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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.
 
 
Namens het bevoegd gezag,

Naam

Functie

Tilburg  d.d. 

Handtekening

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van  
in te stemmen met het Schoolplan voor de periode 2021 - 2025 van deze school.
 
 
Namens de MR,
 
Naam
 
Functie

Plaats          d.d.

Handtekening

INSTEMMING MR EN VASTSTELLING BEVOEGD GEZAG
INSTEMMING SCHOOLPLAN


	Knop 43: 
	Naam van school: de Kleine Akkers
	Visie basisschool Voorbeeldschool: SAMEN GROEIENSamen staat centraal binnen het kindgericht centrum. De groei van kinderen is onze eerste prioriteit. We zijn een leergemeenschap waarin we van en met elkaar leren, vieren en werken om te kunnen groeien binnen een rijke omgeving. Daarbij staat het gesprek centraal. We geven de groei vorm vanuit onze Akkerwaarden:Vertrouwen - Veerkracht - Eigenaarschap. Dit zien wij als onze Bouwgrond.Om expert van onze eigen ontwikkeling te worden, groeien we samen in:- Ondernemen- Plannen- Creëren- Presenteren- Reflecteren- Verantwoorden- SamenwerkenOftewel de Jenaplan essenties. Dat is onze Oogst. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 2: De Kleine Akkers is een kindgericht centrum waar groei centraal staat voor het individu zonder te vergelijken. Ouders horen  bij de leergemeenschap waarbij de expertise wordt ingezet waar nodig. We organiseren samen de dag en voortgang met elkaar.De Kleine Akkers werkt volgens de pedagogische uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Men hoort bij een stamgroep waar drie niveaus verbonden zijn en ontwikkelt vanuit akkers (bouwbreed) zodat we met, van en door elkaar leren vanuit een ritmisch weekplan waarbij afwisseling van ontspanning en inspanning plaatsvindt. We werken volgens het DI model, geven instructies aan kleine groepjes ieder op zijn of haar niveau. Dit allemaal in een rijke omgeving waarbij cultuur, natuur en wereldoriëntatie centraal staan. Het projectmatig werken combineren we met binnen en buiten gedurende de dag. We hebben weinig te maken met taal- en/of groeiachterstand. Specifieke ondersteuning voor de groepen 1/4 is georganiseerd in observaties en inzet van expertise vanuit Sterk Huis.  We doorlopen de stappen van zelfstandigheid naar zelfverantwoordelijkheid en geven ruimte aan eigenaarschap. We stellen het proces centraal, door te reflecteren en feedback te organiseren. Stamgroep (bege)leiders (leerkrachten en PM-ers) worden gestimuleerd om te groeien. Door in te zetten op experts gekoppeld aan leerteams verspreiden we de opgedane kennis van de afgelopen jaren binnen de professionele leergemeenschap. We maken bewuste keuzes waardoor we wat we doen, goed doen. Dat maakt ons trots en veerkrachtig. We hebben vertrouwen in onszelf, elkaar en de wereld.Onze didactische uitgangspunten zijn:- Een systematische indeling van de leerstof waarbij de einddoelstellingen voldoen aan de eisen die door de inspectie worden gesteld- Een pakket van toetsing, vastgelegd in methodische toetsen en Cito-toetsen, met eventueel speciale leerhulp- Een pakket dat recht doet aan de VVE-normen van peuters tot aan de kleuters- Een gedifferentieerde aanpak en begeleiding binnen de Akker- Een verscheidenheid aan werkvormen binnen het DI-model en handelingsgericht werken- Een rijke ontwikkelomgeving- Een duurzame professionele organisatie van het kindgericht centrum- Een doorgaande leer- en ontwikkellijn van 2 tot 13 jaarOnze ambities in 3 punten:1. SAMEN DUURZAAM GROEIEN waarbij we uitgaan van groei (meetbaar), bloei (voelbaar) en oogst (zichtbaar)2. ONTWIKKELKANSEN OPTIMAAL BENUTTEN voor groot en klein3. KWALITEITEN EN TALENTEN komen tot hun rechtDeze 3 ambities gelden voor onze kinderen, onze samenwerkers en verlangen wij van onze partners.
	Onderwijskundigbeleid: 
