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Voorwoord

V

oor u ligt het schoolplan 2019-2023 van basisschool De Klinkert uit
Oudenbosch. In dit plan schetsen wij de richting van ons denken. We
beginnen niet bij nul, maar gaan verder waar we gebleven zijn.

Onze school maakt onderdeel uit van de Borgesiusstichting. In de voorbereiding
naar dit schoolplan hebben alle scholen van de stichting de verbinding gezocht
met elkaar. Er is een collectieve ambitie uitgesproken en is er gesproken over
onze cultuur, onze waarden en hetgeen ons bindt. Dit is vastgelegd in het
strategisch beleidsplan van de stichting met de titel Vorm de balans! Dit
document is tevens leidend voor dit schoolplan.
Binnen de kaders van dit strategisch beleidsplan stelt de directie van De Klinkert,
vanuit autonomie, in overleg met het team het schoolplan op. Dit beschrijft onze
kwaliteit, missie en visie en de daaraan gekoppelde doelen voor de periode 20192022. Het functioneert daardoor als verantwoordingsdocument naar de
onderwijsinspectie, het bevoegd gezag en ouders. Zo laten we zien wat we
beloven en doen. Het is ook een planningsdocument, waarin we aangeven wat we
willen (door)ontwikkelen en verbeteren.
Op basis van het schoolplan stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarverslag
blikken we steeds terug, of de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Op deze wijze
geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.
Daar waar het in het strategisch beleidsplan van de Borgesiusstichting gaat over
de grote lijnen, onze collectieve missie en visie op onderwijs, gaat dit schoolplan
vooral over de concrete vertaling van deze ambitie naar concrete doelen en de
schoolspecifieke accenten. Dit schoolplan is daarmee onlosmakelijk verbonden
met het strategisch beleidsplan op stichtingsniveau.
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De transitie van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerd onderwijs is het
hoofditem voor deze schoolplanperiode. Om dit hoofddoel te bereiken hebben
we tevens subdoelen gesteld die allen toewerken naar het bereiken van ons
hoofddoel.
Hoofdstuk 1 beschrijft de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur.
In hoofdstuk 2 gaat het over het onderwijs op onze school en hoe we dat verder
willen ontwikkelen in de periode van 2019-2023. Dit hoofdstuk is vertaald naar een
‘schoolplan op 1 A4’, dat ons helpt om onze richting en focus scherp te houden. In
hoofdstuk 3 beschrijven we onze nieuwe werkwijze. Hoofdstuk 4 beschrijft ons
zorgsysteem. In hoofdstuk 5 beschrijven we ons personeelsbeleid op
stichtingsniveau en tot slot beschrijven we in hoofdstuk 6 onze kwaliteitszorg.
Om de omvang van dit plan zoveel mogelijk te beperken is op meerdere plaatsen
een link aangebracht naar bijvoorbeeld beleidsdocumenten, regelingen en
afspraken die op school- of bovenschools niveau beschikbaar zijn.
Onderwijs is een ontdekkingsreis. Daarom is dit schoolplan in gezamenlijkheid
van personeel, management en ouders tot stand gekomen. Dat is een waarborg
voor draagvlak en succes waar onze kinderen van gaan profiteren!
Gwynn van Veldhoven, onderwijskundig vormgever
Ron Kruis, directeur

mei 2019

Overtref jezelf!
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Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van het bestuur

B

innen de kaders van het strategisch beleidsplan van de Borgesiusstichting
stelt de directie van De Klinkert in overleg met het team het schoolplan op.
Dit beschrijft onze kwaliteit, missie en visie en de daaraan gekoppelde
doelen voor de periode 2019-2022. Het functioneert daardoor als
verantwoordingsdocument naar de onderwijsinspectie, het bevoegd gezag en
ouders. Zo laten we zien wat we beloven en doen. Het is ook een
planningsdocument, waarin we aangeven wat we willen (door)ontwikkelen en
verbeteren.
Op basis van het schoolplan stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarverslag
blikken we steeds terug, of de gestelde doelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze
geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.
Voor het opstellen van ons schoolplan dient het strategisch beleidsplan van de
Borgesiusstichting Vorm de balans! De GMR heeft instemming verleend aan dit
strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023.
1.1. Mission statement
De koers voor de komende drie jaar wordt het best verwoord in de mission
statement van de Borgesiusstichting:

Leren in balans, in verbinding met elkaar, met ruimte voor ieders talenten en
verantwoordelijkheid, gericht op de wereld van morgen.

1.2. De visie
De scholen van de Borgesiusstichting richten zich op de brede ontwikkeling van
leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties. Van belang hierbij is
dat leerlingen worden benaderd vanuit hun mogelijkheden in plaats vanuit hun
beperkingen. Leerlingen worden uitgedaagd om actief te zijn, initiatieven te
ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen. Over de leerlingenresultaten
worden heldere, ambitieuze afspraken gemaakt.

Onderwijs is een ontdekkingsreis.
1.3. Uitgangspunt
De Borgesiusstichting wil een organisatie zijn die spelen, leren en ontwikkelen van
kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar richting en inhoud geeft vanuit het
streven naar een balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
Dit uitgangspunt schept verwachtingen ten aanzien van de wijze waarop
onderwijs en opvang wordt vormgegeven. Niet alleen de cognitieve ontwikkeling
van het kind staat centraal, maar ook de sociaal-emotionele en
persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.
Vertaald naar het niveau van het kind:
 Ik beschik over kennis, die ik kan toepassen en mij helpt om kritisch te
zijn (Kwalificatie);
 Ik kan samenwerken, waarbij ik dienstbaar kan zijn aan de ander en in
staat ben om mijn mening te herzien (Socialisatie);
 Ik ben in staat om eigen keuzes te maken en voel mij zelfbewust,
verantwoordelijk en wil aanspreekbaar zijn op mijn inbreng
(Persoonsvorming).

Overtref jezelf!
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1.4. Strategische keuzes
Om bovenstaande daadwerkelijk te kunnen bereiken is het nodig om ons
onderwijs anders te gaan organiseren. De speerpunten daarbij voor de komende
periode zijn:
Herijking leerstofjaarklassensysteem
De Borgesiusstichting verwacht dat scholen voor kinderen zoveel mogelijk een
doorlopende speel-, leer-, en ontwikkelingslijn realiseren. Dit vraagt om een
herijking van het leerstofjaarklassensysteem omdat dit systeem te weinig
rekening houdt met de individuele ontwikkeling van kinderen. Binnen dit systeem
is de leerstof het startpunt. Door een flexibelere organisatie van het onderwijs kan
een passender aanbod voor kinderen worden gerealiseerd. Dit aanbod zal niet
altijd meer in de groep door de “eigen” leerkracht worden aangeboden maar
steeds vaker zal er sprake zijn van een groep overstijgend aanbod passend bij de
onderwijsbehoefte van het kind.
Diversiteit samenstelling personeel
Het systeem waarbij slechts één vaste leerkracht betrokken en verantwoordelijk is
voor het volledige onderwijsproces aan een groep kinderen nadert zijn einde.
Binnen een school zijn vele taken te onderscheiden. Door op een constructieve
manier samen te werken wordt het team van professionals gezamenlijk
verantwoordelijk voor een groep kinderen.
Doorontwikkeling van clusters
Het wordt steeds lastiger om in elke school zelfstandig te voorzien in alle
expertise die nodig is voor passend en uitdagend onderwijs, gericht op de brede
ontwikkeling van kinderen. Daarom heeft de Borgesiusstichting gekozen voor het
clustermodel waarin een aantal scholen nauw samenwerkt met als doel om het
onderwijs te optimaliseren.
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IKC ontwikkeling
Het is de bedoeling dat op termijn alle scholen van de Borgesiusstichting
onderdeel worden van een kindcentrum. Hier zijn verschillende voorzieningen
onder één dak te vinden. Structurele samenwerking tussen alle professionals zal
ertoe bijdragen om vanuit één pedagogische visie te komen toe een
samenhangend aanbod voor kinderen.
1.5. Kerntaken
Ons onderwijs gaat uit van de volgende kerntaken:
 Het bijbrengen van kennis en vaardigheden (kwalificatie);
 Het bevorderen van betrokkenheid bij de samenleving (socialisatie);
 Het stimuleren van gelijke kansen.
In de volgende hoofdstukken gaan we in waar we als school voor staan en hoe we
onze ambities willen bereiken.
De Borgesiusstichting is een Stichting
voor Katholiek Primair Onderwijs, die
ten doel heeft het waarborgen en
stimuleren van kwalitatief goed
basisonderwijs.
Op veertien basisscholen en zes
peuteropvang-locaties in de WestBrabantse gemeenten Halderberge,
Moerdijk en Rucphen werken wij met
ruim 350 professionals dagelijks aan
het ontdekken van de talenten van
onze leerlingen (ruim 3400).

Overtref jezelf!
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Hoofdstuk 2: De opdracht van onze school

H

et Platform Onderwijs2032 heeft in 2015 in opdracht van de
staatssecretaris van Onderwijs een maatschappelijke dialoog gevoerd
over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. Het doel was
te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten
opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving.
Het is duidelijk dat er een nieuwe koers in het onderwijs nodig is om leerlingen die
nu voor het eerst naar school gaan de kennis en de vaardigheden mee te geven
die ze nodig hebben wanneer ze in 2032 aan hun volwassen en werkende leven
beginnen. Het Platform onderscheidt een aantal kenmerken van gewenst
toekomstig onderwijs, waaronder een grotere nadruk op persoonsvorming (naast
kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming het derde hoofddoel van het
onderwijs).
2.1. Ons huidige onderwijs en de veranderende opdracht
Als school zijn wij tot op heden vooral bezig geweest met kennisoverdracht en in
zeer geringe mate met het aanleren van vaardigheden als samenwerken en
communiceren.
Om een kind voor te bereiden op de toekomst van morgen, worden er drastische
aanpassingen in ons onderwijs gevraagd. Zo blijft kennis belangrijk maar moet dit
worden aangevuld met expliciete aandacht voor vaardighedenontwikkeling en
persoonsvorming.
Vaardigheden als samenwerken en communiceren zullen nog wel een belangrijke
rol spelen in een goede voorbereiding op de toekomst, maar dit zal aangevuld
moeten worden met andere vaardigheden zoals kritisch denken en vaardigheden
rondom de digitalisering van de maatschappij. Zo is overal op internet informatie
te vinden, maar is niet al deze informatie relevant of juist. Dit vraagt dus om een
kritische houding ten opzichte van informatie die gegeven wordt.
Daarnaast wordt persoonsvorming een zeer belangrijk domein waar meer oog
voor mag komen in ons nieuwe onderwijs. Aan persoonsvorming werd vaak
onbewust gewerkt, waar het nu een meer prominentere rol mag en moet gaan
spelen om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, hen zelfvertrouwen te geven
en talenten door te laten ontwikkelen.

De opdracht luidt dan ook om een optimale balans te vinden tussen kennisontwikkeling, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming.
Basisschool De Klinkert ligt centraal
in de wijk Velletri in de kern
Oudenbosch van de gemeente
Halderberge. In 2007 is een nieuw
schoolgebouw betrokken dat op
dezelfde locatie is gebouwd als het
vorige schoolgebouw. Hierin is ook
onze peuterspeelzaal Hummelhonk
gehuisvest en samen vormen wij
Kindcentrum De Klinkert.
Op 1 oktober 2018 zaten er 269
leerlingen op school, verdeeld over
11 groepen.

Overtref jezelf!

Om te kunnen voldoen aan deze opdracht die de adviesraad heeft gegeven in haar
Eindrapport po 2032 zullen wij dan ook ons onderwijs fundamenteel anders
organiseren.
De nieuwe onderwijsopdracht en de daarbij uitgevoerde SWOT-analyse vragen
om een andere visie op ons onderwijs, maar ook om een andere inhoud en
vormgeving van het onderwijs. Traditiegetrouwe rapporten zullen verdwijnen,
leerlingen worden zelf betrokken bij hun leerproces en methodes die geschreven
werden als onderwijs voor de hele groep, worden vervangen door
gepersonaliseerde leerstof.

Schoolplan 2019-2023 De Klinkert

9

Een uitgevoerde SWOT- analyse geeft het volgende beeld:
Sterkte






Ambitieuze leerkrachten
Teamreflectie: team ziet
noodzaak tot verandering
Beschikbaarheid over digitale
middelen
School is innovatief
School beschikt over
verschillende expertises

Kansen

Team is enthousiast en heeft
nog geen tientallen jaren
ervaring, wat veranderen
makkelijker maakt.

