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Doel schoolplan 

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2019-2023.   

Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur, welke is 
samengevat in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat over het onderwijs op onze school en hoe we dat 
verder willen ontwikkelen in de periode van 2019-2023. In hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze 
waarop wij invulling geven aan voorschriften die de Inspectie heeft gesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft 
ons personeelsbeleid. Onze kwaliteitszorg wordt beschreven in hoofdstuk 5. 

Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het 
onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 

 

Totstandkoming 

We hebben als team de missie en visie herijkt, ons doel beschreven voor 2023 geformuleerd en 
de strategieën geselecteerd waarmee we onze visie in de jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.  

Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind 
van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de volgende gegevens: 

● De meest recente inspectierapporten (2014). 

● Tevredenheidsmetingen van ouders en leerlingen. 

● De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen. 

● Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke toetsen. 

 

 

Inleiding 
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De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie heeft geresulteerd in een aantal 
strategieën, die voor ons team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. 

Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
schoolplan in de komende vier jaar. 

Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 
ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. Het bevoegd gezag stelt 
zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan. 

De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door het 
aanleveren van het document waarin zowel het jaarverslag, de jaarplanning en de zelfevaluatie 
geïntegreerd zijn. 

 

Samenhang met andere documenten 

De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het 
schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op 
onze school: 

● Jaarverslag/jaarplan/zelfevaluatie 

● integraal personeelsbeleidsplan 

● schoolgids 

● schoolondersteuningsprofiel 

● ondersteuningsplan samenwerkingsverband  

● veiligheidsplan 

 
  

https://www.swv2302.nl/wp-custom/uploads/WEB-ondersteuningsplan-2017-2021DEF.pdf
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1. Uitgangspunten bestuur 
      

1.1. Inleiding 

Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 heeft het bestuur volgens een vooraf 
vastgesteld traject de strategieën op bestuursniveau bepaald voor de komende 
schoolplanperiode. Deze zijn kaderstellend voor het op te stellen schoolplan van onze school.  

Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover overlegd met het 
directieberaad en hebben teams de gelegenheid gehad adviezen uit te brengen.  
De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023. 

 

1.2. Koersplan 2019 - 2023  

De Dr. Schaepmanstichting wil zich steeds positief blijven ontwikkelen. Qua strategische 
doelstellingen voor de periode 2019-2023 bouwen we voort op de essentie uit de vorige 
beleidsperiode. We willen de ingezette ontwikkelingen verstevigen en borgen, aanpakken wat er 
beter moet en beter kan en de uitdagingen die deze tijd van ons vraagt aangaan. 

We verstevigen de basis van ons onderwijs en zorgen voor duurzame schoolontwikkeling door 

nadrukkelijk in te zetten op instructie, differentiatie in aanbod en pedagogisch-didactisch 

handelen, op basis van wetenschappelijke inzichten. We gaan onderzoeken hoe ons onderwijs 

‘toekomstproof’ kan blijven en wat daarvoor nodig is. We zetten de ontwikkeling van de vorming 

van integrale kindcentra (IKC) voort; voorzieningen die aan onze kinderen van 0-14 jaar in een 

doorgaande pedagogische en cognitieve ontwikkelingslijn onderwijs, opvang, begeleiding en 

ondersteuning bieden en zoeken daarbij nauwe samenwerking met jeugdzorg. We willen de 

ononderbroken ontwikkelingslijn verlengen door in te zetten op een betere aansluiting in de 

overgang van primair naar voortgezet onderwijs. 

Wij blijven ons professionaliseren. Waarderend leiderschap van directies en College van Bestuur 

en waarderende gespreksvoering zijn daarbij noodzakelijk. Zo werken wij toe naar een cultuur van 

vertrouwen en veiligheid. Samenwerking, kennis en reflectie zijn daarbij kernwoorden en 

talentmanagement en vitaliteitsmanagement de concrete vertaalslag. Motiveren doen we vanuit 

het vertrouwen in onszelf, de ander en in elkaars kunnen. In onze communicatie zijn we 

ondersteunend. We luisteren met aandacht. We leggen de lat hoog, want we gaan uit van 

vooruitgang, al zal ieder van een ander startpunt vertrekken. We geven kansen, we dagen uit en 

we werken met ambitieuze, maar haalbare doelen. (zie koersplan 2019-2023) 

 

 

Uitgangspun
ten bestuur 
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2. De opdracht van onze school 
 

2.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden 
hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op 
de visie van het schoolteam en de conclusies, die we als schoolteam getrokken hebben uit de 
verzamelde gegevens, de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikkelingen. Dit alles 
binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. (zie hoofdstuk 1). Dit 
overzicht is gebruikt om de best mogelijke strategische keuzes te maken voor de toekomst. 

 

2.2. Onze missie 
 

Missie:  
Wij zijn trots op onze school. Onze leerlingen gaan graag naar school en worden in een veilige 
omgeving uitgedaagd om tot de beste resultaten te komen. Onze leerlingen voelen zich bewust 
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze durven en kunnen eigen keuzes maken. De 
leerbehoeften van iedere leerling staan centraal in ons dagelijks handelen. Hierover 
communiceren wij structureel met ouders. 
 
Normen, waarden en overtuigingen: 
De katholieke levensovertuiging is onze inspiratiebron voor de waarden en normen van waaruit 
wij ons onderwijs vormgeven. Iedereen is welkom op onze school en we hebben respect voor 
alle religies. Uitgangspunt daarbij is dat we altijd op zoek gaan naar verbindingen. Wij spreken 
iemand aan op wat hij doet, niet op wat hij is. Wij zijn open en eerlijk.  
 
Intenties en ambities: 
Wij willen een goede basisschool zijn, waar met veel plezier goede resultaten worden behaald. 
Wij maken op allerlei gebieden actief gebruik van moderne media. Dit gebeurt in de lessen 
maar ook in de communicatie naar ouders en omgeving.  
 
Gedroomde positie: 
Wij willen de veiligste en leukste school in Hengelo zijn, waar op plezierige wijze de beste 
resultaten worden behaald. Wij onderscheiden ons door het handelen vanuit een heldere visie 
op het onderwijs, bijvoorbeeld door coöperatief leren en het bieden van zorg op maat. Wij 
bieden veiligheid en zijn toegankelijk. Ons team is deskundig, we hebben specifieke expertise in 
huis en werken met moderne methodes en middelen.  

 

 

2. De opdracht van onze school 
schooschool 
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Kernwaarden 
Bij alles wat we doen gaan we uit van onze zes kernwaarden: leeromgeving, samenwerking, 
zelfstandigheid, talentontwikkeling, vertrouwen en zorgzaamheid.  
 
Leeromgeving: 
Wij creëren een omgeving waar je de rust krijgt om in te leren en gemakkelijk kunt 
overschakelen naar een omgeving waar je van kunt leren! De leeromgeving biedt rust en is 
ordelijk en overzichtelijk. De ruimtes zijn voor de leerlingen voldoende voorspelbaar en bieden 
voldoende uitdaging. We maken gebruik van moderne middelen. De inrichting is zodanig te 
gebruiken dat je snel kunt veranderen van opstelling en werkvorm. Hierdoor kunnen leerlingen 
en medewerkers optimaal werken en leren.  
 
Samenwerking:  
Wij vinden een goede samenwerking en relatie tussen leerkracht, leerling en ouder erg 
belangrijk. We leggen samen de weg af van groep 1 t/m 8 van ‘ik durf mezelf te zijn’ tot ‘actieve 
samenwerking’ door het systematisch inzetten van coöperatieve werkvormen. We zien ouders 
als experts van hun eigen kinderen en willen gebruik maken van hun ervaringen. Door 
ontmoetingen en overleg werken we aan gezamenlijke doelen en kwaliteiten. Er wordt open en 
tijdig gecommuniceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne communicatie middelen 
(website, email, sociale media) die up to date zijn. Betrokkenheid van de ouders is voor ons erg 
belangrijk. We willen dat ouders betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de school.  
 
Zelfstandigheid:  
Kinderen worden gestimuleerd om hun werk zelfstandig uit te voeren en het beste van zichzelf 
te laten zien. Ze leren verantwoordelijke keuzes te maken. Autonomie is leerlingen uitdagen 
om handelingen zelfstandig uit te voeren, waardoor hun zelfvertrouwen wordt vergroot en ze 
meer openstaan in verder te leren. We werken vanuit de fase zelfredzaamheid naar autonomie 
toe, daarbij durft de leerling hulp te vragen.  
 
Talentontwikkeling: 
Wij dagen leerlingen uit hun talenten en kennis te laten zien. Zij krijgen inzicht in wat ze willen, 
kunnen en moeten leren. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de leerbehoeften van iedere 
leerling. Leerkrachten, leerlingen en ouders nemen daarbij de verantwoordelijkheid voor zijn of 
haar eigen functioneren, maar ook voor de organisatie als geheel. Ons team heeft veel 
expertise in huis en werkt met moderne methoden en middelen.  
 
Zorgzaamheid:  
Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar. We vinden het belangrijk om 
onze kinderen te leren om zorgzaam te zijn voor elkaar, voor alle spullen en de omgeving.  
We hebben de zorgbehoefte van elke leerling op systematische wijze in beeld. We weten welke 
zorg geboden kan worden en passen dit toe in samenwerking met de ouders en eventuele 
partners.  
 
 
Vertrouwen:  
Onze school is een veilige plek waar we respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Regels 
en afspraken worden door iedereen nageleefd. Elkaar aanspreken is hierbij belangrijk. Er is een 
sfeer van openheid en vertrouwen.  
 
In een sfeer van openheid en vertrouwen komen kinderen tot bloei. 
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2.3. Onze visie 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven 
uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende 
periode willen toetsen.  

Visie op ontwikkeling en leren 
Het Jonge kind: 
Onder het jonge kind verstaan wij alle leerlingen van groep 1 tot en met 3. De ontwikkeling van 
kinderen in deze leeftijd gaat niet geleidelijk maar sprongsgewijs. Deze kinderen hebben een 
grote behoefte aan veiligheid en geborgenheid, alleen dan komen zij tot leren. De sociaal- 
emotionele ontwikkeling is dan ook erg belangrijk. Het kind moet positief gestimuleerd worden 
en het gevoel hebben dat het er mag zijn. De leerkracht speelt hierbij een grote rol; deze heeft 
aandacht voor het individuele kind en is bekend met de ontwikkelingsfasen van het jonge kind 
en daardoor in staat om bij ieder kind aan te sluiten en te stimuleren. Het jonge kind heeft veel 
behoefte aan spel, juist ook om de sociaal- emotionele ontwikkeling te stimuleren. Ook daarbij 
is de rol van de leerkracht van belang; voorspelen, spelbegeleiding en het creëren van een 
uitdagende omgeving. Ook in de taal- en rekenontwikkeling staat spelend leren voorop; de 
leerkracht heeft de leerdoelen inzichtelijk en zorgt voor een leerrijke en uitdagende 
leeromgeving in de vorm van hoeken en spelactiviteiten die ruimte geven aan het jonge kind 
om zelf te ontdekken, rekening houdend met alle ontwikkelingsgebieden. 
 
