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1.1 Dit zijn wij

Inleiding 

Het schoolplan van 
is gebaseerd op het Koersplan van Tangent 2020-2024 getiteld ‘Tangent, Samen sterk in de basis’. 
Tangent is de stichting waar onze locatie onderdeel van uitmaakt. Het Schoolplan dient als planmatig 
sturingsdocument waarin de beleidsontwikkelingen en de plannen voor de komende vier jaar worden 
beschreven. Het Schoolplan maakt daarmee onderdeel uit van de kwaliteitszorg die binnen onze stichting 
en binnen onze school cyclisch wordt vormgegeven. Het is het vertrekpunt in het gesprek dat we graag 
voeren met de samenwerkers, ons bestuur, de ouders en overheden over de kwaliteit van ons onderwijs. 

In het jaarplan dat voortvloeit uit het schoolplan leggen we vast welke verbeterplannen we hebben 
voor een komend schooljaar. Middels een jaarverslag en In de managementrapportages leggen we 
verantwoording af over de behaalde resultaten.

Het schoolplan is in zoverre een ‘levend document’ dat aan de hand van evaluaties, 
maatschappelijke ontwikkelingen en voorschriften vanuit ministerie en inspectie, de school-
ontwikkeling wordt geactualiseerd. Dit is dan terug te vinden in de jaarplannen van de locatie.
Onze uitgangspunten hebben we samengevat in een missie en visie.

1.0 Samen sterk in de basis

1.1.1 Missie Tangent

We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar 
verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving.

1.1.2 Visie Tangent

Onze locaties zijn leergemeenschappen waarin we als experts samenwerken aan een optimale 
ontwikkeling van kinderen. Onze leergemeenschappen zijn inspirerende omgevingen, die weer-
spiegelen wat er leeft en verandert in de samenleving. We maken ontwikkelen betekenisvol door 
een toekomstbestendig aanbod. We zoeken voortdurend verbinding tussen ‘wie je bent en wat 
je kunt’ en ‘wat we samen tot stand kunnen brengen. 



Van onderwijs naar ontwikkeling
We zien de ontwikkeling van kinderen in een breed perspectief. Ontwikkelen is meer dan het 
overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. De term 
‘onderwijs’ zegt daarmee onvoldoende wat we doen. Met welbevinden als basis zetten we ons 
in voor de brede ontwikkeling van onze kinderen. Daarom kiezen we voor het woord ‘ontwikkeling’.

Van school naar locatie
Kinderen ontwikkelen zich overal. Binnen en buiten onze locaties werken we aan de ontwikkeling 
van kinderen, altijd in samenwerking met de ander. De term ‘school’ dekt daarmee onvoldoende 
wat we doen. Daarom kiezen we voor het woord ‘locatie’.

Van medewerker naar samenwerker
We kennen en kunnen veel én weten dat we een hoger doel bereiken als we samenwerken. We delen 
onze expertise en maken volop gebruik van expertise van onze samenwerkers en samenwerkende 
partners. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beste resultaat. De term ‘medewerker’zegt 
daarmee onvoldoende wat we doen. Daarom kiezen we bij Tangent voor het woord ‘samenwerker’.

Van waarden naar Tangentials
Onze waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen welke we terugzien in het gedrag van onze 
samenwerkers. De waarden zijn eigen gemaakt en worden doorleefd. Dit stralen we uit en daar zijn 
we trots op. Het zijn persoonlijke Tangent waarden. De term ‘waarden’ zegt daarmee onvoldoende 
wie we zijn en wat we doen. Daarom kiezen we bij Tangent voor het woord ‘Tangentials’.

1.1.3 Missie en visie
Scholen van Tangent hebben een eigen identiteit en bepalen autonoom het onderwijskundig concept.  
De missie van Tangent is voor onze locatie uitgangspunt. Vanuit de eigen identiteit heeft de locatie 
een eigen visie geformuleerd.

1.1.4 Visie



Elk kind, samenwerker en locatie heeft een eigen unieke identiteit. Voor zowel het kind als 
de samenwerker geldt: Wat ik nodig heb om te leren, ontdekken en ontwikkelen wordt gezien. 
Verschil mag er zijn. Ik heb vertrouwen in mezelf en de mensen om me heen en toon respect. 
Leren en lesgeven is persoonlijk. Intrinsieke motivatie geeft vuur! Ik ontdek wat ik al kan, 
wat ik graag wil leren en daag mezelf uit te blijven ontwikkelen. 