Huidige onderwijs is niet
behapbaar in vele niveaus

De basis voor ontdekkend- en
onderzoekend leren is gelegd

Gedragsspecialist en
onderwijskundig vormgever die
verandertrajecten kunnen
begeleiden

Zwakte





Gebouw en meubilair zijn ingericht
op traditioneel onderwijs
Huidige onderwijsvorm sluit niet
aan
Soorten ICT-middelen
Geen extra formatie voor
verandertraject

Bedreigingen

Te weinig ruimte in het gebouw op
lange termijn

Meubilair is niet geschikt voor
nieuwe onderwijsvorm, maar is
niet afgeschreven

ICT-middelen werken niet optimaal
voor verschillende
toepassingsmogelijkheden

Verandering vraagt veel van het
team waardoor het team
overvraagd zou kunnen worden

In onderstaand overzicht is te zien wat de belangrijkste, concrete veranderingen
zijn.

Transitie van het onderwijs op De Klinkert
van  naar
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Methodes
Groepen
Groepsleerkracht
Kennis
Rapport
Oudergesprek
Schriften/werkboekjes
Groepsplannen

Leerlijnen
Units
Mentor
Kennis, vaardigheden, persoonsvorming
Portfolio
Ouder-kindgesprek + portfoliogesprek
Tablets
Leerlingkaarten

Zoals beschreven, vraagt een veranderende maatschappij om verandering van
onderwijs. Essentieel hierin is de start met een nieuwe visie van de school. Vanuit
een nieuwe visie, een nieuw gedachtegoed, kan het nieuwe onderwijs worden
vormgegeven. Hieronder leest u waar wij in geloven en waar wij voor staan.
2.2. Onze ideologie
‘Bijzonder zijn’ is waar wij in geloven. Anders denken maakt bijzonder. Bijzonder
zijn bevordert de ontwikkeling van ‘uniek zijn en eigenheid’. Wij geloven erin dat
een mens pas echt tot zijn recht kan komen in de maatschappij wanneer het de
kans heeft gekregen zich als uniek individu te ontwikkelen.

Overtref jezelf!
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2.3. Onze visie
De maatschappij vraagt meer en meer om nieuwe kennis en vaardigheden.
Flexibele, zelfstandige burgers met goede sociale en communicatieve
vaardigheden en een onderzoekende houding, is wat er nodig is voor het goed
functioneren in de toekomstige maatschappij. Er wordt vastgehouden aan
bestaande onderwijsconcepten en structuren, waardoor kinderen niet altijd goed
of op de juiste manier worden voorbereid op hun volwassen leven.
De maatschappij vraagt om uniekheid en daar wordt onvoldoende aan tegemoet
gekomen met de huidige onderwijsconcepten waarin processen en producten
vooraf al zijn vastgelegd.
Door vast te houden aan bestaande structuren wordt vooral kennis overgedragen
en ontbreekt het aan de ontwikkeling van essentiële vaardigheden zoals
assertiviteit, samenwerking, een flexibele houding en zelfkennis, waardoor het
moeilijk wordt om jezelf als uniek individu te ontwikkelen. Laat staan het beste uit
jezelf te halen.
De samenleving vraagt op de dag van vandaag van het onderwijs het roer om te
gooien. Een kind bijzonder laten zijn is wat we allemaal willen. Het vraagt om een
kindgerichte aanpak, met goede begeleiding en ruimte om het kind te laten
ontdekken wie hij/zij is. Alleen wanneer dit geboden wordt, zal het kind zich
optimaal en ongeremd kunnen ontwikkelen waardoor het zichzelf zal overtreffen.
2.4. Onze missie
Zoals iedere school verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs en zijn wij ons
bewust van de gedeelde pedagogische taak die wij met ouders hebben. Daarnaast
willen wij kinderen laten geloven in zichzelf en toerusten met kennis en
vaardigheden die ze nodig hebben om zich optimaal te laten ontwikkelen.
Wij zien het als onze taak om een basis te leggen bij kinderen in hun ontwikkeling
naar zelfstandigheid die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf
en voor hun omgeving. Het kind staat daarom centraal. Er zal altijd gekeken
worden naar wie het kind als individu is, wie het wil zijn en wat het nodig heeft om
zijn/haar eigen identiteit te ontwikkelen. Wij gaan er hierbij van uit dat het geven
van vertrouwen en het creëren van situaties waarin het kind succeservaring op kan
doen de basis is om ontwikkeling op gang te brengen. Een schoolkind is echter
kwetsbaar en het is onze taak om het kind te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.
Leerlingen op De Klinkert krijgen vertrouwen, waardoor ze uitdagingen aan
durven gaan, succeservaring op zullen doen en uiteindelijk hun eigen
verwachtingen zullen overtreffen.

Overtref jezelf!
2.5. Onze merkbelofte
Onze merkbelofte staat hieronder beschreven:
 De Klinkert biedt een inspirerende omgeving waarin een kindgerichte
aanpak centraal staat;
 Op De Klinkert wordt met de juiste begeleiding kennis, vaardigheden en
een attitude aangeleerd die nodig zijn om het kind zijn eigen
persoonlijkheid te laten ontwikkelen en voorbereidend zijn op de
toekomstige samenleving;

Overtref jezelf!
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Leerkrachten op De Klinkert zijn ambitieus en stellen zich continu de vraag
of hetgeen ze doen niet beter zou kunnen. Deze vraag leren zij hun
leerlingen ook voortdurend te stellen bij processen, zodat een optimale
ontwikkeling tot stand komt;
Bij ons leer je ontdekken wie je bent, wat je mogelijkheden zijn;
Op De Klinkert zal je jezelf overtreffen!

2. 6. Onze unieke kracht
Ieder kind is uniek, maar wat de uniekheid van een kind is, zal eerst ontdekt
moeten worden en vervolgens ontwikkeld moeten worden, wil het als succes
ingezet kunnen worden. Het bijzondere zien aan een kind en dit ontwikkelen tot
unieke kracht, is gelijk de unieke kracht van ons als school. De inspirerende
omgeving, het geven van vertrouwen en de juiste begeleiding om een unieke
kracht optimaal tot uiting te laten komen, zorgen ervoor dat een kind zichzelf zal
overtreffen.. en dat maakt ons uniek!
2.7. Onze kernwaarden
Hieronder beschrijven we onze kernwaarden.
Zelfvertrouwen & moed
Een veilige omgeving is van groot belang voor een goede ontwikkeling. Je voelt je
veilig als je gezien wordt en er vertrouwen in jou is. Wij geven vertrouwen in
kinderen en stimuleren hen moedig te zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
We bieden ruimte voor initiatieven. Door het vertrouwen te geven, zullen
kinderen moedig zijn om uitdagingen aan te durven gaan en worden grenzen
verlegd. Het brengt je verder.
Zelfstandigheid & flexibiliteit
Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het belangrijk te kunnen
beoordelen welke beslissingen genomen moeten worden en wat de gevolgen
daarvan zijn.
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Hoe eerder zelfstandigheid ontwikkeld wordt, hoe zelfstandiger je uiteindelijk zult
worden en hoe meer verantwoordelijkheid je zult nemen.
Zelfstandig leren plannen, werken, ontdekken en onderzoeken waarbij
leerkrachten je helpen steeds opnieuw je nieuwsgierigheid te prikkelen, lopen als
een rode draad door het onderwijs op De Klinkert. Wij bieden kansen om jezelf
optimaal te ontwikkelen en begeleiden in het zelfstandig maken van de juiste
keuzes hierin.
De maatschappij is dynamisch en ontwikkelingen gaan hard. Dit vraagt om
dynamische burgers die flexibel handelen en denken. Binnen De Klinkert is het
onderwijs zo ingericht dat er flexibel gewerkt en geleerd kan worden. Nog
belangrijker vinden wij het, dat ieder kind een flexibele houding ontwikkelt. Van
jongs stimuleren wij deze houding. Wij ontwikkelen flexibiliteit en dagen uit het
optimaal in te zetten.
Zorgzaamheid & gelijkheid
Ieder kind is uniek en daarmee bijzonder, maar we zijn allemaal gelijk aan elkaar.
Dit is een van de belangrijkste waarden van waaruit gehandeld wordt binnen De
Klinkert. Respect voor elkaar is dan ook geen wens, maar een eis die we stellen.
We geven onze leerlingen mee dat zorgzaamheid voor klasgenootjes de ultieme
kracht is waarmee je samen verder komt.
Zelfkennis & zelf ontdekkend
Om je eigen ik te leren ontdekken en je mogelijkheden en talenten te leren
kennen, is zelfkennis enorm belangrijk.
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2.8. Onze ambitie
Het is onze ambitie dat ieder kind zichzelf leert kennen, respecteren en zijn eigen
unieke ik dusdanig leert ontwikkelen dat het kind zichzelf zal overtreffen. Wij
willen gezien worden als de basis van deze ontdekking en ontwikkeling. De school
die bij oud-leerlingen in gedachten zal blijven als de school waar met passie
onderwijs gegeven werd en ieder leerde uit zijn comfortzone te komen, zodat
grenzen verkend en verlegd werden.
Wij willen de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben aangeleerd aan ieder
individu dat ons onderwijs heeft genoten.
Ouders van nu zijn kritisch en zoeken continu naar het beste onderwijs dat
mogelijk is voor hun kind. Een terechte houding die van ons als school vraagt dat
we scherp zijn en blijven. Wij willen ervaren worden als flexibele organisatie die
dynamisch is en continue bezig is met verandering.
Het is onze ambitie dat kinderen en ouders na acht jaar basisonderwijs zullen
spreken over onze school als innovatieve school, een school met het beste
onderwijs waar je goed werd voorbereid op de toekomst. Een school die zich
onderscheidt, met eigenheid. Een school waar je jezelf zult overtreffen!
2.9. Doelen nieuwe schoolplanperiode
De transitie van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerd onderwijs is het
hoofditem voor deze schoolplanperiode. In 2022 zal het onderwijs op De Klinkert
dan ook volledig gepersonaliseerd zijn voor ieder kind. Dit hoofditem kent de
volgende hoofddoelstelling:

Leerlingen krijgen gepersonaliseerd onderwijs waarbij niet alleen gewerkt wordt aan
cognitieve persoonlijke doelen. Daarnaast krijgen vaardighedenontwikkeling en
persoonsvorming expliciete aandacht zodat het kind zichzelf leert ontdekken,
uitdagingen aan zal gaan en zichzelf zal overtreffen.

