Schoolplan
Onze missie
KBS de Berkenhof, de school waar iedereen zichzelf mag zijn.

delta-onderwijs

kbs de Berkenhof
Onze visie
Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich gezien voelt. Dat elke leerling zich tot zijn beste
IK kan ontwikkelen in een veilige en geborgen omgeving. Een omgeving waarin structuur,
duidelijkheid en regelmaat sterk aanwezig is.

Onze missie
“Kinderen en professionals begeleiden in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige
en kritische wereldburgers, die ruimdenkend en respectvol in verbinding staan met
anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.”
Onze visie:
Bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Wij geloven erin dat alle kinderen het
recht hebben om hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en volwaardig
te participeren in een verbonden en dynamische wereld. We blijven voortbouwen
op een stevige basis met meetbare kennis en kunde, maar we streven ook naar een
merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zorg voor de ander en de
omgeving en samen leren en ontdekken.
Onze waarden
Onze waarden, ‘eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding’, willen we terugzien in alles wat we doen en wat anderen op onze scholen ervaren, qua uitstraling,
communicatie, houding en gedrag.

Onze waarden
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. We gaan respectvol met elkaar om
ongeacht de afkomst en/of thuissituatie. Veiligheid en geborgenheid staan bij ons hoog in het
vaandel.

Kernambitie 2:
Ruimte om te groeien

Kernambitie 1:
Borgen en versterken van kwaliteit
Speerpunt 1
We creëren
voorwaarden voor leren
en ontwikkelen

Speerpunt 2
We meten en
verbeteren
opbrengsten

Speerpunt 3
We ontzorgen de
scholen bij hun
kerntaken

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Speerpunt 4
We garanderen een
stevige basis
Hoe zie je dit al terug?

Kernambitie 3:
Leren van en met elkaar

Speerpunt 5
We doen recht aan
ieders eigenheid

Speerpunt 6
We maken leren en
werken betekenisvol

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Speerpunt 7

We nemen verantwoordelijkheid voor integrale
gezamenlijke ontwikkeling
Hoe zie je dit al terug?

Speerpunt 8
We werken aan
blijvende
aantrekkingskracht

Speerpunt 9
We zijn in verbinding
met onze partners

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Leerlingen ontwikkelen zich
in een veilige,
gestructureerde omgeving.
We werken met T4L,
gebruiken coöperatieve
werkvormen en de
leerkrachten wisselen
verschillende werkvormen
af. We spreken de leerlingen
op hun eigen niveau aan
o.a. door gebruik te maken
van digitale hulpmiddelen.

Na de toetsmomenten in
januari en juni maakt de
IB-er samen met de
leerkrachten een analyse. Er
wordt gekeken naar
leerlingen, groepen en de
school als geheel. Tijdens
groepsbesprekingen
worden de analyses
besproken eventuele
interventies vastgesteld
en/of geëvalueerd.

Binnen onze school is een
heldere en open
communicatie. Regelmatig
gaan we als collega’s met
elkaar in gesprek over de
inhoud van ons onderwijs
(collegiale consultatie). We
zijn op de hoogte van
elkaars competenties.

Wij zorgen voor een veilige
gestructureerde omgeving
waarin leerlingen zichzelf,
op hun eigen niveau,
optimaal kunnen
ontwikkelen op alle
vakgebieden. Hierbij hebben
we veel oog voor het
welbevinden van de
leerlingen.

Wij bieden onderwijs
gebaseerd op de
capaciteiten van elke
individuele leerling.
Daarnaast respecteren we
elke leerling wie hij of zij is,
met welke achtergrond hij
of zij te maken heeft en
welke onderwijs- en/of
ondersteuningsbehoeften
hij of zij heeft. Hierop
anticiperen wij.

Wij halen zoveel mogelijk de
buitenwereld de school in.
Bij de keuzes van onze
methodes is er bewust
gekeken naar de (be)
leefwereld van de leerlingen.
Ook besteden wij steeds
meer aandacht aan de 21st
century skills, zoals T4L en
Snappet.

Tussen de voorschool en de
kleutergroep is de
afgelopen jaren gewerkt aan
een doorlopende leerlijn.
Ook tussen groepen 3 t/m 8
is er een duidelijke leerlijn
op bijna alle gebieden.

Al jaren zijn wij de
zorgzame school. We
openen de deuren voor
leerlingen waarbij de deuren
op andere scholen dicht
blijven. We proberen binnen
de mogelijkheden die we
hebben aan te sluiten bij de
onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften
van iedere leerling.
Dit willen we behouden.

Als team werken wij veel
samen met externen. Dit is
essentieel om de leerlingen
het onderwijs en de
ondersteuning te bieden die
ze nodig hebben. We
hebben nauw contact met
de ouder(s)/verzorger(s),
AB-ers RT-ers, sociaal
wijkteam, GGD, leerplicht,
veilig thuis etc.

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

We willen de leerlingen
meer gaan aanspreken op
hun executieve functies en
hen hierbij begeleiden. Door
het gebruik van een nieuwe
methode willen we hierin
een doorlopende leerlijn
creëren van groep 1 t/m
groep 8.

We kunnen de resultaten
van de referentieniveaus
vergelijken met onze
streefdoelen en we kunnen
deze vertalen in de juiste
acties. Daarnaast nemen
we sinds afgelopen jaar de
NSCCT af in groep 6. Deze
moet nog een plaats krijgen
in onze cyclus van
interventies.

We willen nog meer inzetten
op leerkracht coaching en
collegiale consultatie om te
leren van en met elkaar.
Samen blijven we op zoek
naar prioritering binnen het
onderwijs.