Bij Tangent ben IK STERK omdat
• ik laat zien wat ik ken, kan en wie ik ben
• ik word gezien, gehoord en gewaardeerd
• ik verantwoordelijkheid neem

2.0 Ik sterk

Inleiding 

De uitgangspunten van ons onderwijskundig beleid zijn gerelateerd aan onze Tangentials. De beloften uit 
het Koersplan vormen de inspiratie voor het bepalen van de inhoud en doelstellingen van ons onderwijs.
Van onze samenwerkers verwachten wij dat zij blijven ’leren, ontdekken en ontwikkelen’ om zo hun 
bekwaamheid te onderhouden. We hechten een groot belang aan een goede kwaliteitszorg: Samen sterk 
zijn in de basis! Voor de locaties biedt Tangent een duidelijk kwaliteitskader om een goede kwaliteitszorg 
zo optimaal mogelijk vorm te kunnen geven. Tangent en de daartoe behorende locaties, bewaken 
systematisch en cyclisch de kwaliteit van hun ontwikkelingsaanbod en hun onderwijs en nemen maat-
regelen om die kwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren. Hiervoor worden onder andere de 
kwaliteitskenmerken uit het toezichtkader PO van de Inspectie van het Onderwijs gehanteerd. 

Hieronder beschrijven we de uitgangspunten van ons onderwijs en wat er in de praktijk van alledag 
van de samenwerkers verwacht mag worden. We beschrijven hoe we onze verantwoordelijkheid nemen 
ten opzichte van het bieden van ondersteuning om zo iedere leerling een ononderbroken ontwikkelings-
proces te laten doorlopen. We geven aan welke ambities we hierbij nog hebben.  



2.1.1 Onderwijskundig beleid

2.1 Zo doen wij dat



Samenwerkingsverband RSV Breda 

De scholen in de regio Breda nemen deel aan het Samenwerkingsverband RSV Breda. In het samen-
werkingsverband wordt afgesproken onder welke voorwaarden leerlingen toelaatbaar zijn tot het 
speciaal basisonderwijs en hoe de zorgformatie van de basisscholen en de zorgformatie voor de 
speciale basisscholen wordt ingezet. 
Hoe dit gebeurt wordt jaarlijks vastgelegd in het ondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband. 
Door middel van dit plan leggen de scholen en besturen ook verantwoording af aan ouders en inspectie 
over het gevoerde beleid. Ook kent het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan. 
Zie hiervoor de website rsvbreda.nl 

2.1.2 Personeelsbeleid

Ondersteuning op schoolniveau

 
beschikt over een ondersteuningsplan, waarin beschreven staat hoe de leerlingenzorg op onze school 
georganiseerd is. Leerlingenzorg geldt voor alle leerlingen. De organisatie ervan ligt in handen van de 
intern begeleiders. Hoe de ondersteuning op schoolniveau gestalte krijgt en wat de gevolgen ervan zijn, wordt 
hier kort toegelicht. Voor een uitgebreidere en actuele beschrijving van de leerling ondersteuning verwijzen we 
naar het ondersteuningsplan en School Ondersteuning Profiel (SOP) van 
de school. 

Samenwerkingsverband Plein013    

De scholen in de regio Tilburg nemen deel aan het Samenwerkingsverband Plein013 Tilburg. In het 
samenwerkingsverband wordt afgesproken onder welke voorwaarden leerlingen toelaatbaar zijn tot 
het speciaal basisonderwijs en hoe de zorgformatie van de basisscholen en de zorgformatie voor 
de speciale basisscholen wordt ingezet. 
Hoe dit gebeurt wordt jaarlijks vastgelegd in het ondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband. 
Door middel van dit plan leggen de scholen en besturen ook verantwoording af aan ouders en inspectie 
over het gevoerde beleid. Ook kent het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan. 
Zie hiervoor de website plein013.nl



2.2 Waardoor worden we uitgedaagd?
Toegenomen kansen ongelijkheid en de grote diversiteit in onder andere: gezinssamenstelling, achter-
gronden, culturen, talen en religies dagen ons uit maatwerk te bieden in de vorm van een persoonlijke 
aanpak.  Daarnaast daagt ook Passend Onderwijs de locatie uit om voor een breed aanbod te zorgen 
waarbij kinderen in de thuisnabije omgeving, onderwijs op maat krijgen en zich zo optimaal mogelijk 
kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij op een buurtgerichte aanpak waar locaties in nauwe 
samenwerking met hun ketenpartners hier zorg voor dragen.

2.1.3 Kwaliteitszorg



2.3  Wat gaan we doen?

Wat beloven we? Uitdagend goed onderwijs

Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

We gaan uit van gelijkheid door verschillend te benaderen. Een breed en gevarieerd 
aanbod is gericht op bewustwording van eigen talenten en mogelijkheden. 

Hoe doen we dat?

Kinderen hebben jaarlijks ontwikkel- en voortgangsgesprekken.Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

Inspirerende leeromgevingen zijn vormgegeven met kinderen.Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

Alle locaties worden met minimaal een voldoende beoordeeld door de inspectie.Wat willen we bereiken?