Om dit hoofddoel te bereiken hebben we onderstaande subdoelen gesteld die
allen toewerken naar het bereiken van ons hoofddoel:
 Eigenaarschap en ondernemerschap bij leerlingen
 Portfolio’s
 Boostklas
 Doorgaande lijn PO-VO
 Andere schooltijden
 Talentontwikkeling
Onderstaand een korte uitwerking van de inhoud achter de subdoelstellingen.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar het onderwijskundig jaarplan
dat jaarlijks voor de school wordt opgesteld met daarin de doelen opgenomen die
voor dat schooljaar van toepassing zijn.
Eigenaarschap en ondernemerschap bij leerlingen
Doel: Leerlingen ervaren eigenaarschap in en over hun ontwikkelproces en doen
ondernemende vaardigheden op binnen hun basisschoolperiode.
Wij willen de komende jaren werken aan het eigenaarschap van kinderen,
waardoor met ieder kind gesprekken plaats zullen gaan vinden over de eigen
ontwikkeling. Dit worden de zogenaamde portfoliogesprekken die in het teken
staan van het bespreken van doelen die wel/niet zijn behaald en het opstellen van
een plan voor de nieuwe periode.
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In hun ontwikkelproces moeten kinderen ook leren omgaan met teleurstellingen
en is het noodzakelijk dat zij ook leren dat zij soms dingen moeten doen omdat
dat nou eenmaal van hen wordt verwacht.
Tevens willen wij leerlingen ondernemende vaardigheden meegeven voordat ze
de basisschool verlaten. Leerlingen van unit 4 zullen allen ‘kennismaken’ met
ondernemerschap. Voor leerlingen die binnen dit onderwerp hun talent
ontdekken, is er de mogelijkheid om binnen de ‘keuzetijd voor
talentontwikkeling’ verder te gaan met ondernemerschap.
Portfolio’s
Doel: De ontwikkeling van zowel kennis, vaardigheden als het kind als persoon
wordt in kaart gebracht middels een (digitaal) portfolio.
Om de ontwikkeling van ieder individueel kind goed in kaart te brengen, zal op de
lange termijn het rapport vervangen worden door een portfolio. Een portfolio
biedt namelijk ook de mogelijkheid om 'de persoon’ in beeld te brengen en de
ontwikkeling van vaardigheden weer te geven. Ook ouders hebben toegang het
portfolio van hun kind, maar daarnaast blijven we ouders informeren wat het
niveau van hun kind is op een bepaalde leerlijn t.o.v. het gemiddelde kind.
Boostklas
Doel: Hiaten in de ontwikkeling van een individuele leerling worden zo spoedig
mogelijk weggewerkt zodat verdere ontwikkeling weer mogelijk wordt.
Leerlingen die hiaten laten zien in hun ontwikkeling, krijgen één middag per week
een extra ondersteuningsaanbod in de vorm van een boostklas.
De Boostklas heeft niet als doel de leerstof nogmaals uit te leggen, want dit valt
onder de ‘verlengde instructie’ die al in het reguliere onderwijsaanbod wordt
gegeven. In de Boostklas is het de bedoeling dat achterstanden/hiaten zo snel
mogelijk worden weggewerkt, zodat verdere ontwikkeling weer mogelijk wordt.
Het is dan ook de bedoeling dat leerlingen dus zo kort mogelijk in de boostklas
participeren. De boostklas zal onder schooltijd worden gefaciliteerd, zonder dat
leerlingen andere leerstof missen.
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Doorgaande lijn PO-VO
Doel: Iedere leerling kan zich ononderbroken ontwikkelen, waarbij het breed
gevormd wordt en optimaal kan rijpen, zodat de leerling zich verder kan
ontplooien tot een autonome en rijke adolescent.
De overgang van PO naar VO is nu erg groot. Waar op de basisschool gedurende
de gehele week dezelfde leerkracht voor de klas staat, kinderen geholpen worden
bij het plannen van hun werk en zij hun vaste plek in de klas en school hebben, is
dit binnen het VO fundamenteel anders georganiseerd.
Veel leerlingen ervaren problemen in deze grote overgang. Logischerwijs hebben
ze een tijd nodig om te wennen aan de nieuwe manier van werken en deze zich
eigen te maken. De periode die een leerling nodig heeft om te wennen aan het
nieuwe onderwijssysteem, is een periode waarin de leerling zich niet ongeremd
door kan ontwikkelen… en dat is zonde!
Wij willen daarom de komende schoolplanperiode samen met het
Marklandcollege te Oudenbosch een stevige doorgaande lijn ontwikkelen zodat er
een soepele overgang zal plaatsvinden in de toekomst wanneer een leerling van
PO naar VO gaat. Zie voor de volledige uitwerking het Plan van aanpak
doorgaande lijn PO-VO.
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Schooltijden
Doel: Het creëren van schooltijden die passen bij een goede opname van de
lesstof bij leerlingen en tevens leerkrachten de ruimte bieden om voldoende tijd te
hebben voor leerling- en leerstofbesprekingen in het unitteam.
Vanaf de aanvang van het schooljaar 2019-2020 wordt een eerste wijziging
doorgevoerd in de onderwijstijden van De Klinkert.
Vanaf komend schooljaar zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag
vrij, net als de leerlingen van de onderbouw. Echter start de school gedurende de
gehele week dan wel 15 min eerder in zowel de ochtend als de middag voor alle
groepen.
In de overige schoolplanperiode zal de middagpauze nog verder worden verkort,
waardoor alle leerlingen op school over moeten blijven, maar wel eerder ‘uit’ zijn
aan het einde van de dag. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar
onze Onderwijskundige nieuwsbrief.
Talentontwikkeling
Doel: Leerlingen leren hun eigen ik kennen en ontdekken hun interesses en
talenten, waarna ze de ruimte krijgen en gestimuleerd worden deze talenten
verder door te ontwikkelen.
Door de gehele school worden portfoliogesprekken gevoerd tussen mentor en
leerling. Middels deze gesprekken ontdekt een leerling wie hij/zij is, wat hij/zij leuk
vindt om te doen en waar het goed in is. De mentor stimuleert de leerling om
binnen het interessegebied/ontdekte talent verdieping te zoeken en deze
vaardigheid verder te ontplooien.
Wekelijks is er voor iedere leerling
‘keuzetijd voor talentontwikkeling’
ingeroosterd. Binnen deze tijd gaat een
leerling aan de slag met zijn/haar talent
om deze verder door te ontwikkelen. Voor
iedere periode wordt een doel gesteld,
wordt de leerling begeleid in zijn/haar
activiteiten en wordt de periode
geëvalueerd.
2.10. Tijdpad
Het is niet realistisch om bovenstaande doelen geheel tegelijkertijd te behalen,
dus is ervoor gekozen een globaal tijdpad te hanteren.
Tijdpad
Hoofddoel: gepersonaliseerd onderwijs
Eigenaarschap en ondernemerschap bij leerlingen
Portfolio’s
Boostklas
Doorgaande lijn PO-VO
Schooltijden
Talentontwikkeling
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Hoofdstuk 3: De werkwijze

W

e willen een organisatie zijn waarbij we voor kinderen zoveel mogelijk
een doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn realiseren. Dit
uitgangspunt vraagt om een herijking van het leerstofjaarklassensysteem om dat dit systeem te weinig rekening houdt met de individuele
verschillen van kinderen.
Door een flexibelere organisatie van ons onderwijs kan een passender aanbod
voor alle kinderen worden gerealiseerd. Niet de methode, maar de leerdoelen
vormen het uitgangspunt passend bij de onderwijsbehoefte van het kind. Het
onderwijs zal niet langer in een jaargroep door de ‘eigen’ leerkracht worden
aangeboden, maar in units waar meerdere leerkrachten zijn.
3.1. Unitonderwijs
Het traditionele leerstofjaarklassensysteem wordt in de nieuwe werkwijze
vervangen door ‘units’. Deze organisatievorm past het beste bij het
gepersonaliseerd leren waar onze school voor staat. Vanaf het schooljaar 20192020 worden vier units binnen onze school gehanteerd:
Units
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

3.1.1. Drie essentiële factoren van het onderwijs op De Klinkert
Het unitonderwijs geven we op onze eigen wijze vorm. Wij willen namelijk geen
school zijn die unitonderwijs als doel an sich hanteren. Unitonderwijs is voor ons
slechts een organisatievorm, die ertoe moet bijdragen dat gepersonaliseerd leren
mogelijk wordt gemaakt. Om goed onderwijs te geven geloven we erin dat drie
factoren van essentieel belang zijn:
1.
Rust en structuur
2.
Kleine instructiegroepen
3.
Onderwijs op niveau van het kind
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1. Rust en structuur
Binnen onze school heerst rust en een duidelijke structuur. Zo zie je bij ons geen
leerlingen verdwaald door de school lopen op zoek naar een plekje om te werken.
Wij werken met vaste instructielokalen en zelfstandig werklokalen. Deze lokalen
bevinden zich naast elkaar zodat leerlingen zich nauwelijks hoeven te verplaatsen
binnen de school. In alle lokalen is begeleiding van tenminste één leerkracht.
Tevens geleden overal dezelfde regels e werkafspraken rondom het stellen van
vragen, spreekvolume, samenwerking etc.
2. Kleine instructiegroepen
Wij werken te allen tijde met kleine instructiegroepen (max 15 leerlingen). Wij
geloven erin dat er meer betrokkenheid wordt gegenereerd als instructiegroepen
klein zijn en dat leerkrachten hierdoor snel kunnen overzien wie iets wel/niet
begrijpt, zodat hier direct op ingespeeld kan worden.
3. Onderwijs op niveau van het kind
Leerstof die te moeilijk is voor een kind wordt niet opgenomen en leidt tot
frustratie. Daarentegen steekt een kind niks op van leerstof die te makkelijk is.
Het is dus essentieel dat leerstof op het juiste niveau is voor het kind. De juiste
leerstof is stof die net boven het huidige niveau van het kind ligt. Dit is de stof die
het kind tot zich kan nemen wanneer het hier uitleg over krijgt.
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We noemen dit ook wel de zone van naaste ontwikkeling. Op De Klinkert wordt
voor ieder kind lesgegeven in deze zone van naaste ontwikkeling.
Wij toetsen leerlingen dan ook vooraf om te kijken welke doelen nog behaald
moeten worden en wat het huidige niveau is van het kind. Op basis van deze
informatie maken wij individuele plannen waar het onderwijs voor de komende
periode wordt gepland. Dit wordt opgenomen in de leerlingkaart. Zie hiervoor de
Kwaliteitskaart leerlingkaarten.
3.1.2. Mentorgroepen
De mentorgroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit houdt in dat er leerlingen
van verschillende jaargroepen door elkaar zitten, dat er een evenredige verdeling
is van de zorg in de mentorgroepen, dat jongens en meisjes evenredig zijn
verdeeld en dat er bij voorkeur geen broertjes en zusjes in dezelfde mentorgroep
worden geplaatst, met uitzondering van tweelingen. Zie hiervoor ons
tweelingenbeleid.
3.2. Pedagogisch handelen
De eerste weken van een schooljaar worden ook wel de Gouden Weken genoemd.
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat de leerkracht in handen heeft
(de leerlingen) in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de
groep, op het plein en in de school ontstaat.
Op De Klinkert wordt gewerkt met school brede regels die
betrekking hebben op het gedrag van de kinderen. Hierin
wordt onderscheid gemaakt tussen regels in de klas (max 5), in
de school (max 5) en op het plein (max 5).
Iedere leerkracht geeft in zijn of haar groep zelf betekenis aan deze regels samen
met de leerlingen zodat er eigenaarschap van de leerlingen ontstaat.
Schoolregels
 Wij zijn aardig voor elkaar en onszelf;
 Wij zorgen voor een veilige school;
 Wij gaan respectvol om met spullen;
 Wij zijn eerlijk tegen elkaar;
 Wij luisteren naar elkaar.
3.2.1 Positieve benadering en preventief handelen
Wij hanteren als school een positieve benadering van de kinderen. Dit betekent
dat we benadrukken wat een kind goed doet, zodat een leerling aandacht krijgt
wanneer hij iets goeds/liefs/aardigs doet. Door te complimenteren wat een kind
goed doet, stimuleren we het herhalen van dit positieve gedrag.
Tevens handelen we ook preventief. Zo stimuleren we leerlingen die boosheid
voelen opkomen om weg te lopen bij een situatie zodat ze eerst rustig kunnen
worden alvorens ze in gesprek gaan over hetgeen wat emotie opwekt. Daarnaast
worden leerlingen die niet tegen drukke activiteiten zoals carnavalsvieringen
kunnen, in de gelegenheid gesteld om in een rustige setting de carnavalsviering
op een fijne manier te beleven en worden zij op activiteiten voorbereid die ‘anders
dan anders zijn’.
Helaas is het in sommige gevallen soms nodig om consequenties achter de hand
te hebben voor het geval dat er toch grenzen worden overschreden. Hiervan
worden ouders op de hoogte gesteld.
Zie voor meer informatie over ons pedagogisch beleid de Kwaliteitskaarten
leerkrachtgedrag, gedragsregels en faalangst-reductie.
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3.3. Didactisch handelen
Het didactisch handelen van leerkrachten komt er in de nieuwe manier van
werken anders uit te zien.
Er wordt gedifferentieerd naar doel. Dit betekent dat kinderen uitleg krijgen in de
basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen omtrent doelen die voor hen van
toepassing zijn. Leerlingen die het betreffende doel al hebben behaald, volgen op
dat moment dus niet de instructie.
In ons didactisch handelen hanteren we de volgende uitgangspunten:
 Instructiegroepen worden geclusterd naar ‘doelen’;
 Leerkrachten bespreken met de leerlingen wat het leerdoel van de
instructie is;
 Leerkrachten geven een directe, expliciete instructie;
 Leerkrachten maken gebruiken van visuele ondersteuning;
 De instructie duurt max 20 minuten;
 Leerkrachten begeleiden leerlingen bij de verwerking;
 Begeleiding wordt zoveel mogelijk geboden door het stellen van vragen
waardoor de leerling zelfkritisch leert kijken naar het eigen handelen;
 Leerkrachten geven directe feedback tijdens de verwerking van leerstof.
Van ons onderwijsleerproces zijn kwaliteitskaarten gemaakt waarin specifiek het
didactisch handelen is beschreven behorende bij een bepaald vakgebied.
Zie hiervoor bijvoorbeeld: Kwaliteitskaarten rekenen, spelling, technisch lezen,
begrijpend lezen, zaakvakonderwijs, Engels, taal en woordenschat.
Kwaliteitskaarten worden continue bijgesteld en nieuwe kwaliteitskaarten
worden ontwikkeld. Momenteel wordt bijvoorbeeld de Kwaliteitskaart Snappet
ontwikkeld.
3.3.1. Werken vanuit leerlijnen
In de nieuwe werkwijze wordt gewerkt vanuit leerlijnen. Per vakgebied en per
leerjaar zijn leerlijnoverzichten gemaakt voor rekenen, taal en spelling. Deze
leerlijnoverzichten vormen de basis voor het gepersonaliseerde onderwijsplan
voor iedere leerling. Tevens worden de overzichten gebruikt voor de gesprekken
die met de leerlingen zelf gevoerd worden. Op deze manier wordt het leerproces
voor het kind inzichtelijk en zal de motivatie voor het leren toenemen omdat het
kind mede-eigenaar wordt gemaakt voor zijn eigen onderwijsleerproces.
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Leerlingen worden in de nieuwe manier van werken niet meer geclusterd naar
instructiebehoefte (veel of weinig instructie), maar naar doelen. Leerlingen die
dezelfde leerdoelen moeten behalen, worden geclusterd tot een groep. Dit houdt
in praktijk in dat er steeds wisselende instructiegroepen zijn.
3.3.2. Dagprogramma in een unit
De leerlingen starten een dag altijd op in hun eigen mentorgroep en sluiten daar
ook de ochtend af.
Gedurende de rest van de ochtend worden de leerlingen geclusterd naar
leerdoelen en volgen zij in de ochtend instructies van 20 minuten per vakgebied.
De ochtenden staan in het teken van instructies, begeleiding en automatisering
van de basisvakken (rekenen, taal, lezen, spelling).
Zie onderstaand overzicht:
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Figuur:
Instructie- en
verwerkingsmodel voor
ochtendprogramma op De
Klinkert (unit 2, 3 en 4)