	Knop 15: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 6: SAMEN DUURZAAM GROEIEN Iedereen is een samenwerken binnen het functiehuis van Tangent of Humankind met daarbinnen verschillende taken zoals stamgroepleider en stamgroepbegeleider. Daarnaast kan men doorontwikkelen binnen een bepaald kernvak, dan praten we over boeren en ontwikkelcoach. We zijn een lerende organisatie waarbij we met en van elkaar leren, vandaar dat we een opleidingslocatie zijn.ONTWIKKELKANSEN OPTIMAAL BENUTTEN De Kleine Akkers streeft naar een integraal personeelsbeleid. Niet alleen kinderen hebben een eigen groeidocument, ook samenwerkers houden een groeidocument bij waar de Akkerwaarden, groei bloei en oogst centraal staan. Daar zetten zij hun ontwikkelpunten in en verzamelen bewijs. Het bewijs komt onder meer voort uit het volgen van opleidingen, cursussen, bezoeken congressen, stamgroepbezoeken van directie, feedback van collega's en functionerings-, beoordelings- en loopbaangesprekken. Vanuit het schoolplan volgt een scholingsplan voor 4 jaar. Dit valt binnen het professionaliseringsbeleid van beide stichtingen. (zie scholingsplan, 5.1)KWALITEITEN EN TALENTEN INZETTEN Verder willen we continuïteit bieden, duurzaam inzetbaar blijven en veerkrachtig zijn. (Zie werkverdelingsplan, 5.1) Daarom gaan we nadenken over een intern invallersplan binnen de akkers, waarbij op locatie de invalproblematiek zoveel mogelijk zelf opgelost kan worden. Naast dat we elkaar helpen in tijden van krapte, proberen we talent zo efficiënt mogelijk in te zetten. 
	Knop 6: 
	Knop 10: 
	samenwerkingsverband: Plein013
	Visie basisschool Voorbeeldschool 8: Daarnaast ontwikkelt ICT zich razendsnel en neemt een belangrijke rol in ons dagelijks handelen. Kinderen hebben iets anders nodig om zich goed voor te bereiden op de toekomst en van betekenis te zijn voor zichzelf en de maatschappij. Deze tijd vraagt om het herontwerpen van kind diensten die passen bij de huidige tijd. Het is belangrijk om niet de leerstof of de organisatie maar daadwerkelijk de ontwikkeling van het individuele kind centraal te stellen. UITDAGINGEN- De Kleine Akkers is kwetsbaar. Het is een kleine locatie met op dit moment 135 kinderen. Dat zorgt ervoor dat we veel moeten doen met een klein team en met beperkte financiële middelen. Daarnaast is er concurrentie van 6 scholen binnen de gemeente. - De visie kan zichtbaarder. Als je voorbij rijdt dan lijkt de Kleine Akkers een doodnormale basisschool met een groen speelplein. Onze locatie mag onze visie veel duidelijker uitdragen. - Doordat we aan het begin van het schooljaar insteken op de relatie blijven de middenopbrengsten uit, maar compenseren we dat aan het eind van het schooljaar. Hier ligt een uitdaging om dat proces te versnellen. KANSEN- Humankind en de Kleine Akkers hebben de basis goed op orde. We kunnen spreken van een sterke pedagogisch en onderwijskundige locatie waar gewerkt wordt aan optimale ontwikkeling van kinderen. - Er liggen kansen om de gezamenlijke onderscheidende visie zichtbaar uit te dragen in Goirle.- Met de intensieve samenwerking met Humankind, aanpassing van de huidige locatie en goede aansluiting op de toekomstige maatschappij is er grote kans op groei.
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 7: SAMEN DUURZAAM GROEIEN We hanteren de kwaliteitskenmerken uit het toezichtkader Primair Onderwijs van de inspectie. De school haalt de norm van de eindtoetsen en voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Er is een leerlingvolgsysteem en we gaan uit van ontwikkelperiodes. We zijn sterk in het aanbieden van de lesstof op een gedifferentieerde manier binnen een betekenisvolle omgeving. Per periode maken we groepsplannen, trendanalyses en voeren we gesprekken binnen het ondersteuningsteam. Daardoor vormen we een ondoorbroken ontwikkelproces en een doorlopende leerlijn. De boeren, leerteams en onwikkelcoach zijn verantwoordelijk voor de duurzame groei binnen de ontwikkeling. (Zie het methode overzicht, 6.2)ONTWIKKELKANSEN OPTIMAAL BENUTTEN De Kleine Akkers is ervan overtuigd dat een kind eerst goed in zijn of haar vel moet zitten voordat het toe komt aan groei. Daarom nemen we de tijd voor relatie, dit doen we