Wat beloven we? Uitdagend goed werknemer- en werkgeverschap

Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

Het werkgeluk van samenwerkers wordt gemeten en geëvalueerd.

Hoe doen we dat?

De thema’s werkgeluk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid komen in  
ontwikkelingsgesprekken tussen samenwerker en leidinggevende aan de orde.

Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

Er worden jaarlijks ontwikkelgesprekken gevoerd op basis van het gespreksmodel.Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

Iedere samenwerker heeft een eigen ontwikkelprogramma en gaat  
zichtbaar mee in ontwikkelingen die evidence informed zijn.

Wat willen we bereiken?



We werken samen aan de hoogste kwaliteit van ontwikkeling. Voor zowel het kind als de samenwerker geldt: 
We zijn behulpzaam en weten wat de ander nodig heeft. We leren, ontdekken en ontwikkelen samen en 
overal. We zijn verbonden met de hele leergemeenschap en zijn er verantwoordelijk voor. Dat betekent ook 
dat we solidair zijn en elkaar steunen waar nodig. We zijn trots op ons vak, wat we samen bereiken en vieren 
dit. Bij Tangent maken we verbinding met de ander en zoeken de omgeving en partners op die ons kunnen 
versterken. We laten niemand tussen wal en schip vallen.

Bij Tangent zijn we SAMEN STERK omdat:
• we samen ontwikkelen
• we elkaar stimuleren en helpen
• we trots zijn en dit vieren 

3.0 Samen Sterk

Inleiding 

Omgevingskenmerken zijn van invloed op de beloften van de locatie. Door samenwerking met partners uit 
de buurt zullen we verbindend versterken. In de integrale locatieplannen komt de ontwikkelingsbehoefte 
van de buurt, de relatie met de buurt en zaken zoals activiteiten en sportvoorzieningen naar voren. 
Eigentijds onderwijs anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Het is in beweging en steeds op zoek 
naar adequate afstemming op wensen en mogelijkheden van de maatschappij. In ons koersplan hebben we 
de ‘ontwikkelingen in onderwijs en samenleving’ nadrukkelijk benoemd. Naast de didactische en pedagogi-
sche opdracht van de school wordt de maatschappelijke waarde van onderwijs steeds hoger ingeschat.

Naast voldoende en gemotiveerde samenwerkers, wil Tangent dan ook competente samenwerkers die 
hieraan inhoud kunnen geven. Locatie en samenwerkers zorgen voor het welbevinden van eenieder om 
gezondheid, veiligheid en tevredenheid te waarborgen. Samenwerkers hebben een reflectieve houding 
op hun professionele ontwikkeling. Hun persoonlijke ontwikkelingsvraag wordt in relatie tot de school-
ontwikkeling geconcretiseerd. Voor verdere uitwerking verwijzen we naar de notitie ‘beleid 
professionalisering Tangent’.

Hieronder beschrijven wij hoe we vormgeven aan het pedagogisch en didactisch klimaat 
en het handelen van onze leerkrachten op deze gebieden.



3.1.1 Onderwijskundig beleid

3.1 Zo doen wij dat

3.1.2 Personeelsbeleid



3.2 Waardoor worden we uitgedaagd?
We worden uitgedaagd te participeren in netwerken in en buiten onze locatie. Jaarlijks wordt er een 
locatieplan uitgewerkt wat als uitgangspunt dient voor de buurtgerichte aanpak. Daarop aansluitend zal 
er ontwikkeling plaats vinden van het School Ondersteuning Profiel naar een Buurt Ondersteuning Profiel. 
Ook hierbij willen we in een leergemeenschap leren van en met elkaar. 

Het toenemende leraren- en directeurentekort en de grote groep samenwerkers die in de komende jaren 
hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt, vormt tevens een grote uitdaging en zorgt voor verhoging van 
de werkdruk. Dit vraagt van ons om creatieve oplossingen hiervoor te bedenken.



3.3 Wat gaan we doen?

Wat beloven we? We werken samen

Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

We ontwikkelen partnerschap op locatie- buurt en strategisch niveau.  
We voeren dit uit en meten het effect.

Hoe doen we dat?

Per buurt is een Buurt Ondersteuning Profiel (BOP) opgesteld welke  
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

Iedere locatie heeft een kinderraad.Wat willen we bereiken?

Wat beloven we? We zijn solidair

Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

Kinderen voelen zich veilig op de locaties. Dit wordt gemeten.

Hoe doen we dat?

We zetten samenwerkers, middelen en interventies in waar ze het hardst nodig zijn.Wat willen we bereiken?



De wereld ligt aan onze voeten. Daar maken we onderdeel van uit en willen deze mede vormgeven. 
Diversiteit, welbevinden, kennis, technologie, milieu en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen. 
We maken het verschil voor onze leefomgeving en onze aarde en zijn van betekenis. We geven de
 kinderen een sterke basis mee voor een mooie toekomst. 

