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Voorwoord Schoolplan
Kracht door Krimp
In de schoolplanperiode 2015 – 2019 gaat Het Palet van 20 groepen in schooljaar 2014 – 2015
naar 16 groepen in 2018. We gaan van ruim 500 leerlingen naar 400 leerlingen. De school
krimpt. In de economische termen spreekt men dan van crisis. Toch is de titel van het
schoolplan niet Crisis door Krimp, maar Kracht door Krimp.
In een periode van krimp zal een vitale organisatie nadenken over de pit van de organisatie:
waar staan we voor, waar willen we afscheid van nemen en welke nieuwe kansen liggen er in de
toekomst. De kunst is sterker uit de crisis te komen. De titel van dit voorwoord had ook kunnen
zijn: Krimp maakt Creatief.
Uit de krimpsituatie van Het Palet benutten we de volgende mogelijkheden:
- vrijkomende klaslokalen: we hadden al extra lokalen in gebruik voor handvaardigheid,
documentatiecentrum, speelzaal, mediatheek. Nu ook: een studio voor Palet-TV, muzieklokaal,
lokalen om met speciale groepen te werken zoals kinderen die extra uitdaging nodig hebben,
een lokaal voor de combinatiefunctionarissen en sportstudenten en twee lokalen voor
Neveninstromers (kinderen uit vier Kempengemeenten die uit het buitenland komen en één jaar
extra taalonderwijs krijgen);
- de twee Prismagroepen die we de laatste jaren een ochtend in de week gedraaid hebben voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen was een relatief dure voorziening. Nu we wat teruggaan in
middelen en formatie hebben we ervoor gekozen de expertise van de Prismagroep te delen met
de KK-scholen. KempenKind richt na de herfstvakantie 2015 een regionale Plusklas op. De
kennis die Het Palet heeft opgebouwd gaan we ook voor de andere scholen inzetten. Het Palet
zal ook profiteren van wat andere scholen ontwikkeld hebben. De kosten voor de Plusklas
worden door de KempenKind-scholen gedeeld;
- in de aanloop naar een nieuwe MFA (multifunctionele accommodatie) – waarover de gemeente
in september 2015 gaat beslissen of de voorbereiding door kan gaan – zijn we ons als team aan
het bezinnen met welk onderwijsconcept we de toekomst in willen gaan. Dat willen we
verwezenlijken in een moderne accommodatie, waarin we volop gebruik kunnen maken van de
mogelijkheden die de nieuwe technologieën ons bieden. Niet alle leerkrachten hoeven in de
verandering mee te gaan. KempenKind biedt een netwerk van scholen, die de collega’s in een
krimpsituatie op kunnen vangen. Dat is een geruststellend perspectief wanneer je je als
leerkracht minder goed kunt vinden in een veranderend onderwijsconcept;
- door de vrijkomende lokalen hebben we lokalen kunnen verhuren aan Peuterspeelzaal en
Openbare Bibliotheek, waardoor we als brede school een gemakkelijke overstap naar de MFA
kunnen maken;
- door het in gebruik nemen van het gebouw van de vroegere buurschool, hebben we de
beschikking gekregen over veel extra kantoorruimte, zodat diverse ondersteuners en GGD altijd
ruimte beschikbaar hebben om met individuele of groepjes kinderen te werken;
- van die extra ruimte hebben we ook de Stichting Leergeld mee kunnen laten profiteren. De
Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in een achterstandssituatie. Voor deze Stichting
heeft Het Palet ‘om niet’ vergader- en archiefruimte beschikbaar gesteld, waar de Stichting twee
jaar gebruik van heeft gemaakt. In deze periode zijn de banden tussen de Stichting en de
scholen in de Kempen verder aangehaald;
- daarnaast hebben we ruimte kunnen verschaffen aan docenten muziek (na krimp/opheffing
Muziekschool Bladel), lichamelijke opvoeding, dans en handvaardigheid om ook na schooltijd
kinderen les te geven. Tijdens de Open Avond, schooluitvoeringen, toernooien en jaarlijks op
Het Paletconcert plukken wij daar de zoete vruchten van.
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Er wordt ook typeles na schooltijd aangeboden;
- door de periode van krimp, waarbij een Hapertse basisschool in 2013 gesloten is, is de
financiële haalbaarheid van een MFA aanmerkelijk groter geworden. Bij de start van het GBOH –
het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert – dat in 2008 is opgestart, waarbij de plannen voor de
MFA al op de agenda stonden, hadden beide scholen samen 27 reguliere groepen. Dat zijn er in
2018 dus 16.
- door het vooruitzicht van een MFA zijn we als team extra gemotiveerd ons uitgebreid te
verdiepen in een toekomstgericht onderwijsconcept. Onderwijs op maat zal steeds meer binnen
ons bereik komen door technologische mogelijkheden. Meer maatwerk en minder confectie.
Kinderen zullen meer ruimte krijgen om specifieke talenten te ontwikkelen en om de eigen
leerlijn te volgen. De vraag welke de ingrediënten van de school van de toekomst zijn, past in
onze zoektocht naar een moderne MFA. De computers, laptops of tablets zullen steeds meer
ingezet gaan worden. Met goede software zal de rol van de leerkracht veranderen: minder
inoefenaar en minder corrector. Hierdoor zal er meer tijd vrij komen voor coachende
activiteiten: leerlingen individueel feed back geven en motiveren, en ook coöperatief werken
met collega’s op basis van eigen talenten en affiniteit.
Op het einde van deze schoolplanperiode zullen we de balans opmaken of we sterker uit de
periode van krimp gekomen zijn. De uiteindelijke opbrengsten zijn nog ongewis. Als we de weg
van nieuwe mogelijkheden met open blik en ruimte voor creativiteit en pioniersmentaliteit
betreden, gericht op de schitterende stip op de horizon, dan is de weg ernaar toe alleen al de
moeite waard.

Hapert, 30 juni 2015
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Lijst met namen en afkortingen en hun betekenis:

BC
BHV
BOP
BV
Cito
CJG
CvB
Dico
ERWD
GBOH
GMR
GO
GP
IB
ICC
ICT
Integraal
LB-functie
Lkr.
Lln.
LOVS
MFA
MR
MRT
MT
NSCCT
OMR
PDCA
PMR
POP
RI&E
SEO
SOP
SVIB
SWOT
WO
WSNS

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Bouwcoördinator
Bedrijfshulpverlening
Bouwontwikkelingsplan
Beleidsvoornemen
Centraal instituut voor toetsontwikkeling
Centrum voor jeugd en gezin
College van Bestuur
Directie- en coördinatorenoverleg
Ernstige Reken/Wiskundeproblemen en Dyscalculie
Georganiseerd Burgeroverleg Hapert
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Groepsoverzicht
Groepsplan
Interne begeleiding
Interne cultuurcoördinator
Informatie- en communicatietechnologie
Instrument voor kwaliteitsmanagement
Salarisschaal in basisonderwijs
(regulier bao: LA, regulier + specialisatie: LB, speciaal bao: LC)
= Leerkracht
= Leerlingen
= Leerling- en onderwijsvolgsysteem (van het Cito)
= Multifunctionele accommodatie
= Medezeggenschapsraad
= Motorische remedial teaching
= Managementteam
= Niet schoolse cognitieve capaciteiten test
= Oudergeleding medezeggenschapsraad
= Plan – do – check – act (kwaliteitscyclus)
= Personeelsgeleding medezeggenschapsraad
= Persoonlijk ontwikkelingsplan
= Risico-inventarisatie en evaluatie
= Sociaal-emotionele ontwikkeling
= Schoolontwikkelingsplan / Schoolondersteuningsplan
= School video interactie begeleiding
= Strengths (sterktes), weaknesses (zwakten), opportunities (kansen) en
threats (bedreigingen)
= Wereldoriëntatie
= Weer samen naar school (samenwerkingsverband tussen regionale
scholen; vanaf 1 jan. 2015 opgeheven i.v.m. regeling voor Passend Onderwijs)
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1. Inleiding
1.1. Doel en functie
Ons schoolplan heeft meerdere doelen:
 het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;
 het plannen en vormgeven van toekomstig beleid;
 het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren.
Ons schoolplan heeft verder de volgende functies:
 beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);
 verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven en
uitgewerkt zijn;
 het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende jaren;
 het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwaliteit van
ons onderwijs.
Het schoolplan is enerzijds een statisch document, daar waar het gaat om de beschrijving van
de missie, de visie en uitgangspunten. Anderzijds is het ook een dynamisch document, omdat er
door de uitvoering van de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen voortdurend aan
verbetering wordt gewerkt. Deze plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op
de ontwikkelingen die zich voordoen.
1.2. Interne samenhang
De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. Hoofdstuk 1 beschrijft
doel, functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de
schoolorganisatie. Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en kwaliteitszorg
samenhangend vorm krijgen. De relevante beleidsterreinen en de daarvan afgeleide doelen voor
de komende jaren worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de
huidige stand van zaken is, en wat daarvan de consequenties zijn voor het toekomstig beleid.
Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en externe ontwikkelingen geschetst die invloed
hebben op het te voeren meerjarenbeleid. In hoofdstuk 7 ten slotte wordt dat meerjarenbeleid
concreet uitgewerkt. De conclusies vanuit met name de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden daarin
integraal verwerkt. De verschillende beleidsvoornemens voor deze schoolplanperiode zijn als
bijlage toegevoegd in hoofdstuk 8.
1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten
Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen onze
schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de volgende
documenten:
Op Stichtingsniveau:
- Vision eye 2013
- Beleidsvoornemens 2014-2015
- Bestuursformatieplan 2014-2015
- Meerjarenbegroting 2014-2018
- Meerjarenonderhoudsplan 2014-2020
Op schoolniveau:
- Leerlingresultaten (IB)
- Trendanalyse leeropbrengsten
- Visitatierapport 2014
- Resultaten tevredenheidsonderzoek 2014
- Schoolondersteuningsprofiel 2013
- Inspectierapport 2013
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In hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante (borgings)documenten.
1.4. Totstandkoming
Voor het opstellen van dit schoolplan is gebruik gemaakt van de ‘Toelichting bij het format
Schoolplan 2015-2019’ van Integraal, een kwaliteit management systeem. Deze toelichting is
verstrekt door het College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind, dat bevoegd gezag
is van vijftien scholen basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en een school
voor zeer moeilijk lerenden.
De directie heeft in overleg met de teamleden gewerkt aan de totstandkoming van dit
schoolplan.
Na vaststelling door het bevoegd gezag is het ter instemming voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad.
Bronnen
Voor de totstandkoming van dit schoolplan is mede gebruik gemaakt van:
Schoolplan 2011-2015
Schoolgids 2014-2015
Schoolondersteuningsprofiel dec. 2013
Visitatierapport KempenKind april 2014
Tevredenheidsonderzoeken leerlingen, ouders, personeel okt. 2014
Leerlingresultaten (IB)
Inspectierapport mei 2013
Strategisch beleidsplan KempenKind (i.o.)
Trendanalyse leeropbrengsten
1.5. Procedures
1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan
Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, in
overleg met het personeel opgesteld en na instemming door de MR, door het bevoegd gezag
vastgesteld.
2. Klachtenregeling
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing.
Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 6 van de schoolgids.
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2. Onze school
2.1. Zakelijke gegevens
Brinnummer

03WX

Schoolnaam

Basisschool Het Palet

Telefoonnummer

0497360384

Gemeente

BLADEL

Provincie

Noord-Brabant

Vestiging adres

Bernhardstraat 4

Correspondentie adres

Bernhardstraat 4, 5527 AZ HAPERT

Naam bevoegd gezag

Onderwijsstichting KempenKind

Brinnummer

44201

Correspondentie adres bevoegd gezag

Postbus 219 5520AE EERSEL

E-mail school

info@hetpalet.nl

2.2. Historie van de school
Het Palet is ontstaan uit een fusie van de Regenboog en de Mariaschool op 1 augustus 1992 en
kenmerkt zich als een school die sterk gericht is op ontwikkeling en professionaliteit.
Vanaf 1 augustus 2013 is Het Palet de enige basisschool in de kern Hapert. In verband met een
te laag leerlingenaantal is de PC basisschool ‘De Marnix’ opgeheven. Het gebouw is zowel
juridisch als economisch eigendom van de gemeente Bladel. Het Palet heeft vanaf 1 augustus
2013 het gebouw in gebruik. De zes groepen 7 en 8 zijn hierin gevestigd. De speelterreinen van
beide locaties zijn met elkaar verbonden. Door deze extra lokalen is er veel extra ruimte
beschikbaar. Behalve dat er lokalen worden verhuurd aan de Openbare Bibliotheek, de
peuterspeelzaal en de combinatiefunctionarissen, zijn er lokalen beschikbaar voor muziek,
neveninstromers, handenarbeid, een TV-studio en groepswerk.
In het begin van het schooljaar 2015-2016 bezoeken 480 kinderen de school en wordt er
gestart met 19 groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen.
De afgelopen vier jaren kende groep 1 een gemiddelde instroom van 53 kinderen.
2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept
Basisschool Het Palet maakt deel uit van Onderwijsstichting KempenKind. Onderwijsstichting
KempenKind is een stichting voor katholiek onderwijs. Onder deze stichting vallen vijftien
reguliere basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en een school voor zeer moeilijk
lerende kinderen (speciaal onderwijs / voortgezet speciaal onderwijs). Deze laatste twee scholen
vervullen een regionale functie: SBO De Piramide en SO De Groote Aard, een cluster 3 school.
Onderwijsstichting KempenKind verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12-jarigen en speciaal
onderwijs aan 4 tot 20-jarigen vanuit een katholieke grondslag. De scholen zijn gevestigd in
Hooge en Lage Mierde, Hulsel, Reusel, Bladel, Netersel, Hapert, Hoogeloon, Casteren, Duizel en
Eersel.
De onderwijsstichting kent een bovenschools organisatiemodel. Het College van Bestuur
bestuurt de stichting en geeft leiding aan de organisatie, stelt het beleid vast en is
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid. Het College van
Bestuur is tweehoofdig, bestaande uit een voorzitter en een lid.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur, zijn beleid en staat het College
van Bestuur met advies terzijde.
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De beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering wordt mede verzorgd door de schooldirecteuren –
vanuit een directeurenraad – en een kleine staf.
De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de schooldirecteur. Deze is integraal
verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen op schoolniveau.
Onderwijsstichting KempenKind verstrekt informatie via haar website www.kempenkind.nl.
2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties
Onderwijsstichting KempenKind maakt deel uit van samenwerkingsverband PO De Kempen (3009). In dit samenwerkingsverband werken de schoolbesturen voor basisonderwijs in de
gemeenten Bergeijk, Bladel, Craenendonck, Eersel, Heeze-Leende. Oirschot, Reusel-de Mierden,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre samen met de scholen voor speciaal onderwijs in de regio
behorend tot cluster 3 (= school voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke
beperkingen en leerlingen die langdurig ziek zijn) en cluster 4 (= school voor leerlingen met
gedragsproblemen). Deze samenwerking zorgt voor een passend onderwijsaanbod voor alle
leerlingen.
De visie van het samenwerkingsverband is als volgt geformuleerd:
Binnen het samenwerkingsverband PO wordt het kindbelang geoptimaliseerd, waarbij het
uitgangspunt geldt dat voor alle kinderen zoveel mogelijk geïntegreerd en thuisnabij een
adequaat onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Een passend onderwijsaanbod dat voldoet aan
de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, zodanig dat hij/zij optimaal wordt
aangesproken en uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen om zo optimaal mogelijk en gelukkig te
kunnen functioneren in de maatschappij.
Als dit niet kan op de school van aanmelding wordt gezocht naar een passend aanbod met
inachtneming van het principe van de thuisnabijheid. Geen kind valt tussen wal en schip.
Daarnaast maakt KempenKind deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband voor
Voortgezet Onderwijs in Eindhoven en De Kempen. Dit vanwege het voortgezet speciaal
onderwijs op De Groote Aard.
2.5. Leerling- en ouderpopulatie en schoolomgeving
Hapert behoort sinds 1 januari 1997 tot de gemeente Bladel (ruim 19.000 inwoners). De
gemeente Bladel heeft een groot aanbod van voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg,
sport, cultuur en recreatie. Industrie en dienstverlening zorgen samen voor ongeveer 10.000
arbeidsplaatsen.
Hapert heeft ongeveer 5.300 inwoners en heeft een heel behoorlijk voorzieningenniveau. Wat
kinderopvang en onderwijs betreft: er zijn twee kinderdagverblijven met mogelijkheid van vooren naschoolse opvang en er is een peuterspeelzaal. Sinds oktober 2012 is de peuterspeelzaal in
het gebouw van Het Palet gehuisvest. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn er in Bladel en
Eersel.
De ouders komen voor een groot deel uit Hapert of omgeving. In veel gezinnen wordt de
spreektaal met enige dialectische inslag verrijkt. Het lijkt voor de meeste kinderen geen
belemmering te zijn om zich te uiten in de voertaal van de school: Standaardnederlands. Wel
onderkennen we als school dat woordenschat en lezen extra gestimuleerd moeten worden. Tot
1993 had Hapert geen bibliotheek. Als basisschool hebben we daarom extra geïnvesteerd in een
goed voorziene schoolbibliotheek. Ook na 1993 zijn we hierin blijven investeren. Sinds 2004
hebben we een digitaal uitleensysteem. Door inzet van ouders hebben we een permanente
uitleen tijdens de schooluren. De boeken uit de schoolbibliotheek mogen mee naar huis
genomen worden. Sinds november 2012 is de Openbare Bibliotheek De Kempen in het gebouw
van onze school gehuisvest. We werken samen met de plaatselijke bibliotheek, waarmee we ook
gezamenlijke leesprojecten organiseren.
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Op cultureel gebied, zeker als het om de grotere musea en theaters gaat, zijn de inwoners van
Hapert het meest aangewezen op Eindhoven (22 km) en Tilburg (25 km). De meeste van onze
leerlingen komen daar sporadisch mee in aanraking. Daar ligt voor de school een taak. We
werken altijd mee aan bekendmakingen van culturele of sportieve aard van plaatselijke
verenigingen, maar ook van jeugdvoorstellingen in De Kempen, Eindhoven of Tilburg.
Voor schoolopvoeringen maken we meestal gebruik van Den Tref in Hapert, een prima
geoutilleerd gemeenschapshuis met een theaterzaal met plaats voor 400 toeschouwers, zodat
behalve kinderen ook ouders en grootouders uitgenodigd kunnen worden.
In groep 4 en 5 krijgen de kinderen Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs (VIO) met in groep
5 aansluitend aan de schooltijd blokfluitles. Deze lessen zijn op vrijwillige basis met voor de
ouders enkel de kosten voor blokfluit en lesboek. Sinds we VIO op onze school hebben
ingevoerd, zijn meer kinderen doorgegaan met het bespelen van een instrument. In
samenwerking met de Stichting Leerlingenopleiding Kunst Adelt Hapert geven muziekdocenten
na schooltijd muziekles in onze school.
Op het excursie-jaarprogramma staan o.a. de Heemkamer in Bladel, het Historisch
Openluchtmuseum, het Spoorwegmuseum in Utrecht, Technopolis in Mechelen en de historische
stad Delft.
Het onderwijsprogram voor kunstzinnige vorming en inleiding in ons cultuur-historisch erfgoed
dient de komende jaren verder inhoud te krijgen, waarbij we meer rendement uit onze
schoolomgeving willen halen. Vanaf 2010 organiseren we ieder voorjaar een Palet-dag, waarbij
we kunstenaars, hobbyisten en beoefenaars van allerlei ambachten uit Hapert en omgeving voor
deze cultuur- en/of techniekdag uitnodigen.
Sinds 1 september 2009 beschikt de gemeente Bladel over een marktplaatscoördinator Cultuur.
Zij brengt de 9 scholen voor primair onderwijs en de school voor V.O. in contact met culturele
instellingen en stimuleert het leren en inspireren van elkaar.
Iedere school heeft minstens één interne cultuurcoördinator (ICC-er). Tussen hen vinden enkele
keren per jaar uitwisselingen plaats. De website van “Cultuurpost Bladel” is
www.cultuurpostbladel.nl
Hoewel van de schoolpopulatie van Het Palet slechts 2 à 3 procent van de kinderen van
allochtone afkomst is, hebben we sinds 2011 een school overstijgend traject voor
neveninstromers opgezet. Deze vorm van aangepast onderwijs voor de regio is bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 6 – 13 jaar met een niet-Nederlandse nationaliteit die minder dan
een jaar in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands spreken. Door een groot aanbod van
activiteiten die bijdragen aan de woordenschat en taalontwikkeling kunnen deze leerlingen na
één jaar instromen op de school in de eigen woonplaats.
2.6. Personeel
Samenstelling team
Op school zijn werkzaam: diverse groepsleerkrachten waaronder enkele leerkrachten met een
LB-functie, een schooldirectie bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur, een
secretaresse, een intern begeleider (IB-er), enkele onderwijsassistenten, vakleerkrachten voor
lichamelijke opvoeding, muziek, dans en handvaardigheid, een aantal bedrijfshulpverleners,
twee conciërges en twee medewerksters in huishoudelijke dienst.
Taakbeleid
In de normjaartaakgesprekken bespreekt de directeur met elk teamlid voor het begin van het
nieuwe schooljaar de taken voor het nieuwe schooljaar, inclusief de uren die daarvoor staan.
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Managementteam (Dico)
Het managementteam bestaande uit de directeur, adjunct-directeur, IB-er en drie bouwcoördinatoren (leerjaren 1-2, 3-4-5 en 6-7-8) stuurt op organisatorisch en onderwijsinhoudelijk gebied
de processen aan die in het kader van schoolontwikkeling in gang worden gezet.
Vervanging bij ziekte
Bij ziekte van een leerkracht wordt een vervanger ingeschakeld vanuit de vervangerspoule of
vervangerslijst die binnen de onderwijsstichting beschikbaar is.
Vacatures
Wanneer er een vacature is wordt er een benoemingsadviescommissie samengesteld die een
voordracht doet aan het College van Bestuur. In deze commissie zijn ook ouders
vertegenwoordigd.
Zie verder hoofdstuk 4.1 ‘Identiteit van de organisatie’ en 5.3 ‘Personeel’
2.7. Medezeggenschap
Onderwijsstichting KempenKind heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
waarmee het College van Bestuur periodiek overleg voert. De GMR bestaat uit
vertegenwoordigers van de ouders en van de teamleden. De GMR 'toetst' de besluiten die door
het College van Bestuur zijn genomen. Voor een aantal bestuursbesluiten is vooraf de
instemming
van
de
GMR
nodig.
De
bevoegdheden
zijn
geregeld
in
het
medezeggenschapsreglement GMR.
Alle scholen hebben een medezeggenschapsraad. De schooldirecteur voert het overleg namens
het bestuur met de raad.
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3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg
Bij 'schoolontwikkeling', een cyclisch (leer- en ontwikkel)proces, gaat het om het borgen en
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 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 op in een meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning stellen we 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.
3.1. Uitgangspunten en voorwaarden
Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele
cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om
deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op vergroting van
vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en op kwaliteitsverbetering gerichte
samenwerking. Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze
jaarplannen. Een klimaat waarin alle belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is
in sterke mate van invloed op het verandervermogen van de school.
Zie voor concrete acties hoofdstuk 8, bijlage 8; beleidsvoornemen 4: IPB / professionele en
persoonlijke ontwikkeling leerkracht
Integrale benadering

Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de
persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking,
doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid
(competenties) van de medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en
van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school.
Integrale evaluatie

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- en
kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de
onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende
kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling
ondersteuning en bekwaamheden van het personeel, enz.
3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg
Binnen de diverse geledingen op Het Palet komt jaarlijks het voorgenomen en gevoerde beleid
aan de orde. Hiervoor wordt de PDCA-cyclus doorlopen. Hierin worden de voorgenomen plannen
(plan), ná de uitvoering (do), geëvalueerd (check) en daar waar nodig bijgesteld (act). Daarom
zal het meerjarenbeleidsplan (hoofdstuk 7) jaarlijks worden geactualiseerd.
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.
Eerder is vermeld (hoofdstuk 1.4) dat hiervoor de PDCA-cyclus wordt doorlopen. Bij kwaliteit
gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hieraan stelt (basiskwaliteit) als om onze
schooleigen ambities.
Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt ons bij het (steeds weer) beantwoorden van belangrijke
kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school, het
handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de ontwikkelcapaciteit van
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de organisatie. De uitwerking van deze aspecten hebben we opgenomen in de
beleidsvoornemens die zijn opgenomen in de meerjarenplanning en het professionaliseringsplan.
3.3. Kwaliteitszorgsysteem
Schoolontwikkeling
Einde schooljaar 2013-2014 is binnen KempenKind gestart met een visitatietraject n.a.v. de
implementatie van de visie KempenKind waarbij directeuren elkaar visiteren en feedback geven.
Dit traject wordt tweejaarlijks herhaald.
In schooljaar 2014-2015 zijn we stichtingsbreed gestart met het instrument Integraal. In dat
schooljaar is gebruik gemaakt van de vragenlijsten zelfevaluatie en tevredenheid van personeel,
ouders en leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die we
nastreven. De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend getoond in
de cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven worden. Op basis
van de ervaringen worden op KempenKind-niveau afspraken gemaakt over de inzet van visitatie
en het instrument Integraal.
Opbrengsten en kengetallen onderwijs
Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook opbrengstresultaten (tussentijdse- en
eindopbrengsten), resultaten sociale vaardigheden en kengetallen onderwijs vanuit ParnasSys
en ZIEN! getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende resultaten maken we daar de
vergelijking met de inspectienormen en onze schoolspecifieke streefdoelen.
Persoonlijke ontwikkeling
In de loop van deze schoolplanperiode willen we Integraal ook gaan inzetten voor de
persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers
organiseren
door het uitzetten
van
competentievragenlijsten hun eigen 360-graden feedback. Ook schrijven ze met behulp van
Integraal hun persoonlijke ontwikkelingsplannen en geven ze de gesprekkencyclus vorm. Voor
de functies schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er vragenlijsten die de vereiste
vakbekwaamheid (competenties) beschrijven. De inhoud van deze competentievragenlijsten en
de vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De vragenlijsten zijn ook afgestemd
op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders.
Vakbekwaamheidsdossier
In de loop van deze schoolplanperiode beschikt elke medewerker over een
vakbekwaamheidsdossier. Dit ‘staat’ naast het personeelsdossier of maakt daar onderdeel van
uit. Het personeelsdossier is het ‘zakelijk’ dossier van de werkgever (lees: bevoegd gezag). Het
vakbekwaamheidsdossier is het ‘meer persoonlijk’ dossier van de werknemer, onder
verantwoordelijkheid van de werkgever. Het vakbekwaamheidsdossier bevat in ieder geval:
gegevens betrokkene, beschrijving van opleiding, ontwikkeling en ervaring, een overzicht van
competenties, plan voor de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van gesprekken rondom de
persoonlijke
ontwikkeling.
Binnen
ParnasSys-Integraal
leggen
medewerkers
hun
vakbekwaamheidsdossier aan.
3.4.

