ons succesvol vinden
op:
Mate waarin de leerkracht luistert naar de ouders (97%)
duidelijkheid van schoolregels (97%)
regels, rust en orde op school (97%)
plezier in schoolgaan (96%)
veiligheid op school (96%)
aandacht voor gymnastiek – Sportieve Basisschool (96%)
gelegenheid om met de directie te praten (96%)
contact met medewerkers (94%)
informatievoorziening over de school (94%)
inzet en motivatie leerkracht (93%)
leereffect (93%)
uiterlijk van het gebouw (93%)
sfeer in de klas (91%)
aandacht voor rekenen (91%)
aandacht soc.-emot. Ontwikkeling (91%)

2. Waarin moeten we ons verbeteren?
Uit de oudertevredenheidspeiling kwam naar voren dat ouders kritiek hebben op:
veiligheid op weg naar school (36%)
uitdaging (19%)
aandacht voor pestgedrag (17%)
omgang van de kinderen onderling (17%)
hygiëne en netheid binnen de school (16%)
Vanuit het team kwam naar voren dat we ons moeten verbeteren op
Planmatig evalueren van zorg
Prioriteiten stellen. De agendadruk is te groot.
PR (ouders meenemen in de ontwikkeling van de school)
Werkdruk verlagen
HGW  onderwijsbehoeften
Data : trendanalyses  opbrengstenvergaderingen
Inspectie juni 2014  verbeterpunten m.b.t. zorgstructuur
Klein team  vervangingsproblematiek

3. Waarmee moeten we stoppen, omdat het niet bijdraagt?
Op dit moment is er geen gefundeerd of onderbouwd item waarvan we kunnen zeggen dat
het niet bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Vanuit het team is het continurooster weer ter discussie gesteld.
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4. Wat moeten we anders/nieuw gaan doen?
Omgekeerd oudergesprek in plaats van voortgangsgesprek
Taakbeleid nieuwe cao PO
Open dagen in plaats van kijkmiddag en -avond

4.3 Speerpunten voor beleid
Speerpunten van beleid om onze ambitie te realiseren Looptijd
zijn voor de komende vier jaar:
School breed trakteerbeleid maken

2016-2020

Schoolondersteuningsprofiel publiceren op website en in de 2016-2020
schoolgids
Zorgplan actualiseren

2016-2020

Protocol Dyscalculie opstellen

2016-2020

Verdieping onderwijsbehoeften
meerbegaafdheid

van

leerlingen

met 2015-2020

Onderzoeken mogelijkheden talentportfolio`s

2016-2020

Implementatie Taakspel

2016-2020

Organiseren opendagen

2016-2020

Communicatie met ouders en met name
informatieverstrekking

2016-2020

MR-training

2016-2020

Opstellen PR & Marketingplan

2016-2020

Effectieve instructiemomenten creëren voor het
fundamenteel niveau

2016-2020

Invoering Taakbeleid nieuwe cao PO

2016-2020

Planmatiger werken aan het bekwaamheidsdossier

2016-2020

Samen Leren fase 3 bereiken

2016-2020

Vaardigheid in de analyse en interpretatie van data

2016-2020

Onderwijsbehoeften worden samen met ouders en
leerlingen geformuleerd

2016-2020
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Het informeren van ouders en kind over de
leerrendementen van de leerling gebeurt vanuit de
onderwijsbehoeften

2016-2020

School heeft zich georiënteerd op de 21ste -eeuwse
vaardigheden

2016-2020

Leerkrachten hebben zich eigen gemaakt hoe ze 21ste eeuwse vaardigheden kunnen stimuleren binnen de lessen

2016-2020

De school beschikt over een rijk uitdagend
onderwijsaanbod

2016-2020

4.4 Uitwerking van de speerpunten/Van ambitie
naar speerpunten voor beleid
Speerpunt

indicator

Stand van
zaken

doel

activiteit

monitorin
g

Financiën

School breed
trakteerbelei
d maken

Er is een
traktatiebeleid van
“Eén is genoeg en
klein is oké”

