
 

 pag. 1 
 

 

 

 

 

 

SCHOOL(JAAR)PLAN 
 

 

2020 - 2021 
 

 

Openbare Basisschool 

Jan Hekman 

 

 

 

Uniek, dat ben jij 

“Groot dromen mag” 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 pag. 2 
 

 

 

Inhoud 

1. INLEIDING OP HET SCHOOL(JAAR)PLAN 3 

2. MISSIE EN VISIE 4 

2.1 BESTUURLIJK KADER : SAMENVATTING RICHTINGGEVENDE VISIE AMSTELWIJS 4 

2.2 MISSIE VAN ONZE SCHOOL 4 

2.3 DE ‘PLUS’ VAN ONZE SCHOOL 5 

3. ONDERWIJSKUNDIG BELEID 5 

3.1 KENMERKEN SCHOOL EN LEERLINGENPOPULATIE 5 

3.2 DE VISIE VAN DE SCHOOL 6 

3.3 SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL: 6 

3.4 HET ONDERWIJSAANBOD 9 

3.5 PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH HANDELEN 10 

3.6 VEILIGHEIDSBELEID 11 

3.7 ZICHT OP ONTWIKKELING EN DE BEGELEIDING VAN LEERLINGEN. 12 

3.8 SAMENWERKING MET OUDERS TAV ONDERWIJS EN DE ONTWIKKELING VAN HUN KIND. 16 

3.9 EXTRA FINANCIËLE BIJDRAGEN T.B.V. HET ONDERWIJS 16 

4. PERSONEELSBELEID 18 

4.1 ALGEMEEN 18 

4.2 BETROUWBAAR, BETROKKEN EN FAIR WERKGEVERSCHAP 18 

4.2 GESPREKKENCYCLUS 18 

4.3 FUNCTIEMIX 19 

4.4. WERKDRUK 19 

4.5 BEVOEGD EN BEKWAAM 19 

4.5.1 Bevoegd 19 

4.5.2 Bekwaam 20 

4.6 VERZUIMBELEID 20 

4.7 SCHOOLSPECIFIEK PERSONEELSBELEID 20 

4.8 EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING. 21 

5. KWALITEITSBELEID 22 

5.1 KWALITEITSCULTUUR OP BESTUURSNIVEAU 22 

5.2 KWALITEITSCULTUUR OP SCHOOLNIVEAU 22 

5.3 KWALITEITSBEWAKING OP BESTUURSNIVEAU 23 

5.4 KWALITEITSBEWAKING OP SCHOOLNIVEAU 23 

5.5 VERANTWOORDING EN DIALOOG 24 

5.6 HET VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 25 

5.7 HET BORGEN VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 25 

6.  ZELFEVALUATIE 26 

6.1 ANALYSE LEERRESULTATEN 26 

6.2 EVALUATIE VAN DE MAJEURE VERANDERONDERWERPEN 2017 – 2018 26 

6.3 TEVREDENHEIDSPEILINGEN VOORJAAR 2018 27 

6.4 INSPECTIERAPPORTAGE 27 

6.5 AUDIT RAPPORTAGE 27 

6.6 DOORSTROMING VO 28 

7. SCHOOLONTWIKKELING 30 

7.1  MAJEURE VERANDERONDERWERPEN 30 

7.2.1 Thema 1 : ………………. 30 

7.2.2 Thema 2 : ………….. 32 



 

 pag. 3 
 

7.2.3 Thema 3 : ……….. 34 

VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 40 

 

1. Inleiding op het school(jaar)plan 
 

Dit is ons schoolplan, waarin we beschrijven wat ons (onderwijskundig) beleid is en wat onze 

ambities zijn. Veel scholen kiezen ervoor om een schoolplan één keer per vier jaar vast te stellen. Wij 

stellen ons schoolplan jaarlijks vast. Beter is het om te spreken over: bijstellen. Onze visie en ons 

beleid dat in dit schoolplan staat beschreven, wordt vastgehouden. Maar de schoolontwikkeling wordt 

voortdurend geëvalueerd en bijgesteld. Zo zijn we cyclisch bezig met het verbeteren van onze 

onderwijskwaliteit. Met behoud van het goede innoveert onze school voortdurend. We willen elk 

schooljaar een beetje beter zijn. 

 

Samen met het team, de MR en de directie is er het laatste half jaar geëvalueerd op de kwaliteit van 

het onderwijs en is er in gezamenlijkheid vastgesteld dat er op de JHS behoefte is aan een duidelijke 

omschrijving en naleving van de onderwijsvisie en missie. In dit document zetten wij de majeure 

verandertrajecten op papier om helder te hebben waar de JHS voor staat en gaat en wat wij onze 

kinderen en ouders leveren.  

 

Wij nemen u in dit document mee langs de pedagogische en didactische principes waaraan ons 

onderwijs wordt opgehangen. Een belangrijke vraag is hierbij: Welke inspanningen leveren wij om de 

onderwijskwaliteit te waarborgen en aan te laten sluiten bij onze populatie? In dit document zal ik dit 

compact en helder formuleren. 

 

 

Tevens is dit document het jaarplan voor het schooljaar 2020– 2021. Daarom zijn in hoofdstuk 7 een 

aantal doelstellingen uitgewerkt en concrete actiepunten beschreven. Binnen het bestuur van 

Amstelwijs is er door de directeuren en de directeur bestuurder afgesproken dat het schooljaarplan niet 

veel aanpassingen behoeft t.o.v. het vorige schooljaar, aangezien het vorige schooljaar door de Corona 

crisis werd onderbroken en school- en teamontwikkelingen zijn doorgeschoven naar het schooljaar 

2020-2021. 

 

Dave Markus, directeur 
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2. Missie en Visie 

2.1 Bestuurlijk kader : Samenvatting richtinggevende visie Amstelwijs 
Op de scholen van Amstelwijs voelt iedereen zich welkom. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, 

afkomstig uit gezinnen met heel verschillende achtergronden, elkaar ontmoeten, respecteren en met 

elkaar optrekken. Ons ideaalbeeld is een maatschappij waar mensen elkaar niet uitsluiten, maar in 

contact zijn met elkaar. Dat willen wij overbrengen op onze kinderen. Zo ontstaat er begrip voor 

elkaar. We vinden het belangrijk dat de kinderen een open en positief-kritische levenshouding 

ontwikkelen. We dagen de kinderen uit om nu en later een bijdrage te leveren aan een duurzame en 

ecologische maatschappij. Passend bij onze identiteit is dat een maatschappij waar niet het 

individualisme, maar gemeenschapszin dominant is. 

 

Primair onderwijs is in de eerste plaats leren lezen, schrijven en rekenen. Maar het onderwijs is véél 

meer dan kennisoverdracht. We willen de kinderen leren voor het leven, voor het leven hier en nu en 

het leven later. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen groeien en zich ontwikkelen. Wij bieden 

onderwijs met een Plus! Wij helpen onze leerlingen bij hun persoonlijke vorming: wie ben ik, waarom 

leer ik, hoe leer ik, wat motiveert me, wat wil ik leren, waar ben ik goed in? 

 

Op onze scholen is er aandacht voor vaardigheden die kennis in belangrijkheid overstijgen. Denk 

bijvoorbeeld aan:  

• Creatief denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Computational thinking 

• Mediawijsheid 

• Communiceren 

• Samenwerken 

• Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) 

• Zelfregulering 

 

Op onze scholen doen we er alles aan om de leerling intrinsiek gemotiveerd te houden om te leren. 

Een belangrijke succesfactor daarvoor is dat het kind eigenaar is van zijn eigen leerproces. We vinden 

het belangrijk dat kinderen een zekere mate van autonomie ervaren: ze kunnen en durven keuzes te 

maken. Het Rijnlands denken (loslaten en vertrouwen) zit in het DNA van Amstelwijs. Het personeel 

ervaart dat en de kinderen ervaren dat. 

 

Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. We willen de kinderen de ruimte geven om uit te 

blinken op allerlei gebieden. Daarom is het onderwijsaanbod zo breed mogelijk: extra aanbod voor 

hoogbegaafden, creatieve activiteiten, leren programmeren, techniek, beweging, filosofie, enz. Op 

allerlei manieren en in allerlei vormen is het beschikbaar op onze scholen. Onze scholen zijn leerrijke 

omgevingen voor de kinderen.  

 

Voor meer informatie zie het Strategisch Beleidsplan Amstelwijs 2018 – 2021. 
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2.2 Missie van onze school  

 

Uniek, dat ben jij! “Groot dromen mag” 
 

Wij laten leerlingen voelen dat ze eigenaar zijn van iets heel bijzonders, namelijk hun unieke talenten, 

interesses en sterke punten. Onze leerlingen ontdekken wat hun unieke talenten, interesses en sterke 

punten zijn. Door dit te ontdekken vergroten de leerlingen hun zelfvertrouwen. Het in beeld brengen 

van de unieke talenten, interesses en sterke punten van leerlingen is gebaseerd op vertrouwen hebben 

in elkaar en het stellen van vooruitstrevende doelen voor elke leerling binnen een gepersonaliseerde 

weektaak. Naast de basale kernvakken als rekenen en taal willen wij dat de leerlingen zich breder 

ontwikkelen en ruimte krijgen om hun talenten, interesses en sterke punten te ontwikkelen. Wij geven 

bewegingsonderwijs, beeldende vorming, maar ook brengen wij de leerlingen in aanraking met 

filosofie, debatteren, presenteren, Engels, wereldoriëntatie, muziek en theater. Met als uiteindelijk doel 

dat al onze leerlingen een bewuste keuze kunnen maken voor het vervolgonderwijs. 

2.3 De ‘plus’ van onze school 
 

Wij maken de leerlingen eigenaar van hun eigen leren.  
 

Met alle leerlingen worden waarderende kindgesprekken gevoerd. Deze gesprekken zijn leidend voor 

een continue ontwikkeling die de leerling doormaakt en waar de leerling zelf in samenspraak met de 

leerkracht op reflecteert. Er wordt ontwikkelingsgerichte feedback gebruikt waardoor de leerlingen de 

betrokkenheid van de leerkrachten ervaren en zij het geloof in eigen kunnen houden en/of 

ontwikkelen. Vanuit een veilige, betrouwbare en rustige basis kunnen wij dan ook de volgende 

beloftes aan de leerlingen maken: 

  
·      Wij kennen jou 

·      Wij zien jou 

·      Wij geloven in jou 

·      Wij bewonderen jou 

 

Onze unieke kracht kenmerkt zich in het feit dat wij procesgericht werken en dat de ontwikkeling van 

het kind leidend is en dat de cognitieve uitkomsten het effect zijn van het op de juiste manier inzetten 

van hun talenten, interesses en sterke punten. 

3. Onderwijskundig beleid 

3.1 Kenmerken school en leerlingenpopulatie  
In het algemeen hebben de scholen van Amstelwijs te maken met twee specifieke aandachtspunten 

v.w.b. de leerlingen die op onze scholen zitten: 

a. Het percentage meer- en hoogbegaafden is bovengemiddeld. 

b. Het aantal niet- Nederlandstalige leerlingen (NT2-leerlingen) neemt de laatste jaren toe. De 

achtergrond van deze leerlingen is zeer divers: leerlingen van expats tot leerlingen waarvan de ouders 
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Berbers (wordt grammaticaal als niet-volwaardige taal gezien) spreken.  Complicerende factor is dat 

veel NT2-leerlingen conform de gewichtenregeling niet in aanmerking komen voor een 

leerlinggewicht, terwijl er thuis geen woord Nederlands wordt gesproken en de ouders zich soms 

bedienen van twee andere vreemde talen. 

  

De Jan Hekmanschool telt op de teldatum (1 oktober 2020) zo’n 440 leerlingen. Deze leerlingen zijn 

verdeeld over 18 groepen. Het openbare karakter van de school stelt dat de school voor iedereen 

toegankelijk is ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of afkomst van de leerlingen. De leerlingen 

op de Jan Hekmanschool zijn voornamelijk afkomstig uit de gemeente Ouderkerk aan de Amstel. Een 

enkeling komt uit omliggende gemeenten. 

Er wordt een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen gehanteerd. Deze standaard wordt ook vanuit 

de Stichting Amstelwijs nagestreefd. De aankomende jaren hanteert de Jan Hekmanschool een 

maximale groepsgrootte van 26 leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd door een team van zo’n 43 

werknemers, waaronder leerkrachten, onderwijsassistenten, gymleraren, een leerkracht beeldende 

vorming, twee ib-ers, een administratief medewerkster, een conciërge en waaraan leiding wordt 

gegeven door twee adjunct directeuren en de directeur.  

 

 Sinds 2011 is de Jan Hekmanschool gehuisvest aan de rand van het dorp. De Jan Hekmanschool 

beschikt over een mooi, modern, overzichtelijk en gezellig gebouw. In het gebouw bevindt zich een 

grote gymzaal annex theaterzaal, kook café, handvaardigheidslokaal en een schoolbibliotheek. 

Aangrenzend aan het gebouw bevindt zich een grote speelplaats. Ook de kinderopvang (Kind & Co) 

en de naschoolse opvang zijn in dit gebouw gehuisvest. 

  

Op de Jan Hekmanschool is er sprake van een hoog uitstroomniveau, dit wil zeggen dat ruim 70% van 

de leerlingen uitstromen met een havo- of vwo-advies en dat we daarmee boven het landelijke 

gemiddelde niveau uitkomen. De Jan Hekmanschool kent weinig niet-Nederlandstalige leerlingen 

(NT-2 leerlingen). De leerlingen die bij binnenkomst matig of geen Nederlands spreken worden óf 

opgenomen in de groep met extra taalondersteuning óf worden aangemeld bij Amsteltaal hetgeen 

vanuit Amstelwijs wordt gefaciliteerd. 