Bij Tangent zijn we WERELD STERK omdat:
• we toekomstgericht ontwikkelen
• we werken aan burgerschapsvorming  
• we van betekenis zijn voor de samenleving

4.0 Wereld Sterk

Inleiding 

In het koersplan schrijven we ‘de toekomst van morgen begint vandaag’. We besteden daarom structureel 
en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen 
we om hen op te voeden tot verantwoorde burgers, die van betekenis zijn op hun leefomgeving, hun wijk 
en de aarde. Nu en in de toekomst.

4.1.1 Onderwijskundig beleid

4.1 Zo doen wij dat

4.1.2 Personeelsbeleid
Op dit moment is er nog geen beleid op stichtingsniveau met betrekking tot een evenredige vertegenwoor-
diging van vrouwen in de schoolleiding. De huidige praktijk laat echter zien dat de schoolleiding, bestaande 
uit directeuren en adjuncten, evenredig is verdeeld.



4.1.3 Sponsorbeleid 

Tangent voert geen actief beleid om sponsors of donateurs te werven om structureel gelden te verkrijgen. 
Voor incidentele acties en projecten kan het wel gebeuren dat sponsoring of donaties van toepassing zijn. 
Tangent conformeert zich aan het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 
dat overeengekomen is in 2009. Doel daarvan is een verantwoorde omgang met sponsoring te bewerk-
stelligen. Tangent onderschrijft de doelstelling van dit convenant.

4.1.4 Identiteitscommissie



4.2 Waardoor worden we uitgedaagd?

Wat beloven we? We zijn toekomstgericht en duurzaam

Wat willen we bereiken?

Hoe doen we dat?

We starten innovaties op en sluiten aan bij innovatieve ontwikkelingen.

Hoe doen we dat?

Iedere locatie geeft op eigen wijze zichtbaar vorm aan de goede zorg voor de omgeving,  
het milieu, de natuur en de wereld.

Wat willen we bereiken?

In deze tijd waarin robots, big data en kunstmatige intelligentie steeds belangrijker worden, worden we 
uitgedaagd om vaardigheden te ontwikkelen om daar goed mee om te gaan. Daarnaast vraagt onze aarde 
volop aandacht door klimaatverandering en de impact daarvan op de natuur. Hiervoor leren zorgdragen en 
een actieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen op dit gebied, is een speerpunt op onze locatie.

4.3 Wat gaan we doen?



• Meerjarenplan, jaarplan

• Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsproces, e.d.)

• Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken

• RI&E / ARBO (inclusief ziekteverzuim)

• Ondersteuningsplan

• School ondersteuning profiel

• Scholingsplan

• Schoolgids

• Professioneel Statuut

• 

• 

• 

• 

• 

5.0 Overzicht van documenten
5.1  Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR)



• Koersplan Tangent 2020-2024

• Kwaliteitszorg (I.O.)

• Procedure schorsen en verwijderen

• 

• 

• 

• 

• 

5.2 Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR)

6.0 Bijlagen
• 6.1 Meerjarenplanning beleidsvoornemens

• 6.2 Methode overzicht (zie vorige schoolplan)



VASTSTELLING SCHOOLPLAN

Het bevoegd gezag van
heeft het Schoolplan voor de periode 2021-2025 van deze school vastgesteld.
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Handtekening
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in te stemmen met het Schoolplan voor de periode 2021 - 2025 van deze school.
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Plaats          d.d.
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INSTEMMING MR EN VASTSTELLING BEVOEGD GEZAG
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	Knop 43: 
	Naam van school: Berkeloo
	Visie basisschool Voorbeeldschool: Onze missie: stralende kinderen
Op Berkeloo willen we alle kinderen laten stralen. Kinderen die stralen, durven zichzelf te laten zien, kennen hun verantwoordelijkheid en gaan uit van hun eigen kracht en die van anderen. Stralende kinderen weten wat ze 'waard' zijn en staan hun mannetje... nu en in de toekomst. 

Onze visie: positieve aandacht door kwaliteiten en talenten te benadrukken
Om kinderen te laten stralen, gaan we uit van hun goede eigenschappen, kwaliteiten en talenten. Door deze te benadrukken, te prikkelen en ze positieve en persoonlijke aandacht te geven, zetten we kinderen in hun kracht. Hierdoor gaan ze groeien en bloeien en zijn ze in staat de buitenwereld te laten zien hoe mooi ze zijn.
Van buiten én van binnen. We leren van en met elkaar om samen verder te komen. Fouten maken mag… sterker nog, die ervaringen nemen we mee in ons leerproces. Een leerproces waarvan het kind zelf eigenaar is. En waar leerkrachten en ouders de verantwoordelijkheid nemen het kind hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Samen voor goed onderwijs!