Visie op onderwijs 
Eigentijds onderwijs: 
We willen ons onderwijs zo vormgeven dat kinderen vanuit een onderzoekende 
houding en nieuwsgierigheid samenwerken, samen ontdekken en samen presteren. 
Daarbij rekening houdend met de verschillende manier van leren van de kinderen. 
Uitgaande van hun eigen talenten. We willen kinderen voorbereiden op een 
maatschappij waarin de volgende competenties van belang zijn, de zogenoemde  
21e -eeuwse vaardigheden: 
- Communicatie 
- Samenwerken 
- ICT – geletterdheid 
- Creativiteit 
- Kritisch denken 
- Probleemoplossend vermogen 
- Sociale – en culturele vaardigheden ( inclusief burgerschap) 
 
Daarbij vinden wij het van belang dat kinderen positief gestimuleerd worden en 
betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling. Op deze wijze hebben wij ook onze 
rapportage opgesteld; er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de ontwikkeling 
van de individuele leerling. Daarbij is ook oog voor talenten buiten de basisvakken 
lezen, rekenen en taal. 
 
 
Visie op opbrengsten van het onderwijs 
Uiteraard is het van belang om de opbrengsten te volgen. Dit doen wij op individueel 
niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Daarbij streven wij de doelen na van de Dr. 
Schaepmanstichting, die gesteld zijn in het koersplan van 2019-2023. De opbrengsten zijn van 
belang om continu de kwaliteit van ons onderwijs te controleren en daar waar nodig bij te 
stellen. 
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Visie op schoolklimaat 
In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is 
nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen 
moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van 
leerkrachten en ouders speelt een grote rol. Het programma van De Vreedzame School helpt 
ons om dit te realiseren.  
 
Visie op maatschappelijke positionering 
Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: 
“omzien naar de ander” en “je ten dienste stellen aan de maatschappij.” De school staat 
midden in de leefomgeving van de kinderen en we onderhouden contacten met 
sportverenigingen en plaatselijke organisaties. Daarnaast streven we ernaar om ons verder te 
ontwikkelen tot een IKC in samenwerking met onze partners: ‘t Schöppert, Spring 
peuterspeelzalen en Smallsteps, met als doel een doorgaande leerlijn te realiseren bij kinderen 
van 2 tot 12 jaar.  
 

 
Als school hebben we de volgende strategische keuzes gemaakt voor de komende jaren: 
 

Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2019 – 2023 zijn: 
 
De Vreedzame School 
In de komende jaren gaan we werken aan verdere implementatie en borging.  
 
Thematisch werken 
Binnen het team is behoefte om de verschillende vakken meer in samenhang aan te bieden om de 
motivatie en betrokkenheid van leerlingen te verhogen. 
 
Eigenaarschap van leerlingen bevorderen 

Door leerlingen meer te betrekken bij hun leerproces en hun ontwikkeling willen we hun  
betrokkenheid en motivatie verhogen.  
      
Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de leerkrachten is goed en het onderwijsaanbod is afgestemd op de 
groep en de onderwijsbehoeften van het individuele kind. De leerkracht doet er toe. 
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2.4. Ons schoolplan op één A4 

Voor de uitwerking van onze speerpunten hanteren wij het volgende format. In bijlage 1 is de 
ingevulde versie te vinden.  

Onderwerpe
n: 

Aanleiding;  

Waarom gaan we 
het ontwikkelen / 
verbeteren? 

Te bereiken 
doel:  

Waar willen we 
op uitkomen? 

Welke 
activiteiten 
om ons doel 
te bereiken?  

Wie is 
verantwoordelij
k voor de 
uitvoering?  

Wanneer 
gereed? 
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3. Onderwijskundig beleid 
 

3.1. Inleiding 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en het geen 
in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het 
vorige hoofdstuk. 

Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen 
mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn 
wezenlijke aspecten van ons onderwijs. 
 

3.2. Onze ambities in relatie tot de wettelijke opdracht van het onderwijs 

In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. 
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  

In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze 
wettelijke eisen. 
 

3.2.1. Doorlopende leerlijn (OP1) 

Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang 
in de ontwikkeling van de leerlingen.  

Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:  
 

Basisschool De Schothorst gaat deel uit maken van IKC De Schothorst. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de basisscholen ’t Schöppert en De Schothorst, de 
kinderopvang en BSO Smallsteps, waar kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar in een veilige 
en vertrouwde omgeving, op spelende wijze kunnen opgroeien, 
ontwikkelen, spelen en leren. Op een later tijdstip zal wellicht ook een peuterspeelzaal 
hiervan deel uitmaken. 
IKC De Schothorst wil de visie vormgeven en realiseren door: 

● een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 t/m 13 jaar te creëren; 
● één-zorgroute vanuit alle betrokkenen; 
● een doorgaande (leer)lijn door alle organisaties heen; 

3. Onderwijskundig beleid 
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● gezamenlijke verantwoordelijkheid voor sociale, emotionele en cognitieve; 
● ontwikkeling. 

 
Deze samenwerking komt naar voren door: 

● het naar buiten treden als één IKC in een gezamenlijke PR / 
informatievoorziening; uniforme uitstraling middels thema’s en activiteiten; 

● het samen organiseren van activiteiten voor kinderen zoals sinterklaas- en 
kerstvieringen, toneelvoorstellingen, sportdagen etc. in gezamenlijke werkgroepen; 

● het gebruiken van, waar mogelijk op elkaar aansluitende peuter- en 
schoolmethodes en met elkaar de doorgaande (leer)lijn hierin ontwikkelen; 

● het gebruik maken en uitwisselen van elkaars expertise, kwaliteiten en 
talenten door de verschillende organisaties heen; 

● het vormgeven van een één-zorgroute vanaf het kinderdagverblijf/ 
peuterspeelzaal naar de basisschool met een intensievere samenwerking tussen de 
‘zorg-medewerkers’. 
 
In april 2019 is een behoeftepeiling afgenomen bij ouders van beide basisscholen.  
Aan de hand van de uitkomst van deze peiling zal een besluit worden genomen over het 
starten van een peuterspeelschool binnen dit IKC. 

      

3.2.2. Burgerschapsonderwijs (OR2) 

Dit geven wij op de volgende wijze vorm:  

 

Om te komen tot een goed burgerschapsonderwijs dient onze school als een oefenplaats, waar 
we kinderen volgens de filosofie van De Vreedzame School de gelegenheid bieden gewenste en 
verworven democratische competenties (kennis, vaardigheden en houding) te oefenen in echte 
en betekenisvolle situaties. Binnen onze heldere pedagogische visie kunnen we de benodigde 
interventies inzetten. Goed burgerschapsonderwijs vraagt om het neerzetten van een sterk 
morele, samenhangende pedagogische omgeving waarbinnen de leerlingen, ouders en het 
team de school als gemeenschap zien. Binnen deze gemeenschap kunnen kinderen ervaring 
opdoen met het omgaan met verschillende culturen en geloven, conflicthantering, 
medeverantwoordelijkheid. Dit doen zij door actief te participeren en een stem te hebben 
binnen de school. 

 

3.2.3. Ontwikkeling in beeld (OP2) 

De manier waarop wij de ontwikkeling volgen: 

      

Vanuit de peuterspeelschool wordt een warme overdracht gegeven. In de groepen 1 en 2 
wordt gebruik gemaakt van HOREB om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en te 
registreren. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling in de groepen 3 t/m 8 
gebruiken wij de vragenlijst sociale vaardigheden van ZIEN. 
Leerkrachten gebruiken de evaluaties van de lessen en analyses van methode- en Cito-toetsen 
om hun groep nog beter in beeld te krijgen en hun aanbod hierop af te stemmen. 
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3.2.4. Onderwijstijd  

Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijden: 

      

Hiervoor verwijzen we naar onze schoolpagina op de website Scholen op de kaart.  
 

 

3.2.5. Anderstaligen (OP1) 

De manier waarop wij omgaan met leerlingen die een andere voertaal hebben dan het 
Nederlands: 

 

Bij de overdracht van de voorschoolse opvang wordt aangegeven of een leerling heeft 
deelgenomen aan het VVE-programma. Deze leerlingen krijgen in de groep extra aanbod en 
herhaling van woordenschat, passend bij het thema dat aangeboden wordt in de groep. Om de 
samenwerking met thuis hierin te stimuleren krijgen de ouders deze woordenschatlijsten 
toegestuurd. 
Elk jaar wordt een logopedische screening uitgevoerd, waarin ook de woordontwikkeling wordt 
gemeten.  
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal kunnen deelnemen 
aan de Schakelklas.  
Voor leerlingen die vanuit de Horizon (school voor nieuwkomers) op onze school geplaatst 
worden, vindt een warme overdracht plaats. Op deze manier kunnen wij aansluiten bij het 
leerniveau en tempo van de leerling d.m.v. differentiatie in aanbod en/of verwerking. 

 

3.2.6. Sponsoring 
 

Onze school onderschrijft het convenant en beschouwt het als bijlage bij dit schoolplan. 
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

● Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke 
en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming 
zijn met de goede smaak en fatsoen. 

● Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

● Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen 
die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk 
zijn van sponsormiddelen. 

● De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd 
gezag over sponsoring. 
 

Tevens zijn de volgende principes van kracht: 
● Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van 

leerlingen;  
● Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke 

betrokkenheid;  
● De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op 

de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;  
● De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  
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Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring dat de staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van 
besturen, personeel, leerlingen en ouders en een aantal andere organisaties hebben 
ondertekend. 

 

3.3. Kerndoelen en  referentieniveaus (OP1) 

Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot 
en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  

En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar 
onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert.  

Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere 
beschrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren 
kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren 
Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en 
hoe deze op onze school aan de orde komen. 
 
Nederlandse taal 
Hieronder wordt begrepen: 

● Mondelinge taalvaardigheid,  
● Leesvaardigheid,  
● Schrijfvaardigheid.  
● Begrippenlijst en taalverzorging.  