Overleg- en organisatiestructuur

Onze overleggen hebben een belangrijke plaats binnen de schoolontwikkeling. Hier voeren we
de dialoog over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en verbetering start als
het ware binnen onze overleggen. Daar vindt analyse en interpretatie van gegevens plaats,
waarna
de
vastgestelde
veranderonderwerpen
(beleidsvoornemens)
en
vereiste
vakbekwaamheden (competenties) worden vastgesteld. Het proces 'eindigt' als het ware ook
binnen deze overleggen, omdat evaluatie weer binnen deze overleggen plaatsvindt.
Om richting en ruimte te geven aan de schoolontwikkelingen die voortvloeien uit het
schoolconcept is een organisatiestructuur aanwezig waarin de volgende geledingen en personen
een belangrijke rol spelen:
- directeur en adjunct-directeur

- leerkrachten

- interne begeleiders

- leerlingen
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- kwaliteitscoördinator

- ouders

- drie bouwen met een bouwcoördinator

- ouderraad (OR)

- directie-coördinatorenoverleg (Dico)

- medezeggenschapsraad (MR)

- kennisteams (onderwijsinhoudelijk)

- schoolraad (SR)

- commissies (organisatorisch)

- externe begeleider

Leerjaaroverleg
In het leerjaaroverleg worden de meer praktische zaken besproken binnen het leerjaar zoals
planning, bijzondere activiteiten, projecten. Tevens vindt overleg plaats over aanpak van lessen
en visie-uitwisseling.
Bouwoverleg
Met name de drie bouwen (leerjaren 1-2, 3-4-5 en 6-7-8) en de onderwijsinhoudelijke
kennisteams vormen het hart van de school. D.m.v. zelfsturing en visieontwikkeling bepalen zij
in belangrijke mate de speerpunten en andere veranderonderwerpen die jaarlijks worden
opgenomen in het professionaliseringsplan en de meerjarenplanning, beide documenten vormen
samen het schoolontwikkelingsplan (SOP). Dit plan is de basis voor het bouwontwikkelingsplan
(BOP). Hierin worden de veranderonderwerpen door elke bouw vertaald in concreet omschreven
opbrengsten.
Gedurende het schooljaar werken de bouwcoördinatoren met een groep van 8 á 12 leerkrachten
per bouw aan deze door hen zelf geformuleerde opbrengsten.
Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, zorgen we ervoor dat de onderwijsinhoudelijke
zaken tijdens elk bouwoverleg worden genotuleerd.
Kennisteamoverleg
In het schooljaar 2012 – 2013 is er gestart met het opbouwen van kennisteams. In deze teams
worden leerkrachten uitgedaagd om zich verder te specialiseren in een onderwijsdomein waar
hun belangstelling vooral naar uitgaat. Hierbij neemt elke leerkracht deel aan één kennisteam
en is er per kennisteam één coördinator.
De kennisteams bestrijken, in het schooljaar 2015-2016, acht inhoudelijke kennisthema’s.
Ieder
-

kennisteam heeft de volgende taakstelling op het betreffende kennisdomein:
Ontwikkelen doorgaande kennis-/leerlijnen van groep 1-8.
Koppelen van de leerlijnen taal en rekenen aan opbrengstgericht werken in 1-zorgroute.
Binnen de leerlijnen taal en rekenen onderscheiden van basis-/extra-/zware
ondersteuning,
het
werken
met
ontwikkelingsperspectieven
(OPP)
en
leerrendementsverwachtingen (LRV).
- Per schooljaar doelen en gewenste opbrengsten voor ontwikkeling beschrijven.

Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, zorgen we ervoor dat er tijdens elk
kennisteamoverleg genotuleerd wordt.
Twee keer per jaar wordt in het team verslag gedaan van de ontwikkelingen in de verschillende
bouwen en kennisteams. Tussentijds vindt afstemming plaats in het Dico-overleg.
Teamoverleg
Naast het bouw- en kennisteamoverleg vervult ook het teamoverleg een belangrijke rol binnen
de kwaliteitszorg. Met name tijdens studiedagen en themabijeenkomsten worden verschillende
fasen uit het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In deze teambijeenkomsten vinden vaak
inhoudelijke verdiepingen plaats t.a.v. een bepaald onderwerp of wordt beleid vertaald naar de
praktijk. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, zorgen we ervoor dat er elk
teamoverleg genotuleerd wordt.
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Directie-coördinatorenoverleg
Binnen dit overleg zijn directie, IB-er, bouwcoördinatoren en kwaliteitscoördinator
vertegenwoordigd. Samen wordt beleid ontwikkeld, of worden beleidsbepalende activiteiten
voorbereid. De diverse leden vertegenwoordigen hun bouw, brengen punten in vanuit de bouw
en/of brengen Dico-voorstellen over naar hun bouw. Deze vergaderingen vinden per schooljaar
gemiddeld acht keer plaats.
Om de bouwcoördinatoren beter toe te rusten voor hun taak als leidinggevende volgen zij een
managementtraining. Op vijf ochtenden in het schooljaar worden de Dico-leden onder
begeleiding van een externe deskundige getraind in het begeleiden van belangrijke
veranderingsprocessen binnen school.
Per schooljaar worden er met Dico en team besloten welke doelen en opbrengsten er
nagestreefd worden voor kwaliteitsontwikkeling en de professionalisering die daarvoor ingezet
wordt. In het Dico wordt het uiteindelijke schoolontwikkelingsplan (SOP) vastgesteld; het team
werkt vanuit de bouwen aan het van het SOP afgeleide bouwontwikkelingsplan (BOP).
Na diverse evaluaties en analyses m.b.v. verschillende kwaliteitsinstrumenten worden aan het
einde van het schooljaar de belangrijkste resultaten van de nagestreefde opbrengsten vermeld
in het schooljaarverslag. Vervolgens worden nieuwe prioriteiten vastgesteld.
Gesprekkencyclus
De individuele leerkrachten ontlenen hun persoonlijke verbeterpunten aan het BOP en stellen
aan de hand hiervan hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. In jaarlijkse functioneringsgesprekken met de directie komen ook de persoonlijke verbeterpunten uit het POP ter sprake.
Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen voeren we geregeld een gesprek, waarin we
o.a. de uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan evalueren. Er wordt geëvalueerd welke
vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke vakbekwaamheden nog
eigen gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen.
De gesprekkencyclus bestaat uit twee 'soorten' gesprekken, te weten het functioneringsgesprek
en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken komen aan de orde binnen een cyclus van vier
jaar. Beoordelingsgesprekken krijgen nog vorm en inhoud.
Groepsbespreking
De groepsbespreking vormt een belangrijke schakel in de leerlingenzorg op Het Palet. Deze
bespreking staat op vaste momenten ingepland in de jaarplanning. De groepsbespreking vindt
plaats met de IB-er en de groepsleerkracht(en). Het handelen als leerkracht in de betreffende
groep staat hierin centraal. Er wordt besproken in hoeverre de gestelde doelen van de
betreffende groepsplanperiode zijn bereikt en in welke mate verbetering van het onderwijs is
gerealiseerd. Aan de orde komt hoe je de komende groepsplanperiode tegemoet gaat komen
aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook wordt er bekeken hoe leerlingen
het beste geclusterd kunnen worden. Voorafgaand aan de bespreking vullen leerkrachten een
checklist voorbereiding groepsbespreking in. Na afloop wordt er een notitie van de bespreking
gemaakt in ons registratiesysteem ParnasSys.
Leerlingbespreking
Het is mogelijk dat tijdens de groepsbespreking het besluit genomen wordt om, na toestemming
van de ouders, een specifieke leerling te bespreken. Dit gebeurt tijdens een aparte
leerlingbespreking. Meestal wordt dit besluit genomen als blijkt dat je herhaaldelijk onvoldoende
aan de onderwijsbehoeften van een bepaalde leerling tegemoet kunt komen. De focus tijdens
deze bespreking ligt vooral op het vinden van een antwoord op je begeleidingsvraag.
Ondersteuningsteam
Het Ondersteuningsteam, voorheen het Zorg Advies Team, is een overlegvorm waarin
verschillende deskundigen vragen beantwoorden die ouders, leerkrachten en/of andere
deskundigen hebben over de ondersteuning aan kinderen. De taak van het Ondersteuningsteam
is om hen te adviseren over hulp. Het hoeft daarbij zeker niet altijd om een ernstig probleem te
gaan, maar wel een probleem waarbij het nuttig is er samen met deskundigen van verschillende
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werkgebieden naar te kijken. Het team geeft niet zelf hulp, maar adviseert en houdt in de gaten
of de geadviseerde aanpak ook het gewenste effect heeft. In het Ondersteuningsteam werken
verschillende organisaties samen, namelijk de basisschool, een schoolmaatschappelijk werker,
een jeugdarts van de GGD en een orthopedagoge van het Centrum Passend Onderwijs.
MR
De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad
(MR) te hebben. De MR is een orgaan voor medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders
(OMR) als personeel (PMR) en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene
wat de schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het
instemmings- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over
beslissingen die hen aangaan en deze behartigen. De MR probeert een sfeer van openheid en
democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt
en daarop kunnen reageren.
Schoolraad
De schoolraad adviseert de directie op alle terreinen van het schoolbeleid: onderwijs,
schoolorganisatie, personeel, financiën en huisvesting. Haar belangrijkste taak is het verbeteren
en borgen van de kwaliteit van het onderwijs.
De leden van de schoolraad zijn op basis van hun deskundigheid en affiniteit met de school – in
goed overleg met de medezeggenschapsraad – aangezocht.
3.5.

Schoolontwikkeling in praktijk

Missie, visie en uitgangspunten bepalen
Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan hebben we de missie, visie en
uitgangspunten op stichtingsniveau besproken (schooljaar 2013-2014). Hieruit is de Visie
KempenKind ontstaan (Vision Eye: zie bijlage 2). Nu is het aan de individuele scholen
afzonderlijk om hieraan een schoolspecifieke invulling te geven. Om dit op een gedegen en
professionele manier te doen is er op Het Palet een plan van aanpak opgesteld voor de komende
schoolplanperiode waarin twee domeinen uit de visie zijn opgenomen: Gids & Begeleider en de
KempenKind Academie. (Palet-invulling Vision Eye: zie hoofdstuk 4.1).
Zelfevaluatie
Voorafgaand aan deze nieuwe schoolplanperiode hebben we door middel van zelfevaluatie de
kwaliteit van de school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de
vragenlijsten van Integraal en met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die getoond
worden in de cockpit van Integraal. We hebben onderzocht (zie hoofdstuk 4, 5 en 6) hoe deze
zich verhouden tot de basiskwaliteit en onze schooleigen ambities.
Meerjarenbeleid
De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de komende
schoolplanperiode. De mede door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in een
meerjarenbeleid.
Zie voor het meerjarenbeleid hoofdstuk 7.1.
Jaarplannen
Vanuit dit meerjarenbeleid wordt er per schooljaar een jaarplan geschreven op school-,
kennisteam-, bouw- en leerkrachtniveau waarin gewerkt wordt aan verschillende
beleidsvoornemens met als doel de kwaliteit te verbeteren en te borgen. Elk afzonderlijk
jaarplan beschrijft dus een aantal beleidsvoornemens. Per beleidsvoornemen wordt aangegeven
welke activiteiten daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de
gewenste situatie is die bereikt moet worden. Aan het einde van een schooljaar wordt het voor
dat schooljaar geldende jaarplan geëvalueerd en wordt het jaarplan voor het volgende
schooljaar opgesteld.
Zie voor de jaarplannen en de beleidsvoornemens hoofdstuk 8, bijlagen 8, 9 en 10.
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Persoonlijk ontwikkelingsplan
Elke medewerker beschikt over een actueel persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan beschrijft de
doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling, wat
daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding enz. De medewerkers stemmen hun
ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de doelen van school. Het plan wordt afgesloten met een
evaluatie.
Voortgang volgen
Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen ondernemen we de volgende
activiteiten:
- We analyseren na afname van de middentoetsen en eindtoetsen van CITO de
leeropbrengsten. Dit doen de leerkrachten voor hun groep. De directeur en interne
begeleider doen dat op leerjaar- en op schoolniveau.
- We analyseren de overige opbrengsten vanuit de beleidsvoornemens die in het betreffende
jaarplan zijn opgenomen.
- In de schoolplancyclus voeren we op minimaal één moment een zelfevaluatie uit met behulp
(van onderdelen) van vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de
gewenste kwaliteit die de school in de betreffende schoolplanperiode wil realiseren. We
stellen in verband daarmee selecties samen uit de verschillende vragenlijsten. Om de
schoolspecifieke kwaliteit te onderzoeken, stellen we daarbij ook eigen vragen samen.
- In de schoolplancyclus worden we om de twee jaar gevisiteerd door een visitatiecommissie
bestaande uit enkele collega-directeuren van KempenKind. De onderwerpen waarop
gevisiteerd wordt zijn afgeleid van de Vision Eye van de stichting. Elke school voert hierover
vooraf intern een zelfevaluatie uit.
- De directeur onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor betreffend schooljaar,
onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze observaties worden
uitgevoerd door de IB-er en besproken met directie en leerkrachten.
- We willen medewerkers onderzoek laten doen naar de eigen competenties in verband met de
gewenste kwaliteit voor betreffend schooljaar. Ze organiseren met het oog daarop feedback
met behulp van de competentievragenlijsten vanuit Integraal.
- We stellen een meerjarenplanning en een jaarplan met beleidsvoornemens op waarin alle
activiteiten in functie van kwaliteitszorg opgenomen zijn. Deze plannen maken inzichtelijk:

welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het kader van
observatie, zelfevaluatie en analyse;

op welke momenten in het schooljaar met wie communicatie plaatsvindt over de
voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en evaluatiegegevens.
- Het resultaat van de gestelde beleidsvoornemens in het desbetreffende jaarplan wordt
schriftelijk vastgelegd in een jaarverslag. De aanpak wordt bijgesteld indien uit verzamelde
gegevens onvoldoende blijkt dat van voldoende voortgang sprake is.
- Elke twee jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van de RIE (uit de
Arbomeester) die wordt uitgezet en geanalyseerd door de directie.
Verantwoording
We vinden het van belang om ons tijdig en transparant te verantwoorden. We verantwoorden
ons in de eerste plaats in dit schoolplan. Dit plan wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie
en ligt voor iedereen ter inzage op school.
Daarnaast hebben we onze schoolgids. In de schoolgids beschrijven we in het kort onze plannen
in begrijpelijke taal voor ouders. In hetzelfde document wordt ook de jaarkalender opgenomen
met praktische informatie en belangrijke data gedurende het schooljaar. Deze
schoolgids/jaarkalender staat ook gepubliceerd op de website. Wanneer er een verslag is van de
onderwijsinspectie vatten we de conclusies samen en nemen die op in de schoolgids. Het
inspectierapport wordt gepubliceerd op onze website en ligt op school ter inzage.
In onze jaarplannen beschrijven we de activiteiten die we gaan ondernemen en de doelen die
we daarmee willen bereiken. De schoolleiding verantwoordt zich door middel van de
verantwoordingsrapportage aan het bevoegd gezag. Door middel van een jaarverslag leggen we
officieel verantwoording af. Dit jaarverslag wordt besproken in het Dico en de MR. Indien
gewenst verstrekken we een papieren exemplaar.
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4. Beleidsterreinen
Voor de verschillende beleidsterreinen geven we onze visie weer en verwijzen we naar
gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en doelen vanuit de
beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode verwerken we in hoofdstuk 7
‘Meerjarenbeleid’.
4.1.

Identiteit van de organisatie

Stichtingsniveau
Onderwijsstichting KempenKind vindt het van belang dat haar leraren goed in staat zijn
onderwijs te geven dat passend is bij de behoeften van de leerlingen nu en in de toekomst. In
haar bovenschoolse beleid is KempenKind gericht op het versterken van de kwaliteiten van de
leraar op de onderdelen die in de visie genoemd staan (zie hoofdstuk 8, bijlage 2). Met als doel
kwalitatief goede leraren die zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen binnen
KempenKind. De visie wordt in een zevental domeinen uitgewerkt: Gids & Begeleider, Goed
Werkgeverschap, KempenKind Academie, Dynamische Leerkrachtklok, Open mentale instelling,
Wereldburger, Maatschappelijk Verbinder. KempenKind-scholen kunnen kiezen in de prioritering
welke domeinen ze uit gaan werken en ook inhoudelijk hebben zij veel ruimte om goed af te
stemmen op de lokale situatie.