	Visie basisschool Voorbeeldschool 2: We willen graag dat kinderen cognitief én sociaal optimaal presteren. De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem en de leerlingen zitten dus met leeftijdgenoten bij elkaar in de klas. Een uitzondering hierop zijn de groepen 1-2 en de combi-groep 6-7. De school wil ieder kind uitdagen de eigen talenten en capaciteiten te benutten. 

Daarom hebben we oog voor de individuele ontwikkeling van elk kind. Er wordt bij de hoofdvakken taal, lezen en rekenen gewerkt met gedifferentieerde instructie en verwerking. Onderwijs op maat en adaptief onderwijs zijn daarbij voor ons de sleutelwoorden. Er is beleid op het gebied van de zorg voor leerlingen aan de onder- en bovengrens. Het coöperatief leren geeft ons hiervoor de juiste tools in handen en neemt in onze dagelijkse werkwijze een belangrijke plaats in. 

Wij geven de kinderen een zo breed mogelijk onderwijs- en ontwikkelingsaanbod. Dit betekent niet dat alle kinderen hetzelfde beheersings-niveau zullen bereiken. Maar altijd is ons streven erop gericht dat de kinderen als zij onze basisschool verlaten, zich uitstekend staande kunnen houden en gelukkig zullen voelen in een voortdurend veranderende maatschappij.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden binnen onze school zoveel mogelijk opgevangen binnen de eigen groep door de groepsleerkracht in samenwerking met de intern begeleider en eventueel de consulent. De zorg vindt hoofdzakelijk plaats binnen de groep. Dit vertaalt zich op de volgende wijze; leerlingen krijgen op verschillende niveaus instructie en verwerking van de leerstof, of ontvangen als ze een passend onderwijsarrangement hebben individuele hulp op hulp in een kleiner groepje. Kinderen met een taalchterstand krijgen aangepaste zorg binnen de mogelijkheden die de school heeft.
In het schoolondersteuningsprofiel (sop) hebben wij onze mogelijkheden voor 'zorgleerlingen' nader omschreven 
(zie bijlage hfd. 5.1).

In de groepen 1-2 wordt de methode KIJK ingezet om de ontwikkeling van de kleuters te volgen. Vanaf groep 3 zijn dit de cito -en methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht. 
Voor de ondersteuning bij de jongste kinderen (gr 1-4) hebben we een intern begeleider die samen met de coördinator en de leerkrachten van de onderbouw de ontwikkeling van het jongste kind op de voet volgt. Zij voeren observaties uit en hebben regelmatig overleg op groeps- en bouw niveau waarin de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. 
	Onderwijskundigbeleid: 
	Knop 15: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 6: Professionalisering: De nieuwe CAO kent ieder personeelslid een persoonlijk scholingsbudget toe van 83 uur. Deze uren zijn gerelateerd aan een fulltime baan. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar legt de werknemer verantwoording af over de inzet van zijn/haar professionaliseringsuren. Gedurende het schooljaar kunnen hierop nog aanvullingen gedaan worden in overleg met de directie. Dit wordt bijgehouden in een scholingsplan. Een gedeelte van het persoonlijke scholingsbudget wordt ingezet voor teamscholing tijdens studiedagen met instemming van de samenwerkers.  Duurzame inzetbaarheid:Duurzame inzetbaarheid betekent zoveel als mogelijk gezond aan het werk blijven vanaf de start van de loopbaan tot aan de AOW-leeftijd. De uren voor duurzame inzetbaarheid zijn 40 uur, gerelateerd aan een fulltime baan. De werknemer weet zelf vaak het beste op welke manier dat zou kunnen. De werknemer bepaalt na overleg met de werkgever zelf hoe hij/zij deze uren inzet.Dit heeft betrekking tot het inzetten van het budget duurzame inzetbaarheid voor bijvoorbeeld; studieverlof, coaching, peerreview, oriëntatie op mobiliteit bij andere werkgever of andere school), niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden (bijvoorbeeld extra tijd voor voor- en nawerk)Samenwerkers die ouder zijn dan 57 jaar hebben een aanvullend budget op de duurzame inzetbaarheidsuren. Deze kunnen zij inzetten als verlofuren. Dit wordt in overleg met de directie besproken. 
	Knop 6: 
	Knop 10: 
	samenwerkingsverband: Off
	Visie basisschool Voorbeeldschool 8: Het voedingsgebied van Berkeloo is aan het veranderen. Voorheen kwamen de ouders vooral uit de wijk rondom de school en uit een paar aangrenzende wijken. Op dit moment worden twee nieuwe woonwijken gebouwd in de wijkgemeente Berkel-Enschot, waardoor er een verschuiving plaatsvindt van leerlingen. In In B-E staan drie scholen, waarbij de andere twee scholen fysiek dichter bij de nieuwbouw staan en dus meer leerlingen zouden kunnen krijgen. Echter, hun locaties zijn op dit moment niet toereikend om alle kinderen op te nemen. Vandaar dat er ook kinderen uit de andere wijken naar Berkeloo komen. Aan ons de uitdaging om ouders te laten zien dat wij ook een goede school voor hun kind zijn. De populatie kinderen is een afspiegeling van de wijk. De wijk is homogeen opgebouwd (sociaal, cultureel en financieel). De ouders van onze kinderen zijn overwegend HBO/WO opgeleid. Zij stellen hoge verwachtingen aan het onderwijs aan hun kinderen. Passend onderwijs daagt de school uit om voor een breed aanbod te zorgen waardoor kinderen onderwijs op maat krijgen. De veranderde maatschappij vraagt van school dat we kritisch naar de inhoud en de kwaliteit van ons onderwijs blijven kijken. Daarbij worden we uitgedaagd om de maatschappelijke ontwikkeling en het gericht zijn op de toekomst te vertalen naar ons onderwijs. Voor leerlingen die extra zorg nodig blijken te hebben, wordt binnen ons onderwijs gekeken naar de mogelijkheden. In het SOP staat omschreven welke ondersteuning we kunnen bieden. We zijn samen met kinderopvangorganisatie Humankind gevestigd in een gebouw. We zijn onze samenwerking aan het intensiveren en versterken waarbij we willen toewerken naar een kindcentrum. We organiseren jaarlijks een IKC-avond waarbij alle medewerkers in gesprek gaan met elkaar. Het ILP is samen ingevuld. (zie bijlage ILP)