De lln.
trakteren
kleine
traktaties

Teamvergadering/Bou
wvergadering

Lekker Fit!
Kleuters/leer
krachten

Subsidie Lekker
Fit! Kleuters

Zorgplan
actualiseren

Het zorgplan
aanpassen aan de
ontwikkelingen
binnen PPO

Het
traktatiebelei
d is nog niet
teambreed
besproken
Het zorgplan
is nog niet
geactualiseer
d

Informatie PPO

IB-er,
Directie

geen

Protocol
Dyscalculie
opstellen

Er wordt gewerkt
met het protocol
dyscalculie

Er is geen
protocol
dyscalculie

PPOnetwerkbijeenkomste
n

IB-er, Reken
coördinator

geen

Verdieping
onderwijsbeh
oeften van
leerlingen
met
meerbegaafd
heid

Vanuit de basiszorg
kunnen
preventieve en
lichte curatieve
interventies worden
uitgevoerd bij
meerbegaafde
leerlingen. De
meerbegaafdheid
kan herkend en
erkend worden en
de
onderwijsbehoeften
van de leerlingen
kunnen worden
ingevuld

De
leerkrachten
werken met
groepsplanne
n voor de
instructie
onafhankelijk
e groep
leerlingen

Het zorgplan
is
geactualiseer
d aan de
nieuwe
ontwikkelinge
n binnen PPO
Er is een
protocol
dyscalculie
opgesteld
Het team
ontwikkelt
zich naar
een situatie
waarin de
leerkracht de
meerbegaafde
kin-deren
herkent,
erkent en
kan voldoen
aan hun
onderwijsbe
hoeften.

IB , rekencoordinator
en leescoordinator .
Volgen een
scholingsaanbod op
maat. (zie tabblad
meerbegaafdheid)

Studie,
Bezoek
Minerva
scholen

€ 270,- vanuit
PPO
professionaliseri
ngsgelden.

Onderzoeken
mogelijkhede
n
talentportfoli
o`s

Van de kinderen
met een OPP (Uitval
>58% of
Meerbegaafd
<117% op rekenen
en een taalgebied)
worden specifieke

Er is een OPP
voor de
uitvallers.
Voor geen
enkele
leerling is er
een

5% van alle
leerlingen
heeft een OPP
op
meerbegaafd
heid. Van alle
kinderen met

Bouwvergaderingen

IB-er
oriënteert
zich op
talentportfoli
o. IB
introduceert
OPP's voor

geen
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talenten
beschreven.

talentportfoli
o
beschreven.

een OPP zijn
de specifieke
talenten

meerbegaafd
heid en het
beschrijven
van
talentportfoli
o's

beschreven.

Implementati
e Taakspel

Organiseren
opendagen

Taakspel is in de
groepen 3 t/m 8
geïmplementeerd
De leerkrachten van
de groepen 3 t/m 8
hebben een
studiedag Taakspel
gevolgd
2 open dagen per
jaar organiseren in
de groepen 1 t/m 8

3 collega`s
nemen deel
aan 3
bijeenkomste
n van
Taakspel

3 collega`s
volgen 3
bijeenkomste
n bij het CED

Overgang
kijk-middag
en –avond
naar
opendagen

Deelnemen aan de 3
bijeenkomsten van
Taakspel

Subsidie CED

Studiedag

1 collega is
coach en legt
klassenbezoe
ken af en
geeft tips

80% van de
ouders neemt
deel aan de
opendagen in
de groepen 1
t/m 8
Aanschaffen
informatie
beeldscherm

