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Het onderwijs op de Kluis is doelgericht onderwijs met hoge reële verwachtingen, met als uitgangspunt kerndoelen 
en gestandaardiseerde leerlijnen. Er zijn schoolnormen vastgesteld betreffende de streefniveaus, voor de vakken 
rekenen, spelling en begrijpend lezen. 
Er wordt gewerkt vanuit convergente differentiatie, waarbij het leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt dient. 
Vanuit het hier vastgestelde (minimum)doel wordt gedifferentieerd in 3 niveaus; minimumniveau, basisniveau, 
hoger niveau. 
 
De kluis streeft ernaar dat kinderen verantwoordelijkheid dragen voor en kennis hebben van hun eigen leerproces. 
Wij willen dit bewerkstelligen door leerlingen zelfstandig te laten werken/samen te laten werken aan opdrachten 
waarbij zij een aanspraak moeten doen op parate kennis, werkhouding en sociale vaardigheden. Het is van belang 
dat dit proces aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling van de individuele leerling. 
Binnen dit proces worden leerlingen ook voorbereid op de toekomst en de daarbij behorende kennis en 
vaardigheden. Middels inzet en ontwikkeling van 21st century skills voor de midden-bovenbouw en 
ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw, komen wij tegemoet aan deze ontwikkelingen. 
 
De sociaal emotionele competenties en het welbevinden worden in kaart gebracht middels het 
observatieinstrument ZIEN. De school zet middels de methode KWINK in op preventie en schoolbrede ontwikkeling 
van deze competenties. 



Voor alle groepen geldt dat er gewerkt wordt volgens de cyclus van Handelingsgericht werken. 
De cyclus kent 4 fasen (signaleren, analyseren, plannen en realiseren) welke de ingrediënten vormen voor het 
samenstellen van groepsoverzichten en groepsplannen. Deze vormen de grondslag voor de organisatie van het 
onderwijs gedurende een bepaalde periode. Het DIM model staat centraal tijdens het geven van instructie. 
In de kleutergroepen wordt ontwikkelingsgericht onderwijs aangeboden. De ontwikkeling van de kleuters wordt 
gevolgd middels HOREB. In dit document wordt ook gereflecteerd op het kleuteronderwijs (product/proces) 
waardoor het onderwijs en de doelen gericht kunnen worden bijgesteld/aangescherpt. 
In de midden-bovenbouw volgen we de ontwikkeling van de leerlingen middels methode-en niet methodegebonden 
toetsen, vragenlijst ZIEN en leerlinggesprekken. De resultaten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau 
geanalyseerd en geëvalueerd. Dit leidt tot interventies en verbetertrajecten die als doel hebben de resultaten te 
verbeteren en de onderwijsinhouden verder te ontwikkelen.

06-04-2017







4

3

2

4



13,200

1,200

0,860

0,000

0,150 gedragspecialist

Kindkans
bovenschoolse leernetwerken

4

4

3



leerkrachten
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specialist jongekind&OGO

specialismen via Kindkans

Adelante

logopedie

Materialen gericht op ontwikkelingsgericht onderwijs in de kleuterbouw

Methodiek KWINK betreffende sociaal emotionele  ontwikkeling.  OGO voor 
de kleutergroepen

Brede maatschappelijke voorziening door integratie kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang



kwaliteitsbeleid Herijken visie kleuteronderwijs. 
kwaliteitscyclus TRiade, diepgang in 
leerlingenzorg en per vakgebied

2019-2023

Professionele cultuur, gebruik maken van 
elkaars kwaliteiten

Teambreed leren herkennen en erkennen 
van elkaars kwaliteiten en deze inzetten 
binnen de onderwijsorganisatie

2019-2023

Onderwijskundig Visiebepaling rondom inzet en borgen OGO. 
Sociaal, ontdekkend en onderzoekend leren 
borgen in zaakvakken

2019-2023

SEO Uitdiepen en borgen van ZIEN en KWINK 2019-2023