	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 7: Op onze school volgen wij de ontwikkeling van de kinderen van groep 1-2 middels de ontwikkelingslijnen van KIJK! De ontwikkeling van de leerlingen vanaf groep 3 wordt gevolgd met behulp van observatie en resultaten van methodegebonden toetsen en CITO-toetsen gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem van Esis.
De uitslagen van de toetsen worden besproken met de IB-er van de groep. Samen met de leraar wordt dan bekeken welke kinderen in aanmerking komen voor extra begeleiding met eventueel aanvullende leermiddelen. Dat kunnen kinderen zijn die zwak of juist zeer hoog gescoord hebben. Een onderdeel van de kwaliteitszorg is beschreven in het schoolondersteuningsplan waarin wordt beschreven hoe ondersteuning wordt geboden aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte. (Zie SOP) Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden binnen onze school zoveel mogelijk opgevangen binnen de eigen groep door de groepsleerkracht in samenwerking met de intern begeleider en eventueel de consulent. De zorg vindt hoofdzakelijk plaats binnen de groep. Dit vertaalt zich op de volgende wijze; leerlingen krijgen op verschillende niveaus instructie en verwerking van de leerstof of ontvangen als ze een passend onderwijsarrangement hebben individuele hulp in een kleiner groepje.
(zie methodeoverzicht) 