 

3.2 De visie van de school 
“Waartoe leiden wij de leerlingen op?” Deze vraag staat op de Jan Hekmanschool centraal. Daaronder 

hangt de vraag: Welke kennis, houding en vaardigheden hebben de leerlingen nodig om straks als 

sociale, talentvolle, zelfkritische en zelfbewuste leerlingen deel te kunnen nemen aan hun gekozen 

vervolgonderwijs?  

 

Wij zijn van mening dat de leerlingen in een Engelstalige, gedigitaliseerde wereld moeten kunnen 

samenwerken. Waarbij het van groot belang is dat zij hun eigen talenten, interesses en sterke punten 

kunnen inzetten. Ons talent georiënteerd, toekomstgericht en waardevol onderwijs zal onze leerlingen 

daarbij helpen. Dit betekent dat wij ons onderwijs inrichten rondom de unieke talenten, interesses en 

sterke punten van elke leerling. Het is onze opdracht om de leerlingen leerhoudingen en 

leervaardigheden bij te brengen waarmee zij zich straks verder kunnen ontwikkelen in het 

vervolgonderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld om ons heen om mensen vraagt die hun 

talenten, interesses en sterke punten kennen en die d.m.v. hun houding en vaardigheden niet opgeven, 

nieuwsgierig zijn, samenwerken en genieten van leren. In elke leerling schuilen die talenten, interesses 

en sterke punten en wij begeleiden en ondersteunen onze leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen 

hiervan. Door middel van kwalitatief (gepersonaliseerd en adaptieve methodes), toekomstgericht 

(Engels vanaf groep 1 en digitale geletterdheid) en waardevol (Vreedzame School, oog en oor voor de 

ander) onderwijs bereiden wij de leerlingen grondig voor op de vervolgstappen die zij nog gaan 

maken. Wij dragen bij aan het ontwikkelen van competente en autonome leerlingen, waardoor de 
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leerlingen eigenaar worden van hun talent. Het is binnen onze visie van groot belang dat onze 

effectieve directe instructie activerend en coöperatief is. Niet meer uitgaan van principes van de 

leerkracht als zender en de leerlingen als ontvangers. De leerlingen nemen actief deel aan de instructie. 

De leerkracht zal steeds meer een coachende/begeleidende rol gaan krijgen voor de groep. De 

lesmethodes en leermiddelen die wij inzetten zijn adaptief en het onderwijs is gepersonaliseerd. De 

leerlingen worden begeleid bij het goed inzetten van hun talenten en sterke punten en zij worden 

gestimuleerd om op hun eigen niveau hun houding en vaardigheden te ontwikkelen en de kennis uit te 

breiden. Wij geloven in deze visie omdat het onderwijs alle leerlingen op hun eigen niveau aanspreekt. 

Het is van essentieel belang dat de leerlingen meegenomen worden in dit proces. Zij leren doelen 

stellen en met hulp van de leerkracht een pad uit te stippelen om deze doelen ook te bereiken. Qua 

leerlingen zorg betekent dit dat de leerkracht de leerlingen goed moet kennen. De leerlingen en 

leerkrachten bespreken de ontwikkeling in waarderende kindgesprekken waarin de werkpunten voor 

de komende periode besproken worden. Deze gesprekken hebben aan te leren vaardigheden centraal 

staan. De focus ligt veel minder op de te behalen leerresultaten. De zorg zal zich in deze beweging 

mee laten voeren. Het monitoren van leerlingen, het signaleren van en handelen naar een hulpvraag 

zullen centraal blijven staan. Maar de grootste omslag ligt hem in het meenemen van de leerling in dit 

proces.  

 

Wij willen op de Jan Hekmanschool straks kunnen zeggen: 

“Wij praten niet alleen over de leerling, maar wij praten vooral met de leerling.” De leerling is zelf een 

belangrijke schakel in het proces van hulpverlening, ondersteuning en uitdaging. De leerling heeft het 

gevoel dat het gehoord wordt, dat het erbij hoort en dat het wat te zeggen heeft over de eigen groei en 

ontwikkeling en de wijze waarop de leerling de talenten/ sterke punten wil inzetten. 

 

D.m.v. de methode ‘De Vreedzame School’ bereiden wij de leerlingen voor op een pluriforme 

samenleving. De leerlingen worden uitgedaagd om actief deel te nemen aan de vorming van een 

vreedzame gemeenschap op school en daarbuiten, waarbij niemand wordt buitengesloten en iedereen 

van harte welkom is.  

 

3.3 Schoolondersteuningsprofiel:  
Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband Amstelronde maken een ondersteuningsprofiel 

waarin staat beschreven wat de school biedt op het gebied van zorg voor leerlingen hieronder vallen 

ook de leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Het is voor de school en alle partners belangrijk 

om te weten waar de school staat wat betreft de onderwijszorg en wat de mogelijkheden zijn om de 

onderwijszorg te versterken. Het profiel dat nu voor u ligt is opgesteld aan de hand van nieuwe 

richtlijnen van ons samenwerkingsverband en zal daarom qua vorm en inhoud mogelijk afwijken van 

eerder opgestelde plannen.  

 

Gevolgen van passend onderwijs. 

De invoering van de wet passend onderwijs heeft gevolgen gehad op de scholen in Nederland. Zo ook 

voor de Jan Hekmanschool. Wij zien dat de zorg voor leerlingen een andere inhoud krijgt en hier 

willen wij als school op anticiperen. De problematiek van leerlingen wordt meer divers en er wordt 

meer maatwerk geboden in de klassen. De leerkrachten hebben zich meer gespecialiseerd in het 

begeleiden van kinderen met leer- en of gedragsproblemen en de rol van de intern begeleider spitst 

zich steeds meer toe op het ondersteunen van de leerkrachten op het gebied van leerlingenzorg. 

Daarnaast is met het invoeren van de wet op passend onderwijs ook de rol van het 

samenwerkingsverband veranderd. De school kan nu, als leerkrachten en intern begeleiders 

handelingsverlegen zijn, op een laagdrempelige manier expertise de school in halen om de kinderen en 

de leerkrachten te begeleiden. We roepen dan een Ondersteuningsteam bijeen waarin de ouders en in 

groeiende mate ook de leerling belangrijke gesprekspartners zijn. Het gaat per slot over de begeleiding 

van hun kind en zij zijn op hun eigen wijze expert op het gebied van hun zoon of dochter.  
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Basisondersteuning 

Op de Jan Hekmanschool werken wij in een leerstofjaarklassensysteem. Alle groepen werken volgens 

de methode van het handelingsgericht werken en het geven van effectieve directe instructie die 

aansluit bij de schoolpopulatie. In de klassen wordt gewerkt met activerende instructievormen waarbij 

er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen leerlingen. De instructie is verder zo ingericht 

dat de leerkracht de instructie aanpast aan het niveau van de individuele leerling. De leerlingen die 

bovengemiddeld werken krijgen een korte beperkte instructie en gaan op deze manier vlot, zelfstandig 

aan het werk. De andere leerlingen krijgen een iets uitgebreidere instructie en gaan daarna zelf aan de 

slag. De leerkracht organiseert het onderwijs zo dat er tijd is om beide groepen leerlingen aan het werk 

te zetten en kan in kleine setting nog tijd inbouwen om met de sterkere/ zwakkere leerlingen aan de 

instructietafel te werken. De vorderingen van de leerlingen worden gevolgd door de cyclus van het 

handelingsgericht werken. De leerkrachten stellen aan de hand van de doelen per les de plannen voor 

de groep samen. Op basis van deze gegevens geeft de leerkracht instructies en lessen aan de klas. Dan 

volgt een nieuwe ronde toetsen, een nieuwe evaluatie en herhaalt de cyclus van plannen en evalueren 

zich.  Daarnaast is er binnen de basisondersteuning op de Jan Hekmanschool voor alle leerlingen 

adaptieve software aanwezig, de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben allen een Chromebook in 

bruikleen van de school (de leerlingen van de groepen 3 en 4 delen Chromebooks met elkaar). Ook is 

er de afgelopen jaren geïnvesteerd in uitdagende lesmaterialen voor alle leerlingen. Met ingang van dit 

schooljaar hebben alle groepen ook een aantal uren per week de beschikking over een 

onderwijsassistent die in de groep de leerkrachten en de leerlingen ondersteunt. Op sociaal emotioneel 

gebied ondersteunen wij onze leerlingen door de principes van de Vreedzame School aan te bieden en 

uit te dragen. Deze methode richt zich ook op de ontwikkeling en verbetering van de sociale 

competenties van de leerlingen.  

 

Extra ondersteuning 

Op het gebied van de extra ondersteuning zijn er diverse mogelijkheden binnen het onderwijs op de 

Jan Hekmanschool. In de groep kunnen diverse middelen ingezet worden. Hierbij valt te denken aan 

bijvoorbeeld Pictogrammen, time-timer en een dagplanning om te helpen bij taakgerichtheid. 

Wiebelkussens, koptelefoons en een study buddy om de concentratie te bevorderen. Maar ook 

leermiddelen om de verwerking van de taken in de klas te helpen zoals pen grippers, aangepaste 

schrijfmaterialen, I-blocks.  

 

Dyslexie 

Op de Jan Hekmanschool werken wij volgens een dyslexie protocol. De leerlingen die moeite hebben 

met leren lezen en of spelling worden al snel in kaart gebracht op school. Ouders worden al in een 

vroeg stadium betrokken. De leerlingen worden gevolgd in hun leerproces en bij een vermoeden van 

dyslexie worden ouders en leerling begeleid in een diagnostisch proces. Wij maken hiervoor gebruik 

van de externe expertise van Onderwijs Advies. Als leerlingen een diagnose krijgen (ernstige 

enkelvoudige dyslexie op het gebied van lezen of lezen en spelling) dan volgt een intensief traject van 

begeleiding. De Jan Hekmanschool geeft de mogelijkheid om dit traject op school, in ons eigen 

gebouw, te volgen bij een vaste begeleider van Onderwijs Advies. De kosten van dit traject kunnen 

worden vergoed door de gemeente Ouderkerk aan de Amstel. Na het volgen van dit traject blijven de 

leerlingen extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Voor de leerlingen die dergelijke 

ondersteuning nodig hebben heeft de school een Remedial Teacher in dienst. Zij werkt met deze 

leerlingen 1 à 2 keer per week samen om hen extra te ondersteunen.  

 

Gedrag 

Op onze school zijn er ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van 

werkgedrag. Te denken valt bijvoorbeeld aan kinderen met ADHD of een vorm van Autisme. Veel 

van deze ondersteuning vindt plaats in de groepen. Ook heeft de Jan Hekmanschool een 

gedragsspecialist in dienst. De groepsleerkracht kan haar consulteren voor coaching en advies. Ook is 

er voor leerlingen met een gestelde diagnose altijd een korte lijn met ouders en de externe instantie die 

de begeleiding van het kind verzorgd. 
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Hoog- en meerbegaafdheid 
Leerlingen die hoger- of meer begaafd zijn dan gemiddeld behoren tot de doelgroep van de Jan 

Hekman school. Om deze leerlingen en hun leerkrachten te ondersteunen is er een specialist meer- en 

hoogbegaafden. Zij draagt zorg voor het beleid van ons onderwijs aan deze leerlingen. Zij coördineert 

en inspireert door uitdagende werkvormen te initiëren. Daarnaast zorgt zij samen met de leerkrachten 

voor een weektaak op maat. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in de groepen 1 en 2, 

bestaat er een beleidsplan waarmee gewerkt wordt. Er is een externe plusklas in Amstelveen waar 

leerlingen vanaf groep 5 aan deel kunnen nemen. Een dagdeel per week zijn zij daar welkom.  

 

Handelingsverlegenheid 

Ondanks alle expertise van de leerkrachten en intern begeleiders op de Jan Hekmanschool kan het 

gebeuren dat ook wij handelingsverlegen raken in een situatie met een kind. Op dat moment vragen 

wij hulp aan ons samenwerkingsverband Amstelronde. De intern begeleider vult samen met de 

leerkracht een uitgebreid document in, het groeidocument. Daarna wordt er een zogenaamd 

Ondersteuningsteam (OT) bijeengeroepen. Dit team bestaat uit de ouders, de leerkracht, de intern 

begeleider, de leerling (dit is nu nog een uitzondering) de begeleider passend onderwijs en de 

onderwijsspecialist. De laatste twee genoemden zijn experts die afgevaardigd worden door ons 

samenwerkingsverband. In een gesprek worden de mogelijkheden verkend en worden doelen gesteld 

passend bij het plan van aanpak. De leerling en/ of leerkracht krijgen dan gedurende een bepaalde 

periode begeleiding. Deze begeleiding en de resultaten worden regelmatig besproken in een evaluatie 

met het OT. Vaak kunnen we de leerling en leerkracht een passende oplossing aanbieden. In een 

uitzonderlijk geval kan een OT-cyclus ook leiden tot het overplaatsen van een leerling naar een andere 

school of een andere vorm van onderwijs.  

 

Orthopedagoog 
Het komt wel eens voor dat de school aanleiding ziet om inzicht te krijgen in de cognitie van het kind. 

Hiertoe kan dan, na toestemming van de ouders, een onderzoek worden afgenomen. Wij kunnen als 

school gebruik maken van de expertise van een orthopedagoog van ons samenwerkingsverband. Zij 

kan het intelligentieonderzoek afnemen op school. Ook het bespreken van het onderzoek en het 

doornemen van het verslag gebeurt op school. Het verslag van het onderzoek zal na afloop worden 

opgenomen in het schooldossier van het kind.  