De middagen vinden plaats in de mentorgroepen. De middagen worden gebruikt
voor de vakgebieden wereldoriëntatie, kunst & cultuur, sociale vaardigheden en
persoons- en talentontwikkeling. Op een vaste middag in de week vindt tevens de
boostklas plaats voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben.
In onze schoolgids 2019-2020 vindt u een tabel met verantwoording van de
onderwijstijd.
3.3.3. Snappet
Vanaf groep 4 werken wij met Snappet. Snappet is een adaptief
onderwijsplatform dat op onze school wordt ingezet voor de verwerking van de
basisvakken taal, rekenen en spelling. De leerkracht kan gepersonaliseerde
leerstof klaarzetten voor iedere leerling en kan via een dashboard volgen hoe de
leerlingen de opdrachten maken. Dit biedt de mogelijkheid om tijdens de
verwerking directe feedback aan de leerling te kunnen geven.
3.3.4. Ontdekkend- en onderzoekend leren
Om te leren ontdekken wie je bent als persoon, waar je talenten liggen en hoe je
vaardigheden kunt ontwikkelen, is het essentieel om onderwijs te geven waar
kinderen ruimte in krijgen zichzelf te laten zien en te ontwikkelen. Om deze reden
bieden wij ontdekkend leren in de onderbouw (unit 1 en 2) aan en in de
bovenbouw (unit 3 en 4) onderzoekend leren.
Ontdekkend leren vindt wekelijks plaats rondom STEAM-activiteiten die
aansluiten bij het thema dat op dat moment centraal staat binnen de units.

Ik heb geen speciaal talent,
ik ben slechts nieuwsgierig
Albert Einstein

Onderzoekend leren vindt wekelijks plaats rondom de wereld oriënterende
vakken. Leerlingen krijgen eerst inspiratiebijeenkomsten waar informatie
(kerndoelen) over het betreffende onderwerp wordt gegeven. Vervolgens mogen
zij een onderdeel uitlichten waar ze een verdiepend onderzoekje over gaan doen
en deze tot slot presenteren aan de klas. De presentaties maken de leerlingen
vanuit creatieve technologie.
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3.3.5. Leren leren
Op De Klinkert vinden wij het belangrijk dat leerlingen 'leren leren’. Leerlingen die
de basisschool verlaten en starten op het VO krijgen te maken met een grote
mate van leerwerk. Ook in vervolgopleidingen worden studenten nog vaak
aangesproken op de vaardigheid ‘leren’. Om deze reden vinden wij het als
basisschool dan ook belangrijk om deze vaardigheid aan te leren. Sommige
leerlingen zijn hier van nature al wat vaardiger in, andere leerlingen hebben wat
meer hulp nodig bij het leren leren.
Vanaf unit 3 krijgen leerlingen daarom leerwerk mee naar huis wat in een
opbouwende lijn wordt verhoogd in frequentie en moeilijkheidsgraad richting het
einde van de basisschool. Leerlingen van unit 3 worden door hun mentoren
begeleid in het ‘leren leren’, in unit 4 wordt langzaam de overgang gemaakt naar
het zelfstandig leren leren, zodat leerlingen deze vaardigheid zelfstandig onder de
knie hebben voordat ze basisschool verlaten.
3.4. Burgerschapsvorming
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze
school vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier hierop voor
te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Op school
gaat het namelijk niet alleen om het leren van feiten. Belangrijk is ook het
verwerven van een aantal vaardigheden die iedereen nodig heeft.
Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het van belang dat leerlingen op een
zelfbewuste manier in het leven staan. Wij willen leerlingen brede kennis over en
verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. In de school leren
leerlingen samen te leven met anderen. Hierbij is het van groot belang om samen
op te trekken met de ouders.
De meerwaarde op didactisch vlak van Actief Burgerschap zit vooral in het
stimuleren van het opdoen van ervaringen binnen en buiten de school en in het
betrekken van die ervaringen bij het onderwijs.
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Wij streven hierbij de volgende doelstellingen na:
 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die
respectvol vanuit onze christelijke waarden en normen omgaan met de
medemens. We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat
democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening
over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
 We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief
betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op
samenwerking. Ze leren organisatorische vaardigheden en kunnen
verantwoordelijkheid nemen voor anderen.
 We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en
respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).
Leerlingen kunnen in de school oefenen in het leren samenleven met
elkaar.
 We richten ons op algemene ontwikkeling en geven onze leerlingen
culturele bagage mee en waardering voor ons cultureel erfgoed.
 We voeden onze leerlingen op tot personen die leren met zorg om te
gaan met het milieu.
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In praktijk is elk van bovenstaande doelstellingen duidelijk terug te zien. Zo doen
we bijvoorbeeld jaarlijks mee aan verschillende acties voor goede doelen waarbij
de leerlingen zelf de actie moet uitvoeren en in zijn/haar thuissituatie moet
organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de kinderpostzegelactie,
kerstkaartenverkoop Pauluskerk en de Vastenactie (zorgboerderij De
Meeshoeve).
Zie voor de verdere visie en uitwerking in de praktijk het document Actief
Burgerschap De Klinkert.
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Hoofdstuk 4: Zorgsysteem

G

edurende de veranderingen in het onderwijs blijven de scholen binnen de
Borgesiusstichting de ontwikkeling van de kinderen optimaal stimuleren
door het geven van goed onderwijs. Goed onderwijs betekent dat het
onderwijs op een school past bij de onderwijsbehoeften van het kind. Iedere
school van de Borgesiusstichting ondersteunt de kinderen op een andere manier
om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften. Soms is de gewone
ondersteuning (basisondersteuning) van de school niet genoeg en zet de school
extra ondersteuning in. Het kan ook zo zijn dat de extra ondersteuning niet
genoeg is. Er wordt dan gekeken of een van de andere dertien scholen van de
Borgesiusstichting deze ondersteuning kan bieden.
Als er geen school is binnen de Borgesiusstichting die tegemoet kan komen aan
de specifieke onderwijsbehoeften van een kind, wordt gekeken of een school van
een andere stichting in de omgeving dit wel kan bieden. Dit kan een gewone
school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. De stichtingen in de
omgeving waartoe de scholen behoren vormen een samenwerkingsverband. De
Borgesiusstichting valt onder Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal en
Moerdijk PO3200.
4.1. Passend onderwijs
Tijdens de schoolplanperiode wordt binnen het samenwerkingsverband gewerkt
aan de volgende doelen:
 Het verbeteren van ondersteuning die de scholen kunnen bieden;
 Het verbeteren van de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs;
 Het verbeteren van de communicatie tussen scholen, stichtingen en het
samenwerkingsverband;
 Het verminderen van regels en procedures.
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Met de invoering van Passend Onderwijs wordt getracht de zorg voor de kinderen
te verbreden, zodat minder kinderen worden doorverwezen naar een vorm van
specialistische opvang of onderwijsorganisaties.
4.2. School ondersteuningsprofiel
Alle scholen van de Borgesiusstichting hebben een school ondersteuningsprofiel
waarin wordt aangegeven welke basis- en extra ondersteuning er aan de kinderen
gegeven kan worden. In het School Ondersteunings Profiel BS De Klinkert staat
beschreven welke protocollen, programma`s en kwaliteitskaarten ten aanzien van
de zorg op onze school aanwezig zijn. Dit sluit aan bij het schoolplan en wordt
jaarlijks geactualiseerd.
Binnen het
samenwerkingsverband PO3002
hebben zich ruim 70
basisscholen, 2 scholen voor
speciaal basisonderwijs en drie
scholen voor speciaal onderwijs
verenigd.
Samen zijn deze scholen
verantwoordelijk voor het bieden
van een passende onderwijsplek
aan kinderen.

Overtref jezelf!

In de memorie van toelichting op de wettekst staat:

Met dit wetsvoorstel wordt het begrip school ondersteuningsprofiel wettelijk
vastgelegd; een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen
voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. In het profiel formuleert de school
dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen. Het profiel komt tot stand in de
school en wordt opgesteld door het team. Zo nodig wordt in kaart gebracht op welke
punten de leraren van de school extra professionalisering nodig achten”. “Het profiel
wordt op de website van de school geplaatst zodat ouders, leerlingen en andere
partijen inzicht hebben in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school.
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Binnen de Borgesiusstichting en ook het Samenwerkingsverband Roosendaal is
de definitie “leerlingen met extra ondersteuning” omgezet in een passend aanbod
in niveau 2, 3 of 4.
4.3. Ondersteuningniveaus
Op De Klinkert onderscheiden wij de volgende aspecten van basisondersteuning:
 Preventieve en lichte curatieve interventies;
 De onderwijs ondersteuningsstructuur;
 Planmatig werken.
Deze drie aspecten worden hier verder uitgewerkt.
4.3.1. Preventieve en lichte curatieve interventie
Onder preventie verstaan we de basisondersteuning, die dusdanig aansluit op de
ontwikkeling van de leerling, dat wordt tegemoetgekomen aan de onderwijs/
ondersteuningsbehoefte van het individu.
Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die erop
is gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren.
Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en
kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd.
In de beschrijving van basisondersteuning worden afspraken vastgelegd over
lichte curatieve interventies.
Een ontwikkelpunt voor De Klinkert ligt nog in het toetsen van kinderen met
Dyslexie. Hier zijn (nog) geen Borgesius brede afspraken over gemaakt. In de
toekomst willen we graag 1 lijn trekken in dit toetsbeleid.
Deze onderdelen van de basisondersteuning gelden als interventies die
structureel beschikbaar moeten zijn om de continuïteit in de schoolloopbaan van
een leerling te ondersteunen.
4.3.2. De onderwijs ondersteuningsstructuur
Het tweede aspect van basisondersteuning is de onderwijs ondersteunings- en
begeleidingsstructuur. In het profiel van de school wordt in ieder geval
aangegeven wat de expertise is van het zorgteam voor wat betreft preventieve en
(licht) curatieve interventies en hoe die zichtbaar worden in onderwijsorganisatie
van de school.
4.3.3. Planmatig werken (handelingsgericht/ opbrengstgericht werken)
Binnen de Borgesiusstichting werken we volgens de procedure van HGW en
opbrengstgericht werken:
 De school gebruikt leerling kaarten en voor de zorgleerlingen
groeidocumenten voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling
van de leerlingen;
 Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de
ontwikkeling van leerlingen;
 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school
de aard van de ondersteuning;
 De school voert de ondersteuning planmatig uit;
 De school evalueert de effecten van de ondersteuning;
 De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar
noodzakelijke interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak
overstijgen.

Overtref jezelf!
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4.4. Kwaliteit van de basisondersteuning
Criterium voor de kwaliteit van de basisondersteuning is het landelijk vastgesteld
toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor
basiskwaliteit wordt genoemd: de leerprestaties in het primair onderwijs en de
opbrengsten zijn tenminste voldoende en het onderwijsleerproces of de
ondersteuning en begeleiding voldoen aan de gestelde norm.
De basisondersteuning bouwt voort op de basiskwaliteit. Er is sprake van
basiskwaliteit als de Inspecteur van het Onderwijs op basis van het toezichtkader
(versie juli 2012) de kwaliteit van de school als voldoende beoordeelt. Voor
Passend Onderwijs zijn ieder geval de kwaliteitsaspecten 6,7 en 8 van toepassing.
Vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waarin de
Borgesiusstichting participeert, wordt de ambitie ten aanzien van
basisondersteuning als volgt omschreven:
 De inspectie beoordeelt de kwaliteitsaspecten 6,7 en 8 met een (3);
 De school is in staat preventieve en licht curatieve interventies uit te
voeren: dyslexie, dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid, sociale
veiligheid en omgaan met verschillen in gedrag;
 Indicatoren: het aanbod is gepland, er is sprake van een gesloten keten
(ieder kent en neemt zijn rol), de betrokkenen zijn voldoende deskundig
en er is procesbewaking.
4.5. Zorgleerling
Een zorgleerling is een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften. Deze
ondersteuningsbehoeften worden geformuleerd in het groeidocument wanneer
de leerlingkaart niet meer toereikend is.
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Figuur:
Specifieke
ondersteuningsmogelijkheden
voor de individuele leerling.