 
Mondelinge taalvaardigheid  
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Schatkist 
Werkmap fonemisch bewustzijn 
Eigen lessen begrijpend luisteren 
Lijn 3 
Taal Actief 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Kringgesprek 
Tweegesprekken (schoudermaatjes) 
Gesprekken in kleine groep en grote groep 
Presenteren (boek/werkstuk) 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
2019-2023 

● verdere implementatie en borging begrijpend luisteren: uitbreiding van lessen en 
            verzamelen voor gebruik in volgende jaren, doorgaande leerlijn realiseren; 

● bij presenteren van werkstukken meer gebruik maken eigentijdse presentatievormen, 
            komen tot doorgaande lijn in ‘leren presenteren’; 

● verdere implementatie taalmethode Taal Actief; 
● verdere implementatie aanvankelijk leesmethode Lijn 3. 
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Leesvaardigheid   
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Schatkist 
Werkmap Fonemisch Bewustzijn 
Lijn 3, met bijbehorende software 
Estafette 
Werkmap begrijpend lezen 
Nieuwsbegrip XL 
Bibliotheek op School 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Lessen worden gegeven volgens het DI-model 
Begrijpend lezen: leerkracht denkt hardop, modelt de strategieën 
Lezen met leesmaatjes (Estafette) 
Voorlezen 
Vrij lezen 
Tutorlezen 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
2019-2023: 

● opstellen/herschrijven schoolspecifiek dyslexieprotocol; 
● oriëntatie en implementatie compenserende software voor dyslectische leerlingen; 
● implementatie en borging Lijn 3; 
● verdere implementatie en borging van DI-model bij begrijpend lezen; 
● verbeteren van transfer begrijpend leesstrategieën naar andere vakgebieden 

 
Schrijfvaardigheid  
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Schrijfmethode: Klinkers/Pennenstreken 
Produceren van teksten: Taal Actief 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Klassikale instructie schrijftechniek 
Aanleren schrijfstrategieën voor produceren van verschillende soorten teksten. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
2019-2023: 
Borgen van afspraken. 
Verdere implementatie Klinkers. 

 
Begrippenlijst en taalverzorging  
  

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Taal Actief taal en spelling.      
BLOON 
Woordwijzer (uitbreiding woordenschat) 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Werken volgens IGDI-model 
Samenwerkend leren, coöperatieve werkvormen 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
2019-2023: 
Versterken van het gebruikmaken van coöperatieve werkvormen.  
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Samenvatting te realiseren veranderingen Nederlandse taal: 
      

Opstellen/herschrijven school specifiek dyslexieprotocol 
Oriëntatie en implementatie compenserende software voor dyslectische leerlingen 
Verdere implementatie en borging IGDI-model begrijpend lezen 
Verdere implementatie taalmethode Taalactief; 
Verdere implementatie aanvankelijk leesmethode Lijn 3. 
Implementatie en borging Lijn 3 
Verdere implementatie Klinkers 

      
Engelse taal 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Groove Me; de groepen 1 t/m 8 maken hier gebruik van. 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Engels leren door middel van muziek. In de lessen zitten verschillende vormen van 
differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
2019-2023: 
In de komende schoolplanperiode willen wij op het gebied van Engelse taal niets veranderen.  

 
Rekenen/wiskunde 
Het gaat hierbij om de volgende domeinen: 

● Getallen 
● Verhoudingen 
● Meten en Meetkunde 
● Verbanden  

 
Getallen 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: methode Wereld in Getallen (WIG), 
getallenlijnen in iedere klas, piccolo speelsets voor groep 3 t/m 8, rekenrekjes, fiches, 
Malle getallen; spel voor groep 4 tot en met 8, digibord, software voor de leerlingen 
bij de methode (dagelijks). 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: DI model, werken in 3 niveaugroepen. 
Korte afwisselende automatiseringsoefening aan het begin van iedere les, 
zelfcorrigerende rekenmaterialen, werken met maatjes ( 2-tallen). 
We kijken kritisch naar het lesdoel, daarna bepalen we welke sommen hierbij horen en welke 
sommen gemaakt moeten worden. Het lesdoel proberen we zo concreet mogelijk te 
formuleren. 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Het eigen maken van het werken met de methode WIG, het versterken van de 
leerkrachtvaardigheden en het borgen van ervaringen en afspraken na de 
implementatie-fase. 
Kijken naar de digitale verwerkingsmogelijkheden van Malmberg ter vervanging van Snappet. 
Verdere borging van afspraken. 
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Verhoudingen 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Methode Wereld in Getallen, 
breukstaven, digibord, leerling-software bij de methode. 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: IGDI model, werken in 3 niveaugroepen. 
Korte afwisselende automatiseringsoefening aan het begin van iedere les, 
zelfcorrigerende rekenmaterialen, werken met maatjes ( 2-tallen) 
We kijken kritisch naar het lesdoel en bepalen dan welke sommen hierbij horen en die 
moeten worden gemaakt. 
Het lesdoel proberen we zo concreet mogelijk te formuleren. 
We volgen het streefniveau van de methode; d.w.z. alle leerlingen maken in ieder 
geval de ** sommen en aanpak 3 daarnaast ook de *** sommen. 
Zelfstandig werken aan de weektaak. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Het eigen maken van het werken met de methode WIG, het versterken van de 
leerkrachtvaardigheden en het borgen van ervaringen en afspraken na de 
implementatie-fase. 
Kijken naar de digitale verwerkingsmogelijkheden van Malmberg ter vervanging van Snappet. 
Verdere borging van afspraken. 

 
 
Meten en Meetkunde 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Wereld in getallen, digibord, schema metriek 
stelsel vanaf groep 5, metriekfabriek (spel), gelddoosjes, klokjes, klassikale klok, kubussen, 
blokjes, thermometer, leerling software van de wereld in getallen. 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: IGDI model, werken in 3 niveaugroepen. 
Korte afwisselende automatiseringsoefening aan het begin van iedere les, 
zelfcorrigerende rekenmaterialen, werken met maatjes ( 2-tallen) 
We kijken kritisch naar het lesdoel en bepalen dan welke sommen hierbij horen en die 
moeten worden gemaakt. 
Het lesdoel proberen we zo concreet mogelijk te formuleren. 
Zelfstandig werken aan de weektaak. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Het eigen maken van het werken met de methode WIG, het versterken van de 
leerkrachtvaardigheden en het borgen van ervaringen en afspraken na de 
implementatie-fase. 
Kijken naar de digitale verwerkingsmogelijkheden van Malmberg ter vervanging van Snappet. 
Verdere borging van afspraken. 

 
Verbanden 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Methode Wereld in Getallen, zo nodig materialen uit de rekenkast. 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: IGDI-model, werken in 3 niveaugroepen Korte 
afwisselende automatiseringsoefening aan het begin van iedere les, zelfcorrigerende 
rekenmaterialen, werken met maatjes (2-tallen). 
We kijken kritisch naar het lesdoel en bepalen dan welke sommen hierbij horen en die 
moeten worden gemaakt. 
Het lesdoel proberen we zo concreet mogelijk te formuleren 
Zelfstandig werken aan de weektaak. 
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In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Het eigen maken van het werken met de methode WIG, het versterken van de 
leerkrachtvaardigheden en het borgen van ervaringen en afspraken na de 
implementatie-fase. 
Kijken naar de digitale verwerkingsmogelijkheden van Malmberg ter vervanging van Snappet. 
Verdere borging van afspraken. 

 
 
Samenvatting te realiseren veranderingen Rekenen: 
 

● kijken naar de digitale verwerkingsmogelijkheden van Malmberg ter vervanging van 
Snappet; 

● verdere borging van afspraken; 
● het versterken van de leerkrachtvaardigheden. 

 
Oriëntatie op jezelf en de wereld  
Hieronder wordt begrepen: 
● Mens en samenleving 
● Natuur en techniek 
● Ruimte 
● Tijd 
 
Mens en samenleving 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
 
Levensbeschouwelijk 
Hellig hart 
Dagopeningen, Bijbelverhalen en spiegelverhalen 
      
Sociaal- emotioneel 
De Vreedzame School 
Zien! 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:  
 
Levensbeschouwelijk 
Er wordt gewerkt met de projecten van de methode Hellig Hart.  
Elk schooljaar worden minimaal 4 projecten behandeld; Kerst, Pasen, Normen en 
waarden en een project naar keuze. In groep 7-8 wordt ook aandacht besteed aan 
andere veel voorkomende godsdiensten. Vieringen worden gehouden op 
schoolniveau. 
De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel wordt verzorgd door de 
parochie. 
 
Sociaal- emotionele ontwikkeling 
In alle groepen wordt gewerkt met het programma van De Vreedzame School. In de komende 
schoolplanperiode wordt dit verder geïmplementeerd en geborgd. (zie bijlage: planning de 
Vreedzame school) 
We gebruiken de vragenlijst van ZIEN! om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen te volgen. 
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In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Verdere implementatie en borging De Vreedzame School. 

 
 
Natuur en techniek 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De methode Blink en de Techniek Torens 
 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Blink is een geïntegreerde methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek, 
waarbij  op een onderzoekende en ontdekkende manier les wordt gegeven. Een excursie naar 
het techniekmuseum ‘t Heim proberen we jaarlijks in te plannen. 
      

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Verdere implementatie en borging van de methode Blink. 
Mogelijkheden voor groepsdoorbrekend werken verkennen en uitproberen. 
 

 
 
Tijd 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De methode Blink 
 
      

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
zie: Natuur en Techniek 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Verdere implementatie en borging van de methode Blink 
Mogelijkheden voor groepsdoorbrekend werken verkennen en uitproberen. 
 
 

 
 
Ruimte 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De methode Blink 
 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
zie: Natuur en Techniek 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Verdere implementatie en borging van de methode Blink 
Mogelijkheden voor groepsdoorbrekend werken verkennen en uitproberen 

 
 
Kunstzinnige oriëntatie 

 
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
- ‘Uit de kunst’: een methode voor tekenen en handvaardigheid (incl. textiele werkvormen)    
voor de groepen 1 t/m 8 met een doorgaande lijn. 
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-We participeren in het ICC-project van de gemeente Hengelo. 
-We maken jaarlijks gebruik  van het aanbod uit het kunstmenu van de gemeente Hengelo 
-‘Muziek moet je doen’: methode  voor de groepen 1 t/m 8 met een doorgaande lijn. 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Tekenen en handvaardigheid: 
-De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken groepsoverstijgend in een creacircuit 
gedurende 3 blokken van 6 weken. 
-In de periode dat er geen crea-circuit is geeft de leerkracht handvaardigheid in zijn 
eigen groep. Dit kan zijn individueel of in groepen. 
-groep 1 en 2 werkt vaak individueel, groepsgewijs of groepsoverstijgend. 
-tijdens cultuurprojecten of cultuurontmoetingen wordt er groeps- en schooloverstijgend 
gewerkt. 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Invoeren van  groepsdoorbrekend werken bij het ICC-project. 
 