Schoolniveau
Waar de school voor staat
Op Het Palet zijn de kinderen de kleuren. Kinderen en leerkrachten maken samen het schilderij,
waarin steeds andere vormen en kleuren te ontdekken zijn. We willen geen school zijn die grijs
en grauw is, maar een school die kleurrijk en boeiend is. Kort en bondig staan wij voor:
"Veelzijdig leren om samen kleurrijk te leven"
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We leren niet om te leren, we leren om te leven. Naast het cognitieve leren vinden we het
sociale leren, het goed om kunnen gaan met anderen en ook het van elkaar leren, zeker zo
belangrijk. Kinderen leren niet alleen met hun hoofd, zij leren ook met hun hart en handen.
Sommige kinderen leren gemakkelijker door praktisch bezig te zijn, of door dingen uit te
proberen, dan door het lezen van een boek of het luisteren naar een instructie. Daaraan komen
we in toenemende mate tegemoet.
We willen ons onderwijs zodanig inrichten dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces doorlopen. Wij stemmen ons onderwijs steeds meer af op de voortgang in
de ontwikkeling van de leerlingen. Waar het mogelijk en functioneel is, beoordeelt de leerkracht
gedrag en prestaties samen met de leerlingen. Juist de gezamenlijk reflectie maakt dat
leerlingen ook echt inzicht in hun handelen en de effecten daarvan krijgen.
Op een aantal manieren werkt Het Palet aan verdere kwaliteitsverbetering: door het
actualiseren van lesprogramma’s en projecten, nascholing en coaching van personeel, het
consequent volgen en evalueren van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen
van het onderwijs met behulp van een schoolplan, waarin de beleidsvoornemens voor de
komende jaren zijn opgenomen.
We staan als een eigentijdse katholieke school open voor andersdenkende ouders en kinderen
en we hechten veel belang aan het overdragen van waarden en normen.
Pedagogisch klimaat
Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Dan ontwikkelt een kind zich het beste. We geven
hier vorm aan door een warme, rustige werksfeer te scheppen waarin kinderen en leerkrachten
zich thuis voelen. We zorgen op Het Palet voor een ongedwongen sfeer, waarin leerkrachten
met respect en waardering omgaan met kinderen. Dit verwachten we ook van de kinderen in de
omgang met elkaar. We hechten veel belang aan regelmaat en orde, omdat daarmee een veilige
werkplek gecreëerd wordt. Dat doen we door samen met de kinderen afspraken en regels vast
te leggen, zodat ze zelf leren zorgdragen voor een sfeer waarin iedereen zich fijn voelt.
Personeel
Leerkrachten op Het Palet willen leerlingen actief en gemotiveerd aan het onderwijs laten
deelnemen, waarbij rekening gehouden wordt met individuele behoeften van leerlingen. Als een
kind invloed heeft op zijn eigen leerproces, zal het meer betrokken zijn. Leerkrachten van Het
Palet vinden individuele verschillen normaal en hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling
van elk kind. Het gaat erom dat je als leerkracht de leerling zodanig ondersteunt en uitdaagt,
dat het kind zichzelf kan ontplooien.
Naast pedagogische en didactische kwaliteiten wordt van leerkrachten op Het Palet verwacht dat
zij over goede communicatieve vaardigheden beschikken, dat zij flexibel en daadkrachtig zijn en
initiatieven tonen om de school verder te ontwikkelen. We anticiperen op veranderende
onderwijskundige en maatschappelijke inzichten. Snelle veranderingen vragen van ons
personeel extra inspanningen m.b.t. nascholing en interne professionalisering. De directie stelt
leerkrachten en ondersteunend personeel ruimschoots in de gelegenheid na te scholen.
Naast de functies van groepsleerkracht, vakleerkracht handvaardigheid, muziek, dans en
bewegingsonderwijs zijn binnen de huidige schoolorganisatie de intern begeleiders (IB-ers) en
de coördinatoren computeronderwijs niet meer weg te denken. De laatste jaren zijn er functies
en
taken
bijgekomen
zoals
coördinator
documentatiecentrum,
onderwijsassistent,
kwaliteitscoördinator en coördinatoren onder-, midden- en bovenbouw.
Iedere groepsleerkracht heeft naast zijn onderwijstaken een aantal groepsoverstijgende taken,
zowel op onderwijsinhoudelijk als schoolorganisatorisch terrein.
Door een gericht intern mobiliteitsbeleid wisselen leerkrachten na enkele jaren van leerjaar,
zodat zij regelmatig een nieuwe, frisse start kunnen maken en na verloop van tijd over een
brede ervaring beschikken. Op het niveau van de 17 scholen van Onderwijsstichting
KempenKind - waar onze school deel van uitmaakt - wordt ook externe mobiliteit tussen scholen
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bevorderd. Ook op andere scholen liggen uitdagingen en kan beschikbare expertise efficiënter
worden ingezet.
We hechten eraan dat directie en leerkrachten zich maximaal kunnen inzetten voor hun
kerntaken. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan de inzet van onderwijsondersteunend
personeel zoals de medewerkers in de huishoudelijke, administratieve en conciërgedienst.
Contact met de ouders
Wij vinden het belangrijk dat er een goede wisselwerking is tussen ouders en school. Daarom
hechten wij veel waarde aan het goed informeren van ouders. In het begin van het schooljaar –
in de derde schoolweek - worden er voor de groepen 1 t/m 8 informatieavonden gehouden. Op
zo’n avond komen de diverse methoden en werkvormen aan de orde en is er de gelegenheid
voor kennismaking met de groepsleerkracht(en) en de leerjaarouder.
Wat later in het schooljaar - in oktober - hebben we een eerste ouderavond. De eerste
resultaten van de leerlingen worden dan besproken. Ook de werkhouding komt ter sprake. Na
de eerste Cito-toets afname in januari volgt het eerste rapport.
Tweemaal per jaar krijgt groep 3 t/m 8 het rapport waarin verslag gedaan wordt over de
vorderingen en de werkhouding van het kind. Na elk rapport wordt de mogelijkheid geboden om
over dit rapport te spreken met de groepsleerkracht(en). Vanzelfsprekend bieden wij ook buiten
de spreekuren de gelegenheid om contact met school op te nemen.
Sinds februari 2013 ontvangen alle ouders en verzorgers van onze leerlingen via de mail het
weekbulletin ‘De Paletter’. Daarin staan berichten over diverse actuele activiteiten en
gebeurtenissen. De informatie is vooral bedoeld voor de ouders. Ook op de website van onze
school is wekelijks de nieuwe Paletter terug te vinden.
------------------Visie basisschool Het Palet:
Een eigen schoolconcept
Vanuit de identiteitsgedachte en de onderwijsvisie is een schoolconcept ontstaan dat leunt op
een aantal belangrijke bouwstenen/pijlers. In het schema op blz. 24 zijn de bouwstenen
opgenomen in een totaalbeeld wat laat zien hoe het schoolconcept, dat is gebaseerd op het
“verzorgen van onderwijs op afstemming met begeleide zelfsturing”, steeds opnieuw gevoed
wordt door de werkconcepten en mentale modellen van betrokken teamleden, ontstaan na
reflectie op de organisatie en het eigen handelen. De identiteitsgedachte loopt als een rode
draad door deze processen. Ook moderne onderwijsontwikkelingen hebben een belangrijke
invloed.
1. Schoolconcept: Onderwijs op afstemming met begeleide zelfsturing
Veelzijdig leren erkent de verschillen in leren en leerstijlen van leerlingen en leerkrachten.
Het is dan ook logisch dat het schoolconcept uitgaat van en ruimte biedt aan die verschillen.
Proactief willen we als school inspelen op deze verschillen. Zoals eerder beschreven plannen
leerkrachten vooraf hoe zij met hun instructie en begeleiding aan kunnen sluiten bij de
verschillende behoeften van onze leerlingen. Elke leerkracht heeft dus de opdracht het
onderwijs af te stemmen op de groep of de individuele leerling waaraan hij/zij lesgeeft.
Als school hebben we onze ideeën over welk leren in welke fase van een kinderleven kan of
moet plaatsvinden. Deze overdracht willen we graag samen met de leerlingen realiseren,
waarbij ruimte blijft voor verschillen in niveau, tempo, strategie, begeleidingsbehoefte. Maar
we beseffen ook dat leren intrinsiek aangestuurd moet worden. Gemotiveerde leerlingen
leren het beste. Leren op basis van eigen keuzes verschaffen de meest bevredigende
resultaten. Dit is een proces van zoeken, uitproberen en bijstellen. Het ene kind heeft wat
meer begeleiding nodig bij het zichzelf leren sturen dan een ander. Vandaar begeleide
zelfsturing.
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2. Identiteitsontwikkeling: Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) / levensbeschouwing /
burgerschapsvorming / seksuele educatie
Op de basisschool wordt de basis voor de ontwikkeling van de eigen identiteit gelegd. Na een
veilige start thuis, zou er een veilige doorstart op school moeten kunnen plaatsvinden.
School moet een plek zijn waar onze leerlingen zich veilig en in welbevinden verder kunnen
ontwikkelen. Een plek waar een positief zelfbeeld wordt opgebouwd, waarin eigen talenten
ontdekt en ontwikkeld kunnen worden. Met behulp van deze bouwsteen vertalen we onze
onderwijsvisie op identiteitsontwikkeling in gewenste praktijk. We leren onze leerlingen om
op een positieve wijze relaties aan te gaan en te genieten van de ander. Zo ontstaat er voor
elk kind een waardevol netwerk van sociale contacten waarin sociale vaardigheden kunnen
worden geoefend en verfijnd. Ook hierin hebben kinderen begeleiding nodig. We willen ze
tools aanreiken om zichzelf beter te leren kennen, na te leren denken over waarden en
normen, het leren verwoorden van eigen opvattingen, eigen grenzen aangeven etc. Op Het
Palet geven we op verschillende wijzen inhoud aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De
doorlopende lijn wordt gewaarborgd met behulp van projecten uit de methode “Kinderen en
hun morele talenten” en lessen uit de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. Ook het
portfolio speelt hierin een belangrijke rol.
Ook is er op school aandacht voor levensbeschouwing. Natuurlijk is er aandacht voor
belangrijke vieringen zoals Kerstmis en Pasen. Echter levensbeschouwing is veel meer.
Samen met de leerlingen verkennen en bespreken we levensbeschouwelijke onderwerpen en
ontwikkelen we levensbeschouwelijke vaardigheden. Waarden spelen hierbij een cruciale rol.
Dit sluit goed aan bij de projecten uit “Kinderen en hun morele talenten”. Deze sociale
projecten worden verrijkt met een levensbeschouwelijk deel.
Met behulp van projecten uit “Kinderen en hun morele talenten” is aandacht voor
burgerschapsvorming geborgd. In de bovenbouw komt burgerschapsvorming behoorlijk aan
bod in het programma. Hierbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om de ontwikkeling
van houding, vaardigheden en reflectie. Een vaardigheid als het omgaan met verschillen en
de aandacht voor reflectie worden ook in onder- en middenbouw ontwikkeld. We hebben
geen apart vak burgerschapsvorming. De aandacht voor burgerschap is verder verankerd in
steeds terugkerende maatschappelijke projecten/lessen en in ons portfolio.
3. Betekenisvol, coöperatief en samenwerkend leren
Leren gaat het beste als het betekenisvol is en wat is er nou meer betekenisvol dan echte
praktijk. We vinden het dan ook heel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk de
maatschappelijke omgeving ervaren. We zoeken steeds naar ontmoetingen met de wereld
buiten de school, naar inspirerende activiteiten (en/of personen) die heel dicht bij de
beleving van de kinderen in een bepaald leerjaar liggen. Zo spreken we steeds de zone van
de naaste ontwikkeling aan. We streven er naar om een rijk palet aan leermomenten te
creëren binnen de reguliere vakken maar ook in samenhang met andere domeinen zoals
techniek, cultuur, zorg en gezond gedrag, sport etc. Door ontmoetingen met deze
buitenwereld krijgt het leren meer betekenis en ontstaat er een koppeling tussen school en
maatschappij.
Je leeft het leven vooral met elkaar. In ons schoolconcept zoeken en vinden we ruimte om
onze leerlingen te leren hoe ze samen iets tot stand kunnen brengen. Middels coöperatief
leren ontdekken ze verschillende rollen in samenwerkingsprocessen, ontdekken ze ook welke
rollen beter of minder bij hen passen en kunnen ze groeien in rollen. Solidariteit, hulp
vragen en bieden, taken verdelen, opkomen voor jezelf, grenzen bewaken, luisteren naar
een ander en empathisch vermogen zijn belangrijke kernbegrippen en vaardigheden die we
willen ontwikkelen.
Samenwerken is een vaardigheid die geleerd moet worden. Leerkrachten verkennen samen
met de leerlingen diverse rollen die binnen dat samenwerkingsproces structureel aan bod
komen. Het opdoen van de vaardigheid gebeurt vooral door het toe te passen binnen andere
vakken. Bijvoorbeeld door coöperatief aan de slag te gaan met een project of een vak.
Leerlingen laten op deze wijze (door hun focus op de inhoud) hun ware
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“samenwerkingskwaliteiten” zien. Dit maakt het ook mogelijk om in de evaluatie met elkaar
het gesprek aan te gaan over getoonde en te ontwikkelen samenwerkingscompetenties.
4. Opbrengst- en handelingsgericht werken vanuit de 1-zorgroute
In ons schoolconcept, dat uitgaat van vooraf rekening houden met verschillen, is de
bouwsteen groepsplanning uiteraard een belangrijke bouwsteen. Met behulp van
groepsplanning komen we zoveel mogelijk tegemoet aan leerlingen die instructieonafhankelijk, instructiegevoelig, instructie-afhankelijk zijn. In het groepsplan legt de
leerkracht vast aan welke doelen wordt gewerkt, welk type instructie nodig is, welke
accenten gekozen worden in de begeleiding en welke organisatie dit vraagt. Door op deze
wijze te werken komen leerlingen nog beter in beeld en krijgen ze de instructie en
begeleiding die aansluit bij hun behoeften en ontwikkelingsniveau. Werken met
groepsplannen betekent een nog concretere invulling van kindgericht werken. We scholen
onze leerkrachten in het omgaan met de verschillen. We bouwen een infrastructuur en
organisatie op die het mogelijk maakt om invulling te geven aan de praktijk van
groepsplanning. Met behulp van de 1-zorgroute geven we systematisch inhoud aan alle
aspecten die bij groepsplanning horen.
5. Zelfsturing, actief leren, meervoudige intelligenties, talentontwikkeling en excelleren
Als school willen we de autonomie van leerlingen ontwikkelen zodat leerlingen in
toenemende mate in staat zijn om zichzelf te sturen. Hierdoor wordt de eigen inbreng van
leerlingen vergroot en zijn zij in staat hun eigen leerproces vorm te geven. Om leerlingen
hierbij te helpen willen we verschillende instrumenten ontwikkelen, waarmee zij in staat zijn
om de eigen kwaliteiten, talenten en beperkingen goed in beeld te brengen. In de
bovenbouw krijgen zij ook veel informatie van hun omgeving. Hoe zien medeleerlingen hen?
Wat ervaren zij als prettig en minder prettig? Deze informatie zorgt ervoor dat leerlingen ook
weer net iets anders naar zichzelf en hun uitvoering van processen gaan kijken. In het
portfolio waar we sinds enkele jaren mee werken zijn delen opgenomen die betrekking
hebben op de verschillende vakken. Door zelfscans zijn leerlingen in staat om te bepalen wat
zij nog moeilijk vinden op een bepaald vakgebied, leerdoelen te kiezen en goede keuzes voor
zichzelf te maken om dit leerdoel te verwezenlijken. Het portfolio helpt de leerlingen ook om
het verloop van het eigen leerproces in beeld te brengen. Systematisch kijken leerling en
leerkracht met behulp van het portfolio naar het doorlopen proces van de leerling. Vaak zal
dat binnen kleine groepjes gebeuren, soms ook in een één-op-één situatie. Gericht werken
aan eigen keuzes maakt het leren voor onze leerlingen veel meer betekenisvol. In dit
leerproces ligt het accent op wat er goed gaat. Hierdoor blijven leerlingen ook in hun kracht.
Door het uitbouwen van die goede momenten en zeker door het werken aan specifieke
talenten groeien kinderen nog meer in hun gevoel van competentie en dat is enorm van
belang voor hun hele persoonlijke ontwikkeling.
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6.

Vieren en ontmoeten
Met onze leerlingen willen we vieren en ontmoeten. Leren gaat het beste als het
betekenisvol is en wat is er nou meer betekenisvol dan echte praktijk. We vinden het dan
ook heel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk de maatschappelijke omgeving ervaren.
We zoeken steeds naar ontmoetingen met de wereld buiten de school, naar inspirerende
activiteiten (en/of personen) die heel dicht bij de beleving van de kinderen in een bepaald
leerjaar liggen. Zo spreken we steeds de zone van de naaste ontwikkeling aan. We streven
er naar om een rijk palet aan momenten te creëren uit verschillende domeinen zoals
techniek, cultuur, zorg en gezond gedrag, sport etc. Door ontmoetingen met deze
buitenwereld krijgt het leren meer betekenis en ontstaat er een koppeling tussen school en
maatschappij.
Het vieren van (christelijke) feesten en van
belangrijke gebeurtenissen, maar ook het
vieren van bereikte resultaten bij projecten
maakt dat leerlingen de waarde hiervan
verinnerlijken en wordt er genoten van en met
elkaar. Het Palet is een katholieke school. Van
oudsher is er daarom aandacht voor christelijke
feesten, maar tijdens vieringen is er ook ruimte
voor onze leerlingen zonder christelijke
achtergrond, net zoals dat is bij andere
belangrijke
gebeurtenissen
of
behaalde
resultaten. We vieren met elkaar!

School

Leerkracht

Leerling

7. Reflectie
Leren gaat het beste als leerlingen zich ook
bewust zijn van hun eigen handelen en hun
Ouders
eigen proces. Bovendien is het van wezenlijk
belang in de groei van zelfsturing en het
constructief deel uit maken van een groep. Met
behulp van reflectie wordt de echte leerwinst
geboekt. Reflectie laat leerlingen tevens het eigen aandeel in dat proces zien, gemaakte
keuzes worden tegen het licht gehouden. Zo leggen we als basisschool ook een gezonde
basis op de weg naar volwassenheid. Als school vinden we het belangrijk dat dit
pedagogische proces in goede samenwerking gebeurt met de ouders. Het portfolio (dat de
eigen reflectie van leerlingen zichtbaar maakt), gesprekken tussen leerkracht en leerling,
leerlingen onderling en oudergesprekken zijn belangrijke elementen in het proces van
reflecteren. Het is iets dat leerlingen ook echt geleerd moet worden. In elk leerjaar
ontwikkelen we met leerlingen deze vaardigheid passend bij hun leeftijd en
ontwikkelingsfase. Alle bouwstenen kennen hun eigen momenten en vormen van reflectie.
In het overzicht op blz. 27 is schematisch weergegeven hoe onze visie is uitgewerkt.
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Pedagogisch klimaat
Warmte, structuur, veiligheid, vertrouwen, relatie, autonomie en competentie

Team
2

werkconcept en
mentale modellen

Identiteitsontwikkeling

‘Veelzijdig leren om samen kleurrijk te leven’

Identiteit / missie

SEO/LB/BV/seks.educ.

3
1

Betekenisvol, coöperatief
en samenwerkend leren

Wereldor./thema’s/projecten

Schoolconcept
Construerend leren
Leerling, leerkracht en
organisatie

4

Onderwijs op
afstemming met
begeleide zelfsturing

Opbrengst- en
handelingsgericht werken
(vanuit 1-zorgroute)

Groepsplanning
Inh. overdracht vakken
(1-zorgroute)

5

Zelfsturing, actief leren, m.i.,
talentontwikkeling, excelleren
(o.a. met portfolio en inzet ICT)

De lerende organisatie

6
Vieren en ontmoeten

leerkracht en organisatie:
kennisteams
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7
Reflectie

Reflectie

Pedagogische
driehoek

Leerkracht en
organisatie

Om goed voorbereid en onderbouwd met deze en andere belangrijke veranderprocessen
om te kunnen gaan hebben we een aantal beleidsvoornemens geformuleerd die zijn
verwerkt in een meerjarenplanning. Deze speerpunten zijn naar voren gekomen na een
grondige analyse van de in hoofdstuk 1.3 genoemde schooldocumenten.
De meerjarenplanning is opgenomen in hoofdstuk 7; de uitgewerkte beleidsvoornemens
zijn toegevoegd in hoofdstuk 8, bijlage 9 en 10.
Vanuit de KempenKind-visie zullen vooral de domeinen KempenKind Academie en Gids &
Begeleider richtinggevend zijn gedurende de schoolplanperiode 2015-2019.
KempenKind Academie
Visie:
De KempenKind Academie zorgt ervoor dat de docent wordt uitgedaagd zichzelf
permanent te ontwikkelen, zodat hij/zij in staat is tot het leveren van een passend
onderwijsaanbod op een pedagogisch verantwoorde manier. Ook de ouders worden
verleid een rol te vervullen in de KempenKind Academie opdat hun opvoedkundige
verantwoordelijkheid bewuster kan worden ingevuld.
Uitgangspunt:
De leraar centraal; want uitstekende leraren zorgen voor uitstekend onderwijs.
KempenKind gaat veel meer werk maken van de leraar. We richten ons er op dat deze
leraar fit en vitaal is en blijft en dat zij/hij zich permanent ontwikkelt. We zorgen ervoor
dat de leraar impulsen krijgt om zich bezig te houden met de wereld om hem heen. Om
de aansluiting tussen thuis en school te optimaliseren maken we er werk van om ouders
meer te verbinden met de ontwikkeling van hun kinderen. Als ze willen, helpen we hen
bij hun opvoedingsproces.
Gids & Begeleider
Visie:
In de wereld van KempenKind komt de wereld binnen. In deze wereld is de leerkracht het
houvast, de gids, de vakman, de spiegelaar, de uitdager, de aanreiker, de inspirator en
de begeleider. De professional die kinderen mede opvoedt en verbindt met de wereld om
hen heen, het dorp, de stad, het land, de aarde.
Uitgangspunt:
KempenKind is een open organisatie. We richten ons vooral op de buitenwereld; we
vertalen deze naar voor onze leerlingen begrijpbare ‘afmetingen’.
Het primaire onderwijsproces verdient de hoogste prioriteit en daarom is een regelmatige
bezinning op en bewustwording van de rol als leerkracht nu en in nabije toekomst
noodzakelijk.
De komende schoolplanperiode vragen op dit gebied de volgende zaken aandacht:
- Een beleidsvoornemen waarmee we invulling willen geven aan de rol die vanuit de
visie wordt toebedeeld aan de KempenKind Academie is de professionele ontwikkeling
van onze leerkrachten. Met hen willen we binnen het programma Integraal –
onderdeel van ParnasSys – een actueel kwaliteit management systeem gedegen gaan
vullen en onderhouden. Hierin zal voor elke leerkracht een vakbekwaamheidsdossier
worden aangelegd. De aansturing gebeurt op stichtingsniveau maar afspraken
hierover moeten nog worden gemaakt.
- Op korte termijn willen we ons laten visiteren op de implementatie van het
knooppuntenboek rekenen. Een visitatiecommissie van KempenKind zal in de eerste
helft van 2016 haar oordeel vormen over onderwerpen die zijn afgestemd op
stichtingsniveau én onderwerpen die de school zelf inbrengt. Als Palet willen we de
borging van de belangrijkste knooppunten in het rekenonderwijs hiervoor als
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-

onderwerp inbrengen. Vanaf schooljaar ’12-’13 heeft dit item centraal gestaan tijdens
verschillende teamscholingsbijeenkomsten. (Gids & Begeleider).
Op de wat langere termijn (2018) willen we op leerlingniveau de verbinding gemaakt
hebben tussen de onderwerpen rapportage, leerlingportfolio en oudergesprekken.
Hierbij zullen leerkrachtvaardigheden op het gebied van beeldbegeleiding en het
voeren van reflectiegesprekjes met leerlingen worden ingezet. (Gids & Begeleider).

Een uitwerking van deze onderwerpen is terug te vinden in de beleidsvoornemens van de
kennisteams die in hoofdstuk 8 zijn toegevoegd. Een concrete en gedetailleerde invulling
van de hierin opgenomen activiteiten wordt voor het begin van elk schooljaar opgenomen
in het jaarplan.
Gerelateerde documenten
- Schoolgids
- Meerjarenplanning
- Beleidsvoornemens
4.2.

Onderwijs

Inrichting van het onderwijs
De organisatie van ons onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig
artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij de inrichting van ons onderwijs leggen we onze eigen
accenten, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals
hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Hoe we dit concreet gestalte geven in de praktijk,
hebben we uitgewerkt in verschillende documenten zoals: schoolgids, beleidsvoornemens
uit de meerjarenplanning en het ondersteuningsprofiel.
De komende schoolplanperiode vragen op dit gebied de volgende zaken aandacht:
- Kind in beeld / portfolio / rapportage
- ICT / digitalisering
- Inrichting onderwijs
- 1-zorgroute en groepsplan
- Opbrengstgericht werken
- IB binnen passend onderwijs
- Wereldoriënterend onderwijs
- Bewegingsonderwijs / motorische ontwikkeling
- Neveninstromers
- Hoogbegaafden / excellente lln
Zie voor nadere beschrijving: hoofdstuk 8, bijlage 9 en 10, BV 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
en 12.
Kerndoelendekkend

Het leerstofaanbod op onze school omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en
vormingsgebieden. Binnen dit aanbod leggen we onze eigen accenten, die bepaald
worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in
paragraaf 4.1. Dat kan bij de leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan de
kerndoelen voorschrijven. Bij de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen
in de invulling, waarbij het onderwijskundig en pedagogisch kader van de school leidend
is.
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
- Inrichting onderwijs
- 1-zorgroute en groepsplan
- SEO / identiteit / burgerschap
- Wereldoriënterend onderwijs
- Bewegingsonderwijs / motorische ontwikkeling
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Zie voor nadere beschrijving: hoofdstuk 8, bijlage 9 en 10, BV 3, 5, 8, 9 en 10.
Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar
vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook
staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. De schoolleiding stelt in
samenspraak
met
het
team
het
schoolondersteuningsprofiel
op.
Het
schoolondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van het
profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat
betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De school publiceert het profiel via
publieke kanalen zoals bijvoorbeeld schoolgids en website, zodat iedereen (ouders,
leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.
Zie hoofdstuk 5.13 voor zaken die deze schoolplanperiode aandacht vragen.
Gerelateerde documenten

-

Schoolgids
Schoolondersteuningsprofiel
Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van Integraal)
Meerjarenplanning
Beleidsvoornemens

4.3.

Personeel en organisatie

Schoolontwikkeling

Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze
medewerkers tonen een goede inzet en zijn vakbekwaam. Het team beschikt over
voldoende zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te
verbeteren. De school werkt data-gestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de
verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. De activiteiten moeten
bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De schoolorganisatie
en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en professionele
wijze geleid worden. Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de
schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over
passende vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de
kwaliteit van het onderwijs
Organisatiebeleid

Op onze school voeren we een goed personeelsbeleid. De personeelsleden verzorgen
vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 4.1.), het
onderwijs op onze school. Van hen wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. In
de praktijk betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven
ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een
stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de
aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten in
situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere
leerkrachten hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht.
Leraren worden aangesproken op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een
prettig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het personeel zich betrokken voelt
bij het werk en bij de school
De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk
verplichte documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.
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Gerelateerde documenten

-

Zie website KempenKind:
Personeel / Handboek
Formatieplan op schoolniveau
Meerjarenplanning
Beleidsvoornemens 4 en 13 (hoofdstuk 8, bijlage 9)

4.4. Communicatie
In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te
geven. We zijn ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend
de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden (intern,
extern) tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren.
Interne communicatie

Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is bij ons sprake
van een functionele overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet
gezien worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede
werksfeer voor schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan
bij dat teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden.
Samenwerking met ouders

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan
de basisschool. Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in
het belang van de onderlinge relatie. De informatievoorziening houdt rekening met
verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te leven en mee
te denken. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een
goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te
denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt actief mee met ouders
over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de school
passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders
mee kunnen doen en mee kunnen leven.
Communicatie met externen

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en
degenen die daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is
representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De
communicatie is transparant.
Gerelateerde documenten

-

Schoolgids
Klachtenregeling

4.5. Huisvesting en inrichting
De mensen die hun werk in en om de school doen, de kinderen die de school bezoeken
en ook overige bezoekers in de school, moeten gebruik kunnen maken van adequate
voorzieningen (werkruimtes, ict-voorzieningen enz.). Een goede inzet van middelen,
adequate voorzieningen en een prettig leef- en werkklimaat draagt er aan bij dat het
personeel zich betrokken voelt bij het werk en bij de school.
De directie van Het Palet maakt deel uit van het Georganiseerd Burger Overleg Hapert
(GBOH). Samen met de gemeente Bladel onderzoekt deze stichting de mogelijkheden om
de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) binnen Hapert te realiseren. In
september 2015 neemt de gemeenteraad van Bladel een beslissing over het wel of niet
doorgaan van dit traject.
Ter voorbereiding heeft het team op een studiedag in april 2015 negen vooraf
geselecteerde scholen bezocht om inspiratie op te doen voor de onderwijsvisie en –
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ontwikkeling op Het Palet. De opgedane inspiraties zijn met elkaar uitgewisseld en
collectieve ambities zijn meegenomen in dit schoolplan.
Tijdens een volgende studiedag – in schooljaar 2015-2016 – zullen Brede Scholen
worden bezocht die deel uitmaken van een MFA om hiervan te leren en ideeën te
genereren voor een (mogelijke) MFA in Hapert.
Gerelateerde documenten

-

Huisvestingsplan
(Meerjaren) onderhoudsplan
Beleidsvoornemens 3 en 13 (hoofdstuk 8, bijlage 9)

4.6. Financiën
De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij
zoeken we steeds het juiste evenwicht in het belang van het geheel van de
schoolorganisatie. De personele middelen worden voornamelijk door de schoolleiding
ingezet. De materiële middelen worden ingezet door middel van budgettering. Periodiek
leggen we aan belanghebbenden op transparante wijze verantwoording af over de
doelmatige en verantwoorde inzet van personele en materiële middelen.
Gerelateerde documenten

-

Financieel beleidsplan
Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting)
Investeringsplan
Jaarverslag
Jaarrekening
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5. Analyse huidige stand van zaken
De analyse van de huidige stand van zaken geeft ons zicht op waar we als school goed in
zijn en waar de risico’s en onze ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten
vragen de komende schoolplanperiode aandacht. De sterke punten benutten we om in de
komende vier jaren deze risico’s en ontwikkelpunten om te buigen in sterke punten.
Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode hebben we verwerkt in
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode
Zie bijlage 3: Evaluatie beleidsvoornemens schoolplan 2011-2015.

5.2.

Leerlingenpopulatie

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie

Peildatum: 1 oktober

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

539

100%

518

100%

525

100%

504

100%

Gewicht 0,3

22

4.1%

18

3.5%

22

4.2%

24

4.8%

Gewicht 1,2

19

3.5%

19

3.7%

17

3.2%

24

4.8%

498

92.4%

481

92.9%

486

92.6%

456

90.5%

Totaal aantal leerlingen

Geen / Onbekend

Verdeling Leerlinggewicht: Prognose

Peildatum: 1 oktober

2015 / 2016

Totaal aantal leerlingen

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

484

100%

461

100%

442

100%

419

100%

Gewicht 0,3

22

20

20

18

Gewicht 1,2

20

18

18

16

Geen / Onbekend

Aantallen per leeftijd: Realisatie

Peildatum: 1 oktober
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

4 jaar

54

49

53

55

5 jaar

53

54

53

53

6 jaar

56

54

56

55

7 jaar

67

57

57

60

8 jaar

66

68

57

61

9 jaar

92

67

72

60

10 jaar

64

92

67

72

11 jaar

67

61

95

67

12 jaar

19

14

14

18

13 jaar

1

2

1

2

14 jaar

0

0

0

1
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Aantallen per leeftijd: Prognose

Peildatum:1 oktober
2015 / 2016

2016 / 2017

4 jaar

52

51

5 jaar

54

52

6 jaar

51

54

7 jaar

65

51

8 jaar

58

65

9 jaar

62

58

10 jaar

68

62

11 jaar

68

65

12 jaar

4

2

13 jaar

2

1

2017 / 2018

2018 / 2019

14 jaar

Ondersteuningszwaarte

Peildatum: 1 oktober

Totaal aantal leerlingen op peildatum

504

Aantal leerlingen met een:
- Ontwikkelingsperspectief

21

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:
- Dyslexie

35

- Dyscalculie

1

- Motoriek

8

- Gehoorproblematiek

1

- Zichtproblematiek

0

5.3.