onder andere met kindgesprekken en observaties. We werken handelingsgericht en met het DI-model. Mocht een kind meer nodig hebben dan zijn er ondersteuningsmogelijkheden. We werken met een planmatige ondersteuningsstructuur dat uitgaat van verschillende zorgniveaus. Ieder zorgniveau omvat interventies op het gebied van de ondersteuning. Van basisondersteuning naar extra ondersteuning. (zie het SOP, 5.1)KWALITEITEN EN TALENTEN INZETTEN Het gaat er niet om wat je niet kan, maar waar je goed in bent. Dat is de sleutel tot groei. Daarom zetten wij de Jenaplan essenties in om de kwaliteit te verhogen. We praten binnen de Kleine Akkers niet over zorg, maar over ontwikkeling. En zijn overtuigd dat je talenten je helpen bij de obstakels gedurende de weg. Daar maken we gebruik van de Leerkuil en de boom der gewoontes van Covey. Soms gaat je via een ontwikkelingsperspectief op zoek naar een nieuwe koers. Bijvoorbeeld een overstap naar speciaal basisonderwijs of voorziening voor (meer) begaafde kinderen. 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 17: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 9: - Vanuit de visie, akkerwaarden en jeaplanessentiels houden wij rekening met verschillen. - Naast de kernvakken is wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs, met verdieping op cultuur en natuur waardoor we een gevarieerd breed aanbod nastreven.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 10: - M(entor), O(uder), L(eerling) gesprekken zijn 2 keer per schooljaar ingepland. De opbrengsten zijn terug te zien in het groeidocument. Onze ambitie is om dit beter te borgen.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 11: - De kinderraad van de Kleine Akkers denkt en praat mee over de inspirerende leeromgevingen waar wij in samen komen. Zij nemen dit terug naar de stamgroepvergadering om zo de gehele gemeenschap te betrekken. Hier zijn we trots op.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 13: - Wij voldoen aan de eisen die door de inspectie gesteld zijn en streven naar goed. Volgen middels een leerlingvolgsysteem de voortgang en plegen interventies om bij te sturen.- Zorgen dat onze samenwerkers voldoen aan de eisen van Tangent en dagen ze uit tot groei
	Knop 16: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 12: - Om de 2 jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen en evalueren we dat tijdens de gesprekken. Er volgen acties uit op maat voor iedere samenwerker.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 14: - Ieder schooljaar heeft de samenwerker een gesprek op basis van de gesprekkencyclus met de leidinggevende. Daar staan werkgeluk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de agenda. Ook wordt er aan het begin van het schooljaar een MOL-gesprek gepland.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 15: - In september vinden de MOLgesprekken plaats over werkgeluk en duurzaam inzetbaarheid- In november binnen de gesprekkencyclus volgens tijdelijke contracten of zorgen.- In maart gesprekken binnen de gesprekkencyclus richting de formatie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 16: - We werken met een groeidocument en scholingsplan. Daar wordt bewijslast in verzameld voor de doelen vanuit het loopbaangesprek dat onderdeel is van de gesprekkencyclus.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 17: Onze locatie staat in een groene woonwijk met middenhoog koop- en huurwoningen en veel buitenspeelmogelijkheden. Peuteropvang, voor- en naschoolse opvang is inpandig aanwezig, verder zijn er geen sociale voorzieningen binnen de wijk omdat het centrum dichtbij is. Voor 70% komen onze kinderen uit de wijk en 30% verspreid over de buurgemeenten. De ouders kiezen bewust voor onze waarden en het Jenaplan onderwijs. Ze hebben een gemiddeld opleidingsniveau en armoede is nihil aanwezig.Onze naam hebben we te danken aan het stukje grond waar onze school op is gebouwd. Het sluit ook mooi aan bij onze visie. Peter Petersen, de oprichter van het Jenaplan