 
 
Bewegingsonderwijs 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  
De methode: Basislessen bewegingsonderwijs. De groepen 3 t/m 8 maken 2x per week gebruik 
van de gymzaal naast de school. De groepen 1 en 2 hebben een eigen speellokaal binnen de 
school.  
 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
We kennen een toestellenles en een spelles per week.  
Naast de gymlessen doen we mee aan verschillende sportactiviteiten die worden aangeboden 
door Hengelo Sport, o.a. natte gymlessen in het Twentebad, sportevenementen, 
sporttoernooien. Tevens werken we samen met het ROC en lopen er studenten stage tijdens 
onze gymlessen en organiseren zij de Koningsspelen op De Schothorst. 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
De doelstelling is dat elke leerkracht gymles mag en kan geven in zijn of haar eigen groep. 
Tevens is het plezier in bewegen erg van belang, we zullen dus kritisch naar de lessen blijven 
kijken en evt. aanpassen aan het beleven van plezier. 
 

 
Samenvatting van te realiseren veranderingen in het domein: Oriëntatie op jezelf en de wereld. 

-verdere implementatie en borging Vreedzame School 
- verdere implementatie en borging van de methode Blink 
- mogelijkheden voor groepsdoorbrekend werken verkennen en uitproberen 
-borging van de lessen uit de methode ‘Uit de kunst’ 
-doelstelling dat elke leerkracht gymles kan geven in eigen groep 
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3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het 
onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 

En  verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
In ons Schoolondersteuningsprofiel (zie link pag. 4) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan 
mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met 
extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan 
welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien 
nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband 
passend onderwijs ( Plein midden Twente (PMT)) in onze regio. In het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden 
(basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het 
bevoegd gezag en/of PMT terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan 
de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de 
structuur op onze school functioneert:  
 

Schema HGW: 

   
Niveaus van zorg in 6 stappen: 

1. In de groep: leerkracht observeert, signaleert en werkt handelingsgericht; interventies 
worden ingezet n.a.v. eigen observaties en resultaten. De leerkracht gaat in gesprek 
met ouders over ontwikkeling van hun kind. 

2. Bij vragen of zorgen over ontwikkeling overlegt leerkracht met collega’s: welke aanpak 
heeft voorgaande jaren gewerkt? Leerkracht deelt zorgen met ouders. 

3. Groepsbespreking: overleg met intern begeleider of specialist: onderwijsbehoeften 
verder in kaart brengen, aanpak vaststellen en afstemmen met ouders. 

4. Indien er onduidelijkheid blijft bestaan over de onderwijsbehoeften wordt aan ouders 
toestemming gevraagd om de leerling te bespreken in het SOT. Ouders kunnen 
aanwezig bij het overleg. 

5. Externe hulp kan ingeschakeld worden door aanvraag  bij het Steunpunt Plein Midden 
Twente 

6. Aanbod ‘op maat’: aanvraag arrangement 
Binnen onze school wordt gebruik gemaakt van onderstaande documenten: 
- groepsoverzicht: observaties worden genoteerd, onderwijsbehoeften beschreven 
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- groepsevaluaties: evaluatie van de groep als geheel (4x per jaar) 
- formulier ‘planning extra zorg’: zorgplanning tijdens taakbrieftijd 
- dag/weekplanning: lesvoorbereiding 
- SOT-formulier 
      
Tenminste 3x per jaar vindt een groepsbespreking plaats tussen leerkracht en intern 
begeleider. 
 
Zie ook bijlage 3:  Borgingsdocument 1-Zorgroute. 

 

3.6. Veiligheid (SK1) 

Hoe we op onze school veiligheid in ons beleid hebben verwerkt, dit beleid monitoren en anti-
pestbeleid coördineren: 
 

Zie sociaal veiligheidsplan (bijlage).  
 

 
Ambities op het gebied van veiligheid: 
 

Onze school dient een school te zijn waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en 
prettig voelen.  
 

 

3.7. Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3)  

Ons pedagogisch-didactisch schoolbeleid is hieronder beschreven: 

 

Pedagogisch handelen 
Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) 
taak: de leerlingen op te voeden tot actieve en verantwoordelijke leden van de gemeenschap, 
zoals beschreven in de visie van De Vreedzame School. We vinden het belangrijk dat leerlingen 
goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren 
daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en 
gerespecteerd voelen. Kinderen zijn ingesteld op ontwikkeling en leren. Zij zijn voortdurend 
bezig hun kennis, begrip en vaardigheden te vergroten. Zij hebben daar een innerlijke motivatie 
voor. 
De voorwaarden voor deze motivatie zijn de drie basisbehoeften: relatie, competentie en 
autonomie. Omgaan met verschillen betekent voor ons: aansluiten bij deze drie 
basisbehoeften. 
Relatie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is dat alle kinderen zich veilig en aanvaard voelen 
(emotioneel vrij zijn). Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich o.a. door luisteren, beschikbaar 
zijn voor het kind, zich kunnen verplaatsen in gevoelens en de kenmerken van het kind, 
vertrouwen stellen, afspraken maken en nakomen, stelling nemen in woord en daad tegen 
racisme, discriminatie en pesten en rekening houden met behoefte aan veiligheid en 
acceptatie. 
Competentie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is, dat leerkrachten het zelfvertrouwen van 
alle kinderen versterken. Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich door o.a. positieve feedback 
te geven op het werk, vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen hebben en dit laten 
merken, hoge verwachtingen hebben van het kind, uitgaan van wat het kind kan, reflecteren 
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op wat het kind doet, een taakgerichte, motiverende sfeer scheppen in de groep en 
bevorderen dat kinderen successen aan zichzelf toeschrijven. 
Autonomie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is het bevorderen van zelfstandigheid bij en 
het nemen van verantwoordelijkheid door alle kinderen. Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt 
zich o.a. door ruimte geven om ervaringen en ideeën in te brengen, kinderen 
verantwoordelijkheid laten nemen voor het eigen gedrag, zelfstandig problemen leren 
oplossen, proces van sturend leren, via leren en samenwerkend leren naar zelfstandig leren te 
komen, begeleiden van de leerling in het maken van keuzes, de leerling uitdagen tot 
meedenken, meebeslissen en zelfreflectie. 
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen wat ervoor zorgt dat de leerlingen het werk 
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke afspraken. 
 
Didactisch handelen 
Op onze school geven we op een effectieve wijze vorm aan gedifferentieerd onderwijs. We 
differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar 
tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we 
leerlingen waar mogelijk samenwerken. We streven naar eenduidig didactisch handelen 
volgens het DI-model. 
Onze ambities zijn: 
• De lessen zijn goed opgebouwd 
• De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 
• De leraren geven directe doelgerichte instructie 
• De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 
• De leerlingen werken zelfstandig samen 
• De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) 
• De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren 
• De leraren zorgen voor differentiatie in aanbod 
• De leraren zorgen voor tempodifferentiatie 
 
Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen 
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Naast 
zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen 
te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet 
betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. 
Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: 
leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. 
• De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen 
• De leerlingen werken met weektaken 
• De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie) 
• De taken van onze leerlingen bevatten verplichte en keuze-opdrachten 
• De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen 
• De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen 
 

 
Wij hebben de ambitie om: 
 

De bovenstaande leerkrachtvaardigheden waar nodig te versterken en  te borgen.  
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4. Personeelsbeleid 
 
4.1. Inleiding 

‘Een leven lang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en 
mogelijkheden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste 
keuzes te maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord 
in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden 
is, dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de 
dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met 
collega’s van andere scholen. 

 

4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid en ambities 

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

In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende 
beleidsvoornemens van belang: 
 

Waarderende gespreksvoering 

De planmatige aanpak van talentmanagement zorgt ervoor dat een medewerker kan 

(door)groeien en de aanwezige talenten verder kan ontwikkelen. Dit heeft een positieve 

uitwerking op het functioneren binnen de organisatie, maar ook op de intrinsieke motivatie 

van de medewerker. Alle ontwikkelingsgesprekken binnen de diverse geledingen worden 

gevoerd volgens ons beleid van waarderende gespreksvoering. Dit beleid heeft als doel het 

aan- en bijsturen, motiveren en ontwikkelen van onze medewerkers, zodat zij een optimale 

bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen.  

Personeelsplanning 

Door bovengenoemde gesprekken weten we waar welke talenten werken en hoe we deze 
kunnen verdelen al naar gelang de ontwikkeling van de verschillende scholen. Daarnaast kunnen 
we door deze gesprekken onze medewerkers beter begeleiden in hun loopbaan, met als doel de 
juiste mensen op de juiste plek 

 

 

4. Personeelsbeleid 
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Werkverdelingsplan 

Op alle scholen is het Werkverdelingsplan (CAO PO 2018-2019) geïmplementeerd waarbij in 

samenspraak met het team ieder jaar de taken verdeeld worden.  

 

Levensfasebewust Personeelsbeleid 

In een Levensfasebewust Personeelsbeleid zullen we middels preventieve en curatieve 

maatregelen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers verbeteren. Ook wordt de 

kennis en capaciteit van de werknemer optimaal benut en blijft deze behouden voor de 

organisatie. 

 

Gezondheidsbeleid 

Door acties, mogelijkheden en afspraken in ons Gezondheidsbeleid, zorgen we voor een 

positieve invloed op de leefstijl en de fysieke en sociale werkomgeving van onze medewerkers. 
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5.Kwaliteitszorg 
 

5.1. Inleiding 

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. 

In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. 
Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt 
uiteengezet op welke wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang 
een compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem vormen. Als basis voor onze kwaliteitszorg 
gebruiken we het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

5. Kwaliteitszorg 
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5.2. Ons kwaliteitsdocument 

 
Kwaliteitsdocument 

In dit document worden de evaluaties per kwaliteitsgebied beschreven. Deze dienen als 

jaarverslag en zelfevaluatie. Waar staat de school nu, hoe kwalificeren we onze kwaliteit en welke 

ambities zijn er? In het jaarplan worden deze ambities  en de beleidsvoornemens omgezet in 

plannen voor het komende schooljaar. 

 

De volgende bronnen geven samen met dit document een goed beeld van de kwaliteit en 

beleidsvoornemens van onze school: 

● PO Vensters, kengetallen, kwaliteit, beleid en waardering 

● Schoolgids, deze wordt samengesteld middels PO-Vensters 

● Ultimview en Parnassys: resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau, trendanalyses 

● Koersdocument Dr. Schaepmanstichting 

● Opbrengst sociale veiligheidsmonitor middels PO Vensters 

● Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen via PO Vensters 

● Risico Inventarisatie & Evaluatie  

 

Waarom willen we dit? 