 

Externe partners 
Als school zijn wij graag nauw betrokken bij de groei en ontwikkeling van het kind. Het kan zijn dat 

een kind nog trajecten volgt buiten de schoolse setting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fysiotherapie, 

ergotherapie of een training bij een kindercoach. Ook kan het voorkomen dat een kind voor verdiepte 

diagnostiek is doorverwezen naar een extern onderzoeksinstituut. Als school zijn wij graag op de 

hoogte van deze ondersteuning ook al vallen ze niet direct onder onze verantwoordelijkheid. Als het 

noodzakelijk of wenselijk is dan zijn wij meer dan bereid om met de ouders mee te denken en te 

overleggen met de externe partner.  

3.4 Het onderwijsaanbod 

-  

Vak Methode Leerjaar 

Rekenen  Schatkist 1 2       

Taal Schatkist 1 2       

Aanvankelijk lezen Lijn 3   3      

Begrijpend lezen Leeslink    4 5 6 7 8 

Technisch lezen Estafette    4 5 6 7 8 

Taal Staal     4 5 6 7 8 

Schrijven Klinkers   3 4 5 6 7 8 
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Rekenen Wereld in Getallen 5, Snappet    3 4 5 6 7 8 

Aardrijkskunde  Blink    3 4 5 6 7 8 

Geschiedenis Blink    3 4 5 6 7 8 

Natuur Blink    3 4 5 6 7 8 

Techniek Natuniek     5    

Verkeer Wijzer op weg + educatielijn 

VVN 

   4 5 6 7 8 

Engels Stepping Stone Junior 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bewegingsonderwijs Lessen bewegingsonderwijs 1 2 3 4 5 6 7 8 

Expressie Moet je doen 1 2 3 4 5 6 7 8 

Burgerschapsvorming Vreedzame School 1 2 3 4 5 6 7 8 

Wij werken d.m.v. het werken met deze methodes kerndoel dekkend.  

 

 

 

 

 

Onze onderwijs ambitie: 

 

Het onderwijsaanbod is de afgelopen periode getransformeerd van leerkracht gestuurd onderwijs 

naar adaptief, activerend en coöperatief onderwijs. Het aanbod is aangepast op de behoefte van 

elke individuele leerling en is uitdagend geformuleerd. Het proces van het onderwijs wordt 

leidend t.o.v. het eindproduct. Leerkrachten communiceren met leerlingen n.a.v. de uitkomsten 

van de ontwikkelgesprekken. Deze gesprekken zullen vooral gericht zijn op de talenten, 

interesses, sterke punten, leerhouding en de leervaardigheden van de leerlingen. Executieve 

vaardigheden versus cognitieve eindopbrengsten. De uiteindelijke onderwijs ambitie is dat elke 

leerling eigenaar wordt van zijn/haar eigen leren en dat we samen met de ouders een 

onderwijsklimaat creëren waarbinnen het plezier in leren centraal staat, omdat de leerlingen hun 

talenten, interesses en sterke punten kunnen inzetten. 

 

 

3.5 Pedagogisch en didactisch handelen  

Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht wordt bepaald vanuit onze pedagogische en 

didactische uitgangspunten. Eén van de belangrijke uitgangspunten op school is: ‘Betrokkenheid als 

basis van effectief leren’. Hierbij worden de strategieën van Marzano gebruikt en ingezet. Ons 

pedagogisch en didactisch klimaat wordt gekenmerkt door betrokkenheid op alle niveaus.  De 

leerkrachten zetten dagelijks vier strategieën in om betrokkenheid te genereren: 

 

● De leerkracht gebruikt een effectief tempo 

● De leerkracht toont passie en enthousiasme 

● De leerkracht werkt aan positieve relatie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen 

onderling 

● De leerkracht gebruikt effectieve verbale feedback 

 

Naast dit repertoire wordt de leerkracht ondersteunt door de methode ‘Vreedzame School’ en door de 

literatuur van Marzano. Tevens zal onze interne gedragsspecialist de leerkrachten ondersteunen bij 

vraagstukken over pedagogisch handelen. De leerkrachten gebruiken de pedagogische kijkwijzer 

vanuit de ’Vreedzame School’ om ook zichzelf te monitoren als het gaat om het eigen handelen met 

betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen. 
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Op de Jan Hekmanschool wordt er gewerkt met een gepersonaliseerde weektaak. Hierdoor leren de 

leerlingen zelfstandig te werken en zelf keuzes te maken en zij zijn hierover in gesprek met hun 

leerkracht. De uitkomsten van de waarderende kindgesprekken zijn dan leidend. Door de inzet van de 

gepersonaliseerde weektaken heeft de leerkracht meer ruimte om leerlingen die extra instructie nodig 

hebben deze aandacht ook te geven. Daarnaast wordt er gewerkt met het Activerende Directe 

Instructie-model (ADI). Hiermee krijgen leerlingen op meerdere niveaus instructie. Er zijn kinderen 

die aan een korte instructie voldoende hebben. Andere kinderen hebben een verlengde instructie aan 

de instructietafel nodig. Zo komt de leerkracht de verschillende leerlingen tegemoet in hun 

ondersteuningsbehoeften. De leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten en sterke punten in te 

zetten, nieuwsgierig te zijn, niet op te geven, samen te werken en te genieten van leren. Belangrijkste 

doel is om de leerlingen te ‘leren leren’. Er zijn op onze school veel leerlingen die in aanmerking 

komen voor verdiepende en uitdagende stof. De meerbegaafden specialisten zullen in de klassen de 

leerkrachten ondersteunen.  Dit jaar zullen wij deze transitie doorvoeren met als doel: Het onderwijs 

adaptief voor alle kinderen in de klas inrichten en vormgeven. Waarbij kinderen worden aangespoord 

om verantwoordelijkheden te dragen en betrokkenheid te voelen.  

 

 

Het is onze ambitie om het onderwijs veilig en adaptief in te richten, waardoor de leerlingen 

eigenaar worden van hun eigen leren en zij een grote betrokkenheid uitstralen naar hun leren en 

andere leerlingen op school.  De leerkrachten voeren waarderende kindgesprekken met 

leerlingen. Deze gesprekken zijn leidend voor de continue ontwikkeling die de leerlingen 

doormaken en waar zij samen met de leerkracht op reflecteren. Vanuit een veilige, vertrouwde en 

rustige basis wordt er procesgericht gewerkt en is de ontwikkeling van ieder individu leidend en 

zijn de cognitieve uitkomsten het effect van het doorlopen proces.   

 

 

3.6 Veiligheidsbeleid  
De sociale en fysieke veiligheid van kinderen, ouders en werknemers van de school moet altijd 

gewaarborgd zijn. Als school doen wij hier alles aan en hebben wij ook voor het aankomende 

schooljaar een aantal belangrijke zaken rondom ons veiligheidsbeleid uitgezet. 

 

De sociale veiligheid van de kinderen wordt bewaakt door het gebruik van de methode ‘De 

Vreedzame School’. Hierbij zetten wij tijdens de lessen de veiligheidsthermometer in, waardoor wij de 

sociale veiligheid monitoren. Verder monitoren wij twee keer per jaar de sociale veiligheid van de 

leerlingen van groep 3 t/m 8 m.b.v. IEP (Hart en Handen) Tevens is er op school een pestprotocol 

aanwezig. 

 

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij op school een gedragsspecialist werken die als anti-pest 

coördinator en contactpersoon voor de kinderen laagdrempelig aanwezig zal zijn in school. 

 

Op 11 september 2018 heeft er een Risico-Inventarisatie & Evaluatie op school plaatsgevonden in het 

bijzijn van Byke van het bestuurskantoor. Maaike Klaver zal als leerkracht verantwoordelijk zijn voor 

de BHV en zij zal hierbij de rol als veiligheidscoördinator op zich nemen. Zij zorgt tevens voor een 

duidelijke ongevallenregistratie en het borgen van het beleid aangaande medicijngebruik en allergieën. 

De uitkomsten van de risico-inventarisatie zijn in het plan van aanpak meegenomen. 

 

In februari 2018 is de tevredenheid enquête afgenomen op de JHS. Hieruit kwam naar voren dat de 

ouders het gevoel hadden dat de Vreedzame School principes niet meer helder en transparant waren. 

Ik heb hier vorig schooljaar meteen naar gehandeld door een gedragsprotocol op te stellen en dit heb 

ik na goedkeuring van de MR opnieuw binnen de school geïntroduceerd. Verder heb ik aangeven, 

mede door de vele wisselingen van leerkrachten de laatste jaren, dat de Vreedzame school opnieuw 

gepositioneerd moet worden binnen onze school. Onze gedragsspecialist heeft als taak gekregen om 

dit plan uit te werken en samen met alle betrokkenen van de school handen en voeten te geven. De 
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gedragsspecialist zal in 2019-2020 deze rol houden en in klassen worden ingezet om alle kinderen 

veilig naar school te laten gaan. In juni 2020 hebben wij de leerlingtevredenheidspeiling in groep 6 en 

7 afgenomen. 

 

Binnen onze Hekapp zullen wij dit jaar een item opvoeren waarbinnen ons schoolveiligheidsplan een 

plek krijgt en waar iedereen alle protocollen en afspraken op het gebied van veiligheid kan inzien. 

Zie voor meer info over het algemene ARBO- en Veiligheidsbeleid het Amstelwijsdocument “VGW-

beleid”.  

 3.7 Zicht op ontwikkeling en de begeleiding van leerlingen.  
 

Toetsing: 

 

De methode afhankelijke toetsen 
De methode afhankelijke toetsen worden na elk thema, eenheid of blok afgenomen.  

 

De methode onafhankelijke toetsen 
De methode onafhankelijke toetsen worden één tot drie keer per jaar volgens de toets kalender 

afgenomen.  

Jan Hekmanschool toetst leerlingen met methode onafhankelijke toetsen op de volgende gebieden: 

● IEP 

 

Diagnostische toetsen 

● Schoolvaardigheidstoetsen (BOOM) om het niveau van een leerling of een hele groep nader te 

bepalen. 

● PDO’s ( mbv. o.a. PI dictees, toetsen Struiksma, EMT/Klepel, UGT) worden afgenomen door 

de IB’er 

Overige toetsen 

De psychologische onderzoeken (WISC/ SON) en de NIO (voor leerlingen van groep 8)worden door 

externe professionals afgenomen. 

 

Kleuterverlenging 
In de groepen 1-2 hebben we een speciale zorgstructuur opgezet om de ontwikkelingen van het jonge 

kind goed te kunnen volgen en te begeleiden. De ontwikkelingslijnen van het leerlingvolgsysteem 

“KIJK” werden tot nu toe hiervoor gebruikt. Met ingang van dit schooljaar, hanteren we i.p.v. “KIJK” 

de Leerlijnen Jonge Kind (ParnasSys). We letten extra op de ontwikkeling van kinderen die in de 

maanden juli, augustus en september jarig zijn, de zogenaamde “zomerkinderen”, en zeker op de 

ontwikkeling van de kinderen die in de maanden oktober, november en december jarig zijn, de 

zogenaamde “herfstkinderen”. 

Bij het bepalen of de doorgaande ontwikkeling van een oudste kleuter gebaat is bij een overgang naar 

groep drie, wordt gebruik gemaakt van de invulling van ontwikkelingslijnen in ParnasSys. Een jaar 

extra kleuteren kan overwogen worden als een kind nog niet voldoet aan alle gestelde criteria aan het 

eind van groep twee. In deze overweging worden meegenomen de sociaal-emotionele ontwikkeling, 

de cognitieve ontwikkeling (beginnende geletterdheid), werkhouding, interactie met leeftijdsgenootjes 

en volwassenen, ontwikkeling fijne motoriek en zintuiglijke waarneming (visueel en auditief). 

Om te voorkomen dat kinderen kleuterverlenging nodig hebben, zetten we in op wat wij als meest 

effectief ervaren namelijk gedifferentieerd onderwijs in kleine groepen (kleine kring) met extra 

instructie voor de kinderen die dat nodig hebben, gericht op de gestelde doelen voor de groep. De 

leerkrachten maken een aangepast programma voor de zwakkere leerlingen. De onderwijsassistent 

biedt daarnaast extra (buiten de groep) aan zwakke leerlingen voorschotbenadering.  Het besluit tot 

overgang naar groep drie wordt zorgvuldig en in overleg met de ouders genomen. Indien de school en 

de ouders niet tot overeenstemming komen, is de stem van de school doorslaggevend. 

 

Doublures 3 t/m 8  
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De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken 

ontwikkeling. Kwaliteitsaspect 13 van het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs stelt: 

"leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar. Het is echter 

mogelijk dat een kind een vertraagde dan wel versnelde ontwikkeling doorloopt en meer of minder tijd 

nodig heeft voor de basisschool dan acht jaar. Zittenblijven blijkt in het algemeen minder gunstig dan 

gedacht. Vooral op langere termijn heeft het een negatief effect op de schoolse prestaties en 

schoolloopbaan van de zittenblijvers. Om dit te voorkomen proberen we een ruim pakket aan extra 

ondersteuning te bieden. De sleutel naar succes denken wij te vinden in: meer op maat gesneden 

onderwijs en intensieve leerlingbegeleiding. De intern begeleider denkt mee hoe dit concreet vorm 

gegeven wordt door onder andere de inzet van de onderwijsassistent die extra instructie biedt en het 

opstellen van passende plannen (OPP o.a.). Ouders worden meegenomen in dit proces van 

begeleiding. Wanneer er ondanks alle interventies toch een doublure noodzakelijk wordt geacht, zal de 

school hierin bij twijfel van de kant van ouders, het doorslaggevende besluit nemen.  

 

Zorgstructuur 
Zorg wordt op onze school onderverdeeld in vijf verschillende niveaus: 

● Niveau 1: algemene zorg voor kinderen zonder specifieke problemen. 

● Niveau 2: extra hulp bij een kleine leerachterstand of een gedragsprobleem dat op korte 

termijn op te lossen is. 