	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 17: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 9: We werken met workshops, circuits, klassenvergadering/kinderraad en een plusklas.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 10: We starten ieder schooljaar met de welbevindingsgesprekken tussen kind-ouder-leerkracht. We voeren 2x per jaar kindgesprekken tussen kind-leerkracht. We voeren een voortgangs -en portfoliogesprekken met kind- ouder-leerkracht. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 11: Er worden klassenvergaderingen gehouden waarbij input gevraagd wordt aan de kinderen. In de groepen 1-2 wordt thematisch gewerkt met de methode Schatkist.In de groepen 3-8 wordt gewerkt met de geïntegreerde methode BLINK.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 13: Door het opgang houden van de voortdurende dialoog met elkaar over waar we voor staan en hoe we daarvoor willen gaan, verdiepen en bouwen wij de krachten van ons onderwijs uit.
We volgen onze kinderen d.m.v. een leerlingvolgsysteem.
	Knop 16: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 12: Het meten van werkgeluk zal onderdeel zijn van het nieuwe Arbo beleid van Tangent. Op onze school maken we tot die tijd gebruik van de Tangentcoaches indien nodig/wenselijk. Tijdens de gesprekkencyclus komt plezier in het werk ter sprake. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 14: Bij de jaarlijkse gesprekkencyclus komen deze thema's aan bod. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen op Tangent niveau af omtrent het ontwikkelen van een nieuw gespreksmodel. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 15: We volgen op dit moment de bestaande gesprekkencyclus. Ontwikkelgesprekken worden ingevoerd n.a.v. nieuwe beleid Tangent. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 16: We hebben een scholingsplan waarin samenwerkers mogen aangeven op welk vlak zij zich willen ontwikkelen.  Daarnaast nemen zij actief deel aan studiedagen, team -en bouwvergaderingen. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 17: In Berkel-Enschot staan drie scholen, waarbij de andere twee scholen fysiek dichter bij de nieuwbouw staan en dus meer leerlingen zouden kunnen krijgen. Echter, hun locaties zijn op dit moment niet toereikend om alle kinderen op te nemen. Vandaar dat er ook kinderen uit de andere wijken naar Berkeloo komen. De locatie bevindt zich midden in de woonwijk, waar de drukke doorgaande weg (Durendaelweg) buitenom loopt. Hierdoor kunnen kinderen overwegend veilig en zelfstandig naar school lopen. We merken echter dat veel kinderen met de auto naar onze locatie gebracht worden. Er is rondom het schoolgebouw weinig parkeergelegenheid, waardoor onveilige situaties ontstaan bij het halen en brengen. Onze verkeerscommissie is hiervoor steeds in overleg met de gemeente, zodat er zo goed mogelijk kan worden zorg gedragen voor de veiligheid van onze kinderen. In de wijk rondom onze locatie, Berkelse Akkers, zijn vooral voorzieningen op het gebied van sport/spel (voetbalvereniging Jong Brabant, speelveldjes) en groenvoorzieningen (trimbaan en groene veldjes tussen de woningbouw). In het dorp B-E zijn meer voorzieningen, waarbij we o.a. denken aan bibliotheek, GGD/consultatiebureau, medisch centrum, jongerenwerk, cultureel centrum, sportvoorzieningen, sportverenigingen, scouting. Er is voldoende speelruimte voor de kinderen. Bij ons in de wijk leeft minder dan 5% onder de armoedegrens. Het opleidingsniveau van onze ouders is voornamelijk HBO/WO. Op basis van de thuissituatie van onze kinderen constateren we dat er minder behoefte is aan opvoedingsondersteuning. We hebben op onze locatie een signalerende functie en indien nodig kunnen we deze ondersteuning bieden of meedenken met ouders voor externe hulp. Vanuit de kengetallen van de gemeente blijkt dat er in B-E door ouders veelal zelf op zoek gegaan wordt naar de juiste zorg voor hun kind (vooral op het gebied van dyslexie, AD(H)D etc.) Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Dit betekent dat we als school een veilige en positieve sfeer creëren. Het betekent ook dat onze school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. De school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen. Maar de school stimuleert sociaal gedrag ook actief. 
De sociale veiligheid bevorderen wij door: Coöperatief leren, Taakspel, Marietje Kesselsproject, het sfeerrrondje. 


	Onderwijskundigbeleid 1: 
	Knop 18: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 18: We hebben een scholingsplan waarin staat welke scholing de collega's volgen. We maken ook jaarlijks gebruik van teamscholing. Aan de hand van ons jaarplan (zie bijlage) wordt gekeken waar we de teamscholing voor inzetten. Hoe wij vormgeven aan het pedagogisch- en didactisch klimaat en het schoolklimaat staat omschreven in het ondersteuningsplan en werkverdelingsplan. Hierbij hebben we heldere stappen aangegeven die genomen moeten worden waarbij de groepsleerkracht een grote mate van zeggenschap en ruimte krijgt om te handelen. 
	Knop 19: 
	Knop 20: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 20: We worden uitgedaagd door te kijken hoe we de samenwerking tussen de drie scholen in Berkel-Enschot kunnen intensiveren. We kijken samen waar de behoefte van kinderen ligt om hierin samen te kunnen optrekken. Een klas voor hoogbegaafden, een techniekruimte en een klusklas zijn eventuele ideeën die hierbij naar voren komen. 

De samenwerking met de kinderopvang kan verder verbreed en verdiept worden. Een keer per twee jaar vindt er in Berkel-Enschot een gezamenlijke avond voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 plaats. Hierbij wordt een gastspreker uitgenodigd. De samenwerking met de bibliotheek willen we versterken door bv. een thema-avond voor ouders en medewerkers. We gaan op zoek naar verdere verbinding met diverse partners rondom het kind.
De doorgaande lijn is op dit moment alleen op het gebied van het kindvolgsysteem (KIJK) al gerealiseerd. Tevens is er, indien nodig, een warme overdracht met toestemming van ouders. 
Incidenteel werken we aan gezamenlijke thema's, maar dat is nog zeer beperkt.  Onze ambitie is een gezamenlijke visie ontwikkelen (en uitvoeren) op de ontwikkeling van het kind van 0-12 jaar:
- een doorgaande lijn van 0-6 jarigen m.b.t. het kindvolgsysteem 'KIJK'.   
- intern begeleider voor 0-6 jaar.  
- gezamenlijke thema's en activiteiten voor de kinderen  
- gezamenlijke overleg- en scholingsmomenten  
- zachte landing in groep 1