Het verwezenlijken van al onze ambities vraagt om een planmatige manier van werken. Deze 

manier draagt enerzijds bij om onze kwaliteit te verhogen en anderzijds om te verantwoorden 

waar wij mee bezig zijn. Deze verantwoording zijn wij verschuldigd aan onze achterban (ouders en 

leerlingen), onze medewerkers en externe instanties (o.a. inspectie). 

 

Waar willen we naartoe in de komende schoolplanperiode? 

● We werken voortdurend aan een goed systeem voor kwaliteitszorg, waarmee wij in een 

cyclisch proces aantoonbaar werken aan het optimaliseren van onze kwaliteit. We 

besteden daarbij ook aandacht aan het borgen van verworvenheden. 

● Aan het eind van deze schoolplanperiode handelen alle medewerkers vanuit het besef dat 

kwaliteit en kwaliteitszorg intrinsieke onderdelen zijn van hun professionaliteit. 

● Monitoring: we stellen periodiek vast of we de beoogde doelen behalen. De uitkomsten 

van deze monitoring vertalen we in verbeterplannen. 

● In een jaarplan wordt beschreven welke verbeterdoelen we hebben en op welke wijze we 

hieraan werken. 

● We verantwoorden ons jaarlijks in het jaarverslag  over de bereikte resultaten. 
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Bijlage 1 
Schoolplan op één A4 

      

Onderwerpen: Aanleiding;  

Waarom gaan we het 
ontwikkelen / verbeteren? 

Te bereiken doel:  

Waar willen we op uitkomen? 

Welke activiteiten om 
ons doel te bereiken?  

Wie is verantwoordelijk 
voor de uitvoering?  

De Vreedzame School 

 

 

We willen een 
schoolbrede aanpak 
realiseren t.a.v. 
pedagogisch-
didactisch handelen en 
burgerschapsvorming 

Leerlingen van onze 
school voelen zich 
verantwoordelijk voor 
elkaar en voor de 
gemeenschap en staan 
open voor verschillen 
tussen mensen. 

Programma De 
Vreedzame School 

Directie en stuurgroep DVS 

Thematisch werken 

 

 

Binnen het team is 
behoefte om de 
verschillende vakken 
meer in samenhang 
aan te bieden om de 
motivatie en 
betrokkenheid van 
leerlingen te 
verhogen. 

In groep 1 en 2 wordt 
gewerkt met 
themaplanning. 

In groep 3 worden de 
thema’s van Lijn 3 
verder uitgewerkt. 

In groep 4 t/m 8 
worden 
wereldoriënterende 
vakken in samenhang 
aangeboden m.b.v. de 
methode Blink. 

-verdere 
implementatie Blink 

-opstellen jaarplanning 
voor groep 5 t/m 8 

-2x per jaar 
groepsdoorbrekend 
werken, leerlingen 
kiezen thema 

-vaste plek op het 
lesrooster in groep 5 
t/m 8 

      

      

 

Leerkrachten en 
werkgroep thematisch 
werken 

Eigenaarschap van 
leerlingen bevorderen 

 

 

We willen leerlingen 
meer betrekken bij 
hun leerproces om 
hun betrokkenheid en 
motivatie te verhogen. 

Leerlingen voelen zich 
verantwoordelijk voor 
hun eigen leerproces, 
kunnen eigen 
leerdoelen stellen en 
hierop reflecteren. 

-kindgesprekken 

-ontwikkelen portfolio 

-heroriëntatie op wijze 
van rapporteren  

-leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 zijn 
aanwezig bij de 
oudergesprekken 

Leerkrachten en 
werkgroep eigenaarschap. 
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Didactisch handelen De leerkracht is het 
kapitaal van de school; 
hij of zij doet er toe.  

Het didactisch 
handelen van de 
leerkrachten 
verbeteren en het 
onderwijsaanbod is 
afstemmen op de  
groep en de 
onderwijsbehoeften 
van het individuele 
kind. 

 

-collegiale consultatie 
d.m.v. een kijkwijzer 
vanuit het programma 
Mooi.  

-klassenbezoeken 
vanuit directie, IB-er, 
De Vreedzame School, 
specialisten. 

Directie en IB-er. 
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Bijlage 2 
Sociaal veiligheidsplan  
 

Beleidsplan Sociale Veiligheid basisschool De 
Schothorst– behorend bij Map Werken aan sociale 
veiligheid 

 
 

Visie, doelen en uitgangspunten 
 

De Vreedzame School als preventiekader 
Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van 
De Vreedzame School. 
De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch 

burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we 
leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor 
de schoolgemeenschap en de samenleving.  

Met De Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en 
burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je 
verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, 
openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, 
omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.  
Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de 

academische vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de 
sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook goede mensen worden die 
op hun beurt een bijdrage aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we 
immers opnieuw onze samenleving.  
Onze school dient ook een school te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig 
en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te 
bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. Hieronder werken we deze 

preventieve maatregelen nader uit. 

 
Pesten 
Wij spreken van pesten als er sprake is van: 
● een negatieve intentie, bedoeld om een andere leerling leed te berokkenen; 

● herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan negatief gedrag/agressie van één of meer 
leerlingen; 

● verschil in macht tussen pester en gepeste. 
We maken onderscheid tussen pesten en plagen. Bij plagen is het negatieve gedrag niet 
structureel tegen dezelfde leerling gericht en is de machtsongelijkheid veelal niet zo duidelijk 
aanwezig als bij pesten. De insteek bij plagen is bovendien eerder elkaar aan het lachen 
maken, dan dat er sprake is van een expliciet negatieve intentie en buitensluiten. We leren 
leerlingen ook het onderscheid tussen pesten en een conflict. Een conflict is een verschil van 

mening of van belang (A wil dit en B wil dat). Soms ontaardt een conflict in een ruzie, als er 
sprake is van (fysiek of psychisch) geweld. Plagen kan vaak leiden tot een conflict: A wil dat 
B ophoudt en B vindt het leuk om er nog even mee door te gaan. Pesten is van een andere 
orde. De machtsongelijkheid en de structurele gerichtheid op één persoon maakt het 
onvergelijkbaar met plagen. Pesten is weloverwogen en proactief, gebeurt niet per ongeluk 

of spontaan, en ook niet als gevolg van uitlokking. 
Pesten behoort tot het repertoire van kinderen, en het wordt gevoed in een cultuur die 

gekenmerkt wordt door competitie en individualisme. Wij bieden op onze school een sterk 
tegenwicht: de klas en school moet een positieve sociale gemeenschap te zijn, waarin een 
expliciete sociale en morele norm aanwezig is die ervoor zorgt dat we oog hebben voor 
elkaar, dat we rekening houden met elkaar, dat we allemaal verantwoordelijkheid dragen 
voor de gemeenschap, en dat je het recht hebt om jezelf te zijn, maar dat je dan ook de 
plicht hebt om ervoor te zorgen dat ieder ander dat recht heeft. Wij willen een school zijn 
waarin zorg voor elkaar centraal staat. Een school met een klimaat waarin sprake is van 

verbinding, eerder dan concurrentie of competitie. Een met een ‘inclusief’ groepsklimaat, 
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waarin niemand wordt buitengesloten. Op die manier voorkomen we in veel gevallen 

ongewenst gedrag als pesten. Als er toch gepest wordt grijpen we snel in. Zie hieronder. 
 
Aanpak van pesten en sociale onveiligheid 
Als er zich dus toch pestincidenten voordoen, gaan we altijd eerst na of het programma van 
De Vreedzame School (nog) goed wordt uitgevoerd in de betreffende groep. Als dit niet het 
geval is, wordt hier eerst aandacht aan besteed. Vervolgens is er soms meer nodig. We 

hanteren daarbij een glijdende schaal: van vroegtijdig ingrijpen bij plagen tot uiteindelijk 
(als alle andere middelen zijn uitgeput) schorsen of verwijderen van leerlingen. In de figuur 
hieronder zijn de stappen in de aanpak van pestproblemen aangegeven. In de navolgende 
paragrafen worden de onderscheiden stappen toegelicht. 
 
 

Het voorkomen van pesten en sociale veiligheid 
 

Zoals we hiervoor al aangaven leggen we met het programma van De Vreedzame School 
fundament voor een sterk tegenwicht tegen pestgedrag. We noemen een paar belangrijke 
elementen van het programma, naast de wekelijkse lessen die leerlingen in alle groepen 

ondergaan. 
 
Uitdragen van een positieve sociale en morele norm 
Gedrag wordt voor een groot deel bepaald door de sociale norm in de omgeving. Leerlingen 

zijn gevoelig voor de vraag: ‘wat wordt er hier van mij verwacht?’ Om positief gedrag van 
leerlingen te stimuleren willen we expliciet een positieve sociale en morele norm uitdragen. 
Dit doen we onder andere door: 
● de omgangsafspraken en het logo van De Vreedzame School hangen zichtbaar in de 

school; 

● directe correctie van gedrag van kinderen dat haaks staat op de norm; 

● aanwezigheid van de de directeur bij de ingang van de school om de leerlingen ’s 

ochtends te begroeten, hen aan te spreken op rennen, een opsteker te geven, 
belangstellend te informeren, enzovoort. 

 
De klas en school: een gemeenschap 
We willen alle leerlingen het gevoel geven dat ze onderdeel zijn van de leefgemeenschap die 
de school en de klas vormen, dat hun aanwezigheid ‘verschil maakt’ en dat de klas of de 

school minder leuk zijn als hij of zij er niet bij is. Dit doen we onder andere door kinderen 
veel te laten samenwerken met verschillende leerlingen (met behulp van coöperatieve 
werkvormen), door samen omgangsafspraken te maken, samen te bedenken welke taken er 
in de klas zijn en die met elkaar verdelen, of als klas presentaties voor andere klassen te 
verzorgen. In het begin van het schooljaar besteden we veel aandacht aan de vorming van 
een positieve groep in alle klassen (met de lessen van blok 1 van De Vreedzame School). 
Het voorgaande heeft evenzeer betrekking op de school. Het maakt veel uit of leerlingen zich verbonden 
voelen met de school als geheel als zij de school als een gemeenschap ervaren. Die gemeenschap 
bestaat dan − als het goed is − uit alle andere leerlingen, alle leerkrachten en alle ouders.  

Op onze school vinden we het daarom belangrijk dat alle leerlingen alle leerkrachten kennen. 
Om die reden wordt bij het organiseren van schoolactiviteiten dat de leerkrachten ook 
activiteiten begeleiden voor kinderen van andere groepen. Dit betekent dat een leerkracht 

van de onderbouw ook activiteiten doet met bovenbouwleerlingen en andersom. Daarnaast 
zorgen we ervoor dat alle leerkrachten actief pleinwacht hebben zodat ze alle leerlingen 
leren kennen.  
 