● Niveau 3: speciale zorg door middel van een individueel plan. 

Het plan wordt gemaakt na overleg met de IB-er ( bv. OPP) 

● Niveau 4: speciale zorg na extern onderzoek. Het handelingsplan wordt samen met de intern 

begeleider of een deskundige van buitenaf opgesteld (fysio/logopedie/ SWV). 

● Niveau 5: aanvragen van extra ondersteuning/ arrangement (cluster 2 en 3) of TLV voor sbo 

of so plaatsing 

  

De verdeling in deze niveaus stelt ons in staat om helder te beoordelen of een hulpvraag 

ernstig is en of we het nodig is om hulp te vragen bij ondersteunende instanties of dat het 

noodzakelijk is om een leerling te gaan doorverwijzen. In de praktijk merken we dat we deze 

niveaus vooral hanteren als richtlijn en dat er in overleg met ouders, collega’s en 

ondersteuners uit het samenwerkingsverband vaak nog veel mogelijk is binnen de niveaus van 

zorg. 

             Globaal verloopt de zorgroute als volgt: 
- De leerkracht en/of de ouders signaleren een achterstand in leren of een uitdaging op 

het gebied van gedrag. De leerkracht is bij zorgen altijd het eerste aanspreekpunt voor 

de ouders. Leerkracht stelt de intern begeleider op de hoogte. 

- Er wordt in de klas hulp geboden als dit mogelijk is met behulp van een kortdurend 

handelingsplan. Blijkt dit niet mogelijk of niet effectief te zijn dan wordt de intern 

begeleider actief betrokken. (niveau 2) 

- Mocht verdere hulp in de setting van de school niet voldoende zijn dan vragen we als 

school hulp aan het samenwerkingsverband en stellen we een groeidocument op. Er 

volgt een cyclus van gesprekken en hulpverlening met behulp van de begeleider 

passend onderwijs. (niveau 3) 

- Soms blijkt dat ook deze hulpverlening niet afdoende is of dat er meer speelt bij een 

kind. Dan vragen wij ouders om met hun kind hulp te zoeken bij een externe 

specialist. (niveau 4) 

- Mocht de problematiek dusdanig groot zijn dat wij het kind niet voldoende kunnen 

ondersteunen op de Jan Hekmanschool dan kunnen wij verwijzen naar andere vormen 

van onderwijs zoals bijvoorbeeld het SBO. Deze stap wordt altijd voorafgegaan door 

een cyclus met het Ondersteuningsteam en het proces wordt goed begeleid door de 

intern begeleiders en specialisten van het samenwerkingsverband. (niveau 5) 

 

       Beeldcoach 

https://wij-leren.nl/handelingsplan.php
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Eén specifiek daartoe opgeleide leerkracht is 1 dag per week vrij geroosterd om per toerbeurt in 

alle groepen te filmen. De groepsleerkrachten kunnen van haar expertise gebruik maken als zij een 

vraag hebben op pedagogisch- en/of didactisch gebied. De beelden worden niet gebruikt door 

derden en zijn alleen bestemd voor de leerkracht en de coach. Als er een hulpvraag komt omtrent 

de interactie tussen een specifieke leerling en de leerkracht zal altijd toestemming aan de ouders 

voor het filmen gevraagd worden. Dit jaar is de hulpvraag vanuit school geformuleerd en deze 

richt zich op het begeleiden van de leerkrachten op het gebied van activerende instructie vormen. 

        

 

 

Samenwerking met externe partners 

 
Het gebeurt ook regelmatig dat een kind trajecten volgt buiten de schoolse setting. Denk aan 

bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of een training bij een kindercoach, 

orthopedagoog of psycholoog. De intern begeleiders hebben in de meeste gevallen ook contact 

met hen over het verloop van de begeleiding. Daarnaast komt de ouder-kindcoach gedurende een 

aantal uren per week op school (meestal) tijdens de schooluren om in een klein groepje met 

kinderen (bv. rots & water training) of individueel met één kind aan de slag te gaan.  

In Ouderkerk bestaat een vrijwilligerscentrale: “Buurt Gezin”. De coördinator overlegt met de 

IB’ers welke gezinnen geholpen zouden kunnen worden door de steun van vrijwilligers.  

De hulp aan dyslectische kinderen via ONL vindt onder schooltijd plaats. De intern begeleiders 

bespreken 3 keer per jaar met de schoolverpleegkundige en de ouder-kind coach kinderen die 

problemen hebben met bv. hun gezondheid of de thuissituatie tijdens ZAT overleggen.  

Met de specialist hoogbegaafdheid van de externe plusklas overlegt de IB’er  jaarlijks over 

aanname van nieuwe kinderen. De schoolarts wordt geraadpleegd als het om medische zaken 

gaat.  

Voor verdiepte diagnostiek naar gedrag werken we samen met verschillende instanties waaronder: 

het Kabouterhuis, Invivo Kids en UvA-minds.  

Er zijn regelmatig kinderen die op school naar huiswerkbegeleiding gaan (Smile). Met de 

coördinatoren worden regelmatig afspraken gemaakt over inhoud en methodiek van het aanbod 

dat ze bieden.  

Tegenover onze school ligt “Ons Tweede Thuis”. We proberen onderling contacten uit te 

wisselen. Kinderen gaan er bv. op bezoek of geven er een voorstelling. Andersom kunnen 

bewoners ook activiteiten bij ons bijwonen. De wederzijdse contacten verlopen  nu nog 

leerkrachtafhankelijk en het is de bedoeling om deze een structureel karakter te aan geven.  

 

Gewenste situatie: eigen ambitie van de school t.a.v. zicht op ontwikkeling en begeleiding  
We willen Professionalisering van het personeel stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat het 

personeel op de Jan Hekmanschool zich blijft ontwikkelen. Het onderwijs is een steeds 

veranderend vakgebied waar het van groot belang is dat de leerkracht op de hoogte is en blijft van 

de laatste ontwikkelingen. Hoe doen wij dat? 

● We hebben een aantal specialisten in huis waaronder:  

taalspecialist, leesspecialist, cultuurspecialist, rekenspecialist, MRT ‘er, gedragsspecialist, 

specialist Engels, een beeldcoach, meer- en hoogbegaafden specialist en een leerkracht 

beeldende vorming.  Doel is dat zij collega’s coachen, kennis doorgeven en beleid maken om 

het vak verder te verbreden door samen met collega’s in een werkgroep beleid te ontwerpen 

voor de JHS.  

● Gedurende het schooljaar vindt teamscholing plaats waarbij diverse onderwerpen centraal 

staan. Hiervoor worden ook indien nodig experts van buitenaf ingehuurd. De komende periode 

zal de nadruk vooral liggen op de vaardigheden die nodig zijn om als leerkracht adequaat bij 

te dragen aan het ontwikkelen van de 21st century skills bij de kinderen.  

● Wij kunnen als medewerkers van Amstelwijs ook gebruik maken van scholing die door onze 

onderwijsstichting wordt aangeboden. Er zijn jaarlijks thema middagen waarvoor iedereen 

zich kan inschrijven.  
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●  Door het volgen van externe opleidingen mbv scholingsbudget of de lerarenbeurs hopen we 

dat onze leerkrachten zich didactisch en/of pedagogisch steeds meer bekwamen in hun vak 

 

 

 

 

Gewenste situatie: 

Onze ambitie m.b.t. ons zicht op ontwikkeling en begeleiding ligt vooral op het gebied van het 

betrekken van de leerling bij het eigen leerproces: eigenaarschap van de leerling. Door middel 

van kindgesprekken helpen we de leerlingen hun eigen (realistische) leerdoelen te formuleren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de mate waarin wij kinderen laten werken vanuit dat waar ze goed in 

zijn en waar ze plezier aan beleven, de beste voorspeller is van betrokkenheid en effectiviteit. 

Wij denken dat talent en werkplezier heel goed samengaan, mits de leerlingen weten hoe zij meer 

plezier kunnen beleven aan leren vanuit een betrokken houding. 

 

 

 

3.8 Samenwerking met ouders t.a.v. onderwijs en de ontwikkeling van hun kind.  
Op de Jan Hekmanschool hanteren wij meerdere manieren om met ouders de samenwerking aan te 

gaan m.b.t. het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind.  

 

Als school hebben wij te maken met diverse partners binnen ons passend onderwijs. Verreweg de 

belangrijkste rol is weggelegd voor de ouders van onze leerlingen. Zij zijn een belangrijke schakel in 

het al dan niet slagen van de te organiseren zorg. Wij streven ernaar ouders in een vroeg stadium te 

betrekken bij de zorg rondom hun kind. Daarbij is heldere communicatie en het uitspreken van 

wederzijdse verwachtingen van groot belang. 

Ouders hebben altijd de mogelijkheid in contact te treden met de school. Er zijn echter ook een aantal 

vaste momenten per schooljaar waarop ouders uitgenodigd worden om met de school in gesprek te 

gaan over (en vaak ook met) hun kind. Hiernaast worden ouders op de hoogte gesteld wanneer er 

ontwikkelgesprekken plaatsvinden met hun kind.  Ouderparticipatie is op onze school van groot 

belang. Zitting nemen in de ouderraad, helpen bij excursies, het luizenpluizen, de 

medezeggenschapsraad, allemaal zaken die we zonder ouders niet zouden kunnen organiseren. We 

proberen ouders hier ook actief voor te benaderen en zo de participatie te verhogen.  

 

 

Contact met ouders: 

 
● Informatieavond: Op 1 september 2020 wordt er tijdens de informatieavond actief ingezoomd 

op de samenwerking met ouders en daarbij spelen wederzijdse verwachtingen een grote rol.  

 

● Oudergesprekken: Er zijn drie vaste momenten (nov/feb/juni) waarop wij met ouders praten 

over de ontwikkeling van hun kind. De input voor deze gesprekken halen wij uit de 

ontwikkelgesprekken met de kinderen, eigen bevindingen en uit de ouders. Gezamenlijk 

praten over de ontwikkeling van het kind creëert een gevoel van samenwerking. 

 

● De ouderraad: Op de Jan Hekmanschool neemt de ouderraad een belangrijke rol in als het gaat 

om samenwerking tussen ouders en school. Tijdens de informatieavond zal de OR zich kort 

presenteren en het belang van de OR schetsen aan alle betrokkenen. De visie op de rol van de 

OR binnen onze school zal hier gedeeld worden met alle betrokkenen met als doel; 

Samenwerking genereren.  

 

● De MR: Op de Jan Hekmanschool is de MR een belangrijk orgaan, waarbij de school 

verantwoording aflegt over allerlei zaken die direct betrekking hebben op de organisatie als 
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geheel. De MR houdt ouders middels een nieuwsbrief op de hoogte van hetgeen er tijdens de 

MR-vergaderingen besproken is.  

 

 

Het is onze ambitie om samen met de ouders van de school een klimaat te creëren waarbinnen de 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zetten in op verbinding en vertrouwen om van 

daaruit een veilige en rustige basis voor de kinderen te creëren. Door middel van heldere 

communicatie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te voelen ontstaat samenwerking. Het is 

onze ambitie dat ouders op meerdere terreinen binnen de school de samenwerking met ons 

aangaan (OR, Vreedzame school, Dyslexie) en wij samen een bijdrage leveren aan het 

ontwikkelen van competente, autonome en trotse leerlingen. 

 

 

3.9 Extra financiële bijdragen t.b.v. het onderwijs 
Onze school accepteert naast de vrijwillige ouderbijdrage en de gelden die gebaseerd zijn op de 

onderwijswetgeving geen financiële bijdragen van derden om (onderwijskundige) activiteiten onder 

schooltijd te beleggen.  

 

Ook vragen wij van ouders geen financiële bijdragen voor extra onderwijskundige activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld het onderwijs in de plusgroepen. 

 

De gemeente waar onze school onder valt, biedt jaarlijks de mogelijkheid om een 

kwaliteitsimpulssubsidie aan te vragen voor onderwijskundige activiteiten. Wanneer wij daar gebruik 

van maken, stellen wij een subsidieaanvraag op over een onderwerp dat aansluit bij onze 

schoolontwikkeling en met activiteiten die passen bij ons onderwijskundig concept.  
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4. Personeelsbeleid 

4.1 Algemeen 
De leerlingen leren onder leiding van een leerkracht. De leerkracht kan het leren stimuleren en 

bevorderen. Dat doet hij door de leerlingen duidelijke feed-up, feedback, feed forward te geven. Ook 

onderzoeken de leerkrachten het effect van hun handelen op het leren en ontwikkelen van de 

leerlingen: de leerkrachten vertonen zelfreflectie. 

Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stimuleren hen boven zichzelf uit 

te groeien (growth-mindset). De leerkrachten investeren in een goede pedagogische relatie met de 

leerlingen. Onze medewerkers zijn critical friends van elkaar. 

 

Wat verwacht de school didactisch van een leerkracht? Is er een instructiemodel gekozen?  

Wat verwacht de school pedagogisch van een leerkracht?  

 

Zie paragraaf 3.5 

4.2 Betrouwbaar, betrokken en fair werkgeverschap 
We hebben oog voor de menselijke maat. Daarom voeren we overleg over zaken als de jaartaak en het 

verzuim. Normen en protocollen zijn daarin niet leidend, maar het gedrag en de houding van zowel de 

kant van de werkgever als de werknemer. Wij passen de Cao ruimhartig toe, om op die wijze een 

bijdrage te leveren aan een goed werkklimaat, waarin ‘geven en nemen’ in balans zijn. 

We vragen kwaliteit en voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers. Daar spreken we elkaar op 

aan. Dat faciliteren wij ook. Zo bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning en coaching aan startende 

leerkrachten, zodat zij zich van startbekwaam naar basisbekwaam kunnen ontwikkelen.  