Personeel

Geslacht

Aantal

Dienstjaren school

Aantal

Man

10

<5

8

Vrouw

40

6 – 10

9

11 – 15

9

16 – 20

8

20 – 25

2

Onbekend

Leeftijdcategorie
< 25 jaar

0

Aantal
1

> 25

25 – 34 jaar

11

35 – 44 jaar

8

45 – 54 jaar

11

Dienstjaren onderwijs

> 54 jaar

19

<5

7

6 – 10

8

11 – 15

7

16 – 20

6

Onbekend

WTF

Aantal

< 0,3

5

Onbekend

14

20 – 25
> 25
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Aantal

2
20

34

0,3 – 0,6

16

> 0,6

29

Onbekend

Inschaling

Aantal

LA
LB

Personeelstype
Niet onderwijsgevend
Onderwijsgevend

Aantal

8

LC

7
43

Onbekend

Specialisatie op het gebied van

Aantal medewerkers

Extern beschikbaar

Gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling

8

Ja

Dyslexie/Taal en lezen

6

Ja

Dyscalculie/rekenen

2

Ja

Motoriek

3

Ja

Interne begeleiding

6

Ja

Hoogbegaafdheid

3

Ja

Master SEN

2

Ja

Neveninstromers

4

Ja

5.4.

(Zelf)evaluatie en tevredenheid

In
de
periode
oktober-november
2014
zijn
met
behulp
van
het
kwaliteitsmanagementsysteem ‘Integraal’, module van ParnasSys, verschillende
vragenlijsten afgenomen. De scores voor de onderwerpen zijn weergegeven in
onderstaande tabel. (Voor verdere onderzoeksresultaten: zie bijlage 5, Interne SWOTanalyse + plan van aanpak).
Voorbeeld:

Evaluatie
Domein

Onderwerp

ZE

OLP

Leefklimaat in de groep

OLP

OTP

LTP

3.8

3.6

3.3

Leerklimaat in de groep

3.6

3.5

3.2

OLP

Instructie

3.4

OLP

Afstemming

3.6

3.6

3.2

OLP

Leerstofaanbod

3.4

3.5

2.9

OLP

Onderwijstijd

3.7

3.7

PO

Waarnemen en begrijpen

3.5

PO

Planmatig handelen

3.3

PO

Organisatie en aansturing

3.7

PO

Samenwerking met externen

3.6

PO

Leerlingenondersteuning

SC

Leefklimaat op school

3.5

3.4

SC

Werkklimaat op school

3.2

3.3

SC

Interne communicatie

3.4

3.0
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Tevredenheid
INS

PTP

3.2

3.3

3.3
3.3

3.4

35

Evaluatie
Domein

Onderwerp

ZE

SC

Visiegericht

3.5

SC

Persoonlijke betrokkenheid

SC

Aanvaarding

SMO

Cultuur

3.8

SMO

Informeren

3.8

KM

Voorwaarden voor kwaliteit

2.8

KM

Systeem voor zelfevaluatie

3.8

OM

Personeel

2.9

OM

Financiën

3.4

OM

Huisvesting en voorzieningen

3.7

OM

Administratie en procedures

3.5

IM

Presentatie

IM

Resultaten onderwijs

Tevredenheid

AUD

INS

PTP

OTP

LTP

3.1
3.7
3.4
3.5

3.6
3.4

3.2

3.6

3.2

3.4

3.3

4.0

3.6

3.6

3.7

3.6

3.5

3.6

3.8

LEGENDA
Domein

Vragenlijsttype

OLP

Onderwijsleerproces

ZE

Zelfevaluatievragenlijst

PO

Planmatige ondersteuning

AUD

Auditorenvragenlijst

SC

Schoolcultuur

INS

Inspectievragenlijst

SMO

Samenwerking met Ouders

PTP

Personeelstevredenheidspeiling

KM

Kwaliteitsmanagement

OTP

Oudertevredenheidspeiling

OM

Organisatiemanagement

LTP

Leerlingtevredenheidspeiling

IM

Imago

Domein (o)

Domein (o)

OLP (o)

Onderwijsleerproces

IC (o)

Interne communicatie

SK (o)

Schoolklimaat

CMO (o)

Communicatie met ouders

LA (o)

Leerstofaanbod

CME (o)

Contacten met externen

OT (o)

Onderwijstijd

SO (o)

Schoolontwikkeling

ZEB (o)

Zorg en begeleiding

OB (o)

Organisatiebeleid

KZ (o)

Kwaliteitszorg

IM (o)

Imago

5.5.

Schoolprofielen

Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot verschillende thema’s zijn
enkele profielen samengesteld. Het gaat hierbij om de profielen Planmatige
ondersteuning,
Zorg
voor
kwaliteit,
Sociale
veiligheid,
Ouderparticipatie,
Leerlingparticipatie en Professionele schoolcultuur. Zie hiervoor bijlage 7, in hoofdstuk 8.
5.6.

Tussentijdse Opbrengsten
Vaardigheidsscore ten opzichte van de inspectienorm
Jaar

CITO Begrijpend lezen

Gew

11/12 M

8%

11/12 E

8%

12/13 B

7%

12/13 M

7%

12/13 E

7%

13/14 B

7%

1
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2

3

-6.7

4

5

6

7

8

13.9

26.8

34.0

46.0

54.7

20.8
53.8
17.0

-1.7

25.8

35.3

45.1

16.9
51.2

36

Jaar

CITO Drie-Minuten-Toets

CITO Leestechniek

CITO Leestempo

CITO Rekenen voor kleuters

CITO Rekenen-Wiskunde

Gew

1

2

3

4

5

6

7

18.7

28.2

33.4

45.8

29.2

36.7

45.7

8

13/14 M

7%

13/14 E

7%

14/15 M

10%

14/15 M

10%

11/12 M

8%

24.4

54.5

75.7

69.5

80.4

11/12 E

8%

37.5

56.5

79.0

73.2

83.6

12/13 M

7%

54.8

67.7

85.4

84.8

12/13 E

7%

32.8

59.2

75.6

90.7

91.4

13/14 M

7%

22.4

54.9

72.2

81.9

92.2

13/14 E

7%

37.8

62.9

74.0

84.4

93.6

14/15 M

10%

21.5

62.5

69.0

83.2

90.2

11/12 M

8%

184.9

11/12 E

8%

194.3

12/13 M

7%

175.1

12/13 E

7%

196.5

13/14 M

7%

187.4

13/14 E

7%

202.7

14/15 M

10%

176.5

11/12 M

8%

72.6

95.5

108.8

137.2

11/12 E

8%

76.9

111.1

121.5

151.6

12/13 B

7%

12/13 M

7%

64.5

96.3

136.4

139.4

12/13 E

7%

73.5

115.5

140.6

150.3

13/14 B

7%

13/14 M

7%

64.2

97.0

133.6

154.6

13/14 E

7%

75.6

111.7

137.0

164.2

14/15 M

10%

64.5

96.6

131.6

151.4

172.6

11/12 M

8%

11/12 E

8%

12/13 M

7%

12/13 E

7%

71.7

13/14 M

7%

78.1

82.9

13/14 E

7%

73.7

90.4

14/15 M

10%

11/12 M

8%

29.9

53.9

78.9

87.6

101.0

111.2

11/12 E

8%

43.4

63.2

85.5

94.7

105.8

12/13 B

7%

12/13 M

7%

36.8

54.8

76.2

92.8

103.1

12/13 E

7%

50.9

66.7

82.2

97.7

107.7

13/14 B

7%

13/14 M

7%

13/14 M

7%

13/14 E

7%

-1.7

23.5
137.0
56.3

94.4

91.5

98.4

169.7

163.5

82.8
70.9

83.2
84.3
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110.4

111.9
112.7
55.5

78.1

89.0

103.2

143.9
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Jaar

CITO Spelling

CITO Taal voor kleuters

CITO Woordenschattoets

5.7.

Gew

1

2

3

4

5

6

7

67.3

84.3

96.0

109.1

122.6

162.0
78.7

90.6

101.3
141.5

13/14 E

7%

14/15 M

10%

14/15 M

10%

11/12 M

8%

114.5

121.9

131.5

136.2

11/12 E

8%

116.5

124.6

135.9

137.9

12/13 M

7%

116.0

121.1

130.7

138.0

12/13 E

7%

116.5

123.0

133.2

141.5

13/14 M

7%

113.6

123.0

129.4

137.1

13/14 E

7%

116.8

123.3

132.3

141.6

14/15 M

10%

114.1

121.4

130.4

136.9

144.1

11/12 M

8%

11/12 E

8%

12/13 M

7%

12/13 E

7%

59.5

13/14 M

7%

62.1

65.6

13/14 E

7%

59.7

70.6

14/15 M

10%

11/12 M

8%

42.2

47.4

63.6

76.4

87.0

11/12 E

8%

53.6

52.7

68.5

80.6

93.9

12/13 B

7%

12/13 M

7%

41.7

49.2

63.3

78.0

85.9

12/13 E

7%

58.5

57.3

67.4

82.3

89.0

13/14 B

7%

13/14 M

7%

42.0

51.1

66.2

76.6

13/14 E

7%

52.2

60.1

71.9

80.1

14/15 M

10%

38.9

50.1

67.0

82.8

8

114.0

141.9

144.9

64.6
58.1

57.8
65.6

66.8

97.1

96.8
88.9

87.0

99.2

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Resultaten op de leerkrachtvragenlijst van ZIEN. Het percentage leerlingen dat de
vaardigheid voldoende tot en met goed beheerst en/of laat zien wordt weergegeven.
2013-2014

2

3

4

5

6

7

8

BT

93,8 %

93,8 %

87,5 %

87,5 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

WB

93,8 %

93,8 %

93,8 %

81,3 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

SI

93,8 %

93,8 %

93,8 %

81,3 %

87,5 %

81,3 %

81,3 %

SF

87,5 %

93,8 %

87,5 %

81,3 %

81,3 %

81,3 %

87,5 %

SA

93,8 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

62,5 %

81,3 %

75,0 %

IB

93,8 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

62,5 %

81,3 %

75,0 %

IL

93,8 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

62,5 %

81,3 %

75,0 %
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2014-2015

2

3

4

5

6

7

8

BT

93,8 %

93,8 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

87,5 %

87,5 %

WB

93,8 %

93,8 %

93,8 %

93,8 %

87,5 %

87,5 %

87,5 %

SI

93,8 %

93,8 %

87,5 %

87,5 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

SF

87,5 %

93,8 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

87,5 %

93,8 %

SA

93,8 %

93,8 %

87,5 %

87,5 %

81,3 %

87,5 %

81,3 %

IB

93,8 %

93,8 %

100,0 %

93,8 %

87,5 %

87,5 %

93,8 %

IL

93,8 %

100,0 %

93,8 %

93,8 %

87,5 %

93,8 %

87,5 %

LEGENDA
BT

Betrokkenheid

WB

Welbevinden

SI

Sociaal initiatief

SF

SA

Sociale autonomie

IB

Impulsbeheersing

IL

Inlevingsvermogen

Sociale flexibiliteit

5.8. Eindopbrengsten.
CITO Eindtoets

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Percentage gewogen leerlingen

8%

7%

7%

10%

Aantal leerlingen in leerjaar 8

76

62

92

70

Aantal deelnemers aan toets

67

60

90

69

Taal

68,3

49,9

72,4

98,1

Rekenen

39,5

40,4

40,2

61,6

Studievaardigheden

28,6

28,6

30,4

534,2

534,7

535,3

Totaalscore

536,0

5.9. Kengetallen onderwijs.
Doorstroming

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Kleutergroepverlenging

10.2%

3.9%

5.9%

6.8%

Doublures leerjaar 3-8

1.9%

2.0%

0.9%

1.6%

Leerlingen ouder dan 12 jaar

3.7%

3.1%

2.9%

4.2%

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte
schoolloopbaan

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO

0.2%

0.0%

0.2%

0.0%

Uitstroom naar SBO

0.2%

0.2%

0.2%

0.0%

Uitstroom naar SO

0.2%

0.0%

0.0%

0.2%

Uitstroom naar BAO

1.2%

2.0%

3.9%

2.5%

Instroom vanuit BAO

3.0%

2.2%

2.7%

4.5%

Terugplaatsing vanuit SBO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Terugplaatsing vanuit SO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Leerlingen met een indicatie

3.2%

2.9%

3.4%

3.4%

Schoolplan 2015-2019 – Basisschool Het Palet

39

5.10. Functioneren leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Op dit moment worden de leerresultaten van onze oud-leerlingen na elke rapportperiode
verstrekt door de scholen van voortgezet onderwijs. In het eerste schooljaar na
verwijzing naar het voortgezet onderwijs vindt een persoonlijk uitwisselingsmoment
plaats tussen de leerkrachten van groep 8 en de brugklasmentoren van het v.o. Hierbij
worden ontwikkeling en leerresultaten van de oud-leerlingen besproken. In deze
schoolplanperiode willen we de leerresultaten van de eerste drie brugklasjaren opnemen
in ParnasSys.
5.11. Rapportages van derden
Zie hiervoor:
- Schoolondersteuningsprofiel 2013
- Inspectierapport 2013
- Bijlage 4: Algemene SWOT-analyse
- Bijlage 5: Interne SWOT-analyse + plan van aanpak
- Bijlage 6: Externe SWOT-analyse + plan van aanpak
5.12. Toezichtsarrangement onderwijsinspectie
Door de onderwijsinspectie is per 31-10-2013 het basisarrangement toegekend aan
basisschool Het Palet.
5.13. Conclusies n.a.v. de analyse
Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen komen we tot de conclusie dat
de komende schoolplanperiode de volgende zaken aandacht vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kind in beeld / portfolio / rapportage
ICT / digitalisering
Inrichting onderwijs
IPB / professionele en persoonlijke ontwikkeling leerkracht
1-zorgroute en groepsplan
Opbrengstgericht werken
IB binnen passend onderwijs
SEO / identiteit / burgerschap
Wereldoriënterend onderwijs
Bewegingsonderwijs / motorische ontwikkeling
Neveninstromers
Hoogbegaafden / excellente lln
Brede school / MFA

Deze aandachtspunten hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode.
Een overzicht van deze plannen hebben we verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. De
uitwerking van de plannen is te vinden in de beleidsvoornemens (BV’s) in hoofdstuk 8,
bijlage 8, 9 en 10.
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6. Actuele interne en externe ontwikkelingen
Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school spelen we in op diverse interne en
externe ontwikkelingen. In dit hoofdstuk verwijzen we naar deze ontwikkelingen.
Consequenties voor de komende schoolplanperiode worden verwerkt in hoofdstuk 7
‘Meerjarenbeleid’.
6.1.

Interne ontwikkelingen, kansen en bedreigingen

Zie bijlage 4: algemene SWOT-analyse en bijlage 5: interne SWOT-analyse en plan van
aanpak n.a.v. tevredenheidsonderzoek KempenKind uit 2014 onder ouders, leerlingen en
personeel.
6.2. Externe ontwikkelingen
Zie bijlage 4: algemene SWOT-analyse en bijlage 6: externe SWOT-analyse en plan van
aanpak n.a.v. visitatierapport KempenKind 2014.
6.3. Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen
Naar aanleiding van de belangrijkste aandachtspunten die voortkomen uit het interne
tevredenheidsonderzoek (6.1.) en het externe visitatierapport (6.2.) en vanuit de
ontwikkelingen gedurende de vorige schoolplanperiode hebben we achtereenvolgens een
interne, externe en een algemene SWOT-analyse opgesteld. Samen met de belangrijkste
conclusies uit het inspectierapport heeft dit geleid tot een meerjarenplanning waarin
dertien speerpunten van beleid bepalend zijn voor de schoolplanperiode 2015-2019.
Een totaaloverzicht van deze plannen hebben we verwerkt in de eerste paragraaf van
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. Een uitwerking hiervan vindt men in hoofdstuk 8, bijlage 9
en 10.
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7. Meerjarenbeleid
7.1. Totaaloverzicht van ontwikkelpunten
Basisschool Het Palet

Meerjarenplanning 2015-2019

29-05-2015

Activiteiten beleidsvoornemens

BV1

15-16 16-17 17-18 18-19

Kind in beeld / portfolio / rapportage (kennisteam)

1.

Verkenning digitaal portfolio voortzetten en daaropvolgend portfolio
implementeren.

X

2.

Nascholingsaanbod i.v.m. werken met digitaal portfolio + voeren
feedbackgesprekken.

X

3.

Rapportage, leerlingenportfolio en oudergesprekken: voorbereiden
visitatie KempenKind (2018)

4.

Inzet van leerling- en ouderportal ParnasSys

5.

Uitdraai Cito-gegevens uit ParnasSys bij rapport.

X

6.

Invoering weektaak groep 7 en 8 (in navolging van groep 4-6)

X

7.

Inzet Horeb in groep 1/2 (vervolg op schooljaar 2014-2015)

X

8.

Weekplanning duidelijke koppeling met groepsplan (uniformiteit
school)

9.

NRO-project: formatief toetsen in taaksituaties. De effectiviteit van
een selfassessment-tool voor lln. van gr. 6, 7 en 8.

BV2

X

X

X

X
X

X
X

ICT / digitalisering (kennisteam)
M.b.t. de kennisteams Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie en
Cultuureducatie:

1.
Allerlei software is aangeschaft en per kennisteam moet gekeken
worden hoe dit gebruik geoptimaliseerd kan worden

X

X

X

X

X

X

X

X

Ondersteunende activiteiten m.b.t. de kennisteams Kind in Beeld /
Excellentie:
Digitaal portfolio
2.
LOVS / ParnasSys
LDOS
HOREB
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Financ.

In deze meerjarenplanning zijn de belangrijkste activiteiten uit de beleidsvoornemens voor 2015-2019
verwerkt.

Digitaal rapport
Kennisteam Taal:
3.

Studievaardigheden/ opzoekvaardigheden online.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Werkstukken/presentaties maken met de computer
Kennisteam SEO:
Digitaal burgerschap
4.
Mediawijsheid
Cyberpesten
Kennisteam Cultuureducatie:
5.

Mogelijkheden om in leerlijn ICT programma’s op te nemen om
kinderen ook uit te dagen om andere talenten te ontwikkelen
Fotografie/film/tekenen/programmeren

6.

Lid van kennisteam ICT vergadert paar momenten in Dico mee om
de te lopen koers te bepalen.

X

7.

ICT onderdeel in POP werknemers Het Palet

X

8.

Externe bijeenkomsten bezoeken om nieuwe zaken op ICT-gebied
te kunnen delen met collega’s.

X

9.

Workshops op school geven om nieuwe technologie/ ideeën te
promoten. Opnemen in schoolkalender schooljaar ’15 – ’16.

X

BV3

1.

2.

BV4

Inrichting onderwijs (Dico / MT)
Verder
uitwerken
onderwijsconcept
m.b.t.
portfolio,
talentontwikkeling, atelierwerk en betekenisvol leren tijdens
studiedagen.
Praktische invulling speerpunten onderwijsconcept en inrichting van
het onderwijs.

X
X

IPB/professionele en persoonlijke ontwikkeling (Dico / MT)

1.

Invoeren van een professioneel bekwaamheidsdossier waarin elk
personeelslid werkt aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling (POP)
waarbij deze gekoppeld is aan SOP en BOP m.b.v. Integraal.

X

2.

Verkennen van een competentieprofiel voor Het Palet passend bij de
periode 2015-2019 binnen Integraal.

X

3.

Het ontwikkelen van een kijkwijzer die ondersteunend werkt bij
klassenconsultaties en het mogelijk maakt met een gezamenlijke bril
te kijken naar leerkrachtvaardigheden passend bij een teambreed
gekozen veranderonderwerp.

X
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4.

Bij elke leerkracht wordt minimaal 1 klassenconsultatie door IB/BC
uitgevoerd met behulp van eerder genoemde kijkwijzer en deze
klassenconsultatie wordt met de leerkracht nabesproken

X

5.

Alle bouwen gaan tijdens een bouwvergadering aan het werk met
het proces van teamleren op basis van SVIB (beeldbegeleiding), en
kijken hierbij naar specifieke vaardigheden (groepsplan) en/of eigen
rol in team/bouw.

X

6.

Opbrengsten en resultaten worden in alle voortgangsgesprekken
structureel meegenomen en besproken acties n.a.v. de resultaten
worden ook schriftelijk vastgelegd.

X

X

7.

Scholingsgelden worden gericht ingezet op teamleren (kennisteams)
en m.b.t. de individuele ontwikkeling op specialisaties, klassenconsultaties, SVIB.

X

X

BV5

X

X

1-Zorgroute en groepsplan (IB)

1.

Werkgroep starten om bestaande plannen en overzichten te
bekijken op effectiviteit en waar nodig aanscherpingen te doen.
Ervaringen van afgelopen 4 jaar hierin meenemen.

X

2.

Invoering groepsplan begrijpend lezen groep 4-8

X

3.

Invoering groepsoverzicht/groepsplan SEO groep 1-3

X

4.

Invoering groepsoverzicht/groepsplan SEO groep 4-8

X

X

5.

Het begeleiden van activiteiten op werkmiddagen waarbij afgestemd
wordt op leerkrachtvaardigheden en goed evalueren.

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

2x per jaar inplannen en leiden van groepsbesprekingen (oktober en
maart) + 1 x per jaar in de bouw (juni).

7.

Coachen van lkr. en bouwontwikkeling (SVIB) naar behoefte.

X

8.

Klassenbezoeken gekoppeld aan uitvoering groepsplannen

X

X

X

X

9.

Het reeds bestaande borgingsdocument van de 1-zorgroute up-todate blijven houden.

X

X

X

X

X

X

X

X

BV6

1.

€

Opbrengstgericht werken (IB)
Analyseren toetsresultaten en formuleren van conclusies t.a.v.
bovengenoemde vakken.

2.

Plannen van en verzorgen van ondersteuning bij werkmiddagen
groepsplan gericht op opbrengstgericht en handelingsgericht
werken.

X

X

X

X

3.

De behaalde resultaten en opbrengsten worden opgenomen in de
Schoolzelfevaluatie (2 x per jaar trendtabellen en overzicht Citogroepsresultaten).

X

X

X

X
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4.

BV7

2x per jaar inplannen en leiden van groepsbesprekingen (oktober en
maart) + 1 x per jaar in de bouw (juni).

X

X

X

X

IB binnen passend onderwijs (IB)

1.

Aannameprocedure vastleggen.

X

2.

Opstellen van een IB-jaarplan waarin alle structureel terugkerende
activiteiten zijn opgenomen zodat deze voor een ieder inzichtelijk
zijn.

X

X

X

X

Binnen momenten die zich daarvoor lenen inzetten van concrete
beelden die leerlinggedrag en leerkrachtgedrag laten zien, waardoor
het leerproces van een team versneld wordt.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

Deze wijze van werken ook toepassen bij individuele leerkrachten
die ondersteund worden door IB.

4.

Het groeidocument dat moet worden ingevuld voor aanvraag
onderwijsarrangement bij het Centrum voor Passend onderwijs
verweven met ParnasSys.

5.

IB-er is schakel tussen externe dienstverlening en school. IB
vergaart zicht op zorgaanbieders in de regio en weet hoe en op
welke manier deskundigen te benaderen. IB-er onderhoudt contact
met andere IB-ers van KempenKind.

6.

Ouderbetrokkenheid blijvend stimuleren door
ondersteuningsteam en leerlingbesprekingen.

deelname

aan

Overgang VO stroomlijnen (start mee gemaakt in 2014-2015):
7.
-

X

X

Duidelijke afspraken over welke leerlingen worden aangemeld
voor onderzoek naar specifieke onderwijsbehoeften in
november.
LDOS invulwijze en bespreking met ouders vastleggen.
Afspraak maken over welke gegevens van belang zijn voor
doorgang VO (bijvoorbeeld NSCCT resultaat).

8.

Monitoring en afstemming met de kennisteams.

X

X

X

X

9.

Onderscheiden interventieniveaus bij lln. met basis/lichte/zware
ondersteuning met expliciet aandacht voor begaafdheid.

X

X

X

X

BV8

SEO / identiteit/ burgerschap (kennisteam)

1.

Informeren team format groepsplan SEO groep 1 t/m 3

X

2.

Implementatie groepsoverzicht en groepsplan SEO gr. 1-3 en
ervaringen meenemen naar volgend schooljaar

X

3.

Implementatie groepsoverzicht en groepsplan SEO gr. 4-8

4.

Implementatie anti-pestbeleid

X

5.

Filmpje omgangsregels tonen tijdens info-avond ouders

X
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6.

BV9

Inrichting Time-Out Kamer

Wereldoriënterend onderwijs (kennisteam)

1.

Excursie-overzicht maken in relatie met de zaakvakken (natuurdag,
Technopolis etc).

X

2.

Monitoren en uitdragen techniekproject Techniek & ik.

X

3.

Onderzoek naar thematisch,
onderwijs groep 5-8.

wereldoriënterend

X

4.

Oriënteren op mogelijkheden om een natuurpad uit te zetten op het
KBP.

X

5.

Doorgaande lijn van wereldoriënterende vakken in kaart brengen
door basisaanbod/doelen te beschrijven per leerjaar. Op deze
manier kunnen leerlijnen met elkaar verbonden worden.

projectmatig

en inzet

van

X

6.

Contacten onderhouden met techniekcoaches
techniekcoaches schoolbreed onderzoeken.

BV
10

Bewegingsonderwijs / motorische ontwikkeling (KempenKind / BC 1-2)

1.

Het houden van screeningsmomenten voor alle leerlingen van
leerjaar 2 door motorisch therapeut middels specifieke bewegingsles
waardoor de bewegingsontwikkeling zichtbaar wordt aan het begin
van het schooljaar.

2.