We willen de leerlingen
steeds meer vertrouwen
geven in hun eigen kunnen
en hun eigen ZIJN,
waardoor het zelfstandig
aangaan van nieuwe
omstandigheden en
leermogelijkheden steeds
makkelijker zal gaan.

Wij willen ons als school
profileren m.b.v. de
methodiek trauma-sensitief
onderwijs. Wij willen ons
professionaliseren, zodat
wij nog beter kunnen
afstemmen op de
onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften
van onze leerlingen.

We willen nog meer
aansluiten bij de (be)
leefwereld van de leerlingen.
Dit willen we o.a. doen door
bewegend leren bij de
onderbouw in te voeren. In
de midden- en bovenbouw
besteden we steeds meer
aandacht aan
maatschappelijke
ontwikkelingen.

We willen een doorlopende
leerlijn van de voorschool
t/m groep 8 op alle
gebieden. Te beginnen bij
het aanleren van de
executieve functies en de
sociale emotionele
ontwikkeling.

Wij willen onze school nog
beter op de kaart zetten,
door uit te dragen wat wij
aan kunnen als school. Ook
willen wij ons profileren
d.m.v. het werken met de
methode trauma-sensitief
onderwijs.

We willen samenwerken
met onze werkeenheid
Oosterhout-Noord.
Ook willen we
ouderbetrokkenheid 3.0
verder ontwikkelen.
Onderwijs geven doe je
immers samen.
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Kwaliteitscyclus
Schoolplanperiode

Zorgcyclus volgens HGW model. Afname sociale veiligheid leerlingen. Functionerings- en/of beoordelingsgesprekken personeel incl. persoonlijk ontwikkelingsplan. Bezoek visitatiecommissie Delta-onderwijs. Tevredenheidsonderzoek ouders en medewerkers. Afname NSCCT.
2020 - 2021		
2021 - 2022 Zorgcyclus volgens HGW model. Afname sociale veiligheid leerlingen. Functionerings- en/of beoordelingsgesprekken personeel incl. persoonlijk ontwikkelingsplan. Afname NSCCT.
2022 - 2023 Zorgcyclus volgens HGW model. Afname sociale veiligheid leerlingen. Functionerings- en/of beoordelingsgesprekken personeel incl. persoonlijk ontwikkelingsplan. Bezoek visitatiecommissie Delta-onderwijs. Tevredenheidsonderzoek ouders en medewerkers. Afname NSCCT.
2023 - 2024 Zorgcyclus volgens HGW model. Afname sociale veiligheid leerlingen. Functionerings- en/of beoordelingsgesprekken personeel incl. persoonlijk ontwikkelingsplan. Afname NSCCT.

Het jaar rond
Toetsen (methode afhankelijk en methode onafhankelijk) en observaties om zicht te hebben en houden op de leerlingen en het vervolgaanbod te kunnen bepalen.
Minimaal twee keer per jaar een klassen consultatie bij elke leerkracht door IB-er en directie. Hierbij wordt het POP meegenomen. Stagiaires en nieuwe leerkrachten worden extra begeleid.
Elke maand een team-bijeenkomst met als vast agendapunt intervisie.
Bij de voorschool en in de kleutergroep wordt per leerling de KIJK-cyclus bijgehouden.

Planperiode

September: Op basis van de de laatste
groepsbespreking van het vorige schooljaar en de
'warme' overdracht wordt gestart met de eerste
groepsplanperiode. Groepsplannen en overzichten
worden ingezet om de leerlingen op 3 niveau's in de
groep leerstofaanbod en begeleiding te bieden.

Oktober:

afname en analyse ZIEN
1e ondersteuningsteam
1e peuterondersteuningsteam
zorgweek
oudervertelgesprekken
1e groepsbespreking volgens HGW

April: Januari: afname LOVS
analyse LOVS
zorgweek

December: analyse NSCCT
adviesgespreken
2e ondersteuningsteam

Specifiek

Bijlagen

okt/nov

Juni: afname LOVS
analyse LOVS
zorgweek
3e groepsbespreking volgens HGW
peuterondersteuningsteam
ouder/rapportgesprekken groep 3 t/m 8

Februari: 2e groepsbespreking volgens HGW
ouder/rapportgesprekken groep 3 t/m 8
2e peuterondersteuningsteam
leerlingtevredenheid via Vensters

November: afname NSCCT

jul/aug

Mei: afname ZIEN

Maart:

�

3e ondersteuningsteam

feb/mrt

jul/aug
apr/mei

Overdracht vindt plaats door een fysieke ontmoeting
tussen de vorige en huidige leerkracht van de leerling.

OT: IB-er, leerkracht, ouders, OOC en CC-er
Groepsbespreking: leerkracht en IB-er
Peuterondersteuningsteam: PM-er, IB-er,
jeugdverpleegkundige en ouders
NSCCT wordt afgenomen door orthopedagoog

OT: IB-er, leerkracht, ouders, OOC en CC-er
Groepsbespreking: leerkracht en IB-er
Peuterondersteuningsteam: PM-er, IB-er,
jeugdverpleegkundige en ouders

Schoolgids, zorgparagraaf, jaarkalender, veiligheidsplan, jaarplan, Het actuele beleid m.b.t. personeel en veiligheid is te vinden in het inspectiedossier van Delta en op de website van Delta.

OT: IB-er, leerkracht, ouders, OOC en CC-er
Groepsbespreking: leerkracht en IB-er
Peuterondersteuningsteam: PM-er, IB-er,
jeugdverpleegkundige en ouders
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