Ondersteuningsniveau 1: Basisaanbod
Basisaanbod door de leerkracht binnen de groep. Het kind wordt gevolgd in de
groep en getracht om steeds in zijn/haar zone van naastenontwikkeling te blijven
werken. De leerkracht is verantwoordelijk voor leerstofaanbod en begeleiding,
waarbij de leerlingkaart het uitgangspunt vormt. Wanneer kinderen moeite
hebben met het eigen maken van bepaalde leerstof wordt er, door de leerkracht
met ouders gesproken en gezocht naar oplossingen. Een van deze oplossingen is
bijvoorbeeld deelnemen aan de boostklas. De leerkracht reflecteert zijn eigen
handelen binnen deze oplossingen. De intern begeleider fungeert als klankbord
voor de leraar en heeft een stimulerende en bewakende taakstelling t.a.v. de
groep en de individuele kinderen.

Overtref jezelf!
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Ondersteuningsniveau 2: Drijfvermogen
Mochten ondersteuningsniveau 1 te weinig baat hebben dan meldt de leerkracht
dit aan zijn/haar collega’s met een expertise op het gebied waarin de leerling
uitvalt. De bespreking onderscheidt drie fasen: overzicht (wat is er aan de hand?),
inzicht (welke factoren beïnvloeden het probleem?) en uitzicht (welke aanpak is
gewenst?).
De leerkracht krijgt handelingsgerichte adviezen van zijn collega’s die verwerkt
worden in de leerlingkaart. Mochten er ernstigere twijfels t.a.v. het leervermogen
en/of gedrag zijn bij deze leerling dan wordt de intern begeleider ingeschakeld en
een begin gemaakt met het invullen van het groeidocument (basisondersteuning).
Wanneer bovenstaande handelingen niet leiden tot een plan van aanpak, kan er
met een goed onderbouwde argumentatie een aanvraag van interne
bovenschoolse ondersteuning plaats vinden of een aanvraag voor een preventieve
ambulante begeleiding. Passend onderwijs is erop gericht om leerkrachten
deskundiger te maken, zodat ze beter kunnen aansluiten bij onderwijsbehoeften
van kinderen. Dit kan met hulp van de intern begeleider, door de deskundigheid
van andere scholen in huis te halen of door de eigen expertise te vergroten en
opleidingen te volgen.
Ondersteuningsniveau 3: Aangepaste doelen (lichte ondersteuning/ OPP)
Extra ondersteuning evt. in samenspraak met externen. Wanneer de collega
consultatie niet leidt tot overzicht, inzicht en uitzicht en er sprake blijft van
handelingsverlegenheid op het gebied van gedrag, wordt het kind besproken met
het ondersteunend team (OT) met als doel inzicht te krijgen in de
onderwijsbehoeften van het kind. Ouders worden betrokken bij het OT-overleg.
Wanneer er handelingsverlegenheid optreedt op het gebied van leervermogen
dan wordt de expertise aangevraagd bij het Samenwerkingsverband (SWV). Bij
toekenning van de problematiek wordt ambulante begeleiding ingeschakeld die
zowel de leerling als de leerkracht helpt in de begeleiding.
In dit niveau is er minder of geen sprake meer van aansluiting bij reguliere doelen.
Dit is geconstateerd op grond van:
Het eerder niet succesvol gewerkt hebben met drijfvermogen
 Thuisproblematiek
 Het leerrendement is lager dan 75%
 De verwachte uitstroom is LWOO/Praktijkonderwijs/SBO/SO
Deze constateringen op de cognitieve ontwikkeling kunnen in principe gedaan
worden vanaf E5/M6. Bij kinderen die uitvallen op sociaal-emotionele
ontwikkeling en/of gedrag kan er al eerder een OPP opgesteld worden, dit
gebeurt in het groeidocument.
De leerkracht is samen met de intern begeleider verantwoordelijk voor het inen/of aanvullen van het OPP.
Ouders krijgen het OPP mee naar huis en tekenen hiervoor zodat zij op de hoogte
zijn van de doelen die haalbaar zijn voor hun kind. De doelen worden geëvalueerd
aan de hand van de vooropgestelde periode door de leerkracht. Deze evaluatie
wordt steeds met de ouders besproken.

Iedere leerling écht zien!
Ondersteuningsniveau 4: Zware ondersteuning
Plaatsing op een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoeften van
het kind. De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een kind realiseren.
Er is sprake van handelingsverlegenheid van de school.

Overtref jezelf!
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Het kind heeft een andere voorziening nodig die beter aansluit bij de
onderwijsbehoeften van het kind. Denk aan: een arrangement of andere
basisschool, SBO, SO (REC 1 – 4).
Voor plaatsing op een andere basisschool of voor het aanvragen van een
arrangement moet het dossier opgestuurd worden naar het MDC (Multi
disciplinaire commissie van het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk).
Het dossier dient te bestaan uit de volgende onderdelen:





Groeidocument;
Overzicht lovs toetsen;
Als er gewezen wordt in het groeidocument naar specifieke doelen op de
leerlingkaart dient deze ook toegevoegd te worden;
Als er onderzoeken uitgevoerd zijn door externe partijen en ouders geven
toestemming moeten deze ook toegevoegd worden.

Leerkracht en intern begeleider zijn samen verantwoordelijk voor het invullen van
het groeidocument en alle verslagen die meegezonden dienen te worden. Alle
documenten die opgestuurd worden dienen te worden ondertekend door de
ouders en de school. Het MDC heeft 6 weken de tijd om het dossier te beoordelen
en een beslissing te nemen.
4.6. Referentieniveaus
De referentieniveaus taal en rekenen staan in de regelgeving. Alle
referentieniveaus samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen. Dit
referentiekader vormt de basis van het onderwijs in de Nederlandse taal en
rekenen.
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Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het
fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten
beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.
Op De Klinkert richten wij ons onderwijs zo in dat alle kinderen tenminste het 1F
niveau moeten kunnen behalen. In ons rekenbeleid Op de Klinkert kun je rekenen
staan onze doelstellingen voor het vakgebied rekenen beschreven. Zie ook
Kwaliteitskaart kerndoelen en referentieniveaus.
Voordelen van de referentieniveaus zijn:
 Referentieniveaus omschrijven duidelijk welke vaardigheden leerlingen
op bepaalde momenten moeten hebben. Op De Klinkert worden jaarlijks
de doelen vastgesteld en het onderwijs hierop afgestemd. Binnen deze
afstemming werken leerlingen individueel aan hun doelen;
 Door het werken aan individuele leerdoelen kunnen leerkrachten op De
Klinkert de leerprestaties van hun leerlingen beter meten en bijsturen;
 Als een leerling van De Klinkert naar een andere school overstapt, is
duidelijk welk niveau hij heeft. De nieuwe school kan bijvoorbeeld zien of
de leerling extra hulp nodig heeft.
4.7. Toetsbeleid
De toetskalender wordt jaarlijks, aan de hand van beschikbare richtlijnen, en in
samenspraak met de Borgesiusstichting opgemaakt en besproken in het IBnetwerk. Vervolgens wordt deze intern verspreid.
Werkwijze unit 1
Bij de kleuters wordt een beeld gevormd van de ontwikkeling van kleuters middels
het observatie- en registratiesysteem DORR.

Overtref jezelf!
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Op De Klinkert wordt het uitgangspunt gehanteerd dat we een kleuter zoveel
mogelijk kleuter willen laten zijn en daarom enkel toetsen wat noodzakelijk is voor
de volledigheid van de beeldvorming van een kind.
Om een zo objectief mogelijk beeld te verkrijgen van de ontwikkeling van een
kind, wordt DORR aangevuld met enkele toetsen die bij de kleuters worden
afgenomen. Er is uitdrukkelijk voor gekozen om geen aspecten dubbel te meten,
maar de twee meetinstrumenten enkel aanvullend aan elkaar te gebruiken. Zie
voor een verdere uitwerking hiervan Kwaliteitskaart (geen) toetsing kleuters.
Werkwijze unit 2 tot en met 4
In de volgende paragrafen beschrijven we de wijze van toetsing in unit 2 t/m 4.
4.7.1. Methodetoetsing
Op De Klinkert worden vanaf groep 3 tot en met 8 methode gebonden
oefentoetsen voorafgaand aan een blok afgenomen. Zo kunnen leerkrachten
analyseren welke doelen in een eerder stadium al behaald zijn en welke doelen
aangeboden moeten worden in een instructie.
Aan het einde van het blok wordt een bloktoets afgenomen om te kijken of de
doelen zijn behaald.
4.7.2. Vaardigheidstoetsen
In verband met het 21Eeuwse onderzoekend leren worden kinderen Op De
Klinkert ook getoetst op hun vaardigheid tijdens de onderzoeken die ze uitvoeren.
Deze worden opgesplitst in de volgende vaardigheden:
 Denken en doen
 Basis over je eigen leren
 Samenwerken
 Informatie opzoeken en kiezen
 Opgedane kennis
Deze vaardigheden worden geobserveerd door de leerkracht tijdens het
samenwerken met medeleerlingen en de eindpresentatie.
4.7.3. Cito LVS toetsen
Twee keer per jaar worden de landelijke Cito LVS toetsen afgenomen om te zien
waar een kind in zijn ontwikkeling staat en of het kind voldoende in vaardigheid
groeit.
Deze toetsen heeft De Klinkert vastgesteld in een toetskalender. Leerkrachten
nemen deze toetsen af volgens het Protocol Instructie afname Cito toetsen
waarna de toetsen worden geanalyseerd. Uit de analyse moet blijken of kinderen
alle doelen hebben behaald. Zo niet dan moet de leerkracht nogmaals een
instructie geven over dit doel of het doel in de boostklas aanbieden.
4.8. Sociale Veiligheid
Op basisschool De Klinkert hechten wij veel waarde aan het kunnen waarborgen
van de sociale veiligheid van kinderen. Om de veiligheid van kinderen goed te
kunnen monitoren wordt Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) ingezet.
SCOL is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en
sociale veiligheid. Het meetinstrument SCOL is wetenschappelijk onderbouwd en
voldoet aan de kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie stelt. Met de SCOLscores brengen wij de sociale competentie van onze leerlingen systematisch in
kaart.
De afnamedata van SCOL gebeurt 2x per jaar. Deze data staan opgenomen op de
zorgkalender van de school. Na de afname krijgen leerkrachten door het maken
van een analyse zicht op de ontwikkeling van de sociale competenties op groepsof op schoolniveau.

Overtref jezelf!
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Daarnaast zijn leerkrachten de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
snel op het spoor. De analyses worden zorgvuldig gedocumenteerd zodat er door
de jaren heen een goed beeld wordt verkregen van de sociale competenties in de
groepen en van de individuele leerlingen. Met de uitkomsten van de SCOL-scores
wordt het onderwijs inhoudelijk vorm gegeven.
Ieder jaar nemen we ook de Veiligheidsmonitor van Praktikon af. Naast de
leerlingen bevragen we ook het personeel, ouders van leerlingen en de directie
over de veiligheid binnen onze school. De uitkomst hiervan wordt gepubliceerd
via Scholen op de kaart.
4.9. Anderstalige en taalzwakke leerlingen
Binnen de taaldidactiek voor Nederlands als tweede taal (Nt2) is veel aandacht
voor woordenschatonderwijs omdat is gebleken dat een grote woordenschat de
basis vormt van allerlei andere taalvaardigheden. Daarom hebben wij gekozen om
het algehele onderwijs te gebruiken voor de stimulering van de woordenschatontwikkeling. Zie Kwaliteitskaart Nt2 & andere taalzwakke kinderen.
We maken in ons beleid onderscheid tussen Nt2-leerlingen die als jonge peuter of
kleuter zijn gestart binnen ons kindcentrum, of de zogeheten
vluchtelingenkinderen die direct vanuit hun moederland gedurende de
basisschoolloopbaan tussentijds instromen.
4.9.1. Taalstimuleringsprogramma voor peuters en kleuters
Alle drie- en vierjarigen worden gescreend middels ‘taal voor peuters’ en ‘taal voor
kleuters’. Wanneer de kinderen uitvallen op woordenschat en/of mondelinge
taalvaardigheid, nemen zij deel aan het extra taalstimuleringsprogramma. Vier
keer per week worden woorden vanuit de BAK (Basiswoordenlijst Amsterdamse
Kleuters) aangeboden in een betekenisvol thema. Deze woorden worden
gekoppeld aan bewegingen en door veelvuldige herhalingen ingeoefend.
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4.9.2. Woordenschataanbod
Voor woordenschatonderwijs wordt gewerkt met de Viertakt van Verhallen. Al
vanaf groep 1 worden woorden opgehangen in de zogeheten graphic organizers,
waarbij de leerkracht steeds kiest voor de meest geschikte vorm
(woordparachute, woordtrap, woordspin, woordkast). De gemaakte graphic
organizers worden opgehangen aan de woordmuur. Middels woordspelletjes
worden de woorden ingeoefend en leren de kinderen de woorden actief te
gebruiken. Zie Kwaliteitskaart woordenschatonderwijs.
Ook belangrijke begrippen en themawoorden van andere vakgebieden worden
zichtbaar in alle klassen opgehangen. Iedere klas beschikt over verschillende
muren in zijn klas: een woordmuur, rekenmuur, spellingmuur, taalmuur en
wereldoriëntatiemuur. De muren hebben de kleuren paars, blauw, oranje, geel en
groen en iedere muur kent een bijbehorende balkleur waar spelletjes mee
gespeeld worden ter inoefening van de begrippen.
Om de woordenschat bij kinderen vanaf unit 2 nog beter te consolideren zijn we
een programma aan het ontwikkelen waarbij beweging centraal staat. Hiervoor
staat bij iedere mentorgroep BIAC (bewegen in andere context) op een vast
tijdstip op het rooster.
4.9.3. Eerste opvang vluchtelingenkinderen
Een van de speerpunten voor de komende jaren is het neerzetten van een goed
concept voor de opvang van vluchtelingenkinderen. Zij moeten zo snel mogelijk
de basis van de Nederlandse taal verwerven zodat ze zichzelf kunnen redden in
omgang met andere kinderen en later ook kunnen aansluiten bij het reguliere
lesprogramma.