onderwijs zag het onderwijs als een akker en hij gaf ze landbouwwerktuigen (vaardigheden) om de akker te verkennen.Onze Jenaplan essenties en didactische uitgangspunten zorgen voor een goed, veilig pedagogisch en didactisch klimaat:- Vanuit VERTROUWEN begint relatie en na relatie ontstaat prestatie. Dialoog staat centraal, vanuit inspraak en betrokkenheid erkennen we dat verschil er mag zijn. Zo zorgen we voor een veilige omgeving met heldere regels omtrent waarden, normen en veiligheid rondom de locatie Dit doen we met de Regelrups. - Vanuit VEERKRACHT kun je vallen en weer opstaan. Belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en om kunnen gaan met tegenslagen. Dit doen we met de Leerkuil.- Vanuit EIGENAARSCHAP kun  je het doel bepalen wat je wilt bereiken en bedenken wat je nodig hebt om daar te komen. Dit doen we met de gewoonteboom van Covey.Daarnaast staat een veilig schoolklimaat hoog in het vaandel. We hebben een boer op gezondheid en sociale veiligheid die samen staan voor de veiligheid rondom en binnen de school Binnen de JEELO projecten komen deze onderwerpen ook uitgebreid aan bod. (Zie verkeersbeleid, BHV beleid, ainti-pest protocol, sociale veiligheidsbeleid, 5.1)
	Onderwijskundigbeleid 1: 
	Knop 18: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 18: De stamgroep(bege)leider is diegene die de stamgroep begeleidt en aanjaagt, maar de stamgroep staat centraal. Daarnaast werken we projectmatig, handelingsgericht met het DI-model en gebruiken we de methodes als doelenboeken. Dat vraagt iets van onze samenwerkers. Ons pedagogisch en didactisch handelen vraagt om samenwerkers die passen binnen het Jenaplan gedachtegoed en de kleinschaligheid van onze locatie.SAMEN DUURZAAM GROEIEN Vanuit 'Vraag het de kinderen', dat een onderdeel is binnen het Jenaplan onderwijs en de 'Gouden Weken' geeft het team de stamgroep vorm. En wat we aan de kinderen vragen, vragen we ook aan onszelf. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, veerkracht en eigenaarschap. Daar staat leren van en met elkaar voorop.ONTWIKKELKANSEN OPTIMAAL BENUTTEN We dagen elkaar uit tot ontwikkeling en zorgen ervoor deze zo optimaal mogelijk binnen de locatie te benutten. Of je nu een stagiaire bent, een pedagogisch medewerker of leerkracht, iedereen doet er toe en draagt zijn steentje bij. Daar hebben we afspraken over gemaakt hoe we met elkaar omgaan en wat daarvoor nodig is. (Zie professioneel statuut, 5.1)KWALITEITEN EN TALENTEN INZETTEN Binnen het team willen we de kwaliteiten en talenten die we hebben zo goed mogelijk inzetten. Dit zorgt ervoor dat deze akkerbreed en locatiebreed ingezet kunnen worden. Zo hebben we experts binnen een bepaald gebied en leerteams die elkaar daarin uitdagen. Daarnaast worden de creatieve talenten regelmatig ingezet tijdens vieringen, feesten of projecten. (Zie scholingsplan, 5.1)
	Knop 19: 
	Knop 20: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 20: Dit voel je en zie je in de dagelijkse praktijk terug binnen iedere locatie van onze stichting. Daarom is het van groot belang dat we blijven investeren in onze samenwerkers en onze partners rondom het onderwijs en kinderopvang. Alleen samen met partners kunnen wij het beste onderwijs bieden.De Kleine Akkers maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Plein013. Wij werken nauw samen met de GGD en het schoolmaatschappelijk werk, consultatiebureau, zelfstandige expertise, etc allemaal vanuit deze samenwerking. Goirle is en blijft een klein dorp waar iedereen elkaar kent en weet te vinden. Dat versterkt de samenwerking en zorgt ervoor dat de scholen en kinderopvang samen met de gemeente stappen kunnen zetten. Voor de komende vier jaar staat de VVE problematiek op de agenda, naast het feit dat we binnen Goirle op 1 dezelfde manier met ouders en kinderen willen gaan communiceren. Daar hebben we Smart Start voor omarmd en vanuit de Kansencirkel willen we dezelfde taal gaan spreken met elkaar. De Kleine Akkers haakt aan bij deze lokale ontwikkelingen en