Het geven van voorlichting aan ouders van leerlingen met
bewegingsachterstand inzake het belang van deze ontwikkeling en
de invulling van het ondersteuningstraject.

3.

Het uitvoeren van het 12 weken-traject onder schooltijd door
motorisch therapeut.

4.

Eindevaluatie
met
ouders
inzake
opbrengsten
ontwikkelingsondersteuning en voorlichting motorclub Avanti-Turnivo
waardoor het traject een naschools vervolg krijgt.

5.

Evaluatie van bovenstaand traject met motorisch therapeut,
directeuren KempenKind, Avanti-Turnivo.

6.

Het opnieuw realiseren van een aanbod van clinics door diverse
sportverenigingen via CLiCK (Combinatie-functionaris Linkt Club aan
Kind), een organisatie binnen KempenKind. Deze organisatie zorgt
voor een divers aanbod en bewaakt de kwaliteit. Hierdoor kunnen
kinderen kennis maken met verschillende sporten op een wijze zoals
de sport ook in verenigingen wordt aangeboden. Leerlingen kunnen
zo meer gericht kiezen voor sport.

7.

€

X

Het ontwikkelen en verzorgen van een buitenschools
sportarrangement via CliCK, waar kinderen kunnen deelnemen aan
verschillende sporten die in de Kempische gemeenschap te beleven
zijn. Dit arrangement zal in samenwerking met de lokale aanbieder
van kinderdagopvang gebeuren zodat in het naschoolse sporten
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kinderen uit de opvang en de wijk elkaar ontmoeten.
8.

Inzet van deskundige begeleiding tijdens de pauzes voor het
stimuleren van diverse beweegvormen (Beweegwijs).

X

X

X

X

BV
11

Neveninstromers (IB)

1.

Op basis van visie een vervolg geven aan een schooloverstijgend
traject neveninstromers.

X

X

X

X

Het continueren van een goede infrastructuur en indien nodig
aanschaf van effectief bewezen methoden en leermiddelen.
Het voortzetten van een samenwerkingsvorm met de gemeenten
Bladel. Reusel - De Mierden, Eersel en Bergeijk, waarbij gemaakte
afspraken en financiering vastgelegd zijn in een overeenkomst.

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Inwerken van nieuwe, ondersteunende leerkrachten.

X

5.

Verkenning van stichtingsbrede opzet traject neveninstromers

X

BV
12

Hoog- en meerbegaafdheid (kennisteam)
X

1.

Het borgen van alle middelen en materialen die we gebruiken om
kinderen uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van
hun talenten voor zowel Prismaklas als Topondernemers. De
borging dient zo te zijn dat ze tevens toegankelijk zijn voor leerlingen
en leerkrachten.

2.

Projecten voor begaafde lln. in gr. 3-8

X

X

3.

Aanbod van Plus-lln. binnen de groepen

X

X

X

4.

Het verder ontwikkelen van effectieve contracten voor leerlingen
deelnemend aan de Prismaklassen die ertoe bijdragen dat
leerkrachten structureel kennisnemen van en ondersteuning bieden
bij plustaken.

5.

Het verder doorontwikkelen van heldere criteria inzake de deelname
aan Prismaklassen en deze in dialoog bespreken met het team.

X

Via verschillende media als schoolplan, Paletter en specifieke
informatieavonden voor de leerjaren en de Prismagroepen ons
excellentiebeleid communiceren.

X

6.

7.

In samenwerking met het CvB van KempenKind een structureel
financiële dekking tot stand brengen voor een schooloverstijgend
begeleidingstraject Hoogbegaafden.

X

X

BV
13

Brede school (Dico / MT)

1.

Palet-visie op Brede School verhelderen

X

2.

Gesprekscyclus interdisciplinaire samenwerking opstarten (synergie)

X

2.
3.

Schoolplan 2015-2019 – Basisschool Het Palet

X

X

€

€

47

3.

Conceptontwikkeling + ontwerp uitwerken

4.

Design bepalen + architect benaderen/betrekken

X

5.

Participeren in projectleiding: regie + regisseren

X

X

Overige kennisteams

KT1

Rekenen
Gezamenlijke digitale map maken waar iedereen nuttige, bruikbare
leermiddelen, afspraken en theorie in op kan slaan en in terug kan
vinden (tafeldiploma’s, goede meetlessen, enz.).

X

1.
2.

Hoeveelheid leermiddelen uitbreiden.

X

3.

Doelen opstellen voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief
vanuit SLO passende perspectieven.

X

4.

Knooppuntenboek inzetten in de rekenpraktijk: motivatie leerlingen
aanscherpen

X

X

5.

Knooppuntenboek: voorbereiden visitatietraject KempenKind (2016)

X

X

6.

Analyse rekenresultaten Cito

X

7.

Monitoring effectieve inzet rekenmethodiek (Wereld in Getallen)

X

8.

Protocol ERWD opstellen en implementeren

X

KT2

1.

2.

X

X

X

Taal
Kennisteam Taal informeert aan het begin van het schooljaar of elke
groep de categoriekaarten van Pi-Spello in de klas heeft hangen.

X

Kennisteam verzoekt de leerkrachten om het volgende per leerjaar
te bespreken:

X

- de gesignaleerde knelpunten vanuit de methode Taal Actief. Hieruit
ontstaan evt. acties.
- hoe kunnen we gedifferentieerd werken? (Inzet plusboek etc.).
- is het organisatorisch mogelijk om groepsoverstijgend te werken
tijdens de les van Nieuwsbegrip?
- inzet extra werkboek Woordenschat.

3.

Gesprek plannen met IB + leerjaar 1 t/m 4: wel/geen methode
Engels invoeren

X

4.

Opbouwschema werkstuk/boekbespreking communiceren naar het
team.

X

5.

Studiedag effectief en motiverend taalonderwijs

X
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6.

Intervisiegesprekken a.d.h.v. beeldmateriaal

7.

Leeropbrengsten Cito Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling
en Woordenschat vergelijken met voorgaande jaren.

KT4

X

X

X

X
X

Cultuur

1.

Leerlijnen borgen en bijhouden van vaardigheden

X

X

X

X

2.

Contactmomenten met marktplaatscoördinator en de Interne
Cultuurcoördinatoren (ICC-ers) van gemeente Bladel onderhouden

X

X

X

X

3.

Speerpunten per schooljaar opstellen.

X

4.

Jaarlijks aanbod projecten Kunstbalie monitoren

X

X

X

X

5.

Leerkrachtvaardigheden m.b.t. cultuureducatie verbeteren

X

X

X

X

6.

Werkgroepvaardigheden m.b.t. cultuureducatie verbeteren

X

X

X

X

7.

Verder implementeren van de nieuwe muziekmethode

X

8.

Verdere uitwerking van de pilot Kunstbeschouwing VTS (Visual
Thinking Strategies)

X

9.

Paletdag elk jaar 2 weken voor de open dag, maar om de twee jaar
met grote aanpak. Het andere jaar met bijvoorbeeld een voorstelling

X

X

X

X

7.2. Veranderonderwerpen (beleidsvoornemens) en streefbeelden
Een uitwerking van de belangrijkste veranderonderwerpen is opgenomen in hoofdstuk 8,
bijlage 9 en 10. De streefbeelden zijn hierin geformuleerd.
7.3.

Streefdoelen en normen

Tijdens de schoolplanperiode 2015-2019 worden de streefdoelen en normen
aangehouden die de afgelopen jaren zijn bepaald voor de basisvakken. Zowel op groepsals schoolniveau. Op schoolniveau worden minimaal 40% I-II en maximaal 40% IV-V
scores nagestreefd. In overleg met de leerkrachten tijdens de groepsbespreking kan hier,
beredeneerd, van worden afgeweken. Daarnaast zijn er doelen gesteld op leerlingniveau
ten aanzien van de gemiddeld verwachte groei in vaardigheidsscore tussen twee
toetsmomenten. Deze doelen zijn opgenomen in het groepsplan en worden twee keer per
jaar op team- en groepsniveau besproken.
7.4. Consequenties van het beleid
Vanuit de geformuleerde beleidsvoornemens wordt op Het Palet gewerkt aan verdere
optimalisering van de identiteit van de organisatie (zie BV 1, 3 en 8), het onderwijs op
school (BV 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 en 12), personeel en organisatie (BV 4 en 13),
communicatie (BV 2), huisvesting en inrichting (BV 2 en 13) en financiën (financieel
beleidsplan en jaarrekening).
1.
2.
3.
4.

Kind in beeld / portfolio / rapportage
ICT / digitalisering
Inrichting onderwijs
IPB / professionele en persoonlijke ontwikkeling leerkracht
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1-zorgroute en groepsplan
Opbrengstgericht werken
IB binnen passend onderwijs
SEO / identiteit / burgerschap
Wereldoriënterend onderwijs
Bewegingsonderwijs / motorische ontwikkeling
Neveninstromers
Hoogbegaafden / excellente lln
Brede school / MFA

Zie hiervoor ook gerelateerde documenten op school- en stichtingsniveau.
7.5. Motto
Het motto van dit schoolplan is: ‘Kracht door krimp’. De integrale benadering blijkt uit de
omschrijving die we hieraan koppelen: lees hiervoor het voorwoord.
7.6. Planning afname vragenlijsten
Voor het opstellen van het nieuwe schoolplan worden de zelfevaluatie (personeel) en
tevredenheidsvragenlijsten (leerlingen, ouders en medewerkers) uit Integraal in het
schooljaar voorafgaand aan deze periode afgenomen. Dat gebeurt dus één keer in de vier
jaren.
Aan het einde van schooljaar 2014-2015 zijn bovenschools afspraken gemaakt over de
inzet van overige vragenlijsten die in Integraal beschikbaar zijn.
Op stichtingsniveau wordt tweejaarlijks een visitatietraject uitgevoerd.
schoolplanperiode betreft het de schooljaren 2015-2016 en 2017-2018.
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8. Bijlagen
1) Vaststellingsformulier.
2) Visie KempenKind
3) Evaluatie beleidsvoornemens schoolplan 2011-2015
4) Algemene SWOT-analyse
5) Interne SWOT-analyse + plan van aanpak Het Palet
6) Externe SWOT-analyse + plan van aanpak Het Palet
7) Schoolprofielen (n.a.v. vragenlijsten Integraal)
8) Speerpunten beleidsvoornemens schoolplan 2015-2019
9) Speerpunten beleidsvoornemens (- kennisteams) schoolplan 2015-2019
10) Speerpunten + overige beleidsvoornemens kennisteams 2015-2019
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Bijlage 2
Visie KempenKind
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Bijlage 3

Evaluatie beleidsvoornemens schoolplan 2011-2015

In het schoolplan 2011-2015 zijn beleidsvoornemens geschreven voor de volgende
onderwerpen:
1. IPB/professionele ontwikkeling leerkracht
2. 1-zorgroute en groepsplan
3. Opbrengstgericht werken
4. IB binnen passend onderwijs
5. Identiteit/burgerschap
6. Meervoudige Intelligenties (M.I) en talenten
7. Wereldoriëntatie
8. Gezondheid / welzijn
9. Kind in beeld / rapportage /portfolio
10. Neveninstromers
11. Hoogbegaafden
12. Brede school
Hieronder vindt een evaluatie per onderwerp plaats.
1. IPB en professionele ontwikkeling
Beleidsvoornemen

Het IPB-beleid in de komende jaren verder professioneel vormgeven. Invoeren
van een professioneel bekwaamheidsdossier) waarin elk personeelslid werkt
aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling (PPOP) waarbij deze gekoppeld is aan
SOP en BOP. Scholingsgelden worden zeer gericht ingezet op teamleren (TOM)
en
inzake
de
individuele
ontwikkeling
op
specialisaties,
klassenconsultatie/SVIB.

Doelstelling

We willen er mee bereiken dat het IPB-beleid zodanig ingericht is dat het ook
structureel bijdraagt aan de verwezenlijking van onze visie doordat personeel
zowel op teamniveau als individueel niveau ondersteund wordt in zijn of haar
ontwikkeling. Leerkrachten weten wat er van hen verwacht wordt op basis van
een
geactualiseerd
competentieprofiel.
Ze
stellen
zelf
heldere
ontwikkelingsdoelen op basis van in beeld gebrachte resultaten, competenties,
groepsrol en gekozen specialisatie. Een bekwaamheidsdossier helpt hen
hierbij. In voortgangsgesprekken wordt de ontwikkeling en de daaruit
voortkomende behoeften, wensen en acties besproken. Het accent in bouwen
komt te liggen op teamleren met beelden tijdens groepsbesprekingen, de
momenten voor teamontwikkeling op inhoud en bouwmomenten n.a.v.
leerlingvragen. Bij elk personeelslid vindt jaarlijks minimaal 1 x
klassenconsultatie plaats en wordt de mogelijkheid geboden tot SVIB in het
kader van PPOP.

Evaluatie

In 2011-2012 is er gekozen voor deelname aan een twee jaar durend
rekenverbetertraject. Hierbij vonden teambreed klassenconsultaties plaats
a.d.h.v. een kijkwijzer. Het traject vond plaats onder deskundige begeleiding
van een rekendidacticus van Pabo De Kempel uit Helmond. Deze teamscholing
met beeldbegeleiding is einde schooljaar 2013-2014 afgerond. De opgedane
kennis en vaardigheden worden intern voortgezet en gekoppeld aan andere
verbetertrajecten.
De collega’s in de bouwen 5/6 en 7/8 hebben in 2011-2012 in vier
bijeenkomsten geleerd om effectiever reflectieve gesprekken te voeren met
leerlingen op groeps- en individueel niveau.
In het schooljaar 2012-2013 hebben collega’s de eigen professionele biografie
verkend en eigen drijfveren en ambities hierin voor de toekomst benoemd. In
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het programma ‘Integraal’ van ParnasSys wordt op stichtingsniveau een
portfolio ontwerp gemaakt.
In 2012-2013 is er opnieuw gewerkt met het competentieprofiel 1-zorgroute.
Vanaf dat schooljaar hebben de bouwcoördinatoren de doelen voor POP’s
gerelateerd aan de BOP-doelen, waarbij collega’s aangaven wie voor welk
onderdeel verantwoordelijk was.
In het schooljaar 2012 – 2013 is er gestart met het opbouwen van
kennisteams, waarbij iedere leerkracht deelneemt aan één kennisteam en er
per kennisteam één coördinator is. De kennisteams bestrijken de
onderwijsinhoudelijke programma’s, verdeeld in zes kennisthema’s. Ieder
kennisteam heeft de volgende taakstelling op het betreffende kennisdomein:
- Ontwikkelen doorgaande kennis-/leerlijnen van groep 1-8.
- Koppelen van de leerlijn aan opbrengstgericht werken in de 1-zorgroute.
- Binnen de leerlijn onderscheiden van basis-, extra en zware ondersteuning en
het werken met ontwikkelingsperspectieven en leerrendements-verwachtingen.
- Per schooljaar doelen en gewenste opbrengsten voor ontwikkeling
beschrijven.
De procesbegeleiding van de kennisteams vraagt om regie en monitoren.
Binnen de MT-training wordt hier aandacht aan besteed en worden taken
verdeeld en geregisseerd door directie, kwaliteitscoördinator, interne
begeleiders, coördinatoren kennisteams en leerkrachten. De Interne
begeleiding en kwaliteitscoördinator ontwerpen een format, waardoor er
consistentie is in omschrijving en lay-out tussen de kennisteams.
De kennisteams voor de basisvakken zijn in 2012-2013 in kaart gebracht. Een
volgende stap is het in beeld te brengen van de expertises binnen het team.
Directie en coördinatoren zijn gestart met het formuleren van een POP,
afgeleid van de eigen taken en rollen in het SOP. In 2013-2014 zijn nieuwe
doelen geformuleerd en wordt er via begeleide intervisie planmatig gewerkt
aan de ontwikkeling van handelingsbekwaamheden.
Het opbouwen van en werken met kennisteams is in 2013-2014 voortgezet.
Directie en IB zijn verantwoordelijk voor de algehele coördinatie.
De kennisteams bestrijken de onderwijsinhoudelijke programma’s, verdeeld
over zeven kennisthema’s: rekenen, taal/lezen, wereldoriëntatie/wetenschap
en techniek, cultuureducatie, rapportage/portfolio, sociaal-emotionele
ontwikkeling/identiteit en hoogbegaafdheid.
De belangrijkste veranderonderwerpen van elk kennisteam over het schooljaar
2013-2014 zijn per kennisteam geëvalueerd. Evaluatie en opbrengsten zijn
opgenomen in een PDCA-format.
Vervolgstappen

Zie beleidsvoornemen IPB en professionele ontwikkeling 2015-2019

2. 1-Zorgroute en groepsplan
Beleidsvoornemen

Optimaliseren van de 1-zorgroute voor het instrumentele vak rekenen.
Daarnaast starten met het invoeren van de 1-zorgroute voor instrumentele
vakken technisch/begrijpend lezen, spelling. Hierbij rekening houdend met de
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beginsituatie van de diverse bouwen.
Doelstelling

 Verhogen zorgniveau en vergroting van opbrengsten
 Ontwikkelingsperspectieven voor alle kinderen meenemen in groepsplannen
 Alle leerkrachten zijn in staat tot handelingsgericht werken:
 Meten /observeren/ analyseren van ontwikkeling
 Specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengen
 Groepsoverzicht en groepsplan opstellen
 Groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen
 Borgen van activiteiten, documenten en middelen behorende bij de 1zorgroute binnen de school
 Mogelijkheden van ParnasSys optimaal inzetten zodat leerkrachten meer
ondersteund worden.
Competenties leerkrachten in beeld brengen om leerkrachtvaardigheden te
optimaliseren

Evaluatie

In de periode 2011-2015 is het werken met een groepsoverzicht en
groepsplannen voor rekenen, spelling en technisch lezen ingevoerd in de
groepen 1 tot en met 8. Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief worden
vermeld in het groepsplan. Het opstellen van deze plannen en de uitvoering in
de praktijk heeft veel aandacht gehad. Er zijn ieder jaar minstens een drietal
teamvergaderingen over dit onderwerp gehouden. Daarnaast is de cyclus van
de 1 Zorgroute ingebed in de gesprekkencyclus van het Palet. Tweemaal per
jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de intern begeleider. Voor het
evalueren van groep- en leerlinggegevens ten aanzien van CITO wordt steeds
meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van ParnasSys. Ook worden alle
gespreksverslagen, zowel intern als extern opgeslagen in ParnasSys. Tijdens
het evalueren van de groepsplannen, de groepsbesprekingen en de vooraf
ingevulde checklist voor groepsbespreking evalueren de leerkrachten ook op
hun eigen handelen. Competenties van leerkrachten worden dan verkend.
De werkwijze van de 1-Zorgroute staat verwerkt in een kwaliteitskaart.

Vervolgstappen

In het schooljaar 2015-2016 willen we het groepsoverzicht en het groepsplan
begrijpend lezen gaan invoeren. Dit zou in het schooljaar 2014-2015 gebeuren
maar is op verzoek van kennisteam taal i.v.m. werkdruk vanwege invoering
nieuwe methodieken, vooruit geschoven. De formats zijn al klaar voor
invoering.
We willen in de komende schoolplanperiode de groepsoverzichten en
groepsplannen nog eens kritisch onder de loep nemen en aanpassingen doen
waar nodig in effectiviteit. Hiervoor wordt een werkgroep opgestart.
Het goed waarnemen van leerlingen om zo de onderwijsbehoeften te kunnen
formuleren in het groepsoverzicht blijft aandacht vragen en willen we ook
meenemen in de volgende schoolplanperiode. Ook dient er in deze periode
aandacht te blijven op het evalueren op eigen handelen (evaluatie op het
onderwijsleerproces). In het groepsplan wordt dit evaluatiepunt nog niet altijd
volledig ingevuld.

3. Opbrengstgericht werken
Beleidsvoornemen

Verhogen van de resultaten van de instrumentele vakken (rekenen, begr.
lezen, spelling, techn. lezen) zodat deze meer passend zijn bij de aanwezige
populatie leerlingen.
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Doelstelling

Evaluatie

 Hogere resultaten op instrumentele vakken (<20% van de leerlingen in
niveau 5)
 Vergroten van de bewustwording bij leerkrachten en juiste vormgeving van
effectieve onderwijstijd door leerkrachten door schoolbrede toepassing van
gemaakte afspraken op dit gebied.
 Verbeteren leerkrachtvaardigheden t.a.v. effectieve onderwijstijd.
 Actieve betrokkenheid van de leerlingen vergroten.
Door middel van de invoering van de methodiek van de 1 Zorgroute neemt het
opbrengstgericht en handelingsgericht werken op Het Palet een belangrijke
positie in. Twee keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats waar met
iedere leerkracht in gesprek wordt gegaan over de opbrengsten van de groep.
Ook bespreken we in een teamvergadering de opbrengsten van CITO en de
trendanalysen daarop. Deze worden ook schoolbreed verspreid. We vinden het
echter wel belangrijk om niet te smal te kijken, dus alleen naar de
opbrengsten, maar ook het sociaal-emotionele functioneren van de groep en
de leerling mee te nemen in evaluaties en acties. In schooljaar 2014-2015
hebben alle groepen hun onderwijstijd in beeld gebracht en is dit in een
rooster gezet.
We zijn tevreden over de behaalde resultaten. De eindopbrengsten van CITO
liggen de laatste jaren op een voldoende niveau. Ook de tussenopbrengsten
zijn voldoende. We zien dat we de beste resultaten halen op spelling en
rekenen. Technisch lezen en begrijpend lezen verdienen aandacht, maar zit
wel in de lift. Dit zien we duidelijk terug in de resultaten voor begrijpend lezen
van het schooljaar 2014-2015.
Tijdens de rapportperiode worden
reflectiegesprekken met kinderen gevoerd.

Vervolgstappen

door

iedere

groepsleerkracht

We willen de hierboven genoemde werkwijze van het opbrengstgericht werken
op Het Palet voortzetten. Wel is het belangrijk aandacht te gaan besteden aan
het op een juiste wijze betrekken van de leerlingen bij de eigen leerdoelen en
onderwijsbehoeften. Ook de ontwikkeling van kinderen met een eigen
ontwikkelingsperspectief en het planmatig, doelgericht werken (niet alles in de
methode doet er toe bijvoorbeeld) verdient blijvend aandacht.
Klassenbezoeken kunnen hierbij ondersteunend zijn.

4. IB binnen Passend Onderwijs
Beleidsvoornemen

Samen met het team een gedragen zorgprofiel in het kader van passend
onderwijs opstellen en IB-ondersteuning, middelen en organisatie hierbij
horend op elkaar afstemmen en borgen.

 een door het team gedragen zorgprofiel in kader van passend onderwijs
 Afstemming van doelen en middelen en borgen van kennis, middelen en
organisatie in een overdraagbare structuur.
 Handelingsgericht indiceren stroomlijnen en implementeren in organisatie
 Het traject toetsen vormgeven, waarbij digitale toetsing wordt afgerond,
voor alle leerkrachten de wijze van toetsen helder is en waar mogelijk
toetsing op maat gaat plaatsvinden.
 Het traject SVIB ondersteunen, zodanig dat bouwen en leerkrachten die
hier behoefte aan hebben structureel met SVIB ondersteund kunnen
worden.
Evaluatie
We hebben in de afgelopen schooljaar een duidelijke keuze gemaakt in ons
schoolprofiel. Hier is ook het Q3 instrument voor gebruikt dat we vanuit het
bestuur ingevuld hebben. We willen een school zijn waar vrijwel alle leerlingen
terecht kunnen, mits we voldoende kunnen aansluiten bij wat de leerling nodig
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Doelstelling

heeft. Uiteraard vindt er
onderwijsbehoeften plaats.

bij

aanmelding

een

gerichte

kijk

op

In het schooljaar 2014-2015 werken we met een ondersteuningsteam
(voorheen het ZAT). In dit ondersteuningsteam wordt de beslissing tot
aanvraag van licht of zwaar arrangement gemaakt. Dit kan worden
aangevraagd op het moment dat de basisondersteuning van Het Palet voor
een leerling ontoereikend is.
Verder zijn er leerlingbesprekingen waarin we hulpvragen van
leerkrachten/ouders met betrekking tot leerlingen verkennen en acties
afspreken. In deze overleggen proberen we zoveel mogelijk ouders ook uit te
nodigen. In ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van een leerling, maar ook de ondersteuningsbehoeften
van ouders en leerkrachten.
Toetsing vindt digitaal plaats. Kinderen met een eigen leerlijn worden op eigen
niveau getoetst. De uitslag op de toetsen geven mede richting aan ons
handelen.
Vervolgstappen

In de komende schoolplanperiode is het belangrijk om de procedure bij
aanname nog helderder te formuleren. Soms blijken onderwijsbehoeften van
kinderen bij aanvang niet goed bekend, waardoor besluiten voor bijvoorbeeld
begeleiding onvoldoende gegrond worden genomen.
Ook is het belangrijk dat we ouders uitnodigen bij bespreking van hun kind in
het ondersteuningsteam. Tevens is het belangrijk voor de aanvraag van een
arrangement dat het groeidocument dat verstrekt is versterkt vanuit het
samenwerkingsverband,
wordt
ingevuld.
Dit
groeidocument,
een
besprekingsformulier, willen we met ParnasSys gaan verweven zodat we
dingen niet dubbelop gaan doen.
SVIB en beeldbegeleiding is ingezet in de afgelopen jaren. Heel het team is
hierop geschoold. We willen dit in de komende periode meer gaan uitbouwen.
Het moet onderdeel worden van onze lerende organisatie.