Kijken in de groepen 1
t/m 8

Presentielijst
tekenen

geen

Oriënteren
informatiebeeldscher
men

Directie en
ICT-coach

€ 500,00

Communicati
e met ouders
en met name
informatiever
strekking
MR-training

Alle ouders krijgen
en lezen de
noodzakelijke
informatie

Nieuwsbrieve
n per maand

MR heeft een
oudergeleding van 3
actieve ouders

Slapende MR

Actieve
Oudergeledin
g MR

Personeels- en
oudergeleding
faciliteren voor een
MR-cursus

Certificaat

€ 550,00

Opstellen PR
&
Marketingpla
n

De school weet wat
er in de wijk speelt
en leeft

De
school
weet wat er
ongeveer in
de wijk speelt

Een duidelijk
beeld krijgen
van wat er
speelt en leeft
in de wijk

Open dagen, flyer,
wijk overleggen

Directie,
Ouderconsul
ent

€ 200,00

Er zijn
effectieve
instructiemo
menten
gecreëerd
voor het
fundamenteel
niveau
Alle collega`s
weten
hoeveel uur
zij hebben
voor de
geplande
taken
De
bekwaamheid
sdossiers zijn
bijgewerkt en
aangevuld

Bouwvergaderingen

IB-er

geen

Alle collega`s voeren
naar rato hun taken
uit

Format
Taakbeleid

geen

De leerkrachten
werken aan hun
bekwaamheidsdossier

Directie

Nascholingsbudg
et

De school weet
hoeveel 0-4 jarigen
er in de wijk wonen
De school werkt
meer samen met de
wijkpartners

De
school
heeft
enigszins een
beeld van de
0-4 jarigen

Effectieve
instructiemo
menten
creëren voor
het
fundamenteel
niveau

80% van de
leerkrachten heeft
instructiemomente
n gecreëerd voor
het fundamenteel
niveau

Er zijn geen
effectieve
instructiemo
menten voor
het
fundamentee
l niveau

Invoering
Taakbeleid
nieuwe cao
PO

De leerkrachten
weten welke taken
zij naar rato
kunnen uitvoeren

Overgangsjaa
r nieuwe cao
PO

Planmatiger
werken aan
het
bekwaamheid
sdossier

80% van de
leerkrachten heeft
haar/zijn
bekwaamheidsdossi
er bijgewerkt en/of
aangevuld

50% van de
leerkrachten
heeft
haar/zijn
bekwaamhei
dsdossier
bijgewerkt
en/of
aangevuld
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Samen Leren
fase 3
bereiken

De leerkrachten
Leren van en met
elkaar

Op dit
ontwikkelasp
ect zitten wij
in fase 2

Vaardigheid
in de analyse
en
interpretatie
van data

80% van de
leerkrachten kan de
toetsen naast het
analyseren ook
interpreteren

De
leerkrachten
kunnen de
toetsen
analyseren

Onderwijsbeh
oeften
worden
samen met
ouders en
leerlingen
geformuleerd
Het
informeren
van ouders en
kind over de
leerrendemen
ten van de
leerling
gebeurt
vanuit de
onderwijsbeh
oeften
School heeft
zich
georiënteerd
op de 21ste eeuwse
vaardigheden

80% van de
leerkrachten gaat
met de leerling en
de ouders in
gesprek

De leerkracht
bepaalt de
onderwijsbeh
oefte van een
leerling

Het informeren van
leerrendementen
gebeurt op basis
van
onderwijsbehoeften

De ouders
van het kind
worden over
de
leerrendeme
nt
geïnformeerd

De kinderen kunnen
zichzelf beoordelen
op de items:

reflecter
en op
jezelf

kritisch
denken

problem
en zelf
oplossen

samenw
erken

creatieve
oplossin
gsstrateg
ieën

ICTgeletterd
heid

Er is weinig
aandacht
voor 21ste eeuwse
vaardigheden

Het Samen
Leren in het
team is
planmatig en
er is aandacht
voor het
proces :
afstemmen
en verbinden
(fase 3)
De
leerkrachten
kunnen de
toetsen
interpreteren

Teamvergadering en
Bouwvergaderingen

Bouwcoördin
atoren en
Directie

geen

Opbrengsten
vergaderingen

Leerkrachten
, IB-er en
Directie

geen

De leerkracht
heeft samen
met de
leerling en de
ouders de
onderwijsbeh
oefte bepaald
Ouder en kind
worden
geïnformeerd
vanuit de
onderwijsbeh
oeften

Gesprekken plannen

IB-er

geen

OPP`s maken en
uitvoeren

Leerkracht,
IB-er

geen

Kinderen
voorbereiden
op de kennis
en
netwerksame
nleving die
ontstaat door
technologie
en
digitalisering

Scholing.