Overtref jezelf!
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4.10. Dyslexie
Op De Klinkert kan het voorkomen dat kinderen dyslectisch zijn. Dyslexie is
onafhankelijk van intelligentie. Kinderen met dyslexie kunnen wat betreft
schoolprestaties ver achter blijven bij het gemiddelde niveau. Dit ondanks een
goede inzet, met alle gevolgen van dien in de persoonlijke, gezins- en
maatschappelijke sfeer.
Sinds het schooljaar 2011-2012 voert De Klinkert een beleid op het gebied van
dyslexie.
Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt om dyslectische leerlingen:
 het onderwijs te laten volgen passend bij hun intelligentie;
 te ondersteunen bij het vergroten van hun functionele lees- en
schrijfvaardigheid, zo nodig met hulpmiddelen;
 te leren omgaan met hun beperking.
Het uitgangspunt is dat elke leerkracht op De Klinkert weet:
 welke leerlingen in zijn/haar klas dyslectisch zijn;
 hoe hij/zij deze leerlingen begeleid op het gebied van dyslexie;
 welke extra faciliteiten geboden kunnen worden voor de betreffende
leerlingen.
Hiervoor is het belangrijk dyslectische leerlingen zo vroeg mogelijk op te sporen
en zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan tot en met hun
overgang naar het voortgezet onderwijs. In het Protocol dyslexie staat beschreven
hoe De Klinkert kinderen met dyslexie opspoort en begeleid.
4.10.1 Bouw!
Binnen de Borgesiusstichting wordt door alle scholen gebruik gemaakt van het
interventieprogramma Bouw!
Bouw! is een programma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2
t/m 4 effectief kunnen worden voorkomen.
Er wordt vier keer per week op school met Bouw! gewerkt omdat dit het meest
effectief is gebleken uit onderzoek. Dit is gelijk aan vier Bouw!-lessen per week,
aangezien één les ongeveer 15 minuten in beslag neemt. De lessen vinden plaats
onder de reguliere schooltijd.
Om te kunnen voldoen aan zorgniveau 2 dient het te gaan om 60 minuten per
week (4 x 15 minuten) over een periode van 12 weken. Om te kunnen voldoen aan
zorgniveau 3 gaat het om een verlenging van de interventieperiode met 12
weken. Na zorgniveau 3 en de nodige interventies in de klas kan een
dyslexieverklaring worden aangevraagd. Deze kinderen kunnen niet meer
aansluiten bij het leesonderwijs in de klas. Zie Beleidsplan Bouw!
4.10.2. ReadSpeaker TextAid
Op De Klinkert wordt er door kinderen die gediagnosticeerd zijn met dyslexie
gebruik gemaakt van het programma ReadSpeaker TextAid.
ReadSpeaker TextAid ondersteunt de leerling door de leerstof te verklanken.
Leerlingen kunnen luisteren naar een audioversie van de tekst en extra makkelijk
meelezen doordat de voorgelezen tekst op het scherm wordt gehighlight, ook wel
karaokelezen genoemd. ReadSpeaker TextAid is ontworpen volgens de principes
van Universal Design for Learning (UDL).
Doorgaans werken kinderen uit de groepen (5), 6, 7 en 8 met ReadSpeaker
TextAid. Zij mogen van school een laptop en een koptelefoon gebruiken
vastgestelde lessen.
Ook thuis kunnen de kinderen gebruik maken van TextAid doordat het
programma webbased is. De kinderen krijgen van school een inlogcode en
wachtwoord. Kinderen kunnen hun teksten opslaan in hun eigen bibliotheek.
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Hoofdstuk 5: Personeelsbeleid

P

ersoneelsbeleid kan niet los worden gezien van het kwaliteitsbeleid van de
stichting. De kwaliteit van het onderwijs op de scholen hangt immers niet
alleen af van het primaire proces, maar ook van het gevoerde
personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid ontstaat niet van vandaag op
morgen. Voor onze stichting betekent dit dat personeelsbeleid een bijdrage zal
leveren aan het proces van verbetering en borging van de kwaliteit van onderwijs
aan de leerlingen.
Het team van basisschool De Klinkert bestaat uit 15 leerkrachten, een
onderwijsassistent, een intern begeleider, een onderwijskundig vormgever en een
directeur. We worden bij onze werkzaamheden ondersteund door een
administratief medewerkster.
Met bijna allemaal fulltime leerkrachten staat in iedere groep elke dag een
vertrouwd gezicht voor de klas.
In het schooljaar 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd van de leerkrachten 38,7
jaar.
5.1. Kaders personeelsbeleid Borgesiusstichting
Personeelsbeleid is bij de Borgesiusstichting continu in ontwikkeling waarbij
aanpassingen worden gedaan aan lopend beleid op basis van landelijke
ontwikkelingen zoals de cao PO en de gestelde bekwaamheidseisen. Daarnaast is
goed personeelsbeleid een belangrijke voorwaarde om de doelen zoals verwoord
in het strategisch beleid van de Borgesiusstichting op schoolniveau te kunnen
verwezenlijken en is personeelsbeleid geen statisch gegeven.
5.2. Gesprekkencyclus
Een belangrijk onderdeel van personeelsbeleid binnen de Borgesiusstichting is de
gesprekkencyclus. Het doel van de gesprekkencyclus is het volgen en stimuleren
van de functionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen de
stichting. De Borgesiusstichting hecht waarde aan de individuele ontwikkeling
van medewerkers tot zelfstandige professionals. Eigenaarschap en zicht op eigen
kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn daarbij leidend. De gesprekscyclus kent twee
soorten formele gesprekken: het functioneringsgesprek en het
beoordelingsgesprek. Ieder jaar heeft de medewerker minimaal één formeel
gesprek.
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Naast de formele gesprekken kunnen ook tussentijdse gesprekken ingepland
worden, zoals het plannings- en het voortgangsgesprek. De medewerker bepaalt
aan de hand van het gespreksformulier de inhoud.

De leerkracht maakt het verschil.
5.3. Functiebouwwerk
Het vergroten van de diversiteit van personeel op schoolniveau is één van de
strategische doelen van het strategisch beleidsplan van de Borgesiusstichting. De
gedachte daarbij is dat “onderwijs anders organiseren” beter vormgegeven kan
worden door een mix van functies binnen een school. Uitgangspunt is dat het ten
goede komt aan de leerling. In het functiebouwwerk van de stichting staat de
inhoud van de verschillende functies beschreven. Dit is in overeenstemming met
de GMR vastgesteld.
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5.4. Instroom, doorstroom en uitstroom
De stichting streeft naar een goede balans tussen instroom en uitstroom van
medewerkers. Ten aanzien van de instroom is specifieke aandacht voor de kans
die het “samen opleiden” biedt om Pabo afgestudeerden als gemotiveerde
nieuwe medewerkers aan de stichting te binden.
Om de samenwerking met Pabo Partner in Kennis (Avans) te verstevigen heeft de
Borgesiusstichting sinds 2017 een samenwerkingsconvenant gesloten waarbij
scholen zich specifiek ontwikkelen als keurmerk opleidingsschool.
Basisschool De Klinkert is een van de keurmerkscholen van de Borgesiusstichting.
We zijn ervan overtuigd dat studenten veel op de scholen kunnen leren en dat er
tegelijkertijd impulsen uitgaan naar de schoolontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling van de teamleden. De Borgesiusstichting gaat daarbij voor de
dubbele winst. Binnen het team werken opgeleide mentoren en een stagecoach.
Daarbij werken studenten met elkaar samen en nemen intensief deel aan het
functioneren van de school en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. De
accenten liggen op het samen onderwijs ontwerpen, geven en onderzoeken en
het verder bouwen aan de professionele leergemeenschap.
In dat kader wil de Borgesiusstichting mobiliteit van medewerkers tussen scholen
bevorderen om een betere spreiding van expertise binnen de stichting te
bewerkstelligen.
5.5. Werkverdeling
De werkverdeling en daarmee samenhangend het taakbeleid binnen de scholen
wordt ingegeven door de cao. De schoolteams maken elk jaar onder leiding van
de directeur een werkverdelingsplan. De bovenschoolse kaders staan beschreven
in een richtinggevend document dat voor de teams een leidraad vormt. In de
meeste gevallen is sprake van maximaal 930 uur lesgebonden uren (deeltijders
naar rato). Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien de directeur in
onderling overleg en met instemming van de medewerker meer dan 930 lesuren
of lesgebonden uren overeenkomen, binnen de maximale werktijd van 1659 uur.
Over de overige werkzaamheden (naast de lesgebonden uren) worden op de
school afspraken gemaakt.
In het werkverdelingsplan wordt rekening gehouden met de individuele
belastbaarheid doordat de diverse taken en functies over de personeelsleden
evenredig worden verdeeld waardoor de ervaren werklast zo laag mogelijk wordt
gehouden.
5.6. Scholingsbeleid
Alle medewerkers kunnen zich professionaliseren en talenten verder te
ontwikkelen waarbij ook de cao PO gevolgd wordt met betrekking tot de
duurzame inzetbaarheid. Om talent te ontwikkelen en te behouden, kunnen
medewerkers zich individueel voor cursussen inschrijven of gezamenlijk volgen in
het kader van schoolontwikkeling. Afspraken hierover worden op school gemaakt
en in de gesprekkencyclus vastgelegd.
5.7. Bekwaamheid
Na het behalen van het diploma is de leerkracht formeel bevoegd om les te geven.
De Borgesiusstichting stimuleert medewerkers om “een leven lang te leren en te
ontwikkelen”, zodat zij hun bekwaamheid altijd up to date houden en daarmee
duurzaam inzetbaar blijven. Speciale aandacht gaat uit naar de eerste drie jaar na
het behalen van de bevoegdheid, de inductiefase. In samenwerking met de Pabo
is een programma ontwikkeld voor de startende leerkracht. Dit programma wordt
binnen de Borgesiusstichting actief ingezet.
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5.8. Verzuimbeleid
Door actief preventiebeleid wordt getracht binnen de Borgesiusstichting
ziekteverzuim te voorkomen. Ook hier speelt de gesprekkencyclus een
belangrijke rol. Mocht het toch zo zijn dat een medewerker ziek wordt, is er actief
beleid en begeleiding om dit voor de medewerker en de school zorgvuldig en
effectief te begeleiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige
expertise intern, binnen HR van de Borgesiusstichting maar ook extern door een
overeenkomst met een Arbodienst waarbij de bedrijfsarts en eventueel andere
expertise ingezet wordt.
Gedachte bij verzuimbeleid is dat de focus niet ligt op het ziek zijn maar op de
mogelijkheden van inzetbaarheid voor het werk en de re-integratie daarbij.
5.9. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
De stichting streeft naar een evenredige verdeling van mannelijke en vrouwelijke
schoolleiders. Met ingang van dit schoolplan is het percentage vrouwen op
directiefuncties hoger dan 50%. Op bestuursniveau blijft er aandacht voor dit
onderwerp, zodat het streefpercentage van minimaal 50% gehandhaafd blijft.
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Hoofdstuk 6: Kwaliteitszorg