4.3 Gesprekkencyclus vanuit waarderend onderzoek 
Het waarderende onderzoek vormt de basis van de professionele kwaliteitsdialoog tussen de directie 

en de medewerkers. De kijk op het functioneren heeft een meer toekomstgericht karakter i.p.v. een 

terugkijkend karakter. Een professionele dialoog waarbij vanuit de waarheid van de werknemer en de 

waarheid van de leidinggevende een gezamenlijke werkelijkheid ontstaat. De kwaliteiten van de 

professional staan centraal en worden in de toekomst ingezet binnen de school. Door deze gesprekken 

ontstaat oprechte waardering en dit zal ervoor zorgen dat leerkrachten zich gezien voelen. Dit zal ertoe 

bijdragen dat medewerkers hun talenten laten zien en inzetten binnen de school. Het denken in 

positieve afwijkingen ten opzichte van een norm geeft energie en leidt vaker tot vernieuwing en 

inspiratie. 

 

 

 

Het is onze ambitie om veel meer tijd te gaan besteden aan continue persoonlijke ontwikkeling 

van onze professionals, bijvoorbeeld door het werken met leerteams/werkgroepen. Vanuit het 

waarderend onderzoek wordt ingezoomd op motivatie, eigenaarschap en ontwikkeling van de 

individuele leerkracht. 

 

 

4.3 Functiewaardering 
Sinds 1 augustus 2020 is er een nieuw functieboek binnen Amstelwijs. Het oude functieboek was meer 

dan 7 jaar oud en de nieuwe Cao PO 2019-2020 zorgt voor ingrijpende wijzigingen in het 

functiebouwwerk PO.  

 

Zie voor verdere uitleg Functieboek Amstelwijs 
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4.4. Werkdruk 
Leerkrachten ervaren doorgaans een hoge werkdruk. Om hier enigszins aan tegemoet te komen, 

hanteert Amstelwijs de volgende afspraken v.w.b. het werkrooster: 

▪ Een werknemer wordt maximaal 8 uur per dag ingeroosterd.   

▪ Verspreid over het schooljaar worden er meerdere dagen of dagdelen gepland, waarop de 

kinderen vrij zijn en alle teamleden aanwezig.  

▪ Deze werkdagen (kinderen wel vrij, medewerkers niet) worden in overleg tussen directeur en 

team aantoonbaar ingezet voor werkdrukverlaging. Er wordt aangegeven voor welke taken 

deze dagen zijn bedoeld.  

▪ De uren voor Duurzame Inzetbaarheid mogen in onderling overleg tussen de leidinggevende 

en de werknemer door de leerkracht óók gebruikt worden als extra tijd t.b.v. het voor- en 

nawerk van de lesuren (alle taken die onder de opslagfactor vallen). 

▪ JHS specifieke maatregelen: 

▪ Bij 28 leerlingen of meer 45% opslagfactor 

▪ Compensatie uren inzetten in meivakantie  

▪ Extra uren om rapporten te schrijven 

▪ Taakbeleid versoepelen en meer mensen op taken zetten 

 

M.i.v. 1 augustus 2020 wordt het nieuwe budget werkdrukverlichting ingezet voor: 

De volgende werkdruk verlichtende maatregelen zijn vanaf dit schooljaar, na toestemming van de 

PMR, van kracht: 

● Gymdocent kleuters  

● Specialist Engels (Engels groep 1 t/m 8) 

● Onderwijsassistenten (meer handen in de klas) 

● Leerkracht Beeldende Vorming 

 

4.5 Bevoegd en bekwaam 

4.5.1 Bevoegd 
Onze school benoemd alleen leerkrachten die voldoen aan één van de volgende eisen: 

1. In bezit van een PABO-diploma 

2. Een door student, school en PABO ondertekende leer-/werkovereenkomst (LIO) 

3. PABO4-studenten die 180 studiepunten hebben behaald en het startbekwaamheidsgesprek op 

de PABO met positief gevolg hebben afgelegd. 

4. Zij-instromers die een HBO-opleiding hebben afgerond, het geschiktheidsonderzoek met 

positief resultaat heeft doorlopen en studerend is voor een PABO-certificaat. 

4.5.2 Bekwaam   
Voor startende leerkrachten hebben we een uitgebreid ondersteuningsprogramma om ze van Start 

bekwame naar Basisbekwame leerkrachten te laten ontwikkelen. Naast begeleiding op schoolniveau, 

krijgen ze coaching door één van de drie gecertificeerde Amstelwijs coaches. Tevens zijn er voor hen 

bovenschoolse bijeenkomsten waar ruimte is voor intervisie en nascholing door externe deskundigen 

op het gebied van klassenmanagement, oudergesprekken, etc. 

 

Leraren die behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding of coaching, krijgen deze uiteraard. De 

school kan daar andere middelen (personeelsbeleid) voor inzetten of eventueel een beroep doen op 

bovenschoolse budgetten. Amstelwijs biedt in het kader van de ARBO ook eventueel een 

tegemoetkoming in de kosten die een werknemer maakt bij de begeleiding door een professionele 

zorgverlener.  

 

Onze school heeft de beschikking over een scholingsbudget ter hoogte van € 500 per FTE. Dit budget 

wordt voornamelijk ingezet voor scholing op teamniveau i.h.k.v. de schoolontwikkeling. 

Personeelsleden die een individuele opleiding willen volgen, stimuleren we zoveel mogelijk om een 

opleiding te volgen die valt onder de lerarenbeurs. 
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Amstelwijs organiseert diverse bovenschoolse netwerkbijeenkomsten voor o.a. ICT-ers, LB-

specialisten, IB-ers, etc.  

 

Op de Jan Hekmanschool werken wij het komende schooljaar verder aan een aantal speerpunten: 

 

● Inzetten van activerende instructievormen en coöperatieve werkvormen 

● Voeren van ontwikkelgesprekken met kinderen (gericht op leerhouding en leervaardigheden) 

● Eigenaarschap van de leerlingen vergroten 

● Vergroten mediawijsheid en ICT-vaardigheden leerlingen en leerkrachten 

● Engels in groep 1 t/m 8 

● Continueren van ‘Vreedzame School’ 

 

 

Om de speerpunten van de Jan Hekmanschool te verwezenlijken hebben wij ook een verandering 

doorgevoerd in de organisatiestructuur. Vanaf dit schooljaar zijn er twee adjuncten werk. Het 

aankomende schooljaar werken wij met vakspecialisten die een werkgroep aansturen en zorgdragen 

voor het naleven van het afgesproken tijdpad om uiteindelijke een proces te kunnen evalueren om tot 

borging te komen.  

 

Om een eenduidige structuur in de school te krijgen maken wij dit jaar ook gebruik van collegiale 

consultatie. Alle leerkrachten kunnen gecoacht worden en krijgen en geven feedback op hun 

pedagogisch en didactisch handelen. 

 

De studiedagen staan dit jaar in het teken van de hierboven beschreven speerpunten. Verder zullen er 

naast bouw- en teamvergaderingen ook parallel- en werkoverleggen (leerteams) plaatsvinden om het 

proces van de veranderingen te monitoren en bij te sturen waar nodig.  

4.6 Verzuimbeleid 
Amstelwijs heeft het zgn. ‘eigen regie-model’. De leidinggevende en de werknemer bespreken in goed 

onderling overleg welke werkzaamheden er wel of niet kunnen worden verricht. En daarbij hanteren 

we meer mogelijkheden dan alleen maar ‘ziek zijn en niet werken’ en ‘niet ziek zijn en wel werken’. 

Desgewenst kan de bedrijfsarts (die Amstelwijs extern inhuurt) om advies worden gevraagd.  

4.7 School specifiek personeelsbeleid 
Binnen de Jan Hekmanschool hebben meerdere personen een specifieke functie gekregen om op die 

manier bij te dragen aan het behalen van onze gestelde doelen op het gebied van de 21e-eeuwse 

vaardigheden: 

 

• Creatief denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Computational thinking 

• Mediawijsheid 

• Communiceren 

• Samenwerken 

• Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) 

• Zelfregulering 

 

Tevens hebben deze personen een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de school specifieke 

speerpunten: 

 

1. Gedragsspecialist: Marloes Bruning blijft het team en de leerlingen begeleiden en 

ondersteunen bij het werken met de Vreedzame school.  Tevens is Marloes de anti-pest 

coördinator. 
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2. ICT specialist: Niels Bakker blijft het team en de leerlingen begeleiden en ondersteunen bij 

onze onderwijsdoelen m.b.t. ICT. 

3. Intern begeleiders: Maaike Klaver en Nienke Egtberts begeleiden en ondersteunen de 

leerkrachten op het gebied van de leerlingenzorg.  

4. Hoog- en meerbegaafden specialisten: Marjan Krop en Linda Jager gaan het team begeleiden 

en ondersteunen bij de aansturing van hoog- en meerbegaafde kinderen.  

5. Taalspecialist: Nienke Egtberts en Sandra van Stuijvenberg gaan het team begeleiden en 

ondersteunen m.b.t. goed eigentijds taal-leesonderwijs.  

6. Beeldende Vorming specialist: Sander ’t Sas gaat de groepen 3 t/m 8 beeldende vorming 

geven en inzoomen op creatief denken en vormgeven. 

7. Bewegingsonderwijs: Luke Saan gaat de groepen 3 t/m 8 bewegingsonderwijs geven en zij 

gaan de leerlijn bewegingsonderwijs vormgeven. Ellen Vergeer gaat de groepen ½ 

bewegingsonderwijs geven. 

8. Engels specialist: Tanja Evers blijft het team begeleiden en ondersteunen m.b.t. het geven van 

Engels in groep 1 t/m 8.  

9. Burgerschapsvorming en Wereldoriëntatie specialist: Jose Klein begeleidt en ondersteunt het 

team bij het realiseren van onze onderwijsdoelen. 

 

4.8 Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding. 
Bij Amstelwijs waren op 1 mei 2018, 9 van de 15 directieleden vrouw (60%). Amstelwijs ziet daarin 

geen aanleiding om beleid te ontwikkelen om meer vrouwen in de directie te krijgen. 

 
Meer informatie over het personeelsbeleid is te vinden in de volgende Amstelwijsdocumenten: 

1. Bestuurlijke kaders uitwerking Cao PO 

2. Beleid Gesprekscyclus en waarderend onderzoek 

3. Functieboek 

4. Incidenteel beloningsbeleid 

5. Begeleiding startende leerkrachten (Van Startbekwaam naar Basisbekwaam) 

6. Klokkenluidersregeling 

7. Gedrags- en omgangscode 

8. VGW-beleid 

9. Verzuimbeleidsplan 

10. Vervangingsbeleid 

11. Masterplan aanpak lerarentekort 
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5. Kwaliteitsbeleid 

5.1 Kwaliteitscultuur op bestuursniveau 
Het bestuur van Amstelwijs is van mening dat het geen meerwaarde heeft en het zelfs ongewenst is als 

op bovenschools niveau nog eens op metaniveau wordt overgedaan wat op leerling-, groep- en 

schoolniveau behoort te gebeuren, namelijk het analyseren van de leerresultaten en doelen formuleren 

voor de te behalen leerresultaten. Tevens is het bestuur van mening dat het monitoren van de 

onderwijskwaliteit door middel van het van de schooldirecteuren verlangen van (uitgebreide) 

managementrapportages, wél de administratieve last, maar niet de kwaliteit verhoogt. Bij Amstelwijs 

ligt de focus daarom op het creëren en bevorderen van een kwaliteitscultuur. Dat gebeurt op de 

volgende wijze: 

 

- Het jaarlijks door de scholen laten vaststellen van een actueel school(jaar)plan dat voldoet aan 

door Amstelwijs geformuleerde criteria (wordt beoordeeld door de kwaliteitsmedewerker). 

- Twee keer per jaar een gesprek tussen de directeur met de kwaliteitsmedewerker over de 

inhoud en voortgang van het school(jaar)plan. 

- Interne audits, met de volgende inhoud: 

a. Antwoord op een door de school geformuleerde onderzoeksvraag, 

b. Globaal onderzoek naar de kwaliteit van de school: Krijgen de kinderen goed les? Leren de 

leerlingen genoeg? Zijn de leerlingen veilig? 

c. Hoe vult de school de richtinggevende visie van Amstelwijs concreet in?  

Om de kwaliteit van de audit te bewaken en te bevorderen, evalueert het team geregeld de 

eigen werkwijze onder begeleiding van een externe deskundige. 

- De schooldirecteur zoveel als mogelijk te faciliteren onderwijskundig leider te kunnen zijn, 

door: 

a. Alle formatieve en financiële risico’s bij hen weg te halen, hen uitsluitend budgethouder te 

laten zijn en hen op hoogwaardige wijze real-time digitaal te rapporteren wat de uitputting van 

deze budgetten is.  

b. een deel van het Directieoverleg te besteden aan een gecertificeerde leergang ‘Waarderend 

Onderzoek’ 

- Eens per twee jaar o.l.v. een externe deskundige een QuickScan doen van onze scholen aan de 

hand van de standaarden van het toezichtkader van de onderwijsinspectie. 

 

5.2 Kwaliteitscultuur op schoolniveau 
Onze school werkt continu aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit We doen dit planmatig en 

cyclisch. Dit schooljaarplan maakt onderdeel uit van die cyclus. Jaarlijks bekijken we welke 

verbeteringen zijn bereikt en welke vervolgstappen er nodig zijn. Deze cyclus wordt geïntervenieerd 

door kwaliteitsmetingen. Dat kan zijn een analyse van de leerresultaten, een tevredenheidspeiling of 

een inspectiebezoek.  

 

Door in te zetten op leerteams met vakspecialisten streven wij ernaar om een kwaliteitsimpuls te geven 

aan het onderwijs op de JHS. De cultuur op school is toe aan een transitie op het gebied van 

‘professioneel samenwerken’.  