Terugkerend
onderwerp
op
studiedagen

geen

Klassenconsultaties
Bouwvergadering
Teamvergadering
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4.5 Overige onderwerpen
Onderwerp
1. Huisvesting
leegstandreductie
2. Leerlingaantal
3. Basisondersteuning

Wanneer zijn we
tevreden?
Horizontale afsluiting
halverwege 2de
verdieping.
225 lln.
Basisondersteuning goed

Activiteiten
Overleg Huisvesting en gemeente

PR activiteiten
Zorgplan bijstellen
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5 Evaluatie en bijstelling schoolplan
Zoals in de inleiding is aangegeven is het schoolplan bedoeld als levend document. Gedurende de
planperiode willen we de gelegenheid hebben om te sturen op onze ontwikkeling in samenspel met
de omgeving. Geen plan dat rigide voor vier jaar vaststaat, maar flexibel inspelen op wat nodig is om
de ambitie van de school te realiseren. Dus steeds de vraag durven stellen: Doen we de goede dingen
en doen we ze goed!
Daarom zal voor de scholen van BOOR de komende jaren een systematiek uitgewerkt gaan worden,
waar het schoolplan onderlegger is voor de jaarplannen. De jaarplannen (en daarmee dus ook het
schoolplan) worden jaarlijks geëvalueerd en deze evaluatie wordt uitgewerkt in een jaarverslag. Het
jaarverslag is dan weer de opstap naar het nieuwe jaarplan. In feite wordt het schoolplan op deze
manier ieder jaar geactualiseerd.
In stroomschema:
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De planning van activiteiten voor de evaluatie van het schoolplan en de jaarplannen is als volgt:
Mei 2016:
Juni 2016
Mei 2017
Juni 2017
Mei 2018
Juni 2018
Mei 2019
Juni 2019
Mei 2020
Juni 2020

Jaarverslag jaarplan 2015-2016
Jaarplan 2016-2017 (op basis van schoolplan)
Jaarverslag 2016-2017
Bijstelling schoolplan en jaarplan 2017-2018
Jaarverslag 2017-2018
Jaarplan 2018-2019
Jaarverslag 2018-2019
Bijstelling schoolplan en jaarplan 2019-2020
Jaarverslag 2019-2020
Bijstelling schoolplan en jaarplan 2020-2021
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6 Verantwoording
In dit hoofdstuk geven we in één overzicht op welke punten dit schoolplan beantwoordt aan de
verwachtingen die gesteld worden door bestuur en gemeente. We geven aan op welke wijze de
school op die betreffende onderdelen uitvoering geeft aan beleid.

6.1 Check op koersdocument
Voor deze check is het koersdocument van mei 2015 gebruikt.
Thema uit koersdocument
Motivatie/verwijzing
1. Leren voor de toekomst
3.4.1.7.
(vernieuwingen in het curriculum. 3.4.1.8
Naast
basisvaardigheden
komen 3.4.1.9
vaardigheden als kritisch denken, 4.1
probleemoplossend handelen, digitale 4.3
geletterdheid, creatief denken, sociale 4.4
vaardigheden en vaardigheden om het
eigen leren te sturen steeds meer
centraal te staan)

2. Leren op maat
a) Doorlopende leerlijnen.
b) Integratie van opvang en
onderwijs. BOOR bevordert op
weg naar een meer integrale
aanpak van onderwijs, opvang
en zorg dat er in de periode van
dit
koersdocument
vijf
kindcentra tot stand komen.
c) Uitgaan van verschillen.