5. Identiteit en Burgerschap
Beleidsvoornemen

De ontwikkelde visie op Identiteit/burgerschap vertalen naar systematische,
geplande praktijk voor elk leerjaar met behulp van de bouwstenen 1 en 2
(SEO/ levensbeschouwing / burgerschapsvorming / coöperatief leren) en
gerichte aandacht voor gedrag binnen school.

Doelstelling

 Álle teamleden zorgen ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met
elkaar omgaan en handhaven gedragsregels zowel binnen als buiten de klas
(werkplekken, gangen en computers).
 In elke leerjaar is er een identiteits-leerjaarplan vertaald in een overzicht
waarbij lessen en projecten op gebied van SEO, levensbeschouwing en
burgerschapsvorming op elkaar zijn afgestemd en zijn gekoppeld aan het
portfolio van de leerlingen.
Opnemen van elementen identiteitsontwikkeling en burgerschap in het te
realiseren digitaal portfolio.

Evaluatie

- In de periode 2011-2015 is de ontwikkelde visie op identiteit/ burgerschap
vertaald naar een systematische, geplande praktijk voor elk leerjaar en
gerichte aandacht voor gedrag binnen school.
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- Er is een gedragscode geformuleerd en vastgesteld.
- In overleg met een specialist van Pabo De Kempel is de stand van zaken
verkend m.b.t. de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een digitaal
portfolio. Omdat visie en uitgangspunten rondom vorm en inhoud van een
portfolio nog niet voldoende helder zijn is besloten om dit als opdracht eerst in
handen te geven van het kennisteam Kind in beeld.
- Vanuit het seo-instrument Zien! is er i.o.m. IB een voorlopig format
gecreëerd voor een groepsplan seo. De groepen 1 t/m 3 gaan hier in 20152016 mee werken.
- Actualiseren antipestbeleid: er is een stuurgroep opgericht en er is een
herzien concept antipestbeleid geformuleerd. Het antipestbeleid was in oktober
2014 ook onderwerp van de jaarlijkse schoolconferentie. Deze bijeenkomst
heeft de nodige input opgeleverd. Is meegenomen in het ge-update
antipestbeleid. De stuurgroep heeft een werk- en beleidsdocument opgesteld.
Team en ouders worden nog geïnformeerd. Twee leerkrachten hebben training
anti-pestcoördinator gevolgd. M.i.v. het schooljaar ’15-‘16 wordt het
aangepaste beleid doorgevoerd.
- Samenstellen filmpje over SEO-waarden: in dit filmpje worden alle waarden
uit de methode ‘Kinderen en hun sociale en morele talenten’ kort toegelicht.
Dit filmpje wordt in het begin van het schooljaar in alle groepen en tijdens de
ouderinformatieavond getoond.
Vervolgstappen

Beleidsvoornemen

Doelstelling

Evaluatie

Zie hiervoor de beleidsvoornemens voor 2015-2019 van het kennisteam SEO.

6. MI en Talenten
Leerlingen krijgen ruimte en tijd om hun specifieke talenten te ontwikkelen en
structureel te leren met zowel hoofd, hart en handen. Dit maken we als
organisatie meer mogelijk door vergroting leerkrachtvaardigheden (M.I.,
coöperatief leren, specialisaties) en aanpassing organisatie (ateliers,
materialen (topondernemers ook voor BC-leerlingen).
 Het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden benodigd om werken met MI
mogelijk te maken
 Dat leerlingen binnen diverse trajecten kunnen werken aan
talentontwikkeling
 Dat elk leerjaar specifieke doelen heeft op het gebied van coöp. Leren en
dat de hiervoor benodigde Leerkrachtvaardigheden coöp. leren zijn
ontwikkeld.
 Een heldere werkwijze, afspraken en materiaalinzet inzake
Topondernemers
Ateliers waardoor het werken met MI ook mogelijk is
De leerlingen krijgen op bepaalde momenten tijd en ruimte om hun specifieke
talenten te ontwikkelen. Bij workshops, ateliers, Paletdag, natuurdag wordt er
een verborgen mogelijkheid geboden voor kinderen om hun dominante
intelligentie in te zetten, maar kinderen worden daar niet op aangestuurd.

De natuurdag (groep 5-6), Paletdag (groep 1 t/m 8) en Prismaklas
/Topondernemers (groep 4 t/m 8) zijn structureel vastgelegd. Er is een vaste
ruimte voor Topondernemers/Prismaklas. De laatste jaren zijn er nieuwe
materialen aangeschaft, zodat de kinderen voldoende worden uitgedaagd. Ook
zijn er speciale bakken gemaakt waarin de materialen van Topondernemers te
vinden zijn. Leerjaar 7-8 gaat zelfstandig aan de slag met Topondernemers. Er
moeten opnieuw duidelijke afspraken worden gemaakt over werkwijze en
materiaalinzet. Het is niet duidelijk of en hoe Topondernemers/Prismaklas
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volgend schooljaar wordt ingezet. Ateliers en projecten a.d.h.v. methodes
worden niet structureel uitgevoerd.
De leerkrachtvaardigheden m.b.t. MI en coöperatief leren zijn niet vergroot.
De leerkrachten zijn bekend met het begrip ‘MI’. Er is op school geen
signaleringsinstrument om de dominante intelligentie van een kind te bepalen.
Hoe ga je om in de dagelijkse lespraktijk met de verschillende intelligenties?
Wel laten de leerkrachten verschillende coöperatieve werkvormen in de klas
naar voren komen. Deze werkvormen worden tijdens het leerjaar- of
bouwoverleg besproken.
Vervolgstappen

- Leerkrachten hebben kennis over MI en kunnen dit toepassen in de praktijk.
Als wij als school de wens hebben MI in te zetten bij het vormgeven van
passend onderwijs, onderwijs op maat, het kind centraal, dan is er een
concrete, praktische bijscholing van het team nodig. En natuurlijk een
signaleringsinstrument. Hierna is het van belang om het kind bewust te
maken van zijn sterke intelligenties en hoe dat hij/zij dat maximaal kan
inzetten.
- Toepassen van enkele MI-vormen in de praktijk. Uitbouwen totdat alle 8
intelligenties, zoals die beschreven zijn door Howard Gardner, een deel uit
gaan maken van de dagelijkse lespraktijk op school.
- Tussentijdse evaluaties hoe de stand van zaken is in de diverse bouwen.
- Korte termijn plannen voor verdere ontwikkeling van de teamleden.
- Er worden ateliers/projecten ingepland, waarbij kinderen de ruimte krijgen
om hun specifieke talenten te ontwikkelen.
- Leerkrachten 7-8 maken duidelijke afspraken over inzet Topondernemers
(eenduidige lijn).
- Inzet Topondernemers/Prismaklas volgend schooljaar wordt bekeken.
- Er moet geïnvesteerd worden in kennis en begeleidingsvaardigheden voor de
(hoog)begaafde leerlingen.

7. Wereldoriëntatie
Beleidsvoornemen

De praktijk op gebied WO zodanig vormgeven dat deze ook passend is bij onze
visie en afstemmen van gekozen WO-doelen en middelen. We vervangen de
huidige methoden WO door moderne methoden. Hierbij benutten we nieuwe
mogelijkheden van ICT. Daarnaast verbinden ons WO-onderwijs met de
buitenwereld en borgen waardevolle ervaringsgerichte, betekenisvolle
projecten.

Doelstelling

 Te komen tot teamgedragen methoden WO die voldoen aan vastgestelde
criteria
 Realisatie van ICT-middelen die WO-methoden ondersteunen en bijdragen
aan mogelijkheden tot differentiatie.
Borging van waardevolle ervaringsgerichte, betekenisvolle projecten (gedragen
door bouwen en leerjaren).

Evaluatie

In schooljaar 2011-2012 zijn drie aardrijkskundemethodes uitgeprobeerd. Na
terugkoppeling naar het team is gekozen voor De blauwe planeet. De leerjaren
5 t/m 8 zijn hier in schooljaar 2012-2013 mee gestart. In 2013-2014 is
eenzelfde traject gevolgd voor de vakken geschiedenis (methode Speurtocht)
en natuur (methode Natuniek). De groepen 8 zijn pas na de Cito gestart om zo
een hiaat in de lesstof te ondervangen. Leerkrachten en leerlingen zijn positief
over de methode.
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De afgelopen jaren zijn zowel leerkrachten als leerlingen geprikkeld om feeling
te krijgen met techniek. Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in het invoeren
van het vak techniek op onze school. Zowel individueel, klassikaal als d.m.v.
groepswerk wordt het vak gegeven in alle groepen op onze school.
Sinds schooljaar 2012-2013 worden de verschillende techniekactiviteiten
gecoördineerd door het kennisteam Wereldoriëntatie, Wetenschap en
Techniek. Er is een activiteitenplan opgesteld, waarbij ook gebruik gemaakt
wordt van de activiteiten en kennis van diverse instanties.
Er is initiatief genomen om te komen tot een natuur- en techniekcentrum in
het Jarabos.
De groepen 7 brengen jaarlijks een bezoek aan Technopolis in Mechelen. Dit is
een geslaagde excursie.
Enkele collega’s uit het kennisteam hebben deelgenomen aan de cursus
Techniek & ik. Hier zijn de thema’s lucht en water gevolgd. De materialen van
het thema water zijn aangeschaft.
Vervolgstappen

Zie hiervoor de beleidsvoornemens voor 2015-2019 van het kennisteam
Wereldoriëntatie, wetenschap en techniek.

8. Gezondheid/Welzijn
Beleidsvoornemen

De motorische ontwikkeling kinderen bevorderen door te starten met een
breed scala van op elkaar afgestemde activiteiten op basis van de ontwikkelde
Paletvisie.

Doelstelling



Evaluatie

D.m.v. samenwerking tussen KempenKind, turnvereniging Avanti-Turnivo en
een motorisch therapeut worden er vanaf schooljaar 2011-2012
screeningsmomenten gehouden voor alle leerlingen van leerjaar 2 middels een
specifieke bewegingsles. Er wordt voorlichting gegeven aan ouders van
leerlingen met een bewegingsachterstand en een ondersteuningstraject
aangeboden onder schooltijd.

Opzetten van screeningsmomenten motorische ontwikkeling i.s.m.
motorisch therapeut voor alle leerlingen in leerjaar2 waardoor we
leerlingen met een verstoorde bewegingsontwikkeling of achterstand in
ontwikkeling vroegtijdig in beeld krijgen.
 Leerlingen met een achterstand ondersteunen in hun ontwikkeling door
hen te laten participeren in een begeleidingstraject gedurende 12 weken
o.l.v. motorisch therapeut.
 Ouders van deze leerlingen voorlichten inzake ontwikkeling van hun kind
waardoor ouders ook het belang van ondersteuning van deze motorische
ontwikkeling inzien.
 Een structurele samenwerking met Avanti-Turnivo tot stand brengen en
samen een naschools traject vormgeven waarbij leerlingen komend uit het
12-weken-traject verder worden begeleid binnen de motorclub.(kinderen
met een motorische beperking).
Implementatie van naschoolse bewegingsactiviteiten door verder gaande
samenwerking met sportverenigingen en benutting van kwaliteiten van onze
vakleerkrachten.

Momenteel komt er elke donderdag in de tweede helft van het schooljaar een
begeleidster die 2 groepjes met telkens 6 kleuters begeleid. Deze kinderen
krijgen extra ondersteuning in de speelzaal. Er wordt ook gebruik gemaakt van
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een “huiswerkverslag”; de kinderen brengen dit wekelijks mee naar de
oefenmomenten en krijgen dan weer een nieuwe aanvulling mee naar huis. De
leerkrachten krijgen wekelijks een kort verslag.
Via CLiCK, een organisatie waarin o.l.v. combinatiefunctionarissen naschoolse
sportactiviteiten worden aangeboden, is een gevarieerd en kwalitatief sterk
aanbod van clinics door diverse sportverenigingen gerealiseerd. Hierdoor
kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten op een wijze zoals de
sport ook in verenigingen wordt aangeboden. Leerlingen kunnen zo meer
gericht kiezen voor sport.
CLiCK staat voor Combinatie-functionaris Linkt Club aan Kind.
Vervolgstappen

Er is van tevoren een duidelijke planning afgesproken met de coördinator van
1-2 en de begeleidster. Ook staat er al een evaluatiemoment gepland en zijn
er al afspraken gemaakt voor volgend jaar.
Er is wekelijks overleg met de begeleidster en coördinator.

9. Kind in Beeld
Beleidsvoornemen

Het kind op een meer bij onze visie passende wijze laten zien in rapportage.
Tevens de koppeling tussen rapportage en (digitaal) portfolio tot stand
brengen en de transparantie vergroten door gegevens inzake kind beschikbaar
te maken via ouderportal.

Doelstelling

 Komen tot rapportagevorm die ons schoolconcept ondersteund.
 Digitaal portfolio (eerste stappen in dit proces in bouw 3/4 en bouw 5/6
uitvoeren).
 Dat leerkrachten ook de leerkrachtvaardigheden bezitten die nodig zijn
voor het voeren van reflectiegesprekken met individuele leerlingen en met
groepen leerlingen
Een grotere transparantie qua opbrengsten en meer inzicht bij ouders in de
ontwikkeling van het eigen kind door verwezenlijking van een ouderportal in
ParnasSys.

Evaluatie

In schooljaar 2011-2012 is afgesproken dat alleen leerjaar 5 het nieuwe
rapport gaat gebruiken, aansluitend op de leerjaren 3 en 4. Voor de leerjaren
6, 7 en 8 wordt begin volgend schooljaar verder gewerkt aan een nieuw
format.
De collega’s in de bouwen 5/6 en 7/8 hebben in vier bijeenkomsten geleerd
om effectiever reflectieve gesprekken te voeren met leerlingen op groeps- en
individueel niveau.
Vanaf 2012-2013 vormen de werkgroepen rapportage en portfolio één
kennisteam.

Voor de groepen 6 t/m 8 is een nieuw rapport ontwikkeld. Dit rapport sluit aan
bij de rapporten van de voorgaande leerjaren. Voorafgaand aan het meegeven
van de rapporten hebben vanaf leerjaar 5 reflectiegesprekjes plaatsgevonden
met de kinderen. Alle ouders zijn daarna uitgenodigd om de rapporten en
andere ontwikkelingen m.b.t. hun kind te bespreken.
De gesprekkencyclus ziet er nu als volgt uit:
Aug. – sept.: informatieavonden per leerjaar.
In oktober: oudergesprekken n.a.v. portfolio.
Febr. – mrt.: oudergesprekken m.b.t. 1e rapport.
Juni – juli: oudergesprekken m.b.t. 2e rapport.
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Het gebruiksvriendelijke rapportformat wordt vanaf januari 2014 vanaf groep 5
toegepast.
Het invoeren van een digitaal portfolio bevindt zich nog in de oriëntatiefase.
Vervolgstappen

Zie beleidsvoornemens 2015-2019 kennisteam Kind in Beeld

10. Neveninstromers
Beleidsvoornemen

Op basis van visie invulling geven aan een schooloverstijgend traject
neveninstromers (dit betreft leerlingen met een niet-Nederlandse nationaliteit
die minder dan een jaar in Nederland zijn, niet of nauwelijks Nederlands
spreken in de leeftijd van 6 – 13 jaar.) Het traject invullen met succesvolle
activiteiten die bijdragen aan de woordenschat /taalontwikkeling waardoor
instroom van deze leerlingen in reguliere groepen op de eigen stamschool
soepel verloopt. Intern kunnen ook allochtone leerlingen die niet voldoen aan
bovenstaande criteria toch (deels) aan dit traject deelnemen).

Doelstelling

Het doel is het realiseren van een groep van 10 á 18 neveninstromers, waar
leerlingen binnen een jaar voldoende ontwikkeling doormaken zodat ze weer
terug naar de eigen groep/school kunnen. Accent ligt in eerste instantie op
taal/woordenschat-ontwikkeling. Een ander belangrijk aspect is het leren van
gedrags- en omgangsregels zoals wij die hier in Nederland en op Het Palet
hanteren met elkaar.

Evaluatie

Het doel is gerealiseerd. We hebben al vier opeenvolgende jaren een groep
met voldoende leerlingen kunnen realiseren. Dit schooljaar zijn we een tweede
groep gestart voor de oudere leerlingen. Alle leerlingen hebben zich volgens
OPP ontwikkeld en zijn doorgestroomd naar het reguliere onderwijs in hun
buurt.
Ze presteren conform verwachting. Omgangsregels zoals die in Nederland
gelden worden besproken en geoefend, dit kan er soms voor zorgen dat
kinderen zich verdeeld voelen tussen twee werelden en leiden tot
gewetensnood. Wij vinden het echter wel belangrijk dat de kinderen
wederzijds respect voor elkaars levenswijze laten zien. Kinderen worden
gestimuleerd om aan alle schoolse en buitenschoolse activiteiten mee te doen.

Vervolgstappen

Leerkrachten van ontvangende scholen uitnodigen voor een informatie
uitwisseling over hoe met deze leerlingen om te gaan.
Aandacht vragen voor deze leerlingen op stichtingsniveau.
Aandacht voor de leerkrachtcompetenties die nodig zijn om deze kinderen te
begeleiden.
Het belang van een NT2 groep moet een structurele plaats krijgen binnen de
stichting.
Eventueel uitbreiden met opvang van 4-5 jarigen.

11. Hoogbegaafden
Beleidsvoornemen

Op basis van visie invulling geven aan een school overstijgend traject voor
hoogbegaafde leerlingen met een gemeten IQ >130. Het traject invullen met

Schoolplan 2015-2019 – Basisschool Het Palet

63

succesvolle activiteiten gericht op de ontwikkeling van vaardigheden die
bijdragen aan succesvolle participatie van hoogbegaafden in reguliere groepen
op de eigen stamschool.
Doelstelling

Evaluatie

Vervolgstappen



Opzetten van een wekelijks traject waarin hoogbegaafden structureel
begeleid worden bij gezamenlijk gekozen doelen die bijdragen aan
succesvolle participatie in reguliere groepen en/of het oplossen van
vastgestelde problematiek.
 Visie, middelen en organisatie dienen op elkaar afgestemd te worden.
Hier dient een leerkracht sturing aan te geven met vaardigheden passend
bij de doelgroep en begeleidingstraject.
 Ontwikkelen van draagvlak bij andere scholen binnen Kempenkind.
 Zorgen dat traject een gezonde, structurele, financiële dekking kent.
Op het Palet is de afgelopen jaren wekelijks gewerkt met een Prismaklas voor
de groepen 5-8. In het schooljaar 2014-2015 is daar groep 4 bij gekomen. Na
een signaleringsprocedure konden intelligente leerlingen aan de Prismaklas
deelnemen. In het schooljaar 2014-2015 is de procedure voor aanname
uitgebreid beschreven. Het selectiebeleid is hierbij helder. Ook kregen de
Prismaklas leerlingen een duidelijk plan mee voor de activiteiten die ze in de
klas zouden uitvoeren.
Er ligt een beleidsvoorstel om de Prismaklasvoorziening regionaal aan te
bieden. Het voornemen is om hier in het schooljaar 2015-2016 mee van start
te gaan. Dit betekent een hersignalering voor de reeds zittende leerlingen.
Door het feit dat de Prismaklas een schoolaangelegenheid was, zijn de criteria
ruimer genomen. Niet alleen de hoogbegaafde leerling, maar ook de begaafde
leerling is in de afgelopen jaren de mogelijkheid geboden om deel te nemen.
Het aanname beleid zal door het regionale aspect strenger worden. Goede
communicatie naar alle betrokkenen is hierbij van belang. Daarnaast wordt het
nog belangrijker om de begeleiding aan de begaafde en hoofbegaafde leerling
in de klas goed vorm te geven. Hier moeten goede afspraken in gemaakt
worden.

12. Brede School
Beleidsvoornemen

Doelstelling

Evaluatie

Het nemen van alle noodzakelijke stappen die nodig zijn om te komen tot een
brede school, gebaseerd op een heldere, teamgedragen visie, waarbij op
constructieve wijze samengewerkt wordt met partners van Het Palet.



Ontwikkelen visie en schoolconcept
Doorontwikkeling (naschoolse) activiteiten (sport zorg cultuur) en
organisatie passend bij een brede school.
 Opbouwen projectorganisatie brede school
Sinds 2012 biedt Het Palet onderdak aan peuterspeelzaal (PSZ) De Hummeltjes
en de jeugdafdeling van de Openbare Bibliotheek.
Omdat Het Palet vanaf 2014 opnieuw leegstand zou gaan krijgen - dan komt
vier jaar op rij een lokaal leeg te staan - moest er een tijdelijke oplossing
gevonden worden voor twee groepen voor gedurende twee/drie schooljaren.
Twee andere belangrijke MFA-partners – Nummereen en De Marnix – zijn
destijds benaderd om lokalen te kunnen/willen verhuren.
In februari 2013 bericht dat Marnix wordt opgeheven. Gebouw kwam ter
beschikking. Tussen gemeente en Palet zijn hierover onderling afspraken
gemaakt.
De directeur van Het Palet heeft namens het GBOH op 4 juni 2013 ingesproken
in de Commissie Inwoners. Na bespreking in deze Commissie heeft de
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gemeenteraad op 28 juni het besluit genomen een voorbereidingskrediet te
verstrekken voor de voortgang van de ontwikkeling van een MFA.
Vervolgstappen

Zie hiervoor beleidsvoornemen Brede school/MFA 2015-2019.

Een aantal beleidsvoornemens uit de schoolplanperiode 2011-2015 wordt doorgezet in de periode
2015-2019. Deze zijn opgenomen in bijlage 9 en 10.
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Bijlage 4

Algemene SWOT-analyse

We hebben vanuit de ontwikkelingen gedurende de vorige schoolplanperiode een
algemene SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threaths) opgesteld. In
het licht van die ontwikkelingen zijn we nagegaan:
- welke zaken we kunnen oppakken, waarbij kansen en sterke punten samenvallen;
- welke zaken we kunnen oppakken, waarbij we bedreigingen met onze sterke punten te
lijf gaan;
- welke zaken we kunnen oppakken, waarbij we zwakke punten ‘tackelen’ door kansen te
benutten;
- welke zaken kunnen we aanpakken ten einde een samenloop van eigen zwakte en
externe bedreiging te ‘tackelen’.
Soms zijn ontwikkelingen zowel als een kans als een bedreiging op te pakken.
Afhankelijk vanuit de persoon die naar een dergelijke ontwikkeling kijkt. Door met een
brede groep naar ontwikkelingen te kijken is duidelijk geworden hoe de meerderheid
tegen een bepaalde ontwikkeling aan kijkt. Op die plek is de ontwikkeling dan ook
ingeschaald. Het heeft geresulteerd in een confrontatiematrix. Dit model is op de
bladzijde hierna ingevuld met de analyse die zowel binnen het team (via de
kennisteams), als het Dico heeft plaatsgevonden. Tevens verrijkt met inzichten van
directeuren KempenKind en van een extern schoolbegeleider. Vervolgens zijn hier een
aantal thema’s uit voortgekomen waarvan wij denken dat dit de projecten zijn waarmee
we ons in de komende vier jaar als Palet bezig gaan houden om effectief in te spelen op
kansen en bedreigingen, te groeien in onze kwaliteiten en onze zwakten om te buigen.
Deze projecten zijn opnieuw aan het team voorgelegd waarbij de input van het team
weer betrokken is bij het vertalen van de thema’s in beleidsvoornemens. De belangrijkste
beleidsvoornemens (speerpunten) zijn hierna uitgewerkt volgens het format van
KempenKind waarbij gewerkt wordt met de PDCA-cirkel en het ‘smart’ formuleren van
doelen.
De meerjarenplanning 2015-2019 (zie hoofdstuk 7) geeft in een overzicht aan welke
beleidsvoornemens op welk moment gedurende de schoolplanperiode onderwerp van
ontwikkeling zijn. Deze planning wordt jaarlijks bijgesteld.
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SWOTanalyse HP

Kansen

Bedreigingen

Benutten van ontwikkeling techniek en ICT om meer af
te stemmen op aanbod richting leerling (adaptieve
software, adaptieve toetsen).¹

Gerichte aandacht voor gedrag binnen school 
evalueren gedragsprotocol + opstellen antipestbeleid.¹

De leraren evalueren constant hun functioneren.
Intervisie vindt op intensieve wijze plaats door gebruik te
maken van eigen beeldmateriaal. Leerkrachten geven
elkaar feedback. Een aantal leerkrachten is specifiek
opgeleid voor deze werkvorm. Beeldbegeleiding wordt
o.a. ingezet om de implementatie van vernieuwingen te
monitoren  borging van beeldbegeleiding.³

De leraar kan maximale energie en aandacht richten
op de leerling  keuzes maken + m.b.t.
administratieve
last
van
verantwoordingsdocumenten zoals groepsplan  alleen datgene
doen dat substantieel bijdraagt aan de kwaliteit van
het onderwijs.¹³

De linking-pin structuur (bouw - kennisteams - Dico)
zorgt voor integrale afstemming. Continueren van:
 voldoende werktijd tijdens studiedagen;
 specialisatie door kennisteams + coördinatie kennisteams door IB drie keer per jaar.³

Benutten van kansen inzake krimp Palet:
 neveninstromers, prismaklas op stichtingsniveau.
 realisatie MFA in Hapert waarin nieuw schoolgebouw wordt opgenomen.⁴

April ‘15
Sterke punten

Van brede school naar MFA op basis van visie, een
veranderend onderwijsconcept, samenwerkend met de
omgeving (sport, cultuur, zorg) met input van de good
practices van andere scholen.¹