De leerkrachten worden goed begeleid en ondersteund op alle verschillende terreinen van het 

onderwijs.  Om de kwaliteit te kunnen waarborgen wordt er planmatig en cyclisch gewerkt en nemen 

wij de tijd om met het team te analyseren, te evalueren en te borgen.  

 

Het is onze ambitie dat de kwaliteit van de school zichtbaar wordt in de resultaten van de 

leerlingen, het gedrag van de leerlingen en het welbevinden van de leerlingen, ouders en 

medewerkers van de school. Hiervoor zullen analyses van de leerresultaten, 

ontwikkelgesprekken, tevredenheidspeilingen, audits en vergaderingen worden ingezet om te 

kunnen analyseren en evalueren op onze kwaliteiten en waar mogelijk wordt bij bewezen 

kwaliteitsimpulsen tot borging overgegaan.  
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5.3 Kwaliteitsbewaking op bestuursniveau 
Het bestuur houdt zicht op de onderwijskwaliteit door: 

a. De terugkoppeling van de kwaliteitsmedewerker over de gesprekken over het school(jaar)plan. 

b. Gesprekken met de directeur  

c. Jaarlijks bezoeken aan de MR 

d. Verslagen van schoolbezoeken door de RvT 

e. Rapporten van de interne audits 

f. Bovenschoolse monitor leerresultaten (Ultimview in ParnasSys) 

g. Uitslagen van de tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken 

h. Gesprekken met onderwijsadviseurs die projecten op scholen doen. 

 

Wanneer het bestuur zich zorgen maakt over de onderwijskwaliteit van een school en/of de 

schooldirecteur zelf aangeeft dat er risico’s zijn, krijgt deze school ondersteuning vanuit het bestuur. 

Daartoe zijn de volgende interventies mogelijk: 

a. Twee maanden uitstel om schooljaarplan aan te passen of te herschrijven (met ondersteuning 

door de interne of een externe kwaliteitsmedewerker). 

b. Extra formatie of financiële middelen vanuit het ‘knelpuntenbudget’ of budget ‘Strategisch 

Beleid en projecten’.  

c. Externe begeleiding inhuren ter ondersteuning van de directie (coaching of co-management), 

externe IB-er of co-teaching leerkrachten. Financiering gezamenlijk door school en bestuur. 

d. Schoolanalyse laten opstellen door externen. 

e. Veranderingen in de personele bezetting. 

5.4 Kwaliteitsbewaking op schoolniveau 
De bewaking van de onderwijskwaliteit doen we als volgt: 

1. Op kind-/groepsniveau is de leerkracht de eerste bewaker van de kwaliteit van het onderwijs 

in de klas, de ib-er en het MT houden echter de eindverantwoording als het gaat om de 

kwaliteit van het onderwijs en monitoren dit proces dan ook samen met de leerkracht. 

2. De directeur maakt (samen met de Interne Begeleider) een zelfevaluatie over de behaalde 

resultaten van het afgelopen jaar en bespreken deze met het team. Bij de analyse worden de 

resultaten van de school naast de inspectienormen gehouden en beoordeelt de school a.d.h.v. 

de vaardigheidsgroei het leerrendement dat bereikt is met de leerlingen. 

3. De directeur houdt met elke leerkracht een waarderend gesprek en wordt vooruitgekeken naar 

de toekomst. Tevens woont de directeur tijdens de gesprekkencyclus minimaal één keer een 

les bij. 

4. Om de twee jaar nemen we tevredenheidspeilingen af onder ouders, leerkrachten en 

leerlingen. Aan de hand van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt.  

5. De adviseur Onderwijskwaliteit van Amstelwijs voert twee gesprekken met de directie. Eén 

over het schooljaarplan en één over de vorderingen n.a.v. het schooljaarplan en een 

verkenning op de nieuw te formuleren veranderpunten voor het nieuwe jaar. 

6. Leerkrachten nemen deel aan collegiale consultatie gericht op de speerpunten van ons 

onderwijs. 

7. We streven naar teamsucces 

8. D.m.v. video interactie ondersteunen wij leerkrachten bij het ‘Bewust Bekwaam’ worden in 

hun pedagogisch- en didactisch handelen. 

9. De school werkt aan sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen vanuit de 

principes van de Vreedzame school. De normen en waarden die wij belangrijk vinden leren 

wij de kinderen niet aan in lesjes maar vormen de basis van waaruit wij werken. Onze 

pedagogische- en didactische benadering is een voorbeeld voor de leerlingen en weerspiegelt 

de samenleving waarin iedereen mag zijn wie hij is, waarin autonomie en zelf nadenken 

belangrijk zijn, maar waar je ook leert dat je soms mee gaat met de stroom en dat je moet 

kunnen voldoen aan eisen.  
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Ambitie: Vakspecialisten en de leer (werk) groepen zullen er uiteindelijk toe bijdrage dat de 

kwaliteit van ons onderwijs continu gemonitord wordt. Door het gebruik van een eenduidige 

kijkwijzer, om het pedagogisch en didactisch repertoire van de leerkracht te kunnen scoren, 

hopen wij een kwaliteitsimpuls te geven aan het onderwijs en de begeleiding van leerlingen op de 

JHS. Op alle niveaus (leerlingen, ouders en medewerkers) moet deze impuls voelbaar en 

zichtbaar zijn. Alle betrokkenen rondom de school werken samen en streven gezamenlijk naar 

teamsucces. 

 

 

5.5 verantwoording en dialoog 
Het bestuur publiceert jaarlijks de resultaten van de Eindtoets in het bestuur jaarverslag. Dit bestuur 

jaarverslag wordt besproken met RvT, GMR en de gemeenteraadscommissies ‘Burger en 

Samenleving” van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel. 

 

De onderwijsresultaten van kinderen worden individueel met ouders besproken tijdens 

rapportgesprekken. Waar nodig zullen ouders vaker worden uitgenodigd, of vragen ouders zelf 

gesprekken aan. De IB-ers hebben in deze een controlerende functie m.b.t. het feit of ouders goed 

geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.  

 

De directeur houdt ouders over schoolontwikkelingen via de nieuwsbrief op de hoogte en waar nodig 

worden er schoolbreed informatieavonden gepland, of worden er groepen uitgenodigd.  

 

 

 

Ambitie: De JHS communiceert open en eerlijk met ouders over de ontwikkeling van hun kind 

en over de ontwikkeling van de school. Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt er gebruik 

gemaakt van de Hekapp, een nieuw communicatiemiddel, waarmee wij de interactie tussen 

school en ouders optimaliseren. Er wordt drie keer per jaar met ouders gesproken over de 

ontwikkeling van hun kind en bij het laatste gesprek zal het kind vanaf groep 4 aanwezig zijn. 

 

 

5.6 Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
Aan de hand van de uitkomsten van de schoolanalyse/zelfevaluatie (zie hoofdstuk 6) en de 

geformuleerde ambities in de groene tekstvakken wordt bepaald welke verbeter onderwerpen de 

aandacht behoeven. De school kiest jaarlijks niet meer dan drie majeure verander onderwerpen. I.v.m. 

het Coronatijdperk is er dit jaar voor gekozen om niet drie nieuwe veranderthema’s toe te voegen, 

maar om voort te borduren op het vorige schooljaar. Dit was namelijk niet af en de veranderthema’s 

verdienen blijvende aandacht in dit schooljaar. 

5.7 Het borgen van de kwaliteit van het onderwijs 
Alle verbeteringen leiden uiteindelijk tot een verandering in werkwijze, didactiek of leerstofaanbod. 

Deze veranderingen worden geborgd door (ver-)nieuwde afspraken vast te leggen in de diverse 

schooldocumenten: 

 

● Het schooljaarplan 

● De schoolgids 

● Taalbeleidsplan 

● Rekenbeleidsplan 

● ict-beleidsplan 

● zorgplanbeleid 



 

 pag. 24 
 

 

 

6.  Zelfevaluatie  

 

6.1 Analyse leerresultaten 
 

 Analyse leerresultaten 2019-2020: Schoolplan Jan Hekmanschool. 

Inleiding en motivatie: 

In schooljaar 2019-2020 hebben wij op de Jan Hekmanschool de keuze gemaakt om te gaan werken 

met het IEP leerlingvolgsysteem. In schooljaar 2020-2021 zullen wij ook de IEP eindtoets gaan 

afnemen bij onze leerlingen. Hiermee stoppen wij volledig met het afnemen van de LVS toetsen van 

CITO. Uitzondering hierop zijn de toetsen voor het technisch lezen (AVI-DMT) omdat de instanties die 

onderzoek doen naar dyslexie nog niet zijn ingesteld op andere toetsen dan de bovengenoemde om 

een diagnose te stellen m.b.t. dyslexie.  

Op de Jan Hekmanschool hadden wij al langer het gevoel dat het leerlingvolgsysteem dat wij 

gebruikten niet paste bij de visie en missie van de school. De keuze om over te gaan naar een ander 

leerlingvolgsysteem heeft vooral te maken met de manier waarop we op de Jan Hekmanschool naar 

kinderen kijken. De complete ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal. Het belang van de 

persoonlijkheid van het kind, de talenten van het kind en de sociale vaardigheden van het kind zijn 

net zo belangrijk als de didactische ontwikkeling van het kind. Een kind kan pas leren als het zich 

goed voelt. 

Het IEP leerlingvolgsysteem sluit goed aan bij deze visie. Een kind wordt op het eigen niveau getoetst 

en de toetsen kunnen ook flexibeler worden afgenomen bij de leerlingen. De leerkracht heeft kort na 

het maken van de toetsen een feedbackmoment met de leerling waarin de toets besproken wordt en 

er doelen met en voor de leerlingen op didactisch gebied geformuleerd worden. Door het maatwerk 

zal een leerling altijd groeien op zijn eigen niveau. Dit werkt motiverend en IEP drukt deze groei ook 

uit in “groeimeters” waarop de leerling ook visueel te zien krijgt dat er sprake is van leergroei. Er zijn 

geen stigmatiserende scores meer zichtbaar en een leerling zal een groter gevoel van competentie 

ervaren. 

Een ander voordeel van de IEP toetsen is dat er gewerkt wordt met scores die aangeven in hoeverre 

een leerling voldoet aan het niveau van de referentiekaders. Deze scores geven aan waar het kind 

staat in zijn of haar ontwikkeling op weg naar het voortgezet onderwijs. In schooljaar 2019-2020 was 

dit beschikbaar voor de groepen 6 tot en met 8. Vanaf oktober 2020 zal deze manier van scoren ook 

voor de groepen 3 tot en met 5 beschikbaar zijn.  

 

De resultaten interpreteren: 

In januari hebben wij op de Jan Hekmanschool voor de eerste keer de IEP leerlingvolgsysteem 

toetsen afgenomen. Hierdoor is het lastig om een vergelijking te maken met de resultaten die vorig 

schooljaar zijn behaald door de leerlingen maar we hebben ons een goed beeld kunnen vormen van 

de leerlingen en hun leergroei. 
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Op de Jan Hekmanschool mag men er vanuit gaan dat 70-75% van de leerlingen gaat uitstromen naar 

een niveau Havo of VWO. Dit komt overeen met het referentieniveau 2F voor spelling en begrijpend 

lezen en het niveau 1S voor rekenen. Bij de afname waarbij gekeken wordt naar de ontwikkelscores 

om te bepalen hoe een leerling presteert t.o.v. de referentie niveaus houdt IEP de volgende verdeling 

aan: 

Ontwikkelscore Moment in leerjaar Referentieniveau 

55 Midden groep 6 Op weg naar 1F 

60 Eind groep 6 1F 

65 Midden groep 7 1F- Op weg naar 2F/1S 

70 Eind groep 7 Op weg naar 2F/ 1S 

75 Midden groep 8 Op weg naar 2F/ 1S 

80 Eind groep 8 2F 

 

Zoals eerder beschreven is er vanaf schooljaar 2020-2021 ook voor de groepen 3 tot en met 5 een 

overzicht zoals hierboven in ontwikkeling. Vooralsnog worden de resultaten van de kinderen in deze 

groepen weergegeven in groeipercentages waarbij er per vakgebied, per domein, een score in 

percentages wordt gegeven. De leerkracht bekijkt zelf welke leerlingen (met een lage ontwikkelscore 

in percentage) er extra ondersteuning nodig hebben.  

Een analyse in cijfers is op dit moment nog niet representatief. Dit komt omdat niet alle leerlingen 

dezelfde toets maken op hetzelfde moment (met name in de hogere groepen), er zijn 

niveauverschillen in de klas. Bovendien is er dit schooljaar pas 1 keer een LOVS-toets afgenomen. De 

resultaten van groep 8 zijn niet meegenomen in dit overzicht zij hebben dit schooljaar de B8M8 

toetsen van CITO nog gemaakt.  

Gemiddelde scores per klas per vakgebied: 

Afnamemoment: januari/ februari 2020. 