Investeren in de relatie met de leerlingen 
We vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen een goede relatie hebben met hun eigen 

leerkracht. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een gevoel van veiligheid. We vragen van 
onze leerkrachten dat ze investeren in  het leren kennen van de eigen leerlingen en in de 
onderlinge relatie. Ieder kind moet voelen dat het er toe doet, dat de leerkracht het fijn vindt 
dat hij of zij er vandaag weer is. Alle leerkrachten zorgen ervoor dat ze aan het begin van 
het jaar tussen de bedrijven door met iedere leerling een gesprekje voeren over persoonlijke 
zaken als: dingen waar ze tegenop zien, die ze leuk vinden of spannend, hoe het thuis gaat 
en wat ze graag doen na schooltijd.  

 
Leerlingen worden mede verantwoordelijk 
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Als de klas een gemeenschap is, dan voelen leerlingen zich betrokken bij en 

medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt in de klas. Bij ons op school krijgen leerlingen 
een stem, en leren zij die stem op een verantwoorde wijze te gebruiken. We geven 
leerlingen niet zozeer een stem om op te komen voor hun eigen belang, maar we willen dat 
ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor het algemeen belang. We willen dat zij hun 
steentje bijdragen aan het algemeen belang, aan de gemeenschap. En daar zullen ze zich 
eerder verantwoordelijk voor voelen als ze ook echt mogen meedenken en als ze serieus 

worden genomen. 
Zo werken we met leerlingmediatoren en met groepsvergaderingen waarin leerlingen mee 
mogen beslissen over zaken die hun aangaan. We laten oudere kinderen jongere kinderen 
helpen bij allerlei activiteiten. En – specifiek gericht op ongewenst gedrag als pesten – leren 
we de leerlingen dat ze op kunnen en moeten komen voor gepeste medeleerlingen, dat ze 
‘verdedigers’ kunnen zijn. 

 
Opstekers 
We streven dus naar een positief sociaal klimaat, waarin ieder kind zich veilig voelt, waarin 
respect is voor elkaar en waarin iedereen makkelijk samenwerkt met iedereen. Een op het 
eerste gezicht eenvoudig, maar zeer belangrijk middel om hiertoe te komen is het geven van 

‘opstekers’, of complimenten.  
Kinderen (niet alleen kinderen, dat geldt helaas ook voor ons volwassenen) hebben de 

neiging om de negatieve gedragingen te benoemen, en het positieve als vanzelfsprekend te 
beschouwen. In De Vreedzame School leren we iedereen heel bewust positief gedrag te 
benoemen in de vorm van een ‘opsteker’. 
Als iedereen in de groep in staat is om elkaar complimenten te geven, en zo hun waardering 
voor elkaar uit te spreken, ontstaat er langzamerhand een steeds positievere sfeer in de 
groep. En daarmee een cultuur waarin het normaal is om de nadruk te leggen op wat goed 
gaat. Een klimaat waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, zich gewaardeerd weten, 

het gevoel hebben dat het er toe doet dat ze er zijn.  

 
Een grondwet: basisregels in de school 
Pesten lijkt vaker voor te komen in een weinig gestructureerde omgeving en in een 
omgeving waar leerlingen onvoldoende voelen wat de sociale norm is. Duidelijke regels in de 

klas en in de school zijn dus van belang. Bij ons op school hebben we een grondwet: een 
set basisregels die vervolgens uitgewerkt kunnen worden in concrete verwachtingen ten 
aanzien van het gedrag.  

Die regels komen voort uit onze pedagogische doelstellingen (de belangrijkste waarden) van 
de school. De Vreedzame School biedt hiervoor een expliciet pedagogisch kader. Zoals 
eerder vermeld, is het streven met het programma van De Vreedzame School dat leerlingen:  
● op een democratische manier gezamenlijk besluiten kunnen nemen; 

● conflicten constructief kunnen oplossen; 

● zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen ten aanzien van de gemeenschap; 

● openstaan voor verschillen tussen mensen. 
 

Deze doelen zijn terug te vinden in de thema’s van de lesblokken, in positieve bewoordingen 
gevat: 

1 We horen bij elkaar 

2 We lossen conflicten zelf op 
3 We hebben oor voor elkaar 
4 We hebben hart voor elkaar 
5 We dragen allemaal een steentje bij 
6 We zijn allemaal anders. 
 

 
Onze grondwet luidt: 
● Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en maken samen plezier 

● Wij lossen conflicten samen op 

● Wij helpen elkaar  
● Wij hebben aandacht voor elkaar 

● Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze omgeving en voor alle spullen 

 
We gaan graag met ouders in gesprek over onze grondwet. 
 
Van grondwet naar groepsregels en omgangsafspraken 
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We introduceren in de eerste week van het nieuwe schooljaar de grondwet aan alle kinderen 

en ouders. Zo wordt meteen aan het begin van het schooljaar de trend gezet: ‘Zo doen we 
het hier op school!‘  
Om kinderen duidelijk te maken om welk gedrag het gaat bij de regels, demonstreren 
leerkrachten en kinderen in die bijeenkomst gedrag dat wel en niet bij de regels hoort. Zo 
worden de omgangsregels met elkaar gevuld en snapt iedereen wat er met de regels wordt 
bedoeld. De introductie tijdens een bijeenkomst met de hele school versterkt het besef dat 

deze regels ‘van ons allemaal’ zijn. 
De regels vormen op deze manier een kader voor gewenst gedrag:  ‘Zo doen we het op onze 
school!’ Deze regels zijn vervolgens zichtbaar in de algemene ruimtes en in iedere groep. Ze 
staan ook op onze website en in de schoolgids. 
Deze basisregels vormen een soort ‘kapstok’ waaraan de groepsregels worden 
‘opgehangen’. In de lessen van De Vreedzame School (in blok 1) wordt samen met de 

leerlingen gesproken over de grondwet, de eigen groepsregels en de omgangsafspraken die 
elke klas met elkaar wil maken om ervoor te zorgen dat het voor iedereen in de klas prettig 
en veilig is. De regels worden door volwassenen opgesteld, de leerlingen maken samen 
(omgangs-) afspraken. Aan het begin van het jaar, tijdens blok 1, maakt iedere leerkracht in 
zijn of haar groep bekend welke groepsregels er gelden in de klas. Daarbij wordt de link 

gelegd met de grondwet op schoolniveau, zodat kinderen begrijpen dat de groepsregels 
afgeleid zijn van de grondwet. ‘De grondwet geldt voor de hele school en dit zijn de regels 

van de groep!’ Om die reden zijn de grondwetregels in iedere groep aanwezig. Vervolgens 
wordt in elke groep samen met de leerlingen omgangsafspraken gemaakt en op een 
afsprakenposter vastgelegd: ‘Zo willen we het in onze groep’.   
 
Aanleren en handhaven van gedragsregels 
Met het opstellen van gedragsregels zijn we er nog niet. Gedrag dat bij een bepaalde regel 
hoort, moet vrijwel altijd worden aangeleerd. Dus, zeker bij jonge leerlingen, oefenen we 

de gedragsregels met de hele klas. 
Maar het opstellen van regels en het aanleren van het bijbehorende gedrag is op zich ook 
nog niet voldoende. Het handhaven van regels vraagt ook iets aan gedrag van de 
leerkracht (of andere volwassenen in de school). Bijvoorbeeld: 
● modelgedrag vertonen; 

● leerlingen herinneren aan de regel; 

● leerlingen bevragen als ze zich toch niet aan de regel houden en een opsteker geven als 
ze het vervolgens wel doen; 

● met de leerlingen meelopen naar de hal/kapstokken 

● leerlingen aanspreken die zich niet aan de regel houden. 
 
Om het naleven van gedragsregels te bevorderen, is het tevens van belang dat:  
● alle leerkrachten in de klassen (indien nodig) regelmatig terugkomen op een of meer 

regels waar de leerlingen moeite mee hebben door de gedragsinstructie in de klas te 
herhalen; 

● alle volwassenen in de school helpen bij het toezicht houden op het naleven van de regel; 
het team maakt afspraken over wie op welke plek toezicht houdt. 

 
Bij het overtreden van de regels: zinvol straffen 
Er zullen altijd situaties zijn waarbij leerlingen de regels overtreden en zich niet houden aan 

afspraken. Bij ernstige overschrijdingen van de grenzen zijn maatregelen of straffen nodig. 
Uiteraard straffen we bij ons op school af en toe leerlingen. We zijn ons er echter ook van 
bewust dat straffen niet altijd leidt tot de gewenste gedragsverandering, eerder tot 
meegaandheid: het volgen van de regels uit angst voor maatregelen. Het bezwaar hiervan is 
dat de leerling niet zelf nadenkt, niet reflecteert op zijn of haar eigen gedrag en op 
alternatieven voor dat gedrag. Er zijn enkele voorwaarden voor een ‘zinvolle’ straf, een straf 

die wel kan leiden tot verandering van gedrag. Wil een straf zinvol zijn, dan moet rekening 
worden gehouden met de behoefte van de leerling aan relatie, autonomie en competentie: 
● Relatie: we spreken de leerling individueel aan, op zo’n manier dat de relatie niet 

verbroken is. We laten zien dat het om het gedrag gaat en niet om de persoon. We 
helpen hem of haar de fout te herstellen. (‘Wout, ik vind je een leuke jongen hoor, maar 
wat je nu hebt gedaan, kan echt niet!’)  

● Autonomie: We zorgen ervoor dat de leerling mede-eigenaar wordt van het probleem, 

van het vinden van een oplossing, het maken van een plan en het uitvoeren van dat plan. 
(‘Wat heb je bedacht om dit te gaan oplossen?’) 
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● Competentie: We gaan ervan uit dat de leerling zelf met een goede oplossing komt en die 

ook uitvoert. En we laten onze waardering blijken als dat lukt. (‘Ik weet zeker dat je 
daartoe in staat bent. Zo ken ik je. Fijn dat je dat zo hebt gedaan!’) 

● Ouders worden te allen tijde betrokken wanneer een leerling grensoverschrijdend gedrag 
vertoont. Met ouders bespreken we de eventuele oplossingen. 

 
Een ander belangrijk aspect van een ‘zinvolle’ straf is eigenaarschap. Straffen kunnen tot 

gedragsverandering leiden als de dader de straf als zinvol ervaart. Dat gebeurt vaak pas als 
de leerling mede-eigenaar wordt van het probleem en vervolgens zelf wil nadenken over de 
oplossing ervan. We steken dus eerst tijd en energie in het bewust maken van de leerling 
dat het vooral zijn of haar probleem is. Daarna kan de leerling gevraagd worden of hij of zij 
er iets aan wil doen en indien dat het geval is, luidt de vraag: ‘En hoe denk je het op te 
lossen?’ De ‘straf’ zal dan in het licht komen te staan van ‘herstellen’: soms daadwerkelijk de 

(fysieke) schade herstellen, soms het vertrouwen weer winnen, enzovoort. 
 