B

ij 'schoolontwikkeling', een cyclisch (leer- en ontwikkel)proces, gaat het om
het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteit is
een rekbaar begrip. Voor De Klinkert staat de ontwikkeling van kinderen
centraal als het gaat om het leveren van onderwijskwaliteit. Zolang we onze
kinderen kwaliteit van onderwijs en zorg willen bieden, zolang zullen we ons
moeten/willen bekommeren om wat zij nodig hebben in de wereld waarin ze
opgroeien.
De kwaliteit van ons onderwijs is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie.
De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van
nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit borgen we en
ontwikkelpunten nemen we mee bij het formuleren van onze nieuwe
speerpunten. Op basis van deze uitkomsten en de beleidskaders op
stichtingsniveau, stellen we onze jaarplannen op. Onze persoonlijke ontwikkeling
stemmen we af op daar waar de school in wil groeien. De inzet en betrokkenheid
van alle belanghebbenden in dit proces vinden we essentieel.
6.1. Kwaliteitszorg
In de kern is onze kwaliteitszorg te herleiden tot vijf eenvoudige vragen die we
onszelf voortdurend stellen:






Doen we de goede dingen?
Doen we op de juiste manier?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die informatie?
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Deze essentiële vragen zetten ons meteen op het spoor van andere vragen die we
onszelf kunnen stellen, zoals: Wie bepaalt in onze organisatie of we op het juiste
spoor zitten? en Wat betekenen de resultaten die we vandaag boeken voor ons
handelen van morgen?
6.2 Kwaliteitscultuur
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten
erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het
schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet
zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede
zin; krijgen alle leerlingen/studenten onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen
scholen en instellingen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op
orde? Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft
hoe het toezicht op voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs is
ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.
Het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit ligt bij besturen en hun scholen. In
ons geval is de Borgesiusstichting eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en
continuïteit van het onderwijs.
Wat vindt de Borgesiusstichting belangrijk?
De Borgesiusstichting stelt een goede balans tussen “kwalificatie”, “socialisatie”
en “subjectivicatie” persoonsvorming) centraal. Daarbij is aandacht voor de goede
kant van rendement denken (draagt wat we doen voldoende bij) behouden, maar
tevens meer investeren in de minder meetbare aandachtspunten gericht op de
totale ontwikkeling van kinderen.
Dit proces heeft tot gevolg dat het kwaliteitsmanagement niet alleen meer moet
gaan over monitoring en verbetering van de basiskwaliteit.
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Het moet ook gaan over de ontwikkelrichting, die de scholen kiezen en de
stappen, die daartoe gezet worden.
Leren van en aan elkaar leidt tot hoge leeropbrengsten. Dit geldt zowel voor
kinderen als voor volwassenen. Door de teams en scholen meer te verbinden kan
leren aan en van elkaar beter gerealiseerd worden.
Wat zijn onze ambities?
Op de eerste plaats voldoet De Klinkert aan de minimale wettelijke eisen van
kwaliteit. In de wet- en regelgeving zijn daarvoor eisen vastgelegd.
Het proces opbrengstgericht werken dat op De Klinkert wordt gehanteerd kent
een planmatige aanpak, die steeds begint bij inhoudelijke doelen. Aan de
inhoudelijke doelen kan ook een cijfermatig doel worden gekoppeld, waardoor we
(beter) kunnen zien of ons doel is behaald. Doelen worden zowel gesteld op het
niveau van de school (eindscore Cito), het niveau van de groep (gemiddelde
vaardigheidsscore) als (indien nodig) op het niveau van individuele kinderen
(ontwikkelingsperspectief). Evaluatie vindt plaats d.m.v. observaties,
methodetoetsen en vaardigheidstoetsen (het LOVS).
Wij verantwoorden de kwaliteit van het onderwijs en dragen er zorg voor dat deze
behouden blijft en steeds verbetert. Het gemiddelde prestatieniveau op de Cito
eindtoets ligt op of boven het landelijk gemiddelde. De afgelopen jaren zijn de
volgende scores behaald:

Jaar
2019
2018
2017
2016
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Behaalde
score
537,2
540,2
540,6
537,5

Tot slot focussen wij op de zachte leeropbrengsten door meer betekenisvol
onderwijs aan te bieden. Leerlingen die actief betrokken zijn en eigenaarschap
ervaren, presteren beter.
6.3. PDCA-cyclus
Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor
kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is een (leer)proces, waarbij de school zelf, volgens
een beargumenteerde planning, systematisch, de kwaliteit van het onderwijs
bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt (of laat beoordelen) en vervolgens
evalueert, gericht op het borgen en verbeteren (de PDCA-cyclus van Deming). Bij
kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hieraan stelt
(basiskwaliteit), de eisen en ambities van onze stichting, als onze schooleigen
ambities.

Figuur:
PDCA-cyclus van Deming.
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Middels de PDCA-cyclus is het kwaliteitsbeleid van De Klinkert een proces dat
continue in ontwikkeling is. Dit staat beschreven in het Beleidsplan kwaliteitszorg
De Klinkert.
Elk jaar doorlopen we deze cyclus waarin we systematisch en holistisch de praktijk
op De Klinkert onderzoeken en ontwikkelen. Onderzoek ten dienste van de
ontwikkeling van onze organisatie vindt in allerlei vormen plaats en door het hele
jaar heen. In deze kwaliteitscyclus beschrijven we wat we willen meten, de
momenten waarop we meten en de onderzoeksmethodieken die daarbij kunnen
worden ingezet.
Plan
Vanuit het meerjaren schoolplan worden op het gebied van onderwijskundige
zaken, zorg en gedrag jaarplannen uitgewerkt waarin beschreven staat aan welke
beleidsterreinen gewerkt wordt en wat de beoogde doelen voor deze gebieden
zijn.
In de jaarplannen wordt per beleidsterrein opgenomen hoe de nieuw ontwikkelde
aspecten geborgd zullen worden. Per terrein wordt de meest passende vorm van
borging gekozen.
In het borgingsdocument worden alle nieuwe en reeds ontwikkelde aspecten van
het onderwijsleerproces opgenomen en ingepland in het jaarrooster.
Do
Het gehele team voert de onderstaande afspraken uit zoals deze zijn vastgelegd.
 Lessen worden gegeven volgens de kwaliteitskaarten;
 Documenten worden opgesteld vanuit vaste formats;
 Oudergesprekken vinden plaats volgens de vaste cyclus;
 Handelingsgericht werken vindt plaats volgens de vaste cyclus en
planning vanuit de zorgkalender;
 Vergaderingen vinden plaats volgens het vergaderrooster;
 Signalering en hulp vindt plaats via vaste stroomschema’s;
 Activiteiten vinden plaats volgens de kalender;
 Evaluaties vinden plaats in overleg en zijn terug te vinden in de
jaarverslagen;
 Voor nieuwe beleidsterreinen vindt ontwikkeling, implementatie en
borging plaats.
Check
Op verschillende manieren wordt gedurende het schooljaar gecheckt of de
uitvoering nog in lijn is met de plannen en doelstellingen.
 Plannen worden opgesteld, uitgevoerd en bijgesteld;
 Er vinden flitsbezoeken en collegiale consultaties plaats volgens de vaste
jaarplanning;
 Nabesprekingen vinden plaats na afloop van consultaties waarbij
collega’s elkaar directe feedback geven;
 De directie ontvangt een terugkoppeling indien deze niet betrokken is bij
een ‘check’.
Act
In het borgingsdocument is opgenomen welke beleidsplannen in welke maand
worden geëvalueerd en op welke wijze dit zal plaatsvinden. Beleidsplannen
worden op basis van deze evaluaties bijgesteld. Aan het einde van het jaar worden
de verschillende jaarplannen geëvalueerd. De evaluaties zijn te lezen in de
afzonderlijke jaarverslagen.
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Vanuit de jaarverslagen worden kwaliteitskaarten, cyclussen en het
borgingsdocument bijgesteld. Vervolgens worden nieuwe jaarplannen opgesteld
waarmee de PDCA-cyclus weer opnieuw start.
6.4. Kwaliteitsinstrumenten
Om de kwaliteit te waarborgen wordt er op De Klinkert gebruik gemaakt van
diverse kwaliteitsinstrumenten die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden
beschreven.
6.4.1. Kwaliteitskaart
Voor alle gebieden rondom het onderwijsleerproces zijn kwaliteitskaarten
gemaakt die schoolspecifiek zijn. In de kwaliteitskaarten staat beschreven wat de
beoogde werkwijze is omtrent het betreffende onderwerp en welke
schoolspecifieke afspraken er zijn gemaakt.

Figuur:
Voorbeeld Kwaliteitskaart
een goede taalles.
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6.4.2. Collegiale consultatie of flitsbezoek
De ingevulde vragenlijst en de kwaliteitskaart neemt degene mee die in de klas
komt kijken. In de nabespreking wordt besproken wat de leerkracht heeft
ingevuld en wat de collega in de klas heeft gezien. Samen maken ze afspraken wat
het vervolg gaat zijn.
6.4.3. Borgingsdocument
Er zijn kwaliteitskaarten die niet geborgd kunnen worden middels consultaties of
flitsbezoeken. Voor deze kaarten en andere zaken die gecontinueerd en
geëvalueerd dienen te worden, is een borgingsdocument opgesteld. In het
borgingsdocument heeft ieder item een code gekregen. De code staat in het
document vermeld bij de maanden waarop het onderwerp bekeken, besproken of
bijgesteld moet worden.
6.5. Verantwoording en dialoog
Als school leggen wij verantwoording af aan onszelf, de kinderen en hun ouders,
het bestuur en de inspectie van het onderwijs. De overheid schetst de kaders waar
het gaat om wettelijke verplichtingen, de invulling is aan de scholen zelf.
Verantwoording afleggen aan belanghebbenden over onderwijskwaliteit ligt ook
bij de scholen zelf. Aan onszelf, de medezeggenschapsraad en ons bestuur
verantwoorden wij ons door middel van het schoolplan, jaarplan en jaarverslag.
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Op De Klinkert is sprake van een professionele cultuur waarbij we via een
kwaliteitsforum ouders vanaf de start al mee te nemen in het proces waarbij we
onze onderwijskwaliteit definiëren. Tijdens bijeenkomsten gaan we het gesprek
aan en verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit.
De ouders informeren wij (o.a. via het ouderportaal en website) over ons
onderwijs en de gerealiseerde kwaliteit via de website, en jaarplannen/-verslagen.
Daarnaast worden de ouders en kinderen geïnformeerd over de uitkomsten van
de tevredenheidsmetingen die onder deze groepen worden gehouden. In deze
rapportage wordt tevens opgenomen wat er met de uitkomsten in de komende
jaren gedaan wordt.
De inspectie wordt geïnformeerd via het schoolplan, jaarplannen/-verslagen en de
documenten waarnaar in deze plannen wordt verwezen.
Tweewekelijks verspreiden we een algemene nieuwsbrief via het ouderportaal.
Uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken e.d. nemen we daarin op. Daarnaast
verschijnt periodiek een onderwijskundige nieuwsbrief waarin we tal van
onderwijskundige zaken onder de aandacht van onze ouders brengen.
6.6. Kwaliteitsforum
Op De Klinkert bestaat een kwaliteitsforum waarin ouders participeren. Ouders
fungeren als 'een kritische vriend' voor de directeur met het doel de kwaliteit van
de school te behouden en te verbeteren.
Zij doen dit door nauwkeurig te kijken naar de rapportage van de directeur over
een aantal belangrijke kwaliteitsindicatoren. Aan de hand van Forumscorekaarten
bevragen zij vier keer per jaar de directeur over juistheid van zijn analyse: waarom
zijn de resultaten zoals ze zijn? Zij reageren op de voorgestelde
verbetermaatregelen en geven zelf ook suggesties. Zij vragen na of de
verbetermaat- regelen die de directeur plant daadwerkelijk worden uitgevoerd en
of deze het gewenste resultaat opleveren.
6.7. Medezeggenschap
De invloed van ouders is op stichtingsniveau geregeld via de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) en op onze eigen school via de Medezeggenschapsraad (MR).
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) welke bestaat uit 3 ouders en
3 teamleden. De samenstelling en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk
vastgelegd. De rol van de MR is vooral om (pro)actief mee te denken en mee te
beslissen over zaken die bijdragen aan een prettige school die kwalitatief goed
onderwijs biedt voor onze leerlingen. Om de 6 weken heeft de MR een
vergadering (meestal) samen met de directie. Deze vergaderingen zijn vrijwel
altijd voor iedereen toegankelijk.

De eerste kwaliteit die nodig is: durf!
Winston Churchill
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Hoofdstuk 7: Wat brengt de toekomst?