zorgt ervoor dat dit de komende vier jaar onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk.Daarnaast is er Aandacht voor Basiskracht opgericht binnen gemeente Goirle. Dat is een samenwerking tussen Sterk Huis en het onderwijs, waarbij Sterk Huis hun expertise inzet om vroegsignalering op basisscholen, peuteropvang en kinderopvang te versterken.De kindgericht centrum ontwikkeling gaat ondertussen steeds meer vorm krijgen binnen onze locatie. De samenwerking met Humankind zal zich versmelten tot 1 team, 1 aansturing met 1 visie, programma en uitwerking. Dit alles met de ontwikkeling van het kind voorop.UITDAGINGEN- Het team de kansen en ontwikkelingen bieden die ze nodig hebben binnen een kleine locatie.- Samenwerking binnen de partners (gemeente, jeugdzorg, kinderopvang, politie, welzijnswerk) continueren ondanks wisselingen van personeel.- Als Tangent locatie binnen Goirle aangehaakt blijven binnen Edu-Ley en de gemeentelijke ontwikkelingen.KANSEN- Samenwerking met kinderopvang verloopt uitstekend, er zijn veel mogelijkheden om dit uit te breiden. (Zie integrale rapportage Kindgericht Centrum DKA, 5.1)- Binnen de gemeente wordt dit jaar gestart met de LEA (lokale educatieve agenda) waar we bij aansluiten.Dit zal voor meer verbondenheid en afspraken op gemeentelijk niveau zorgen.- Vanuit stichting Tangent wordt er volop gekeken naar mogelijkheden voor zij-instromers, samenwerkingsverbanden en detacheringsovereenkomsten binnen het onderwijs. Zo worden we flexibeler binnen de organisatie en bouwen we onze expertise uit.
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 26: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 19: We sluiten aan bij de ontwikkelingen rondom de Lokale Eductieve Agenda van de gemeente Goirle, zitten in werkgroepen die daaraan bijdragen en vullen onze ambities school-, locatie- en gemeente breed in.Met Humankind is er een samenwerkingsovereenkomst waarbij we jaarplannen hebben die we uitvoeren en bijschaven. Over 2 jaar willen we een goedlopend kindgericht centrum zijn.  
	Visie basisschool Voorbeeldschool 21: In Goirle is het Buurt Ondersteuning Profiel een Ambitieplan per Kindcentrum waarin omschreven staat wat de ontwikkelingen zijn per kalenderjaar. Dit in nauw overleg met het bestuur van Kindcentrum Goirle en ieder jaar een verantwoording richting de gemeente. Daarnaast loopt de ontwikkeling binnen de kindzorg op gemeentelijk niveau. Daar steken we in op de Kansencirkel en Smart Start. We streven naar eenduidige communicatie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 22: De Kleine Akkers heeft een kinderraad bestaande uit kinderen van de opvang en het onderwijs Zij hebben iedere maand overleg met de directeur en koppelen de besproken zaken terug naar de stamgroep. Zij bepalen zelf de agenda en zorgen voor een eigen budget door middel van inzamelacties gedurende het schooljaar. Om de twee jaar wisselt de samenstelling van de kinderraad. Hier zijn we trots op.
	Knop 25: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 24: Ieder jaar voeren we een tevredenheidsenquête uit in de bovenbouw. Deze wordt gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl. Verder hebben we op sociale veiligheid een boer en beleid met interventies. (zie SV beleid, 5.1) Daarnaast besteden we ook aandacht voor verkeersveiligheid. We zijn onderdeel van de gemeentelijke werkgroep, hebben een boer, beleid en interventies. (zie verkeersbeleid, 5.1) De ambitie is om dit vast te houden.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 25: Vanuit de jaarlijkse begroting en de formatie bepaalt de directie in samenspraak met de MR en de ontwikkelcoach per kalenderjaar waar de inzet het hardst nodig is. Iedere ontwikkelperiode kunnen we daar op bijsturen. we streven naar een stabiliteit en continuïteit. Houden er rekening mee dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 23: Binnen de Kleine Akkers werken we met Jeelo, een methode dat projectmatig de ontwikkellijnen, zoals gezondheid, natuur, maatschappij en product binnen wereldoriëntatie integreert.