Toezicht bij ons op school 
Het houden van toezicht is van groot belang wanneer we willen werken aan de veiligheid 
binnen de school. Leerlingen hebben (naast gelegenheid om te oefenen met zelfstandigheid, 

en naast ondersteuning daarbij van volwassenen) ook altijd toezicht nodig. Leerlingen 
houden zich niet vanzelfsprekend aan regels en zijn geneigd grenzen te verkennen. Ze 

hebben het nodig dat die grenzen worden aangegeven door volwassenen. Bovendien kan in 
een situatie waarin onvoldoende toezicht en dus onvoldoende ‘leiding’ is, onveiligheid in een 
groep leerlingen sluipen.  
 
De risicovolle periodes op een schooldag zijn de overgangen van bijvoorbeeld de klas naar 
het gymlokaal of naar het schoolplein, de pauzes op het plein, het overblijven en de 
tijdstippen vlak voor of vlak na het begin van de school. Wij hebben met ons team duidelijke 

afspraken gemaakt rondom het toezicht op verschillende plekken gebeurtenissen: 
● schoolplein (bij in- en uitgaan van de school) 

● schoolplein (pauzes) 

● naar de gymzaal lopen 

● bij feesten en voorstellingen in de aula 

● de toiletten 

● de gangen bij het in- en uitgaan van de klassen. 
 
Behalve de afspraken die we als team hebben gemaakt over ons eigen gedrag bij het 

toezicht, hebben we samen met de leerlingen geformuleerd welk gedrag van de leerlingen in 
welke situaties wordt verwacht. 
 
Bij het in- en uitgaan van de school: 

Op onze Vreedzame School vinden we het belangrijk dat de kinderen, de ouders en andere 
bezoekers zich welkom voelen in onze school. We willen aan de kinderen laten merken dat 
elk kind er toe doet. Het is belangrijk dat jij er bent! Het in- en uitgaan van de school is een 
uitgelezen kans om op een ontspannen manier contact te maken met kinderen én ouders uit 
verschillende groepen. Alle professionals in de school zijn hier zowel in de ochtend als in de 
middag bij betrokken. We hebben hierover de volgende specifieke afspraken gemaakt: 
● De entree van de school ziet er uitnodigend en verzorgd uit.  

● Er zijn afspraken over de tijd waarop de deur open- en dichtgaat. 
● De directeur of intern begeleider staat bij de deur als deze open gaat en verwelkomt elk 

kind en ouders persoonlijk door hem of haar een hand te geven en goedemorgen te 
wensen. 

● Ook de leerkrachten verwelkomen de kinderen met het geven van een hand. 
● Alle professionals zijn zichtbaar aanwezig bij het in- en uitgaan van de school. Zij houden 

daarbij ook goed zicht op gangen.  
● De leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor álle kinderen en stralen dit ook uit. 
● Er wordt op een vriendelijke doch duidelijke manier omgegaan met telaatkomers. Hier 

zijn afspraken over gemaakt.  
● Na schooltijd uur lopen er elke dag leerkrachten of andere professionals mee ‘naar buiten’ 

en gebruiken deze gelegenheid om contact te maken met ouders. 
 

Bij gymnastiek 
● We lopen op een afgesproken manier naar de gymzaal en terug naar de school. 
● In de kleedkamers gedragen we ons volgens duidelijk afgesproken regels. 
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● We helpen bij het klaarzetten en opruimen van de materialen. 

● Conflict lossen we met elkaar op.  
 
Op de gang 
● We lopen op een afgesproken manier op de gang.  
● We gaan via afgesproken routes naar onze klas. 
● Enzovoort. 

 
Tijdens een voorstelling 
● We hebben duidelijke regels voor ons gedrag bij een voorstelling en leven die na. 
 
Mee laten denken van leerlingen 
Wij kiezen ervoor als school om bij het bevorderen van de sociale veiligheid binnen de school 

zoveel mogelijk de leerlingen in te schakelen. Zodra er een gevoel van onveiligheid wordt 
gesignaleerd, bespreken we dat in het team én we betrekken de leerlingen erbij om na te 
denken over wat er nodig is om een als onveilig ervaren situatie of locatie weer veilig te 
maken.  
Wanneer het gaat om een situatie waarbij de hele school betrokken is, dan bespreken we het 

in alle groepen en laten de kinderen meedenken.  
 

Ingrijpen bij plagen 

 
We zijn attent op plaagsituaties in en rond de school. Plagen speelt zich soms af op de 
grens van het aanvaardbare, en kan makkelijk overgaan in ruzie, of zelfs pesten. We 
besteden er in de lessen van blok 1 aandacht aan. Als plagen serieus wordt, ondersteunen 

we de geplaagde leerling om het plagen te laten stoppen en spreken de plager aan op zijn of 
haar gedrag. Soms schakelen we een buddy in: een medeleerling die de geplaagde leerling 
helpt er een einde aan te maken. Ook kunnen we de mediatoren vragen te helpen. 

 
Ingrijpen bij pesten: de oplossingsgerichte pestaanpak (OPA) 

 
Hoeveel we ook doen aan preventie, pesten kan altijd nog voorkomen. Als er toch 
pestincidenten zijn, dan is het uiteraard zaak om eerst na te gaan of aan de preventieve 
kant nog wel voldoende wordt gedaan, zoals in het voorgaande is beschreven (en of het 

programma van De Vreedzame School (nog) wel goed wordt uitgevoerd). Maar soms is er 
meer nodig.  
In de eerste plaats vragen we altijd aan andere leerlingen om te helpen. Met name populaire 
leerlingen kunnen belangrijk zijn als ‘verdedigers’.   
Als er meer nodig is hanteren wij een aanpak van pesten die goed past bij de 
uitgangspunten van De Vreedzame School: de Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA). De 
aanpak bestaat uit een aantal achtereenvolgende gesprekken tussen een leerkracht  (of IB-

er) en leerlingen. Eerst met de gepeste leerling alleen. Vervolgens met een zorgvuldig 
samengestelde groep leerlingen, inclusief de pester(s). Dit is de groep die voor verandering 
en steun gaat zorgen. Belangrijke elementen van de aanpak zijn: geen schuld, verwijten of 
straf , we gaan uit van het goede in ieder kind, we moedigen empathie aan, we maken 
iedereen verantwoordelijk, het is positief en oplossingsgericht, en de pester  krijgt de kans 
zijn of haar gedrag te veranderen. 

In deze aanpak worden meestal de volgende stappen onderscheiden: 
1. Gesprek met het gepeste kind. De leerkracht (of een ander teamlid van de school) 

praat met het  gepeste kind over de situatie, vraagt of hij of zij hulp wil, en stelt met hem 
of haar de steungroep samen. Dit is een gemengde groep van zo’n 5 tot 8 

medeleerlingen, waaronder leerlingen die de gepeste noemt als mogelijke helpers, maar 
ook de pester en meelopers of buitenstaanders; liefst ook een verdeling van jongens en 
meisjes. 

We       Zij vragen in dit gesprek aan de leerling of hij of zij wil dat de ouders op de hoogte zijn 
van de gesprekken. Als een externe of een andere volwassene (niet de eigen 
groepsleerkracht) binnen de school deze gesprekken gaat voeren, lichten we de ouders 
altijd in.  

2. Gesprek met de steungroep. Hierbij is het gepeste kind niet aanwezig. In dit gesprek 
wordt de steungroep uitgenodigd om de gepeste medeleerling te gaan helpen. Ze worden 
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uitgenodigd om met ideeën en voorstellen te komen. Dit alles met als doel dat het pesten 

moet stoppen. 
3. Tweede gesprek met de gepeste. Na ongeveer een week bespreekt de leerkracht hoe 

het nu gaat met de gepeste.  
4. Tweede gesprek met de steungroep. Na ongeveer een week is er ook een gesprek 

met de steungroep, waarin ieder lid de gelegenheid krijgt om te praten over wat hij of zij 
heeft gedaan. 

Soms moet deze cyclus nog een of meerdere keren herhaald worden  om er voor te zorgen 
dat het  interactiepatroon blijvend  verandert.  
 
 

Digitaal pesten 
 
Digitaal pesten, online pesten of cyberpesten is  een nieuwe vorm van pesten, maar de basis 
van de aanpak is dezelfde als bij ‘klassiek’ pesten. Wat je in het ‘echte leven’ niet mag, mag 

je online ook niet! Dat online communiceren anders verloopt dan offline communiceren en 
risico’s met zich mee brengt, daarvan zijn kinderen zich, zeker op de basisschool, nog niet 
altijd bewust. Daarom vinden wij het belangrijk om kinderen leren om te gaan met sociale 

media, en dat we kinderen opvoeden tot  digitaal burger.  
We hebben duidelijke afspraken gemaakt over digitaal pesten en over online communiceren. 
Vanaf het moment dat mobieltjes een rol gaan spelen in de groep  gaat de groepsleerkracht 
met de groep in gesprek over de manier waarop ze hiermee om kunnen gaan. Problemen op 

dit gebied worden direct gebruikt als ‘lesmateriaal’, als een gelegenheid om afspraken te 
maken over het gebruik van sociale media, bijvoorbeeld de groepsapp. 
Ook bij digitaal pesten spelen we zo vroeg mogelijk in op signalen. We stimuleren leerlingen 
zelf om incidenten direct te melden bij de leerkracht. Vervolgens nemen we onmiddellijk de 
tijd om hierover met de leerling(en) te praten. 
Afhankelijk van wat de betrokken leerling hierin aangeeft en afhankelijk van onze inschatting 
of dit in de groep besproken kan worden, maken we dit bespreekbaar in de groep. Alleen als 

de betrokken leerling (eventueel in overleg met zijn of haar ouders) dit zelf wil.  
In het kader van De Vreedzame school besteden we vanaf groep 5 geregeld aandacht aan 
online communiceren.  
 