G

oed onderwijs stelt mensen in staat hun talenten te ontdekken en te
benutten, een plaats te vinden in de samenleving, werk te vinden dat bij
hen past en zich verder te ontwikkelen. Goed onderwijs leert mensen met
elkaar om te gaan; leert hen omgaan met nieuwe omstandigheden.
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Internet en smartphones
veranderen wereldwijd de economie, onze blik op de wereld, op anderen en op
onszelf, op ons sociale leven, onze privacy, de zorg die we krijgen en de manier
waarop we met informatie omgaan. Een deel van de kennis en vaardigheden die
de markt nu zoekt, bestond vijf jaar geleden nog niet. Veel banen en beroepen
verdwijnen of krijgen een andere inhoud. Nieuwe beroepen en banen komen
ervoor in de plaats, al weten we niet welke.
7.1. Focus op de toekomst
Bij de totstandkoming dit schoolplan hebben wij ons afgevraagd wat de toekomst
ons gaat brengen en welke ideeën er leven, zowel intern als extern, om fantastisch
onderwijs te kunnen maken voor onze leerlingen. Er zijn allerlei toekomstbeelden
denkbaar waar inspiratie aan kan worden ontleend. Zulke beelden of scenario’s
verruimen de blik op de mogelijkheden van de toekomst. Daarbij is het ook goed
om te kijken naar de zekerheden en onzekerheden waar we op dit moment mee
te maken hebben. Ook tijdens de komende schoolplanperiode is onze focus
gericht op de toekomst. We stellen ons continue bijvoorbeeld de volgende vragen:
 Hoe kunnen we onderwijs op maat bieden?
 Waar en wanneer gaan we leren?
 Welke rol heeft de leerkracht in het onderwijs van de toekomst?
 Op welke manier kan de werkdruk worden verminderd?

38

7.2. Investeren in innovatie
In een klaslokaal zitten en vanuit je stoel het heelal onderzoeken, op Mars
wandelen of de maan verkennen? Dit is al mogelijk dankzij virtual reality-brillen.
Deze manier van leren levert uitstekende resultaten op: het is namelijk bewezen
dat kennis beter wordt opgeslagen in het brein van de leerling als hij zelf ervaring
heeft opgedaan. Hoe komt dat? We zijn namelijk geneigd om informatie te
koppelen aan concrete beelden en geluiden. Dit kan worden toegepast in alle
aspecten van ons onderwijs. Bijvoorbeeld tijdens een geschiedenisles of als een
kind een taal wil leren. Virtual reality versnelt niet alleen het leerproces, maar het
maakt ook het naar school gaan leuker!
Op De Klinkert gaan we de komende schoolplanperiode deze ontwikkeling
nauwgezet volgen en hiermee experimenteren.

Halderberge is een gemeente in
de provincie Noord-Brabant. De
gemeente bestaat uit 5 kernen en
telt 30.208 (1 januari 2019)
inwoners en heeft een
oppervlakte van 75,04 km².
De kern Oudenbosch staat
bekend om haar religieus
erfgoed.

Overtref jezelf!

7.3. Huisvesting
Op de teldatum 1 oktober 2018 zaten 268 leerlingen op De Klinkert. In de
afgelopen zes jaar is de school met ruim 100 leerlingen gegroeid. Het
schoolgebouw telt 8 leslokalen voor basisonderwijs en 2 peuterlokalen in het
hoofdgebouw. In 2017 is een noodunit op het onderbouwplein geplaatst dat 2
leslokalen telt. Geconcludeerd kan worden dat de school uit haar jas is gegroeid.
7.3.1. Natuurlijk, avontuurlijk speelplezier
In 2014 is een nieuw speelbeleid vastgesteld door de gemeenteraad van de
gemeente Halderberge, waarin o.a. staat vermeld dat kleine
‘postzegelspeellocaties’ worden opgeheven. Als gevolg hiervan zijn in de wijk
Velletri te Oudenbosch, waar onze school is gevestigd enkele speelveldjes
verdwenen.
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De gemeente Halderberge heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan.
Hierop heeft onze school het initiatief genomen om in gesprek te gaan over de
groenvoorziening die grenst aan de school om daar één groot speel- en
beweegpark te ontwikkelen. De gemeente heeft hierop positief gereageerd en wij
zagen dit als een kans om letterlijk het middelpunt van de wijk te worden, waar
kinderen kunnen spelen, ontdekken en bewegen.
In mei 2019 is samen met de gemeente onderstaand natuurlijk speel- en
beweegplein gerealiseerd. Deze speellocatie zal tijdens deze schoolplan periode
een spilfunctie krijgen voor de wijk. Behalve voor spelen moet de speellocatie ook
geschikt zijn als ontmoetingsplek voor ouderen, jeugd en gezinnen.
Figuur:
Speelpark grenzend aan
het onderbouwplein van
basisschool De Klinkert dat
in mei 2019 is gerealiseerd.
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7.3.2. Schoolpleinwinkel
Het project Schoolpleinwinkel is een initiatief van basisschool De Klinkert waarin
we gaan laten zien hoe je met de nodige fantasie en ambitie straks je weg kunt
vinden als jonge ondernemer. Als school willen we ons profileren als een
ondernemende school. Een school waar we kinderen stimuleren om hun talenten
te gebruiken en waar we ondernemende ouders en ondernemers in de buurt
betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Een onderwijsproject dat we tijdens
deze schoolplanperiode gaan realiseren, waarin kinderen straks de hoofdrol gaan
spelen als ondernemers van de toekomst!
7.3.3. Leerlingenprognose en ruimtebehoefte
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het
basisonderwijs. Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is
door Pronexus in het eerste kwartaal van 2019 voor de gemeente Halderberge een
prognose opgesteld van leerlingenaantallen voor de periode 2019 tot en met
2039.
De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten
van de kern Oudenbosch.
Figuur:
De tabel geeft een samenvatting van de leerlingenprognose van basisscholen
in de kern Oudenbosch..

Overtref jezelf!
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In onderstaande tabel wordt duidelijk dat De Klinkert een structureel tekort heeft
van vier leslokalen.
Figuur:
De tabel laat zien dat
De Klinkert een structureel
tekort heeft van vier leslokalen.

7.3.4. Studie naar uitbreiding
Het huidige schoolgebouw van De Klinkert en de peuteropvang is door
architectenbureau dHondt ontworpen en in 2007 in gebruik genomen.
De school heeft sindsdien een behoorlijke groei doorgemaakt en kampt anno
2019 met ruimtetekort. Met de invoering van het unitonderwijs sluit de bestaande
opzet met de afzonderlijke lokalen niet goed aan bij de wens om in grotere en
kleinere groepen te werken. De leerlingenprognose bevestigt dat het
schoolgebouw toe is aan permanente uitbreiding.
In mei 2019 is hetzelfde architectenbureau gestart met een studie naar
toekomstige uitbreiding. In onderstaande afbeelding is de studie naar uitbreiding
middels een plattegrond van de begane grond weergegeven. De uitbreiding op de
begane grond omvat o.a. vier leslokalen, een leerplein, enkele spreekruimten en
een nieuwe entree.
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Figuur:
Plattegrond van een studie
naar toekomstige uitbreiding. De groene arcering
laat de uitbreiding zien van
de begane grond.

Onderstaande afbeelding is een plattegrond van de eerste verdieping bovenop de
uitbreiding weergegeven. De uitbreiding op de eerste verdieping bestaat o.a. uit
enkele kantoren en een teamkamer.
Figuur:
Plattegrond van een studie
naar toekomstige uitbreiding. De groene arcering
laat de uitbreiding zien van
de eerste verdieping.

Overtref jezelf!
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In onderstaande afbeelding laat een massamodel zien dat een impressie geeft hoe
het schoolgebouw na de voorgestelde uitbreiding er uitziet.
Figuur:
Massamodel vogelvlucht
vanuit standpunt zuidwest..

7.4. Onderwijs verandert
We hebben geen glazen bol waarin we kunnen zien hoe het onderwijs er in de
toekomst uit ziet. Wel merken we allemaal vele veranderingen in onze
maatschappij die van invloed zijn op ons onderwijs.
Telkens stellen we in onze werkgroep visie ons de volgende vragen: Wordt er in de
toekomst les gegeven door robots, of Waarom leren kinderen wat ze leren?
Op internet is een interessante TED talk te vinden van Sir Kenn Robinson over de
historie en de toekomst van het onderwijs: Changing The Education Paradigma.
Aan de hand van een sneltekenaar wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is
dat het onderwijs verandert. Hoe belangrijk maatoplossingen zijn voor kinderen.
En hoe het moderne onderwijs geremd wordt door achterhaalde theorieën uit de
tijd van de industriële revolutie.
Momenteel leven we opnieuw in een revolutionaire tijd. De internetrevolutie
verandert de toekomst van kinderen die nu naar school gaan ingrijpend. Het is van
groot belang dat zij klaargestoomd worden voor hun toekomst.
7.5. Een schooldag in 2025
Zou onderstaand verhaal uit Toekomstscenario’s voor ons onderwijs realiteit zijn
op een basisschool in het jaar 2025?
Emma steekt haar vinger op, “Juf!, juf!” Zodra Maaike, de juf van vandaag, haar
aankijkt, steekt ze meteen van wal. “Juf,” Emma struikelt bijna over haar woorden,
“juf, ik wil iets doen voor waar mijn moeder werkt.” “Je bedoelt voor het
revalidatiecentrum hier vlakbij?” vraagt Maaike. “Ja, juf,” antwoord Emma, “mijn
moeder vertelde me dat ze het gebouw willen veranderen.”
Hoewel pas 10 jaar begint Emma zich al een idee te vormen wat ze later wil worden.
Ze is een zorgzaam kind dat altijd geïnteresseerd is in wat anderen doen en zeggen.
Ze heeft altijd wel een vraag paraat. Misschien doordat haar moeder als
verpleegkundige in het revalidatiecentrum werkt, wil ze iets in de zorg doen. Maar of
ze verpleegkundige, fysiotherapeute of arts wil worden, daar is ze nog niet uit.
Haar basisschool heeft naast de leraren ook personal coaches die met de
scholengemeenschap een paar straten verderop worden ingehuurd. Emma’s coach
“Meester Kees” praat af en toe met Emma en heeft opgemerkt dat ze niet alleen oog
heeft voor zorg en altijd druk is met sociale media. Naast haar mensgerichtheid is ze
namelijk ook behoorlijk creatief. Ze tekent graag en draagt altijd bijzondere
kledingcombinaties.

Overtref jezelf!
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Nadat Maaike meester Kees heeft verteld over haar wens om iets voor het
revalidatiecentrum te doen, geeft hij Emma opdracht om op dinsdagmiddagen, die
op school bestemd zijn voor persoonlijke projecten, het revalidatiecentrum te helpen
met de verbouwing. Niet met hakken, timmeren en behangen, maar door een
ontwerp te maken. “Maak een filmpje en tekeningen. En het is ook interessant om
meteen enkele patiënten te interviewen over de nieuwbouw.”
Emma omarmt het plan met een grote glimlach. “Wel moeilijk eigenlijk,” zegt ze nog
tegen meester Kees. Die reageert direct, “Wat dacht je er van om het samen te doen
met een meisje van de scholengemeenschap?” “Echt?” vraagt Emma enthousiast.
Meester Kees regelt snel via het digitale samenwerkingssysteem Dichtbij iemand
voor haar. “Twee maatwerkvliegen in één klap,” zegt hij in zichzelf.
Het steekt zelfs Juf Maaike aan. Een mooi thema voor de lessen “maatschappij” vindt
ze: ‘ouderen’. Het revalidatiecentrum kan zo tevens een goede nieuwe
maatschappelijke partner van de school worden. Er valt veel over te vertellen en veel
over uit te zoeken. Het zal ze zeker bezighouden. En Emma kan er een interessante
spreekbeurt over houden.
Meester Kees helpt Emma en haar nieuwe vriendinnetje Anna op weg. Anna is wat
verlegen en daar kan Emma haar wel mee helpen met haar vragen en extrovertheid,
terwijl Anna Emma kan helpen met maken van een plan. Ze maken een paar
gezellige en interessante interviews die ze op video opnemen. Juf Maaike helpt ook
nog even. Ze ziet in Dichtbij dat de moeder van Eva, een van haar andere leerlingen,
drone-fotografe is. Misschien kan die nog wat tips geven over hoe je een video
samenstelt.
Emma en Anna maken nog meer video’s. Met de dronecamera. Ze hebben de
grootste lol samen.
Van alle beelden, interviews en tekeningen die ze hebben gemaakt, stellen ze samen
een korte film op. Ze publiceren die meteen in hun openbare portfolio. Met trots laten
ze hun werk aan de directie van het revalidatiecentrum zien. Met gelach en gegiechel
stellen Emma en Anna vast dat ze met dit project een hele tijd vrij zijn geweest, ze
hoefden niet eens op school te zijn! Tot slot vraagt meester Kees nog aan ze “En?
Wat hebben jullie ervan geleerd?”
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Ons onderwijs bepaalt hoe de wereld van morgen
eruit ziet.

Overtref jezelf!
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THE BEST VIEW COMES AFTER THE HARDEST CLIMB