3.4.1.2
3.4.1.12
3.4.1.7
3.4.1.4
3.4.1.5

3. Leren met de beste leraren 3.5.1.3
Ziekteverzuim beperken we tot BOOR- 3.5.1.4
breed tot maximaal 6%.
3.5.1.5
3.5.1.6

In 2019 heeft 30% van de PO-leraren en
schoolleiders een wo-bachelor of een
hbo- of universitaire master afgerond
en is nog eens 30% daarmee gestart.

Samen voortdurend beter worden in
een lerende organisatie is het
uitgangspunt in alle geledingen van
BOOR.
Onze verbetercultuur is zichtbaar door
samenwerking tussen (teams van)
leraren, vormen van peer review, tijd
voor intervisie en ontwikkeling,
praktijkgericht
onderzoek
en
netwerkvorming binnen en buiten de
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school. We hanteren een cyclus van
jaarlijkse
personeelsgesprekken.
Daarin worden ook tijd, geld en wijze
van professionalisering vastgesteld en
de wijze waarop hoger opgeleid
personeel in de school wordt ingezet.

4. Leren in de samenleving
De ouders zijn verantwoordelijk voor
de opvoeding: in de schoolperiode
trekken school en ouders samen op in
het ontwikkelproces van de leerling en
wordt
tussen
hen
educatief
partnerschap gevormd.
De
identiteitsontwikkeling
van
leerlingen zijn geïntegreerd onderdeel
van
het
onderwijsprogramma.
Rotterdam
is
daarbij
onze
inspiratiebron en vindplaats.

5. Leren door leiderschap

3.2.1
3.2.3
3.4.1.11
3.4.1.13

3.5.1.6
3.5.1.4

De leraar is eigenaar van zijn eigen
leerproces en maakt deel uit van de
professionele leergemeenschap waarin
het onderwijs steeds onderzocht en
verbeterd wordt. Medewerkers zijn
actief
betrokken
bij
de
schoolontwikkeling
en
besluitvormingsprocessen.
Schoolleiders geven leiding aan het
leren van het team en zorgen voor een
cultuur waarin continu verbeteren de
norm is.
Scholen maken zichtbaar wat de acties
zijn
naar
aanleiding
van
tevredenheidsmetingen
onder
leerlingen, ouders, medezeggenschap
en personeel.
De kwaliteit van een goede
medezeggenschap is van groot belang:
waar
mogelijk
wordt
de
medezeggenschap dan ook versterkt.
In de jaarplannen/verslagen laten
scholen zien wat ze doen om te
voldoen aan de BOOR-definitie van
goed onderwijs en het daaruit
voortvloeiende kwaliteitsprofiel. Zij
streven daarbij naar excellentie en
geven aan op welke manier ze de
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kernwaarden van het openbaar
onderwijs realiseren. Scholen die
voldoen
aan
het
basisniveau
formuleren hun eigen schoolstandaard
en bepalen op welke wijze zij zich
hierover willen verantwoorden.

6. Bedrijfsvoering
6.1 Onze financiën:
Alle scholen zijn financieel gezond en
hebben een eigen risicoprofiel. Het
weerstandsvermogen is voldoende om
de risico’s uit dit profiel te
ondervangen. Op BOOR-niveau streven
we naar een weerstandsvermogen van
minimaal 10%. Parallel aan het
onderwijsproces is er een (breed)
financieel bewustzijn, ook bij leraren.
Elk niveau in de organisatie heeft
permanent overzicht/ inzicht in de
financiële situatie op basis waarvan
risico’s kunnen worden ingeschat.
Beleids- en financiële keuzen zijn
gebaseerd op een meerjarenplan
6.2 Onze huisvesting:
Uitgangspunten zijn dat:
het PO-schoolgebouw een
“wijkvoorziening” is/wordt.
combinaties
van
PO/VO
mogelijk worden gemaakt,
gericht
op
doorgaande
leerlijnen. Daarover gaat
BOOR in gesprek met de
gemeente.
het
openbaar
onderwijs
algemeen toegankelijk is en
voldoende gespreid over de
gemeente (e.o.) voor komt.
duurzame huisvesting wordt
gerealiseerd.
er voldoende ruimte is voor
beweging, gebruik van licht,
lucht e.d.
leerlingen bij de planvorming
worden betrokken.
er verbinding wordt gelegd
met andere opleidingen
(MBO) en expertises.
We verminderen het aantal kleine
scholen
en
realiseren
een
huisvestingsreductie van ca 30.000 m2
in
relatie
tot
demografische
ontwikkeling.