Vakgebied rekenen  

3a 30 lln 

Toets 3a 

Gemiddeld groep 74% 

Domein getallen 74% 

Domein meten/ meetkunde 76% 

Contextsommen 76% 

Kale sommen 69% 

Aantal leerlingen score =>90% 2 

Aantal leerlingen score <=70% 9 

 

3b 30 lln 

Toets 3a 

Gemiddeld groep 75% 

Domein getallen 73% 

Domein meten/ meetkunde 78% 

Contextsommen 78% 

Kale sommen 65% 

Aantal leerlingen score =>90% 2 

Aantal leerlingen score <=70% 6 
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4a 27 

Toets 4a 

Gemiddeld groep 68% 

Domein getallen 72% 

Domein meten/ meetkunde 61% 

Contextsommen 66% 

Kale sommen 73% 

Aantal leerlingen score =>90% 0 

Aantal leerlingen score <=70% 12 

 

4b 26 

Toets 4a 

Gemiddeld groep 71% 

Domein getallen 75% 

Domein meten/ meetkunde 64% 

Contextsommen 69% 

Kale sommen 78% 

Aantal leerlingen score =>90% 1 

Aantal leerlingen score <=70% 12 

 

5a 25 lln 1 lln 

Toets 5a 5b 

Gemiddeld groep 75% 88% 

Domein getallen 78% 82% 

Domein meten/ meetkunde 65% 94% 

Contextsommen 72% 86% 

Kale sommen 77% 87% 

Aantal leerlingen score =>90% 0 Nvt 

Aantal leerlingen score <=70% 6 nvt 

 

5b 26lln 2 lln 

Toets 5a 5b 

Gemiddeld groep 63% 77% 

Domein getallen 64% 78% 

Domein meten/ meetkunde 59% 72% 

Contextsommen 61% 77% 

Kale sommen 66% 73% 

Aantal leerlingen score =>90% 0 n.v.t. 

Aantal leerlingen score <=70% 16 n.v.t. 

 

Vanaf groep 6 is de gemiddelde groepsscore uitgedrukt in ontwikkelscore.  

6a 27 lln 

Toets  <1F-1F 

Gemiddeld groep 52/ 55 

Domein getallen 52% 

Domein verhoudingen 61% 

Domein meten/ meetkunde 71% 

Domein verbanden 76% 

Contextsommen 68% 
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Kale sommen 43% 

Op weg naar 1F 22 lln 

1F 5 lln 

 

6b 26 lln 

Toets  <1F-1F 

Gemiddeld groep 53/ 55 

Domein getallen 56% 

Domein verhoudingen 61% 

Domein meten/ meetkunde 69% 

Domein verbanden 78% 

Contextsommen 68% 

Kale sommen 50% 

Op weg naar 1F 16 lln 

1F 10 lln 

 

7b 22 4 

Toets   <1F-1F-1S 1F-1S 

Gemiddeld groep 67/65 88/65 

Domein getallen 72% 86% 

Domein verhoudingen 61% 84% 

Domein meten/ meetkunde 62% 79% 

Domein verbanden 81% 94% 

Contextsommen 68% 88% 

Kale sommen 71% 76% 

Op weg naar 1F 8 - 

1F 10 1 

1S 4 3 

 

7b 25 1 

Toets  <1F-1F-1S 1F-1S 

Gemiddeld groep 70/ 65 91/65 

Domein getallen 83% 83% 

Domein verhoudingen 66% 83% 

Domein meten/ meetkunde 54% 88% 

Domein verbanden 83% 100% 

Contextsommen 71% 88% 

Kale sommen 77% 88% 

Op weg naar 1F 3 - 

1F 3 - 

1S 19 1 

 

 

 

Ambities:  

● We bespreken twee keer per jaar teambreed de opbrengsten van onze leerlingen 

bespreken met elkaar vervolgstappen  
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● De leerkrachten analyseren de toetsen en onderzoeken oorzaken voor stijgingen en/of 

dalingen.  

● De leerkrachten hebben inzicht in de opbouw van de verschillende leerlijnen en kunnen 

passende interventies plegen m.b.t. aanbod en de onderwijsbehoefte van de groep/ 

individuele leerlingen  

● De collega’s van de groepen 1-2 hebben geleerd om te gaan met “Leerlijnen Jonge Kind” 

en voelen zich competent om deze zelfstandig te kunnen toepassen. 

● De leerkrachten van groep 3 t/m 8 kunnen een gepersonaliseerde weektaak maken. 

 

 

6.2 Evaluatie van de majeure veranderonderwerpen 2018– 2019 
 

Veranderonderwerp: Evaluatie: 

1. Ontwikkelgesprekken 

voeren groep 5 t/m 8  

 

Er is door de leerkrachten hard gewerkt om de 

ontwikkelgesprekken goed te voeren en in te plannen in hun 

jaarrooster. Het team is van mening dat het voeren van deze 

gesprekken van waarde is voor de betrokkenheid van de leerlingen 

bij het leren. Het heeft een positieve invloed op de relatie tussen 

de leerkracht en de leerlingen en we zien terug dat de leerlingen 

zich competenter voelen en autonomer omgaan met hun weektaak. 

Voor het aankomende schooljaar staat er scholing op het 

programma voor het team in het geven van feedback aan kinderen. 

Een mooie vervolgstap binnen het proces van het volgen en 

begeleiden van de leerlingen m.b.v. ontwikkelgesprekken. 

2. Activerende 

instructievormen 

 

Er is door de leerkrachten met veel inzet gewerkt aan het activeren 

van de leerlingen. Na scholing gehad te hebben van Niels Poland, 

is er door het team echt een slag gemaakt als het gaat om het 

activeren van de leerlingen bij de lesstof. De wisbordjes zijn goed 

ingezet om de leerlingen te activeren m.b.t. het doel van de les. 

We hebben een zichtbare verandering ervaren als het gaat om de 

betrokkenheid van de leerlingen. Het team heeft ervoor gekozen 

om de activerende instructievormen te implementeren binnen onze 

instructie. Voor het aankomende schooljaar zal de activerende 

instructievorm worden uitgebreid met vormen van coöperatief 

leren (majeur veranderpunt) 

3.Oriëntatie en 

implementatietraject Engels 

groep 1 t/m 8. 

 

Er is het afgelopen jaar grondig onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van het vak Engels binnen ons onderwijs en de eigen 

vaardigheid van de leerkrachten. Onze specialist Engels heeft het 

geheel geanalyseerd en is met de conclusie gekomen dat er 

scholing moest komen voor het team en dat er een nieuwe 

methode gekozen moest worden die dicht bij onze visie en missie 

staat. Dit traject is het laatste half jaar bewandeld en met grote 

tevredenheid van het team voor de vakantie afgerond. Met als 

conclusie dat Stepping Stone Junior de nieuwe methode voor 

Engels is geworden en dat de leerkrachten met meer 

zelfvertrouwen het vak Engels kunnen geven. Het aankomende 

jaar zal er vanaf groep 1 Engels worden gegeven en zal onze 
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specialist dit jaar haar focus volledig gericht hebben op de 

begeleiding van de individuele leerkracht. (majeur veranderpunt) 
 

6.3 Tevredenheidspeilingen voorjaar 2018 
 
Vanuit de ouders, kinderen en leerkrachten kwam naar voren dat er meer aandacht mocht zijn voor de 
afspraken binnen de Vreedzame School. Daarnaast hopen de ouders op rust in de directie. De vele wisselingen 
van de laatste jaren hebben de school geen goed gedaan en zij zijn blij dat er nu weer een duidelijke visie is 
omschreven en dat daar  naar gehandeld wordt. Alle geledingen binnen de school waren het er over eens dat 
het onderwijs meer op maat moet en dat het onderwijs per individu uitdagender moet. Al met al nemen wij de 
aanbevelingen vanuit de tevredenheidspeiling over en zullen wij op de gebieden veiligheid, communicatie, 
talentontwikkeling en eigenaarschap verandertrajecten en innovaties ondergaan. 

 

Ambitie: Veiligheid, communicatie, talentontwikkeling en eigenaarschap verdienen alle 

aandacht. Er moet worden ingezet op het eigenaarschap van de leerlingen en de communicatie 

hierover naar ouders. De nieuwsbrief is een prima middel om algemene schoolzaken in te 

vermelden, maar specifieke kind gerelateerde zaken moeten sneller bij een ouder bekend zijn. Zo 

kunnen wij ervoor zorgen dat we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind 

een omgeving creëren met optimale ontwikkelkansen.  

 

Het onderwijs krijgt een adaptief karakter en wordt minder klassikaal. Het onderwijs zal meer 

aansluiten bij de behoeftes van het kind en hierdoor neemt de betrokkenheid toe en zal er een 

groter plezier in leren ontstaan.  De talenten van de leerlingen zullen zichtbaarder worden.  

 

De veiligheid op school verdient alle aandacht en het is dan ook zaak dat de Vreedzame School 

vanaf het begin weer opnieuw m.b.v. een gedragsspecialist wordt geïmplementeerd. 

 

 

6.4 Inspectierapportage 
 
Het afgelopen jaar is er geen inspectiebezoek geweest. 
Wel zijn er aanbevelingen uit het laatste bezoek meegenomen in de majeure verandertrajecten voor het 
schooljaar 2019-2020. Zo staat het gebruik van de weektaak op de agenda om deze invulling te geven waarbij 
kinderen zelfstandig door kunnen in hun weektaak en waarbij autonomie belangrijke elementen zijn voor het 
leren van de kinderen. Het hele aanbod wordt uitdagender uitgedragen om op die manier bij leerlingen een 
beroep te doen op hun creatief denken en probleemoplossend vermogen. Activerende instructievormen 
worden door de hele school ingezet om de leerlingen actief te betrekken bij het leren en op die manier dragen 
wij bij aan het plezier in leren van de kinderen.  

6.5 Audit rapportage  
In maart 2017 is er een audit op de Jan Hekmanschool geweest. De volgende onderzoeksvragen 

stonden toen centraal: 

 

1. Ervaart, ziet, het auditteam dat “de vreedzame school” een pijler is van de JHS. Is dit zichtbaar bij 

kinderen, leerkrachten, ouders, IB en Directie?  

2. Zet de leerkracht coöperatieve werkvormen in tijdens de lessen Vreedzame School en bevordert dit 

een actieve betrokkenheid bij de kinderen? 

 

De uitkomsten van de bevindingen van de auditcommissie zijn voor mij leidend geweest bij het 

formuleren van onze majeure verandertrajecten. 
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We zetten dit jaar de Vreedzame School m.b.v. een gedragsspecialist opnieuw in de steigers, 

zodat wij de Vreedzame school weer als een belangrijke pijler een plek geven binnen onze school 

en ons onderwijs. 

 

We zetten dit jaar ook in op activerende instructievormen. Om de betrokkenheid van kinderen te 

vergroten is het belangrijk om in de school een eenduidige aanpak te hebben op het gebied van 

instructie en de rol van activerende instructievormen. 

Het aankomende schooljaar zal het auditteam opnieuw een bezoek brengen aan onze school. 

6.6 Doorstroming VO 

 

Vervolg succes van leerlingen na het verlaten van de school 
De JHS hoort van de vo scholen terug dat de adviezen over het algemeen kloppend zijn. Het komt 

soms voor dat leerlingen lager ingeschat zijn dan vooraf gedacht. Het omgekeerde komt minder vaak 

voor. Een aantal scholen stuurt ons de resultaten van de vertrekkende leerlingen. Scholen kunnen altijd 

contact met ons opnemen wanneer zij daar aanleiding toe zien omdat er vragen leven over een 

leerling.  We gebruikten de cito eindtoets in de groepen 8, maar gaan dit jaar over op de IEP.  

 

Uitstroom en scores eindtoets 2017 t/m 2021 
 

Eindtoets basisonderwijs Cito 

Schooljaar Schoolscore 

zonder correctie 

 

Schoolscore 

met 

correctie 

LG 

Landelijk 

gemiddelde 

zonder correctie 

Landelijk 

gemiddelde met 

Correctie LG 

 

2017 536,9 535,2 535,1 535,2 

2018 536,7 x 534,9 x 

2019 538,6 x 535,7 x 

2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

   

 

  

     

 

Uitstroom in percentages 

 VWO HAVO 

VWO 
HAVO Vmbo 

T-H 

Vmbo  

T 

Vmb

o K 

Vmb

o B 

VSO 

17-18 35% 25% 15% 7% 9% 5% 4%  

18-19 32% 17% 29% 4% 8% 6% 2% 2% 

19-20 41% 20% 20% 3% 7% 7% 2%  
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Schooladviezen Voortgezet Onderwijs   

Schooljaar 2017 2018 2019 2020   

Voortgezet Speciaal 

Onderwijs 

0 0 1 -   

Praktijkonderwijs 0 0 - -   

VMBO Basis Beroepsgericht 1 0 - 1   

VMBO Basis/Kader 1 2 1 1   

VMBO Kaderberoepsgericht 3 3 1 3   

VMBO Kaderberoepsgericht 

+ LWOO 

   -   

Vmbo Kader /Theoretisch   3 -   

VMBO Theoretisch 5 5 5 4   

VMBO T / HAVO 6 4 2 3   

HAVO 11 8 16 11   

HAVO / VWO 12 14 9 10   

VWO 21 19 18 24   

Totaal aantal leerlingen 60 55 56 57   

 

De adviezen die gegeven zijn op de JHS waren soms wat te voorzichtig en vooral gebaseerd op 

het LVS. Het is onze ambitie om d.m.v. de ontwikkelgesprekken het kind eigenaar te maken van 

het eigen leren en de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.  Door in te zetten op 

leerhouding en leervaardigheden zullen de cognitieve resultaten gaan stijgen en streven wij weer 

naar een hoger uitstroomcijfer op de Eind cito en een bijbehorend advies. In 2019 hebben wij de 

eerste stijging kunnen waarnemen en hopen deze de aankomende jaren te continueren. 
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7. Schoolontwikkeling 

 

7.1  Majeure Veranderonderwerpen 
 

7.2.1 Thema 1 : Waarderende kindgesprekken groep 5 t/m 8 
 

 Onderdeel Concretisering 

   

P

l

a

n 

Relatie naar 

kernwaarden/missie en 

visie 

Vaardigheden, houding en eigenaarschap. 

We zetten vanaf dit schooljaar in op het eigenaarschap van het 

eigen leren van de kinderen. We stellen ons vanuit onze visie de 

vraag: Waartoe leiden wij op? Wat hebben kinderen nodig om 

succesvol te zijn?  