Zwakke punten

Op basis van kritische normen HP: verdere afstemming
leerstofaanbod op onderwijsbehoeften. Ruimte voor
leerlingen om meer van persoonlijke leervragen uit te
gaan en eigen planningsmogelijkheden.³⁴

Realiseren time-out ruimte voor lln.²

Ontwikkeling talenten meer mogelijk maken door:
 vergroting leerkrachtvaardigheden (betekenisvol leren, specialisaties);
 aanpassing organisatie (ateliers, materialen, Topondernemers voor alle leerlingen).
 breed cultureel aanbod.¹³

Interne organisatie:
Leerkrachten: Bespreekpunten op de juiste plek en/
of bij de juiste persoon inbrengen.
Overlegmomenten efficiënt en effectief gebruiken.
Directie: krijgt meeste informatie via Dico en stemt
enkele keren per schooljaar af in de overleggen van
de verschillende bouwen.³⁴

Kinderen bewegen minder → gerichte aanpak m.b.t.
schoolomgeving + inroostering.¹

Versterken 1-zorgroute met aandacht voor klassenconsultatie, SVIB/beeldbegeleiding, verbeteren basisondersteuning, inzichtelijk maken kwaliteit onderwijsleerproces en betrekken ontwikkelingsperspectief bij
groepsplan.¹²⁵
Kind anders in beeld brengen door aanpassing
rapportage, afstemming hiervan met digitaal portfolio
en toegankelijk voor ouders via ouderportal.¹³⁴
Borging kwaliteit eerste oudergesprek in okt./ nov.³⁴
Meer sturing en monitoring op persoonlijke ontwikkeling
lkr. is nodig¹³⁴:
 invoering loopbaangesprekken vanaf 2015³;
 instrument/portfolio lkr. verder vormgeven via specialisaties / team op maat¹;
 binnen het programma Integraal wordt voor elke
leerkracht een vakbekwaamheidsdossier aangelegd.³

Bronvermelding: 1. Evaluatie schoolplan 2011-2015
2. Schoolondersteuningsprofiel (dec. 2013)
3. Visitatie KempenKind (april 2014)
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Beter afstemmen van verwachtingen tussen directie
en MR, tevens in relatie tot de GMR.
Directie: MR vaker betrekken bij belangrijke
beslissingen.³
HP werkt de komende schoolplanperiode van de
KempenKind-visie in ieder geval de domeinen Gids &
Begeleider en KempenKind Academie uit en vertaalt
deze naar de concrete onderwijspraktijk.³⁴

4. Vragenlijst Integraal (okt. 2014)
5. Inspectierapport (mei 2013)
67

Bijlage 5
Interne SWOT-analyse + plan van aanpak Het Palet
Hieronder zijn de belangrijkste resultaten opgenomen uit het tevredenheidsonderzoek
van oktober 2014 jl. afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. Op de onderdelen
waar we als Palet 0.2 of meer onder het landelijke gemiddelde scoorden (= aangeduid
met zwak) is een SWOT-analyse toegepast.
Oudertevredenheidspeiling (okt. 2014)
Respons
Van de 339 uitgezette vragenlijsten zijn er 166 ingevuld. Dat betekent een respons van
49 %.
Algemeen:
Als een norm van 3.0 wordt aangehouden scoort de school op alle domeinen en
onderliggende
onderwerpen
steeds
een
ruime
voldoende
bij
de
ouders.
Leerlingenondersteuning en Leefklimaat op school halen de minst hoge scores (beide een
3.3); maar nog altijd steekt dit positief af t.o.v. het landelijke gemiddelde.
De hoogste scores worden behaald binnen de domeinen Onderwijsleerproces,
Samenwerking met ouders, Organisatiemanagement en Imago.
Domeinen:
Onderwijsleerproces
-

Leefklimaat in de groep
Leerklimaat in de groep
Afstemming
Leerstofaanbod
Onderwijstijd

:
:
:
:
:

3.6
3.5
3.6
3.5
3.7

Op alle achttien vragen/stellingen m.b.t. deze onderwerpen wordt een score tussen 3.3
en 3.7 behaald. In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoren onze ouders vooral
hoog op: ‘Ouders zijn tevreden over de orde in de groep’ (3.6).
‘Ouders zijn tevreden over de lessen die de school naast lezen, taal en rekenen aanbiedt’
(3.7) en ‘Op school leren kinderen goed om te gaan met de sociale media’ (3.3).
Slechts één stelling scoort lager dan het landelijk gemiddelde: ‘Kinderen vinden de
meeste lessen leuk’ krijgt van de ouders een 3.4-waardering.
Sterk:
Ouders zijn tevreden over de orde in de groep. 3.7 – 3.5 (leefklimaat)
Ouders zijn tevreden over de lessen die de school naast lezen, taal en rekenen aanbiedt.
3.7 – 3.5 (leerstofaanbod)
Op school leren kinderen goed om te gaan met de sociale media. 3.3 – 3.1
(leerstofaanbod)
Planmatige ondersteuning
-

Leerlingenondersteuning:

3.3

Wat betreft de ondersteuning van de kinderen scoort de school op de zeven stellingen
(ruim) boven de 3.0.
Schoolplan 2015-2019 – Basisschool Het Palet

68

Hogere waarderingen vooral voor ‘Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen
die meer- of hoogbegaafd zijn extra uitdaging biedt’ (3.6 t.o.v. landelijk een 3.1) en
‘Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen met leermoeilijkheden begeleidt’
(3.4 t.o.v. landelijk een 3.2).
Een lagere waardering is er voor ‘De leerkracht gaat met ouders in gesprek om een
compleet beeld te krijgen van het kind’ (3.1 t.o.v. 3.3).
Sterk:
Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen met leermoeilijkheden begeleidt.
3.4 – 3.2
Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn
extra uitdaging biedt. 3.6 – 3.1
Zwak:
De leerkracht gaat met ouders in gesprek om een compleet beeld te krijgen van het kind.
3.1 – 3.3
Kans: Inhoudelijke invulling eerste oudergesprek in oktober. Inzet (digitaal) portfolio en
ouderportal.
Bedreiging: Draaglast leerkrachten (in balans houden). Privacy-gevoeligheid indien
ouderportal geopend wordt.
Plan van aanpak: zie beleidsvoornemens (BV) Kennisteam Kind in beeld.
Schoolcultuur
-

Leefklimaat op school:

3.3

Ouders geven met een gemiddelde 3.7-score aan dat hun kinderen ‘zich behoorlijk veilig
voelen op school’. ‘De manier van toezicht houden op de kinderen buiten de klas (3.2),
hoe kinderen met elkaar omgaan op het schoolplein’ (3.0) en ‘de wijze waarop de school
omgaat met pestgedrag’ (3.2) zijn (en blijven) aandachtspunten.

Samenwerking met ouders
-

Cultuur
Informeren

:
:

3.6
3.4

Op beide onderdelen krijgt de school een ruime voldoende: dat is fijn om te weten!
Wat hoger scoort t.o.v. het landelijke gemiddelde: ‘Ouders zijn tevreden over de
contacten die ze hebben met de school’ (3.7), ‘Ouders zijn tevreden over hoe men op
school met hen samenwerkt rondom de begeleiding van hun kind’ (3.5) en ‘De school
organiseert activiteiten die mij inzicht geven in het onderwijs op school’ (3.4).
Hoogste scores (3.8) zijn er voor ‘De begrijpelijkheid van de informatie die de school
verstrekt’ en ‘Ouders voelen zich welkom op school’. Een waardering waar we trots op
zijn!
Aandachts/ontwikkelpunten (3.1):
De tevredenheid van ouders over ‘Hoe de school hen informeert over de vorderingen van
hun kinderen’ en ‘Hoe de leerkracht hen informeert over de aanpak in de groep’.
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Zwak:
Ouders zijn tevreden over hoe de school hen informeert over de vorderingen van hun
kinderen. 3.1 – 3.3 (informeren)
Kans: Inhoudelijke invulling eerste oudergesprek in oktober. Inzet (digitaal) portfolio en
ouderportal.
Bedreiging: Draaglast leerkrachten (in balans houden). Privacy-gevoeligheid.
Plan van aanpak: zie beleidsvoornemens (BV) Kennisteam Kind in beeld.
Organisatiemanagement
-

Personeel
Huisvesting en voorz.

:
:

3.6
3.4

Een ruime voldoende scoort ‘het personeel binnen de school’ als organisatie.
Wat hoger scoort (0.2) t.o.v. het landelijke gemiddelde is de tevredenheid over ‘De
deskundigheid van de schoolleiding’ (3.7), ‘De deskundigheid van de intern begeleiders
en de zorgspecialisten van de school’ (3.6), ‘De inrichting van het schoolplein’ (3.4) en
‘De voorzieningen voor overblijven’ (3.6).
Een iets lagere waardering is er voor ‘Ouders zijn tevreden over de netheid en hygiëne
van de school’ (3.2). Dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde.
‘De voorzieningen voor voor- en naschoolse opvang’ worden door 58 ouders gewaardeerd
met gemiddeld een 3.3.
Sterk:
Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de schoolleiding. 3.7 – 3.5 (personeel)
Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de intern begeleiders en de
zorgspecialisten van de school. 3.6 – 3.4 (personeel)
Ouders zijn tevreden over de inrichting van het schoolplein. 3.4 – 3.2 (huisv. en voorz.)
Ouders zijn tevreden over de voorzieningen voor overblijven. 3.6 – 3.4 (huisv. en voorz.)
Imago
-

Presentatie
:
Resultaten onderwijs :

3.6
3.6

Op deze twee imago-onderwerpen scoort de school positief t.o.v. het landelijke
gemiddelde. Vooral bij ‘Doet wat ze belooft’ (3.6) en ‘Het bereiken van goede
leerresultaten bij de kinderen’ (3.6).
Andere positieve waarderingen zijn er m.b.t. ‘Ouders spreken positief over de school
‘(3.7), ‘De school biedt kinderen wat ouders er van verwachten’ (3.6) en ‘Het uitdragen
van haar identiteit’ (3.5).
Sterk:
De school doet wat ze belooft. 3.6 – 3.4 (presentatie)
De school bereikt goede leerresultaten bij kinderen. 3.6 – 3.4 (resultaten onderwijs)
Hoge en lage deviatie (spreiding van antwoorden):
Hoog (1.0): Geen enkele stelling scoort hierbij een 1.0 of hoger.
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Laag (0.4): ‘Ouders voelen zich welkom op school’ en ‘Ouders vinden de informatie van
de school begrijpelijk’.
N.a.v. opmerkingen:
Meerdere keren genoemd:
-

Moeilijk invullen vanwege twee of meer kinderen op school.
Moeilijk invullen vanwege korte periode op school.
Moeilijk invullen want je bent er niet bij in de klas.
Voorkeur voor een continurooster.
Persoonlijk contact aan het begin van het schooljaar wordt gemist.
Ouders van instromers pas laat eerste gesprek.
Twee rapporten in het schooljaar is te weinig.
Hygiëne toiletten laat te wensen over.
Drukke kleutergang bij brengen en halen.
Schoolgebouw is aan vernieuwing toe.
Top- school, prettige en vernieuwende school.

Schoolplan 2015-2019 – Basisschool Het Palet

71

Leerlingentevredenheidspeiling (okt. 2014)
Respons
Van de 126 vragenlijsten die zijn uitgezet onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
zijn er 120 ingevuld. Dat betekent een respons van 95.2 %.
Algemeen:
Als een norm van 3.0 wordt aangehouden scoort de school op het onderwerp
Leerstofaanbod (domein Onderwijsleerproces) een onvoldoende (2.9) bij de leerlingen
van de groepen 6, 7 en 8.
Alle onderwerpen uit de overige domeinen scoren boven die norm.
De hoogste scores worden behaald binnen het domein Imago op de onderwerpen
Presentatie (3.7) en Resultaten onderwijs (3.8).
Domeinen:
Onderwijsleerproces
-

Leefklimaat in de groep
Leerklimaat in de groep
Instructie
Afstemming
Leerstofaanbod

:
:
:
:
:

3.3
3.2
3.2
3.2
2.9

Leefklimaat in de groep: 3.3
Sterk:
De leerkracht laat kinderen nadenken over de regels in de groep. 3.5-3.1
De leerkracht begrijpt hoe kinderen zich voelen. 3.2 – 3.0
De leerkracht praat met de kinderen over hoe het gaat in de groep. 3.2 – 3.0
Leerklimaat in de groep: 3.2
---

Instructie: 3.2
---

Afstemming: 3.2
---

Leerstofaanbod: 2.9
Sterk:
Kinderen leren te zeggen hoe ze over dingen denken. 3.1 – 2.9
Kinderen leren hoe ze hun huiswerk goed kunnen maken of leren. 3.3 – 3.0
Zwak: Kinderen vinden taal leuk. 2.2 – 2.5
Kans: Leerstofaanbod beter afstemmen op onderwijsbehoeften. Ruimte voor leerlingen
om meer van persoonlijke leervragen uit te gaan en eigen planningsmogelijkheden.
Bedreiging: Opbrengsten taalonderwijs niet op niveau.
Plan van aanpak: zie beleidsvoornemens (BV) Kennisteam Taal
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Schoolcultuur
-

Leefklimaat op school
Aanvaarding

:
:

3.4
3.4

Sterk:
Leerkrachten helpen snel als er iets vervelends gebeurt. 3.6 – 3.4
Leerkrachten hebben snel in de gaten als iemand gepest wordt. 3.1 – 2.9
Pleinwachten letten er goed op of kinderen zich aan de regels houden. 3.3 – 3.0
De leerkracht praat met de kinderen over hoe ze met elkaar omgaan op het plein. 3.4 –
3.1
Organisatiemanagement
-

Huisvesting en voorzieningen:

3.3

Sterk:
Kinderen vinden dat de gangen en de wc’s netjes en schoon zijn. 3.0 – 2.7
Imago
-

Presentatie
Resultaten onderwijs

:
:

3.7
3.8

Sterk:
De school doet wat ze belooft. 3.6 – 3.4 (presentatie)
De school bereikt goede leerresultaten bij kinderen. 3.6 – 3.4 (resultaten)
Hoge en lage deviatie (spreiding van antwoorden):
Hoog (1.1): ‘Kinderen vinden rekenen leuk’ en (1.0): ‘De leerkracht geeft kinderen werk
dat ze niet te makkelijk vinden’.
Laag (0.5): ‘Kinderen vinden dat ze veel leren op school’.

N.a.v. opmerkingen:
Meerdere keren genoemd:
-

Ik vind best veel dingen makkelijk.
Minder leuke speelplaats (bovenbouw).
Meer aandacht voor ruzies in de klas en op de speelplaats.
Aardige en leuke meesters en juffen.
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Personeelstevredenheidspeiling (okt. 2014)
Respons
Van de 50 vragenlijsten die zijn uitgezet onder het personeel zijn er 39 ingevuld. Dat
betekent een respons van 78 %.
Algemeen:
……
Domeinen:
Planmatige ondersteuning
-

Organisatie en aansturing

:

3.3

:
:
:
:
:

3.4
3.3
3.0
3.1
3.7

--Schoolcultuur
-

Leefklimaat op school
Werkklimaat op school
Interne communicatie
Visiegericht
Pers. betrokkenheid

Leefklimaat op school:
---

3.4

Werkklimaat op school:

3.3

Sterk:
Er wordt doelgericht gebruik gemaakt van elkaars kennis en kwaliteiten. 3.4 – 2.9
Er is veel aandacht voor leren van en met elkaar. 3.3 – 2.9
Het is op school gewoon om elkaar aan te spreken op afspraken
verantwoordelijkheden. 3.1 – 2.9
Op school is veel ruimte voor eigen initiatief. 3.7 – 3.4
Personeelsleden leren graag nieuwe dingen, werkwijzen en inzichten. 3.5 – 3.2
Interne communicatie:

en

3.0

Sterk:
Personeelsleden zijn tevreden over de openheid waarmee er met elkaar gecommuniceerd
wordt. 3.3 – 3.1
Zwak:
Personeelsleden worden tijdig, volledig en duidelijk geïnformeerd over wat er zich
afspeelt in en rond de school. 3.0 – 3.2
Tijdens overleg spreken vrijwel alle personeelsleden hun mening uit. 2.7 – 2.9
Personeelsleden zijn tevreden over de manier waarop het personeel betrokken wordt bij
de besluitvorming. 2.9 – 3.1
Personeelsleden zijn tevreden over de kwaliteit van de overlegmomenten. 2.9 – 3.1
Kans:
Bespreekpunten op de juiste plek en/of bij de juiste persoon inbrengen.
Overlegmomenten efficiënt en effectief gebruiken. Op de hoogte blijven van inhoud
personeelsmemo, verslagen, e-mails en andere informatiebronnen.
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Directie: Meldingen serieus nemen. MR vaker betrekken bij belangrijke beslissingen.
Enkele keren per schooljaar aansluiten bij leerjaar- of bouwoverleg.
Bedreiging: Gepraat
leer/werktijd.

in

de

wandelgangen.

Miscommunicatie.

Inefficiënt

gebruik

Plan van aanpak: Directie is elk schooljaar per bouw twee keer aanwezig bij een
bouwoverleg.
Visiegericht:

3.1

Sterk: --Zwak:
Tijdens overlegmomenten staat het concreet maken van de onderwijsvisie centraal. 2.8 –
3.0
Personeelsleden worden voldoende betrokken bij de visievorming van de school. 3.1 –
3.4
Kans: De Palet-invulling van de KempenKind-visie wordt de komende schoolplanperiode
handen en voeten gegeven. Realisatie MFA in Hapert waarin nieuw schoolgebouw wordt
opgenomen.
Bedreiging: Beperking van de (financiële en fysieke) mogelijkheden om de eigen invulling
te realiseren.
Plan van aanpak: zie meerjarenplan BV 1.3 en KT Rekenen BV 5.

Persoonlijke betrokkenheid:
---

3.7

Samenwerking met ouders
-

Cultuur

:

3.5

Sterk:
Personeelsleden praten integer over ouders. 3.4 – 3.2

Organisatiemanagement
-

Personeel

:

3.2

Sterk:
De werkbelasting is acceptabel. 3.1 – 2.8 (personeel)
Zwak:
Personeelsleden zijn tevreden over de kwaliteit van de gesprekken in het kader van de
persoonlijke ontwikkeling. 3.0 – 3.3 (personeel)
Kans: In onderling overleg gesprekspunten bepalen. Na afloop gesprek terugblik op
kwaliteit en speciale aandacht voor behoeften rondom persoonlijke ontwikkeling.
Bedreiging: Aan verwachtingen kan niet worden voldaan / wordt niet voldaan.
Plan van aanpak: beleidsvoornemen nog nader te bepalen.
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-

Huisvesting en voorz.:

3.2

Sterk:
Personeelsleden zijn tevreden over hoe de netheid en hygiëne van de school is. 3.2 – 2.8
(huisv.)
Personeelsleden zijn tevreden over de inrichting van het schoolplein. 3.0 – 2.8 (huisv.)

Imago
-

Presentatie
:
Resultaten onderwijs :

3.6
3.5

Sterk:
Personeelsleden zijn tevreden over de leerresultaten die zij bij kinderen bereiken. 3.6 –
3.3
Personeelsleden zijn tevreden over de groei in sociale vaardigheden die zij bij kinderen
bereiken. 3.5 – 3.3
Personeelsleden zijn tevreden over de mate waarin de kinderen aan het eind van de
basisschool geleerd hebben om samen te werken. 3.5 – 3.3
Personeelsleden zijn tevreden over de mate waarin de kinderen aan het eind van de
basisschool geleerd hebben om zelfstandig te werken. 3.5 – 3.3
Alle hebben betrekking op Resultaten onderwijs.

Hoge en lage deviatie (spreiding van antwoorden):
Hoog (1.0): Personeelsleden zijn tevreden over de kwaliteit van de gesprekken in het
kader van de persoonlijke ontwikkeling. 3.0 – 3.3
Laag (0.2): Personeelsleden praten positief over de school. 3.9 – 3.8 en (0.4):
Personeelsleden voelen zich nauw betrokken bij de school. 3.8 – 3.8

N.a.v. opmerkingen:
---
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Bijlage 6
Externe SWOT-analyse + plan van aanpak Het Palet
N.a.v. visitatierapport KempenKind (april 2014)
Belangrijkste aanbevelingen:
• Zorg voor meer balans tussen de ambities en de draagkracht van het team. Het Palet is
een ondernemende, vernieuwende school waar het aantal vernieuwingen, en het tempo
waarin deze plaatsvinden, voor het team hoog en soms té hoog zijn. De leiding heeft
daar steeds meer oog voor en het is zaak deze lijn door te trekken. Maak duidelijke
keuzes en zorg dat vernieuwingen goed worden geïmplementeerd;
• Vergroot de sturing en monitoring op de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten.
De geboden ruimte en de stimulering zijn dik in orde, in de sturing daarop is verbetering
mogelijk. Hanteer daarvoor een bij de cultuur passende aanpak waarbij leiding en
leerkracht in een volwassen dialoog de voortgang bespreken;
• Verbeter de externe communicatie van de school, gericht op de ouders. Externe
communicatie krijgt veel aandacht op Het Palet, ouders hebben echter behoefte aan
meer inzicht in bepaalde beleidsbeslissingen en schoolontwikkelingen. Onderzoek
hiervoor eerst
wat de communicatiebehoeften van ouders (als groep) zijn en ontwikkel hiervoor beleid;
• Benader de visie van KempenKind meer als een visie die kansen biedt om, in
samenwerking tussen de KempenKind-scholen, Het Palet nog verder te versterken. Ga
dus pro-actiever om met de visie en geef de visie (gedoseerd en met behoud van de
eigen
kleur) handen en voeten. Niet alles tegelijk (daarvoor is de visie te veelomvattend) maar
stippel hiervoor een verstandige route uit;
• Gebruik de zelfevaluatie en de uitkomsten van deze visitatie als bouwstenen voor de
doorontwikkeling van de school, geïnspireerd door de visie van KempenKind.
Constateringen per normonderdeel:
1. Strategie, beleid en omgeving
1.2

Het schoolplan stemt overeen met de visie van KempenKind.
(score 2 op 4)

Sterk: Binnen visie en handelswijze Het Palet is veel overlap en zijn impliciet aanwezige
kenmerken van de KK-visie (Maatschappelijk verbinder en Open mentale instelling: open
mind, vrije geest, ‘buiten de gebaande paden’).
Zwak: (Nog) geen samenhang tussen KK-visie en schoolplan.
Kans: Nieuwe schoolplanperiode 2015-2019 biedt mogelijkheden en kansen om KK-visie
te implementeren.
Bedreiging: Inperking Palet-invulling door de KempenKind-visie.
Plan van aanpak: zie 1.6
1.4

De ouders hebben invloed op de beleidsvorming van de school en worden
behandeld als partner in de ontwikkeling van hun kind. (score 3 op 4)

Sterk: De schoolraad (SR), en de ‘schoolraad-plus’ (schoolraad met ouders van de MR),
fungeren als serieuze gesprekspartner voor het ontwikkelen van beleid en over
bijvoorbeeld de visie. De directie gebruikt de SR als kritische en meedenkende
klankbordgroep, ook tijdens het beleidsproces (de ‘keukenfase’) en bij moeilijke dossiers.
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Zwak: De meer formele kant van de medezeggenschap, de MR, functioneert stroef. De
betrokken leerkrachten geven aan dat de MR laat of niet geïnformeerd wordt en daardoor
niet de bedoelde invloed kan hebben.
Ouders zijn enigszins kritisch w.b. de communicatie over de totstandkoming van de visie
van KempenKind maar ook bijvoorbeeld over de inhoud van studiedagen en een uitleg
over het afnemen van het aantal bijzondere schoolactiviteiten (uitstapjes).
Kans: Beter afstemmen van verwachtingen tussen directie en MR, tevens in relatie tot
de GMR.
Bedreiging: --Plan van aanpak: beter afstemmen van verwachtingen tussen directie en MR, tevens in
relatie tot de GMR.
1.5

Resultaten zijn transparant en beschikbaar voor leiding, ouders en
leerlingen. (score 3 op 4)

Sterk: De resultaten op leerlingniveau zijn beschikbaar en transparant: cito-gegevens,
cognitieve gegevens, sociaal-emotionele gegevens, leerlingvolgsysteem. De rapporten
(2x per jaar) gaan mee naar huis, er zijn rapportbesprekingen.
Zwak: Lage frequentie van rapporten en rapportbesprekingen, het eerste rapportgesprek
over het kind vindt pas in januari/februari plaats. Geen ouderportal.
Kans: Digitalisering biedt kansen voor een nieuwe manier van informeren en rapporteren
(o.a. ouderportal, portfolio). Borging kwaliteit eerste oudergesprek in oktober/november.
Bedreiging: Onvrede bij ouders (en leerlingen) vanwege onverwachte of niet tijdig
gecommuniceerde resultaten.
T.a.v. ouderportal, portfolio: privacy-gevoeligheid.
Plan van aanpak: digitalisering biedt kansen voor een nieuwe manier van informeren en
rapporteren (o.a. ouderportal, portfolio). Borging kwaliteit eerste oudergesprek in
oktober/november.
1.6

De medewerkers kennen de visie en het schoolplan en dragen het uit.
(score 2 op 4)

Sterk: Het Palet heeft een duidelijk profiel en een eigen gezicht.
Zwak: Visie KempenKind is nog weinig bekend en nog zeker niet ‘van het team’.
Kans: De KempenKind-visie biedt volop mogelijkheden voor een schoolspecifieke
invulling.
Bedreiging: Visie KempenKind is top-down gelanceerd.
Plan van aanpak: school maakt eerste keuze m.b.t. kerndomeinen van de visie en
werkt beperkt aantal domeinen uit in een inspirerend Palet-verhaal: KempenKind
Academie en Gids & Begeleider. Binnen de schoolplanperiode 15-19 komen alle domeinen
aan bod.
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2.