 

Herstelgesprekken 
 
De hiervoor beschreven Oplossingsgerichte pestaanpak is niet altijd mogelijk, of geeft soms 

geen resultaat: de pester stelt zijn of haar gedrag niet bij. Soms zijn de pestsituaties zo 
ernstig dat er iets anders moet gebeuren. Of soms wil de gepeste leerling  niet meewerken. 
Soms valt de pester in herhaling en  komt de grens van het toelaatbare in de school in het 
vizier.  
Ter bescherming van de gepeste leerling  zullen we – als alle pogingen (inclusief externe 
hulpverlening en een laatste waarschuwing) geen resultaat hebben gehad - moeten 
overgaan tot schorsing of verwijdering. Een dergelijke noodoplossing is natuurlijk geen 

oplossing van het probleem. Vaak blijven de leerlingen elkaar ontmoeten in de buurt. Het 
onopgeloste probleem krijgt dan mogelijk een vervelend vervolg buiten school.  Om die 
reden geven we, voordat de fase van schorsing en/of verwijdering ingaat, aan de 
betrokkenen een laatste kans om de situatie te herstellen. 
We gebruiken hierbij de vorm van herstelgesprekken. De betrokken partijen komen bij 
elkaar met als doel om de ‘schade’ te herstellen. Het gaat dan niet alleen om herstel van de 

(materiële of emotionele) schade, maar vooral ook om het herstel van de relatie. Naast de 
pester en het gepeste kind worden bij voorkeur ook anderen (familieleden, vrienden, andere 

betrokken) bij het gesprek betrokken. Een voorwaarde voor een dergelijk herstelgesprek is 
uiteraard dat de pester (en diens ouders) verantwoordelijkheid willen nemen voor het 
aangedane leed, het aanhoren van het verhaal van het gepeste kind (en diens ouders) over 
de zware gevolgen van het pesten, en dat zij bereid zijn excuses te maken.  De basisvragen 
die centraal staan bij herstelbijeenkomsten zijn: 

● Wat is er gebeurd? 

● Wat dacht je op dat moment en hoe denk je er nu over? 

● Wie is er door het gebeurde beschadigd, benadeeld, en hoe? 

● Hoe zorgen we ervoor dat iedere betrokkene zijn kant van het verhaal kan laten horen? 

● Wat is nodig om te herstellen wat er is gebeurd? 
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● Wat leren we hierover voor de toekomst? 

 
 

 
 

Schorsing en verwijdering 
 

Als de veiligheid van leerlingen, leerkrachten, ander personeel of ouders in het geding is, is 
optreden geboden. Daarbij hoeft het niet alleen om de fysieke veiligheid te gaan; het kan 
ook de sociale en emotionele veiligheid betreffen. Als er een noodzaak is om stevig op te 
treden, dan hanteren we onderstaand protocol dat voor alle betrokkenen helder aangeeft 
welke stappen worden gezet als er sprake is van een extreme situatie. 
Leerlingen die het gevoel van veiligheid van anderen schade toebrengen door hun houding of 
gedrag (te denken valt aan: vechten, slaan, bedreigen, schelden e.d.) waardoor 

medeleerlingen en/of leerkrachten zich onveilig voelen, kiezen ervoor zich niet aan de 
schoolregels te houden en op die manier hun verbinding met de groep te verbreken: 
● Deze leerlingen worden voor een dag/dagdeel buiten de groep geplaatst bij de directeur. 

● De ouders worden hiervan in een gesprek op de hoogte gesteld door middel van een 

gesprek. De directeur bespreekt met de leerling hoe ervoor gezorgd kan worden dat het 
gewenste gedrag wel wordt vertoond. 

● De leerling mag de volgende dag in de eigen groep laten zien dat het zich wel aan de 
schoolregels kan houden. Verschillende vormen van hulp (zie boven) kunnen hiertoe 
worden ingezet.  

 
Als een dergelijke situatie zich herhaaldelijk voordoet, volgt er een gesprek tussen school en 
ouders. Hierin wordt nagegaan welke extra begeleiding en afspraken nodig zijn. Tevens 
worden de ouders op de hoogte gesteld van een vervolgprocedure als het gedrag niet tijdig 

in positieve zin verandert. Als zich – na dit gesprek – toch weer een vergelijkbare situatie 
voordoet, worden de ouders opgebeld en gevraagd hun kind te komen halen of de volgende 
dag thuis te houden. Ook dan mag het kind de dag erna weer in de groep terugkeren. De 
afdeling leerplicht van de gemeente en het schoolbestuur worden op de hoogte gesteld, 
aangezien het hier een schorsing van een dag betreft. Alleen de directie kan het besluit 
nemen tot schorsing en dit wordt vastgelegd in een brief. 
In geval van herhaling kan de school overgaan tot schorsing van meerdere dagen. In dat 

geval wordt de afdeling leerplicht van de gemeente bij het vervolgtraject betrokken. Ouders 

hebben het recht om binnen vijf werkdagen bij het schoolbestuur bezwaar te maken tegen 
de schorsing.  
 
 

Vertrouwenspersoon 
 
Van scholen wordt verwacht dat ze een teamlid (of meerdere teamleden) belasten met de 

taak om het beleid ten aanzien van pesten te coördineren, die tevens als aanspreekpunt in 
het kader van pesten fungeert. Wij kiezen ervoor om deze taak mee te nemen in het bredere 
perspectief van de pedagogische opdracht van de school, en de domeinen van sociale 
competentie en burgerschapsvorming. Daarvoor hebben wij een vertrouwenspersoon 
aangesteld in de persoon van ?????. Tevens is er een stuurgroep Vreedzame school die de 
volgende taken heeft: 
● Ontwikkelen, actualiseren en levend houden van beleid en aanpak m.b.t. burgerschap/De 

Vreedzame School binnen het curriculum en het sociaalpedagogische klimaat van de 
school. 

● Het bijhouden van literatuur over vakdidactisch onderwijs en zich op de hoogte houden 

van onderzoek en ontwikkelingen mede in het kader van de wet BiO. 
● Adviseren bij de keuze, aanpak en implementatie van nieuwe methodes en/of materialen 

of software op het terrein van burgerschap/De Vreedzame School. 
● Op verzoek fungeren als vraagbaak en luisterend oor voor collega’s, ondersteunen van 

beginnende collega’s op het betreffende vakgebied, bieden van klassenconsultatie en 
nabespreking. 

● Draagt bij aan de versterking van de inhoudelijke kennis en didactiek in het team op het 
vakgebied. 

● Bij directie adviseren naar aanleiding van de analyse van kengetallen (bijv. de 
Veiligheidsthermometer) bij het bieden van een passend onderwijsaanbod op het 

vakgebied. 



39 
 

● Bewust bezig zijn met goed (vakdidactisch) onderwijs, experimenteren en onderzoeken. 

Deelnemen aan conferenties en studiedagen en informatie doorspelen. 
● Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van De Vreedzame School. 
● Zorg dragen voor afname kwaliteitszorginstrument Vreedzaam (waaronder Vragenlijst 

Groepsklimaat, Veiligheidsthermometer, Borgingsinstrument). 
● De Vreedzame School agenderen in de teamvergaderingen. 
● Inscholen en coachen nieuwe leerkrachten. 

● Organiseren ouderbijeenkomsten rondom De Vreedzame School. 
● Verzorgen van de nieuwsbrieven voor ouders over De Vreedzame School. 
● Het zorg dragen voor de zichtbaarheid van De Vreedzame School in lokalen, gangen en 

andere plekken in en om het gebouw. 
● Verzorgen van de jaarlijkse mediatorentraining. 
● Fungeren als contactpersoon voor de leerlingmediatoren; regelmatig evaluatie met 

mediatoren. 
 

 

Ouders betrekken bij het veiligheidsbeleid 
 

Wij willen als school graag samen met de ouders optrekken op dit terrein. In het geval van 
incidenten zoeken we snel contact om samen te bespreken hoe we hiermee om zullen gaan. 
Maar ook in meer algemene zin willen we ouders bij het veiligheidsbeleid betrekken. Dat 
doen we door ze te informeren over wat de school doet aan het voorkomen en aanpakken 

van ongewenst gedrag als pesten. En over bij wie ze terecht kunnen als er iets is. We nemen 
ouders heel serieus daarin. 
Om er voor te zorgen dat  de veiligheid in en om de school iets wordt waarvoor ouders en 
school zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen, gaan we met ouders graag  het gesprek 
aan. Dat doen we door het organiseren van een ouderavond waarin de dialoog over de 
sociale veiligheid centraal staat. Die avond bereiden we voor met een klankbordgroep van 
ouders die mee willen denken.  

 
 

 
 
 

 

Noot:  
Bronvermelding: de map Werken aan sociale veiligheid – De Vreedzame School.  
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Bijlage 3 
Borgingsdocument 1 - Zorgroute  
 

Borgingsdocument  

 

1-Zorgroute   

 
 
Schematische weergave van werkwijze in 1-Zorgroute: 
 

 
1. Waarnemen: 
Evaluatiemomenten: 

1. na blok 2 
2. na blok 4 en afname M-toetsen 

3. na blok 6 
4. na blok 8 en afname E-toetsen 

Het document ‘groepsevaluaties’ wordt op deze momenten aangevuld 
m.b.v. onderstaande vragen: 

● welke conclusies trek je n.a.v. de resultaten? 

● zijn de streefdoelen behaald? 

● welke leerlingen hebben onvoldoende vooruitgang geboekt? 

● welke leerlingen hebben juist meer uitdaging nodig? 

● heb ik mijn planning goed kunnen uitvoeren? 

● wat kan ik als leerkracht doen om het onderwijsaanbod af te stemmen 

op de groep? 
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● moet het aanbod in de komende periode gewijzigd worden (bv. 

herhaling voor de hele groep?)→vermelden in weekplanning 

● welke leerlingen ga je in de komende periode inplannen voor extra zorg 

tijdens zelfstandig werken? →vermelden in document ‘planning extra 

zorg’ 

● ook ‘plusleerlingen’ inplannen voor feedback 

● ook kijken naar leerlingen die opvallen qua gedrag, sociaal-emotionele 

ontwikkeling of werkhouding 

2. Begrijpen 

Voor de leerlingen die bij stap 1 gesignaleerd zijn: 
-wat heeft deze leerling (extra) nodig om het streefdoel van de 

komende periode te halen? 
-weet ik voldoende om de onderwijsbehoeften te kunnen benoemen? 

-gesprek met leerling, ouders/observatie/aanvullend onderzoek om 
meer duidelijkheid te krijgen 

-onderwijsbehoeften worden genoteerd in het groepsoverzicht 
-lukt het om in de groep tegemoet te komen aan deze 

onderwijsbehoeften? 
-welke ondersteuning heb ik nodig? 

 
 

Als er onduidelijkheid blijft bestaan over de onderwijsbehoeften kan een leerling, in 

overleg met ouders, worden aangemeld voor bespreking in het SOT. 

 

 
3. Plannen: 

Blokvoorbereiding in weekplanning 
● bekijk de doelen voor de komende periode (handleiding methode) 

● welke doelen wil je zelf toevoegen 

● welke leerlingen hebben meer nodig om deze doelen te halen? (kijk 

naar eerdere toetsresultaten of leerdoelen Snappet) 

● vermeld de namen van deze leerlingen bij de desbetreffende les: zij 

hebben in deze les meer aandacht nodig (bv. extra vragen stellen, 

controleren van begrip) 
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4. Uitvoeren/realiseren 

 
 

 

 
 

Schematisch overzicht 
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