We zijn een kindcentrum, waarbij we respect hebben voor elkaars organisaties en op basis van gelijkwaardigheid samenwerken aan een optimale kindontwikkeling van 0-12 jaar.  
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 26: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 19: Er is een paar keer per jaar overleg met de directeuren van de drie basisscholen. Maandelijks vindt er overleg plaats tussen directeur en locatie manager van Humankind.Collega's van Humankind sluiten bij de werkgroepen aula en groen schoolplein aan.Een paar keer per jaar sluiten de peuters bij een activiteit van school aan zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas en een bezoek bij de kleuters. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 21: We stellen samen met de andere twee scholen een buurt ondersteuningsprofiel op. We gaan samen bekijken waar de behoeftes en kansen liggen. Mogelijke behoeftes zouden kunnen zijn: een gezamenlijke klas voor hoogbegaafden, een 'klusklas', techniekruimte. Mogelijke samenwerkpartners zullen worden meegenomen in het BOP.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 22: 
We zijn gestart met het voeren van de klassenvergadering in groep 5-8. De klassenvergadering leert de kinderen om complimenten, voorstellen, vragen en kritiek (wensen) kenbaar te maken en het met de hele groep te bespreken.  Aansluitend op deze klassenvergadering zal er een kinderraad worden gekozen van kinderen uit de groepen 5-8.
	Knop 25: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 24: Ieder schooljaar wordt de sociale veiligheidsmonitor afgenomen bij de leerlingen. Naar aanleiding van de uitkomst wordt er actie ondernomen. We zijn gestart met het voeren van kindgesprekken. De kinderen van groep 1-4 krijgen tijdens het gesprek o.a. vragen omtrent veiligheid. De kinderen van de groepen 5-8 vullen voorafgaand aan het gesprek de ik-cirkel en een vragenlijst in. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het kindgesprek. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 25: Jaarlijks bepalen we samen met het team de formatie en de inzet van de werkdrukmiddelen. We doen dit volgens de afspraken van het werkverdelingsplan.  
We brengen in kaart waar op Berkeloo ieders expertise ligt. We gaan de collega's in hun kracht zetten en dagen ze uit om hun rol hierin te pakken. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 23: Berkeloo heeft een aanbod dat zich richt op burgerschapsonderwijs. 
We vertonen een open en actieve houding  naar de omgeving en samenleving en brengen leerlingen daarmee in contact. 
Kennis en vaardigheden die benoemd worden vanuit de leerdoelen van de overheid, komen aan bod met behulp van de methode Blink, voor groepen 3 - 8 en de methode Schatkist voor de groepen 1-2 gericht op het vakgebied oriëntatie op jezelf en de wereld. (zie methodenoverzicht)
Actief en positief burgerschap met alle bijbehorende kennis en vaardigheden staat dagelijks centraal binnen ons onderwijs. Van het (aan)leren van gedrag tot het verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke acties/handelingen
	Onderwijskundigbeleid 2: 
	Knop 27: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 26: Berkeloo conformeert zich aan het Convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring' en werft dus niet actief sponsors. Er zijn soms wel spontane sponsoracties zoals bijv. strooigoed voor de Sintviering. 
	Onderwijskundigbeleid 3: 
	Knop 28: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 32: Tangent is van oorsprong een Rooms-Katholieke stichting. In de loop der jaren zijn echter ook bijzonder neutrale- en openbare scholen aangesloten. Dit vraagt een bezinning op de identiteit. Dit geldt ook voor onze school. We merken dat onze Rooms-katholieke identiteit de afgelopen jaren veranderd is. We besteden aandacht aan de Katholieke feesten, maar geven geen godsdienst. We zijn hierin zoekende en in afwachting van de ontwikkelingen op bestuursniveau zal de school hierop anticiperen. 
	Onderwijskundigbeleid 4: 
	Knop 31: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 30: De onderwijsinhoudelijke werkgroepen houden op hun gebied de ontwikkelingen in de gaten en komen met voorstellen ter verbetering van ons onderwijs .Onze kinderen verkennen de wereld door onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend te leren. We gebruiken hiervoor de methode 'Blink' en 'Schatkist'.  We maken onze kinderen digitaal geletterd.

	Visie basisschool Voorbeeldschool 31: We maken de kinderen bewust van de duurzaamheid van hun leefomgeving middels natuur -en milieueducatie. Een samenwerker volgt de cursus tot NME- coördinator. Het groene schoolplein wordt gerealiseerd. We stimuleren het lopend en fietsend naar school gaan middels onze verkeersprojecten.
	Knop 36: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 46: 

	Visie basisschool Voorbeeldschool 47: Alle bijlages zijn te vinden bij ISD en op te vragen bij onze locatie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 48: 
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