 

Motief 

 

Kinderen eigenaar maken van het eigen leren is belangrijk, omdat 

we kinderen op die manier meenemen en begeleiden op het pad van 

de algehele ontwikkeling. Door te focussen op de leervaardigheden 

en de leerhouding van de kinderen genereert dit competentie en 

autonomie met als gevolg plezier in leren. 

We willen kinderen op jonge leeftijd leren te reflecteren en 

feedback te geven en te ontvangen. 

Productdoelstelling 

 

Kinderen kunnen tijdens het schooljaar m.b.v. ontwikkelgesprekken 

op hun eigen ontwikkeling reflecteren en kunnen gegeven feedback 

toepassen in hun ontwikkeling. Kinderen zijn eigenaar van hun 

eigen ontwikkeling en talenten. 

Procesfocus 

 

 

Meerdere ontwikkelgesprekken zullen plaatsvinden om het omgaan 

met feedback en reflecteren op eigen handelen te oefenen. 

Sturingsaspecten 

 

 

● Agenderen op vergaderingen en uitwisselen ervaringen 

● Samen leren en daar zelf ook een onderdeel van zijn. 

● Coachend leidinggeven  

●  

   

D

o 

Activiteiten-beschrijving  Ontwikkelgesprekken voeren, team/bouwvergaderingen met als 

thema ontwikkelgesprekken. (waarbij de cyclus analyseren, 

evalueren en creëren centraal staat) 

Tijdspad  Actie Periode Wie Resultaat 

 Oefenen en voeren 

van 

ontwikkelgesprek 

+ scholing team 

Sept-dec 

2020 

Lkr. 5 t/m 8 Alle 

leerkrachte

n hebben 

één 

ontwikkel- 

gesprek 

gevoerd met 

alle 

kinderen. 

De 

leerkrachte

n krijgen 

Met opmerkingen [1]: ik denk dat we in juni nog niet bij 
borgen zijn, niet iedereen kan er nog even goed mee uit 
de voeten. Samen met de verandering naar 
Hart&Handen wellicht nog aandacht aan besteden, hoe 
voer je een gedegen ontwikkelgesprek. welke 
voorwaarden gelden daarvoor? 
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scholing op 

het gebied 

van 

ontwikkelin

gsgericht 

feedback 

geven aan 

kinderen. 

 Voeren van 

tweede 

ontwikkelgesprek  

Jan-apr 

2021 

Lkr. 5 t/m 8 Alle 

leerkrachte

n hebben 

één 

ontwikkel- 

gesprek 

gevoerd met 

alle 

kinderen 

 Evaluatie van de 

gesprekken  

Mei 2021 Team Alle 

kinderen 

kunnen 

reflecteren 

op hun 

eigen leren 

en positief 

omgaan met 

feedback. 

 Borging Juli 2021 Team Aan het 

eind van het 

schooljaar 

heeft het 

ontwikkelin

gsgesprek 

zijn 

meerwaard

e bewezen 

als middel 

om de 

kinderen 

eigenaar te 

maken van 

hun 

ontwikkelin

g. 
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7.2.2 Thema 2 : Activerende instructie vormen uitbreiden met coöperatief leren 

 

 Onderdeel Concretisering 

   

P

l

a

n 

Relatie naar 

kernwaarden/missie en 

visie 

 

 

Intrinsieke motivatie.  

Leerkrachten doen ertoe en zijn de schakel tussen de leerling en de 

leerstof. Hierbij spelen zij een cruciale rol als het gaat om het zijn 

van een inspirerend rolmodel. Als begeleider en coach van de 

leerling tijdens dit leerproces is het belangrijk dat zij samen met de 

leerling op zoek gaan naar wat de leerling motiveert en wat die 

nodig heeft om intrinsiek gemotiveerd te raken. De activerende 

instructies speelden een belangrijke rol bij het activeren en 

motiveren van kinderen en zullen daarom ook dit jaar hun plek 

behouden binnen ons instructiemodel., maar de instructie zal worden 

uitgebreid met coöperatieve werkvormen.   

Kwaliteitscultuur: Samen reflectief en onderzoekend naar eigen 

impact 

Motief 

 

Door de kinderen te betrekken bij de instructie d.m.v. activerende 

instructievormen en coöperatieve werkvormen vergroten wij de 

betrokkenheid van de kinderen. Hierbij differentiëren wij tijdens de 

instructie en kunnen wij de kinderen op maat bedienen. Door de 

doelen van het onderwijs centraal te stellen in de instructie kunnen 

wij doelgericht lesgeven en per les bepalen op welk niveau de 

kinderen met de stof aan de slag kunnen. 

Productdoelstelling 

 

Adaptief onderwijs. De kinderen worden bediend naar behoefte. Om 

gemotiveerde leerlingen te hebben is het van groot belang dat zij op 

hun niveau worden uitgedaagd. Met de activerende instructies en de 

coöperatieve werkvormen kunnen alle leerlingen meedoen en kunnen 

zij allemaal op hun eigen niveau met een probleemstelling aan de 

slag. 

Procesfocus 

 

Leerkrachten oefenen met verschillende vormen coöperatief leren. 

De focus ligt tijdens dit proces op het veel doen en inzetten van 

coöperatieve werkvormen, zodat de leerkrachten er bedreven en 

ervaren in worden. Tijdens vergaderingen staat het coöperatief leren 

altijd op de agenda, zodat we kunnen monitoren hoe iedereen er mee 

omgaat en hoe iedereen het geheel aanpakt.  

Sturingsaspecten 

 

Procesbewaker en ik begeleid, samen met de adjuncten de 

leerkrachten m.b.v. de klassenbezoeken tijdens deze transitie. De 

leerkrachten krijgen intern allemaal video interactie begeleiding.  

   

D

o 

Activiteiten-

beschrijving proeftuin 

Oefenen met verschillende soorten van activerende instructie 

vormen. 

Tijdspad  Actie Periode Wie Resultaat 

 Activerende 

instructievormen 

uitbreiden met 

coöperatieve 

werkvormen.  

Aug-dec 

2020 

Hele team In augustus 

is er een 

scholingsmo

ment 

‘Coöperatie

f leren’ voor 

Met opmerkingen [2]: De tijd haalt ons nu in vanwege 
het uitstellen van de studiedag. 
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het hele 

team door 

Niels 

Poland. De 

adjuncten 

zullen in 

november 

de 

coöperatiev

e 

werkvorme

n in de 

klassen 

aanschouwe

n. Tijdens 

de klassen-

bezoeken.  

Belangrijke 

vraagstellin

g is hierbij: 

Neemt de 

motivatie in 

leren toe bij 

de 

leerlingen. 

 Coöperatieve 

werkvormen 

Jan-april 

2021 

Hele team Na de 

evaluatie 

gaat het 

team verder 

met een 

verdieping 

op het 

thema 

‘coöperatief 

leren’ 

Waar nodig 

zal 

individuele 

ondersteuni

ng 

plaatsvinde

n vanuit 

directie.  

 Evaluatie Mei-juni 

2021 

Hele team Evaluatie 

op de 

onderzoeks-

vraag: 

Neemt de 

intrinsieke 

motivatie 
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toe d.m.v. 

het inzetten 

van 

coöperatiev

e 

werkvorme

n?  

 Borgen Juli 2021 Hele team Beslissing 

op het 

gebruik van 

coöperatiev

e 

werkvorme

n binnen 

ons 

lesgeven. 
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7.2.3 Thema 3 : Implementatietraject Engels groep 1 t/m 8 

 

 Onderdeel Concretisering 

   

P

l

a

n 

Relatie naar 

kernwaarden/missie en visie 

 

Toekomstgericht onderwijs, snel veranderende wereld, 

internationalisering, 

Aansluiten bij de vraag uit onze visie: Waartoe leiden wij 

op? Welke vaardigheden hebben kinderen straks nodig om 

succesvol te zijn op het vervolgonderwijs?  

Motief 

 

Steeds meer kinderen kiezen voor een uitstroomprofiel TTO. 

Om hier bij aan te sluiten is het belangrijk dat wij de 

kinderen in hun taalrijpe periode in aanraking laten komen 

met Engels. De wereld om ons heen wordt kleiner en wordt 

internationaler en daarbij is het belangrijk om je makkelijk 

in het Engels te kunnen uiten. Wij bereiden de kinderen voor 

op Engels om goed en met zelfvertrouwen te kunnen 

aansluiten bij de middelbare school. 

Productdoelstelling 

 

● Kinderen voelen zich vrij om zich in het Engels te 

uiten en kunnen een kort gesprek voeren 

● Leerkrachten voelen zich vrij om Engelse lessen te 

geven. 

Procesfocus 

 

● Kinderen komen vanaf groep 1 in aanraking met 

Engels en in groep 8 voelen zij zich vrij om zich in 

het Engels te uiten.  

● De focus ligt tijdens dit proces op ‘het doen’  

● In de pilotfase vindt er geregeld overleg plaats 

tussen de leerkrachten en de specialist in speciaal 

ingeplande vergaderingen. 

Sturingsaspecten 

 

● Creëren van oefenmomenten 

● Stof aanreiken en feedback geven 

● Specialist Engels en ik bewaken het proces en het 

tempo. 

   

D

o 

Activiteiten-beschrijving 

proeftuin 

 

Tijdspad  Actie Periode Wie Resultaat 

 Startfase 

groep 1 t/m 

8. 

Sept-dec 

2020 

Specialist Het hele 

team gaat 

aan de slag 

verrijkende 

lessen naast 

de methode 

 Consolider

ingsfase  

Nov-feb 

2021 

Specialist  De specialist 

gaat in de 

klassen 

langs om 

met de 

leerkrachte

n te 
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reflecteren 

op de lessen 

en hun 

eigen 

vaardigheid

. 

 hoofdfase Jan-april 

2021 

Hele team De leraren 

zijn actief 

bezig met 

het geven 

van Engels 

in groep 1 

t/m 8  

 Evaluatie/ 

borgen 

Mei-juli 

2021 

Hele team De specialist 

kijkt samen 

met het 

team terug 

op het 

afgelopen 

jaar en er 

worden 

afspraken 

gemaakt 

over de 

wijze van 

borging van 

Engels voor 

het 

schooljaar 

2021-2022 

   

 

7.3 Overige actiepunten 
 

Naast de in de vorige paragraaf genoemde majeure onderwerpen, werken wij in 2020 – 2021ook aan 

de volgende actiepunten: 

 

Van groepsplan naar blokplanning: Wij communiceren met kinderen en ouders dit jaar vanuit de 

onderwijsdoelen en koppelen die aan een blokplanning i.p.v. een groepsplan. Zo kunnen we kinderen 

op de verschillende doelen indelen en zitten kinderen niet meer een half jaar in hetzelfde 

niveaugroepje, maar kan dit per onderwijsdoel verschillen. 

 

 

ICT ● Leerteam/werkgroep ICT (4lk.)  monitort het gebruik van ICT in onze 

school 

● Beleidsplan ICT is actueel en in werking  

● Afspraken maken over het chromebook gebruik in de bovenbouw.  

● Komen tot een vernieuwde implementatie van ICT onderwijs op onze 

school (juni 2020).  

Met opmerkingen [3]: Een beschrijving van de stappen 
die er gezet zijn door de situatie en welke we daarvan 
doorpakken binnen ons onderwijs, welke mogelijkheden 
biedt dit? 
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Vreedzame 

School 

● Leerteam/werkgroep VS (4 lkr.) monitort het gebruik van deze methode. 

● Gedragsspecialist is in school aanwezig om de VS te continueren. 

● VS wordt in elke klas ingezet op de manier zoals die bedoeld is en de 

leerkrachten worden hierbij ondersteund door de gedragsspecialist. 

Rekenen ● Leerteam/werkgroep rekenen (4 lkr.) monitort het rekenonderwijs. 

● Plan voor rekenen wordt up to date gehouden en waar nodig bijgesteld. 

● Komen tot implementatie van het rekenplan (WIG 5)voor onze school (juni 

2020) 

Taal ● Leerteam/werkgroep taal monitort het taalonderwijs. 

● Taalplan wordt geschreven en up to date gehouden en waar nodig 

bijgesteld. 

● Technisch lezen wordt geïntensiveerd op school, waarbij leesplezier de 

ingang is.  

● Komen tot implementatie van het taalplan voor onze school. (juni 2020) 

Zaakvakken ● Leerteam/werkgroep zaakvakken monitort het zaakvakkenonderwijs. 

● Werken met ‘Blink geïntegreerd’ en evalueren tijdens vergaderingen. 

● Schrijven van het plan voor zaakvakken (sept-dec 2019) 

● Komen tot implementatie van het zaakvakkenplan op onze school (juni 

2020). 

Meer 

begaafden  

onderwijs 

● Leerteam/werkgroep ‘meer begaafden’ monitort het onderwijs voor meer 

begaafden. 

● Meer begaafden beleid wordt geschreven en uitgevoerd in de klassen. 

● Implementatie ‘meer begaafden plan binnen onze school. 

● Borgen nieuw meer begaafden plan (juni 2020). 

Cultuur ● Leerteam/werkgroep cultuur monitort het cultuuronderwijs. 

● Beleid continueren voor cultuur gericht op cultureel erfgoed ‘Ouder-

Amstel’. 

● Borgen nieuw cultuurbeleid (juni 2020) 

 

 

 

Vaststelling en ondertekening 
 

 

Dit schoolplan is namens het bevoegd gezag vastgesteld op 1 augustus 2020. 

 

Dave Markus  

directeur 

 

 

 

De MR heeft ingestemd met dit schoolplan op 2 juli 2020. 

 

Maarten  Scholten  

voorzitter 

 

Met opmerkingen [4]: Hier moet nog een stap gezet 
worden denk ik, zeker ook beleidsmatig 