3.7
3.7.1
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6.3 Onze informatievoorziening en
inkoop:
De interne informatievoorziening is
adequaat ingericht en toegankelijk en
bevat geen overbodige informatie.
De inkoop doen we zo efficiënt
mogelijk en met inachtneming van
aanbestedingsregels. Alle contracten
worden
opgenomen
in
het
contractregister.
Scholen presenteren zichzelf en de
kernwaarden van BOOR op een
aantrekkelijke manier.

a. Verantwoording Leren Loont
ROB beleid: Leren Loont

Activiteiten opgenomen in
schoolplan 2016-2020
Een vliegende start:
Doorgaande lijn groep 0-8
Ouderbetrokkenheid
- herontwerp van de
Beleidsplan woordenschat
voorschoolse periode
Beleidsplan Handelingsgericht
- Investeren in bereik
werken
- Kwaliteitsstap VVE
Beleidsplan Lezen
De beste leraren voor de klas:
Samen leren inhoud geven
- voldoende leraren
Beleidsplan Handelingsgericht
- Topleraren: blijven
Werken
professionaliseren
Beleidsplan woordenschat
- De beste
Beleidsplan Rekenen-Wiskunde
onderwijsprofessionals
Beleidsplan Begrijpend-Lezen
binden aan Rotterdam
Beleidsplan lezen
Werken aan vakmanschap,
m.n. loopbaanleren (digitaal
portfolio)
Aansluiting onderwijs en
jeugdhulp
- Passend Onderwijs
- Aanpak risicojeugd
- Jeugdhulp schoolnabij
Kwaliteit door
Schoolontwikkeling

het Motivatie
Doorgaande leerlijn
Vroegtijdige signalering
onderwijsbehoeften

Opbrengstverhogend

Onderzoeken mogelijkheden beroepen Ontwikkeling stimuleren
: Haven, Techniek, Zorg
en
loopbaan
leren
vormgeven
SMW
Multiproblematiek
in
Samenwerking wijkteam
Oud-Mathenesse

Visiebepaling,
Samen leren inhoud geven
Ouderbetrokkenheid

Duidelijke doelen kunnen
stellen
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- Maatwerk
- Doorgaande leerlijn PO/VO
- Brede vorming

Schoolveiligheid en pestprotocol
Beleidsplan Handelingsgericht
Werken
Beleidsplan woordenschat
Beleidsplan Rekenen-Wiskunde
Beleidsplan Begrijpend-Lezen
Beleidsplan Lezen

Ouderbetrokkenheid
leidt tot hogere
opbrengsten.
Fysieke en sociale
veiligheid zijn
voorwaarden voor
onderwijs

b. Aanvraag professionaliseringsgelden PPO
BOOR
Activiteiten
Motivatie
Scholing team op gedrag- en Vanuit de basiszorg kunnen preventieve en licht curatieve
werkhoudingsaanpak
interventies worden uitgevoerd bij leerlingen die een specifieke
onderwijsbehoefte hebben op het gebied van gedrag en/of
werkhouding

c. Aanvraag overige subsidies indien van
toepassing
Activiteiten

Subsidiebron

Motivatie

d. Samenhang met relevante
beleidsdocumenten
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Ondersteuningsplan
Schoolondersteuningsprofiel
RI&E/ Arbomeester
Jaarplan 2015-2016
Plan van aanpak groep 8
Zorgplan
School aan zet
Veiligheidsplan
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