(Zie www.jeelo.nl) Daarnaast zorgt Jeelo ervoor dat alle talenten en kwaliteiten aan bod komen, zoals onderzoeken, presenteren, bewegen, samenwerken en zorgen voor elkaar, waardoor kinderen zichzelf breed kunnen ontwikkelen. Een vast onderdeel waar ons onderwijs op gebaseerd is, is de burgerschapsvorming. Er zijn drie domeinen die de kern van burgerschapsvorming weergeven:DEMOCRATIE creëer je binnen de stamgroep door middel vanuit 'Vraag het de kinderen' vorm te geven. Drie verschillende leerjaren samen zorgen voor stamgroepregels, afspraken en mores. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot oplossingen komen. Dat gebeurt in de kring, een vast onderdeel van ons ritmisch weekplan.PARTICIPATIE komt tot uiting middels de kinderraad en de stamgroepvergaderingen. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid ervoor te nemen groeit de saamhorigheid. We zorgen voor elkaar, de spullen en de ruimtes, hebben maatjes, delen het fruit en vieren samen. Iedereen doet mee en denkt mee. IDENTITEIT groeit naarmate je ouder wordt. Door te handelen vanuit je waarden en normen. Met het gesprek in de stamgroep of op individueel niveau, met vallen en opstaan leer je jezelf beter kennen. Daar maken wij ruimte en tijd voor vrij binnen de gesprekken en het pedagogisch handelen.
	Onderwijskundigbeleid 2: 
	Knop 27: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 26: 
	Onderwijskundigbeleid 3: 
	Knop 28: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 32: 
	Onderwijskundigbeleid 4: 
	Knop 31: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 30: Wij hebben hoge ambities rondom het kindgericht centrum, omdat we ervan overtuigd zijn dat het onderwijs en opvang mee moet gaan met de ontwikkelingen binnen de hedendaagse maatschappij en de toekomst. Vanuit die ontwikkeling gaan we samen duurzaam groeien, experimenteren, innoveren en richten we ons dus op samen leven, werken en leren binnen een duurzame omgeving. (Zie KGC rapportage, 5.1)
	Visie basisschool Voorbeeldschool 31: Niet voor niets is ons motto, samen duurzaam groeien. 1 van de schoolregels is: 'We moeten goed voor onze spullen en omgeving zorgen'. We besteden tijd en energie aan een groen schoolplein, verdiepen ons in de stappen naar afval scheiden, letten op onze gezonde voeding en in onze projecten binnen Jeelo komt dat ieder schooljaar uitgebreid terug. Er is een Natuur en Milieu boer die daar aandacht aan besteedt.
	Knop 36: 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 46: Zie meerjarenmatrix op onze website www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de inspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 47: Zie bij het algemeen jaarverslag van stichting Tangent.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 48: Zie www.scholenopdekaart.nl 
	Visie basisschool Voorbeeldschool 49: Zie algemeen jaarverslag van stichting Tangent
	Visie basisschool Voorbeeldschool 50: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 51: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 52: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 53: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 54: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 55: Sociale Veiligheid beleid, pest protocol, verkeersveiligheidsplan, BHV plan
	Visie basisschool Voorbeeldschool 59: Werkverdelingsplan en taakverdelingsplan
	Visie basisschool Voorbeeldschool 56: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 60: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 57: Ambitieplan Kindcentrum Goirle en Integrale rapportage Kindgericht centrum
	Visie basisschool Voorbeeldschool 61: Methode overzicht
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	Visie basisschool Voorbeeldschool 58: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
	Visie basisschool Voorbeeldschool 62: Zie www.kleineakkers.nl en het intern schooldossier bij de onderwijsinspectie.
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