Organisatie en processen

2.2

De taakverdeling binnen de school is zodanig dat de leraar maximale
energie en aandacht kan richten op de leerling. (score 2 op 4)

Sterk: Gemotiveerd team. De taakverdeling binnen de school is goed en helder, en laat
ruimte voor professionele inbreng en eigen verantwoordelijkheid van de leerkrachten. De
kennisteams spelen een positieve en steeds grotere rol in de onderwijsvernieuwingen, die
dus vanuit de leerkrachten worden gevoed.
Zwak: Leerkrachten geven aan dat ze steeds meer (verantwoordings-) taken erbij
krijgen, en dat er veel vergaderingen plaatsvinden, waardoor ze soms onvoldoende tijd
kunnen besteden aan met name de zorgleerlingen.
Kans: Het Dico onderzoekt m.b.v. de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek (afname
oktober 2014) hoe een en ander beter georganiseerd kan worden. Vanuit de
verschillende bouwen wordt meegedacht over verbeterpunten.
Bedreiging: Het aantal vernieuwingen en het tempo waarin deze ingevoerd moeten zijn.
Voor de leerkrachten betekent dit een forse werkdruk. Bovendien worden sommige
vernieuwingen als ‘opgelegd’ beschouwd (door overheid, of door KempenKind). Dus:
draaglast van leerkrachten in balans houden.
Plan van aanpak: keuzes maken + m.b.t. administratieve last van verantwoordingsdocumenten zoals groepsplan  alleen datgene doen dat substantieel bijdraagt aan de
kwaliteit van het onderwijs.
2.5

De karaktereigenschappen zoals geformuleerd in de visie, vormen een
expliciet onderdeel van het wervings- en aannamebeleid. (score 2 op 4)

Sterk: Gemotiveerd team. Volop mogelijkheden tot ontplooiing. Eigenschappen als
samenwerken, vernieuwend zijn en zelfstandigheid worden gestimuleerd.
Zwak: Deelname aan individuele scholing is vrijblijvend. Implementatie van gezamenlijke
teamscholing kent geen sturing.
Kans: Ruimte voor professioneel werkklimaat.
persoonlijke ontwikkeling. Sturing op scholing.

Scholing

vanuit

visie,

beleid

en

Bedreiging: Draaglast van leerkrachten in balans houden.
Plan van aanpak: geen prioriteit 2015-2019
3.

Leiderschap en aansturing

3.1

De directeur evalueert periodiek zijn/haar eigen functioneren.
(score 3 op 4)

Sterk: De directeur staat open voor feedback, vraagt hier ook naar
(functioneringsgesprekken, Dico/MT, SR+, College van Bestuur) en stelt zich kwetsbaar
op. De directeur, en alle leden van het Dico, hebben een eigen persoonlijk ontwikkelplan.
De voortgang hierop wordt jaarlijks geëvalueerd. Het Dico volgt zo’n 4x per jaar
specifieke, gerichte managementtraining en wordt daarin begeleid door een externe
trainer/adviseur.
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Zwak: --Kans: Terugloop leerlingenaantal vraagt om inventieve en creatieve oplossingen van de
directie om faciliteiten en onderwijskwaliteit te behouden. Samenwerking en overleg met
diverse partners biedt wellicht onverwachte mogelijkheden.
Bedreiging: --Plan van aanpak: drie keer per jaar individueel gesprek tussen CvB en directeur +
functioneringsgesprek met CvB.
Directeur is lid van klankbordgroep GBOH, klankbordgroep Rythovius College en maakt
deel uit van diverse onderwijs-gerelateerde netwerken.
3.4

Er wordt expliciet inbreng gevraagd van de medewerkers bij het maken
en evalueren/bijstellen van het school-/jaarplan. (score 3 op 4)

Sterk: Leerkrachten evalueren vanuit de kennisteams (deelname vanuit specialisme) hun
voorgenomen plannen en stellen nieuwe plannen op. Bij het betrekken van medewerkers
wordt sterk naar talent gekeken (bijvoorbeeld cultuur, taal, algemeen beleid). De linkingpin structuur (bouw - kennisteams - Dico) zorgt voor integrale afstemming.
Zwak: De leerkrachten ervaren een afstand tussen leiding en ‘werkvloer’; signalen
dringen wel door maar soms duurt het even.
Kans: De leerkrachten ervaren dat er steeds meer oor is voor hun signalen, bijvoorbeeld
over de werkdruk en het te grote tempo van vernieuwen. Tijdens studiedagen wordt tijd
ingeruimd voor het implementeren van vernieuwingen en zelfwerkzaamheid. Het
samenstellen van groepsplannen en groepsoverzichten wordt steeds kritisch getoetst in
relatie tot tijdsinvestering, inhoud, effectiviteit en efficiency.
Bedreiging: Draaglast van leerkrachten in balans houden.
Plan van aanpak: - voldoende werktijd tijdens studiedagen (52 u.  + 50 % werktijd)
- specialisatie door kennisteams
- vier i.p.v. drie bouwen + doorstroom bouwcoördinatie
3.7

In de gesprekscyclus tussen medewerkers en leiding is expliciete
aandacht
voor de karaktereigenschappen zoals geformuleerd in de
visie. (score 3 op 4)

Sterk: De directie stuurt, o.a. in de gesprekscyclus, heel expliciet op een aantal
karaktereigenschappen zoals samenwerken, ondernemen, om kunnen gaan met
professionele ruimte, kritisch vermogen en flexibiliteit.
Zwak: --Kans: De karaktereigenschappen geformuleerd in de visie zijn nog geen expliciet
onderdeel van de aansturing.
Bedreiging: --Plan van aanpak: niet
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3.8

De directie stimuleert continue het gewenst gedrag, zoals geformuleerd
in de karaktereigenschappen van KempenKind. Medewerkers die zich
hieraan niet conformeren, evenals aan de koers of het school-/jaarplan,
worden daar expliciet op aangesproken. (score 2 op 4)

Sterk: --Zwak: --Kans: Het stimuleren van gewenst gedrag gebeurt in eerste instantie vanuit de
bouwcoördinatoren en de Interne Begeleiding. Hetzelfde geldt voor het aanspreken op
dat gedrag. Als er escalatie plaatsvindt komt dit bij de directie terecht.
De karaktereigenschappen geformuleerd in de visie zijn nog geen expliciet onderdeel van
de aansturing.
Bedreiging: --Plan van aanpak: niet
4.

De leraar

4.1

De leraren evalueren constant hun functioneren (o.a. 360° feedback,
collegiale consultatie). (score 3 op 4)

Sterk: Intervisie vindt op intensieve wijze plaats door gebruik te maken van eigen
beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal wordt door leerkrachten ingebracht en in kleine,
gemengde groepen (gemengd qua leerjaren) besproken. Leerkrachten geven elkaar
vervolgens feedback. Het werken in gemengde groepen wordt gewaardeerd. Een aantal
leerkrachten is specifiek opgeleid voor deze werkvorm (beeldbegeleiding).
Zwak: --Kans: De resultaten die het instrument Insights Discovery (afname in sept. 2014) heeft
opgeleverd worden ingezet om elkaar feedback te geven. Beeldbegeleiding wordt o.a.
ingezet om de implementatie van vernieuwingen te monitoren.
Bedreiging: --Plan van aanpak: borging van beeldbegeleiding
4.3

De persoonlijke ontwikkeling van leraren en overige medewerkers is
afgestemd op de visie van KempenKind en op het Schoolontwikkelplan.
(score 2 op 4)

Sterk: Voor persoonlijke ontwikkeling wordt door Het Palet veel ruimte en kansen
geboden.
Zwak: Meer sturing en monitoring op persoonlijke ontwikkeling is nodig: wordt de
gewenste persoonlijke ontwikkeling ook echt bereikt en gaan medewerkers ook
daadwerkelijk de gewenste kant op?
Kans: Binnen het programma Integraal – onderdeel van ParnasSys – wordt een actueel
kwaliteit management systeem gevuld en onderhouden. Hierin wordt voor elke leerkracht
een vakbekwaamheidsdossier aangelegd. Aansturing gebeurt op stichtingsniveau en
wordt afgestemd op de visie van KempenKind.
Schoolspecifieke invulling op onderdelen is wellicht mogelijk.
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Bedreiging: Door het ontbreken van sturing en monitoring op persoonlijke ontwikkeling
haken mensen af tijdens de implementatie van vernieuwingen of gedurende het
veranderproces waar het moderne onderwijs voortdurend mee te maken heeft.
Plan van aanpak: invoering loopbaangesprekken vanaf 2015
4.7

De leraar weet aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
(score 3 op 4)

Sterk: Hierin is de Interne Begeleiding op Het Palet de spil. Aansluiting op de
onderwijsbehoeften gebeurt via de 1-zorgroute, de groepsplannen (waarvoor momenteel
meer tijd beschikbaar is, in o.a. de studiedagen) en via het maatwerkaanbod voor
zorgleerlingen, de neveninstromers en het Prisma-concept (meer- en hoogbegaafde
leerlingen).
Zwak: --Kans: Inzet diverse (software)programma’s die uitdaging bieden aan kinderen die meer
aan kunnen op verschillende gebieden. Tegemoet komen aan talentontwikkeling,
ontwikkeling van meervoudige intelligenties o.a. door inzet atelierwerk, contractwerk.
Inzet (digitaal) leerlingenportfolio.
Bedreiging: --Plan van aanpak: niet
5.

Cultuur en gedrag

5.2

De leiding draagt de karaktereigenschappen uit, stuurt hier op en spreekt
medewerkers hier op aan. (score 2 op 4)

Voor dit onderdeel verwijzen we naar de toelichting op onderdeel 1.6.
5.7

Feedback geven wordt gestimuleerd en vindt op elk niveau plaats. (score 3
op 4)

Sterk: Feedback geven wordt gestimuleerd en past heel goed in de open cultuur van Het
Palet. De directie draagt deze openheid uit en stimuleert het kritisch vermogen van
medewerkers, ouders en belanghebbenden. De intervisie-methode is sterk. Zie ook 4.1.
Zwak: --Kans: De resultaten die het instrument Insights Discovery (afname in sept. 2014) heeft
opgeleverd kunnen worden ingezet om elkaar feedback te geven. Beeldbegeleiding kan
o.a. worden ingezet om de implementatie van vernieuwingen te monitoren. Het geven
van feedback – maar ook van feed up en feed forward – kan hiervan een wezenlijk
onderdeel vormen. Dit kan zowel op leerkracht- als leerlingenniveau worden toegepast.
Bedreiging: --Plan van aanpak: borging van beeldbegeleiding (zie 4.1)
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5.8

De cultuur wordt gekenmerkt door kennisdelen en uitwisseling tijdens
formele en informele contactmomenten. (score 4 op 4)

Sterk: Afstemming, kennisdeling en uitwisseling vinden volop plaats binnen Het Palet. Er
zijn de studiedagen, er is aandacht voor speciale thema’s (bijv. de grote rekendag) en er
zijn informele bijeenkomsten (bijv. Rots en Water). De structuur staat stevig.
Operationele afstemming vindt vooral binnen de leerjaren en in de kennisteams plaats.
Zwak: --Kans: --Bedreiging: Door de omvang van de school en de matrix-achtige structuur (kennisteams,
bouwen en leerjaren) is er behoorlijk wat afstemming nodig.
Plan van aanpak: coördinatie kennisteams door IB drie keer per jaar.
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Bijlage 7

Schoolprofielen (n.a.v. vragenlijsten Integraal)

Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot verschillende thema’s zijn
profielen samengesteld. (NB: Zie voor uitleg afkortingen de tabel onder de profielen op
blz. 89).
Vragenlijst: planmatige ondersteuning
Indicator

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

De leerkracht volgt met behulp van toetsen
en observatie-instrumenten systematisch de
ontwikkeling van alle kinderen.

3.8

0.6

Waarnemen en begrijpen - PO - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht signaleert tijdig voorsprong
en achterstand in ontwikkeling van
kinderen.

3.7

0.5

Waarnemen en begrijpen - PO - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht geeft logische verklaringen
voor de ontwikkeling van resultaten.

3.4

0.5

Waarnemen en begrijpen - PO - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht heeft per kind inzicht in de
stimulerende en belemmerende factoren
met betrekking tot de ontwikkeling.

3.5

0.5

Waarnemen en begrijpen - PO - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht stelt de onderwijsbehoeften
van de kinderen vast.

3.6

0.5

Waarnemen en begrijpen - PO - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht laat ouders actief meedenken
over de begeleiding van hun kind in de
groep.

3.2

0.5

Waarnemen en begrijpen - PO - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht gebruikt analyses waar
mogelijk voor de aanpak op groepsniveau.

3.5

0.6

Waarnemen en begrijpen - PO - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht volgt met behulp van toetsen
en observatie-instrumenten systematisch de
ontwikkeling van alle kinderen.

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

De leerkracht signaleert tijdig voorsprong
en achterstand in ontwikkeling van
kinderen.

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

De leerkracht geeft logische verklaringen
voor de ontwikkeling van resultaten.

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

De leerkracht heeft per kind inzicht in de
stimulerende en belemmerende factoren
met betrekking tot de ontwikkeling.

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

De leerkracht stelt de onderwijsbehoeften
van de kinderen vast.

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

De leerkracht laat ouders actief meedenken
over de begeleiding van hun kind in de
groep.

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

De leerkracht gebruikt analyses waar
mogelijk voor de aanpak op groepsniveau.

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

De leerkracht formuleert meetbare,
uitdagende doelen die passen bij de
leerlingenkenmerken.

3.5

0.5

Planmatig handelen - PO - SF - 27/10/14
- R:31

Analyses leiden tot beredeneerde keuzes
met betrekking tot aanbod, instructie,
verwerking en leertijd.

3.5

0.5

Planmatig handelen - PO - SF - 27/10/14
- R:31

De ontwikkelingsperspectieven, groeps- en
hulpplannen zijn van hoge kwaliteit.

3.1

0.6

Planmatig handelen - PO - SF - 27/10/14
- R:31

Bewaakt de voortgang van
ontwikkelingsperspectieven, groeps- en
hulpplannen.

3.4

0.7

Planmatig handelen - PO - SF - 27/10/14
- R:31
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Evaluatie door de leerkracht leidt tot
onderbouwde keuzes voor het vervolg.

3.7

0.5

Planmatig handelen - PO - SF - 27/10/14
- R:31

De leerkracht bereikt dat leerlingen
‘eigenaar’ zijn van hun handelingsplan.

2.6

0.8

Planmatig handelen - PO - SF - 27/10/14
- R:31

De leerkracht formuleert meetbare,
uitdagende doelen die passen bij de
leerlingenkenmerken.

Planmatig handelen - PO - SF

Analyses leiden tot beredeneerde keuzes
met betrekking tot aanbod, instructie,
verwerking en leertijd.

Planmatig handelen - PO - SF

De ontwikkelingsperspectieven, groeps- en
hulpplannen zijn van hoge kwaliteit.

Planmatig handelen - PO - SF

Bewaakt de voortgang van
ontwikkelingsperspectieven, groeps- en
hulpplannen.

Planmatig handelen - PO - SF

Evaluatie door de leerkracht leidt tot
onderbouwde keuzes voor het vervolg.

Planmatig handelen - PO - SF

De leerkracht bereikt dat leerlingen
‘eigenaar’ zijn van hun handelingsplan.

Planmatig handelen - PO - SF

De school zorgt voor een samenhangend
systeem van genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de
ontwikkeling van de leerlingen.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider implementeert criteria
en richtlijnen m.b.t. het bieden van extra
ondersteuning.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De school hanteert een sluitende
ondersteunings- en zorgaanpak voor
leerlingen met dyslexie.

3.8

0.4

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De school hanteert een sluitende
ondersteunings- en zorgaanpak voor
leerlingen met dyscalculie.

3.4

0.8

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De school is in staat vroegtijdig leeropgroei en opvoedproblemen te signaleren.

3.8

0.4

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De school hanteert een sluitende aanpak op
sociale veiligheid en gedragsproblemen.

3.2

0.4

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De school hanteert een adequaat protocol
voor medische handelingen.

3.6

0.5

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider implementeert criteria
en richtlijnen m.b.t. het opstellen en
uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider Implementeert
criteria en richtlijnen om een
ononderbroken ontwikkeling van kinderen
te bevorderen.

3.6

0.5

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider evalueert
systematisch de kwaliteit van de uitvoering
van waarnemen, begrijpen, plannen,
handelen en evalueren.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider ondersteunt
leerkrachten systematisch in de fasen van
waarnemen, begrijpen, plannen, handelen
en evalueren.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider implementeert
richtlijnen en procedures om goede
samenwerking met ouders/verzorgers over
de begeleiding van het kind te realiseren.

3.6

0.5

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5
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De interne begeleider bereikt dat
leerkrachten zichzelf als
eerstverantwoordelijke zien van de
ondersteuning aan al hun leerlingen.

3.6

0.5

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider heeft de vereiste
administratie stipt op orde.

3.4

0.5

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De school zorgt voor een samenhangend
systeem van genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de
ontwikkeling van de leerlingen.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider implementeert criteria
en richtlijnen m.b.t. het bieden van extra
ondersteuning.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school hanteert een sluitende
ondersteunings- en zorgaanpak voor
leerlingen met dyslexie.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school hanteert een sluitende
ondersteunings- en zorgaanpak voor
leerlingen met dyscalculie.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school is in staat vroegtijdig leeropgroei en opvoedproblemen te signaleren.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school hanteert een sluitende aanpak op
sociale veiligheid en gedragsproblemen.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school hanteert een adequaat protocol
voor medische handelingen.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider implementeert criteria
en richtlijnen m.b.t. het opstellen en
uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider Implementeert
criteria en richtlijnen om een
ononderbroken ontwikkeling van kinderen
te bevorderen.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider evalueert
systematisch de kwaliteit van de uitvoering
van waarnemen, begrijpen, plannen,
handelen en evalueren.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider ondersteunt
leerkrachten systematisch in de fasen van
waarnemen, begrijpen, plannen, handelen
en evalueren.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider implementeert
richtlijnen en procedures om goede
samenwerking met ouders/verzorgers over
de begeleiding van het kind te realiseren.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider bereikt dat
leerkrachten zichzelf als
eerstverantwoordelijke zien van de
ondersteuning aan al hun leerlingen.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider heeft de vereiste
administratie stipt op orde.

Organisatie en aansturing - PO - SF

Externe contacten worden benut om
kinderen een ononderbroken ontwikkeling
te bieden.

3.6

0.5

Samenwerking met externen - PO - SF 27/10/14 - R:5

Expertise vanuit het netwerk wordt benut
om de ondersteuningscapaciteit van de
school te vergroten.

3.6

0.5

Samenwerking met externen - PO - SF 27/10/14 - R:5

Externe contacten worden benut om
kinderen een ononderbroken ontwikkeling
te bieden.
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Expertise vanuit het netwerk wordt benut
om de ondersteuningscapaciteit van de
school te vergroten.

Samenwerking met externen - PO - SF

De leerkrachten volgen en analyseren
systematisch de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen. (2009-7.2)

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

De school signaleert vroegtijdig welke
leerlingen bijzondere zorg nodig hebben.
(2009-8.1)

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

Op basis van een analyse van de
verzamelde gegevens bepaalt de school de
aard van de zorg voor de leerlingen.
(2009-8.2)

Planmatig handelen - PO - SF

De school voert de zorg planmatig uit.
(2009-8.3*)

Planmatig handelen - PO - SF

De school evalueert regelmatig de effecten
van de zorg. (2009-8.4)

Planmatig handelen - PO - SF

De school gebruikt een samenhangend
systeem van genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen. (2009-7.1*)

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school stelt bij plaatsing (of indien
nodig) voor leerlingen een
ontwikkelingsperspectief vast. (2009 S7.3)

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school volgt of de leerlingen zich
ontwikkelen conform het
ontwikkelingsperspectief en maakt naar
aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.
(2009-S7.4)

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school zoekt de structurele
samenwerking met ketenpartners waar
noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden.
(2009-8.5)

Samenwerking met externen - PO - SF

Leerkrachten zijn tevreden over de
ondersteuning die de kinderen geboden
wordt.

3.4

0.6

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:31

Leerkrachten zijn tevreden over de
aansturing van de leerlingondersteuning.

3.4

0.6

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:31

Leerkrachten zijn tevreden over de manier
waarop zij ondersteund worden om
kinderen goed te begeleiden.

3.3

0.7

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:31

Leerkrachten zijn tevreden over de manier
waarop zij ondersteund worden om de
onderwijsbehoeften vast te stellen.

3.4

0.6

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:31

Leerkrachten zijn tevreden over hoe zij
ondersteund worden om planmatig te
werken.

3.3

0.6

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht begrijpt wat het kind nodig
heeft.

3.4

0.7

Leerlingenondersteuning - PO - SF 27/10/14 - R:163

De leerkracht komt direct in actie wanneer
kinderen extra begeleiding nodig hebben.

3.4

0.8

Leerlingenondersteuning - PO - SF 27/10/14 - R:138

De leerkracht gaat met ouders in gesprek
om een compleet beeld te krijgen van het
kind.

3.1

0.9

Leerlingenondersteuning - PO - SF 27/10/14 - R:152

De leerkracht denkt samen met de ouders
na over wat de beste begeleiding is voor
hun kind.

3.3

0.9

Leerlingenondersteuning - PO - SF 27/10/14 - R:142
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Ouders zijn tevreden over hoe men op
school kinderen met leermoeilijkheden
begeleidt.

3.4

0.8

Leerlingenondersteuning - PO - SF 27/10/14 - R:111

Ouders zijn tevreden over hoe men op
school kinderen met gedragsmoeilijkheden
begeleidt.

3.1

0.9

Leerlingenondersteuning - PO - SF 27/10/14 - R:101

Ouders zijn tevreden over hoe men op
school kinderen die meer- of hoogbegaafd
zijn extra uitdaging biedt.

3.6

0.7

Leerlingenondersteuning - PO - SF 27/10/14 - R:102

De school informeert ouders optimaal over
de ontwikkeling van hun kind.

3.5

0.5

Informeren - SMO - SF - 27/10/14 - R:2

De school informeert ouders optimaal over
de ontwikkeling van hun kind.

Informeren - SMO - SF

Personeelsleden zijn tevreden over de wijze
waarop ouders actief betrokken worden bij
de ondersteuning van hun kind.

3.5

0.6

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:40

Ouders zijn tevreden over hoe men op
school met hen samenwerkt rondom de
begeleiding van hun kind.

3.5

0.6

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:141

Ouders zijn tevreden over de deskundigheid
van de intern begeleiders en de
zorgspecialisten van de school.

3.6

0.5

Personeel - OM - SF - 27/10/14 - R:105

Leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar
hun mogelijkheden.

4.0

0.0

Resultaten onderwijs - IM - SF - 27/10/14
- R:2

Leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar
hun mogelijkheden.

Resultaten onderwijs - IM - SF

Leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar
hun mogelijkheden. (2009-1.4)

Resultaten onderwijs - IM - SF

LEGENDA
Domein

Vragenlijsttype

OLP

Onderwijsleerproces

ZE

Zelfevaluatievragenlijst

PO

Planmatige ondersteuning

AUD

Auditorenvragenlijst

SC

Schoolcultuur

INS

Inspectievragenlijst

SMO

Samenwerking met Ouders

PTP

Personeelstevredenheidspeiling

KM

Kwaliteitsmanagement

OTP

Oudertevredenheidspeiling

OM

Organisatiemanagement

LTP

Leerlingtevredenheidspeiling

IM

Imago

Domein (o)

Domein (o)

OLP (o)

Onderwijsleerproces

IC (o)

Interne communicatie

SK (o)

Schoolklimaat

CMO (o)

Communicatie met ouders

LA (o)

Leerstofaanbod

CME (o)

Contacten met externen

OT (o)

Onderwijstijd

SO (o)

Schoolontwikkeling

ZEB (o)

Zorg en begeleiding

OB (o)

Organisatiebeleid

KZ (o)

Kwaliteitszorg

IM (o)

Imago

Schoolplan 2015-2019 – Basisschool Het Palet

88

Vragenlijst: Zorg voor kwaliteit
Indicator

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

De school zorgt voor een samenhangend
systeem van genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de
ontwikkeling van de leerlingen.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider evalueert
systematisch de kwaliteit van de uitvoering
van waarnemen, begrijpen, plannen,
handelen en evalueren.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De interne begeleider ondersteunt
leerkrachten systematisch in de fasen van
waarnemen, begrijpen, plannen, handelen
en evalueren.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De school zorgt voor een samenhangend
systeem van genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de
ontwikkeling van de leerlingen.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider evalueert
systematisch de kwaliteit van de uitvoering
van waarnemen, begrijpen, plannen,
handelen en evalueren.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De interne begeleider ondersteunt
leerkrachten systematisch in de fasen van
waarnemen, begrijpen, plannen, handelen
en evalueren.

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school gebruikt een samenhangend
systeem van genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen. (2009-7.1*)

Organisatie en aansturing - PO - SF

De school verzamelt systematisch informatie
over de kenmerken van de
leerlingenpopulatie.

3.0

0.0

Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school stemt het onderwijsleerproces af
op de kenmerken van de
leerlingenpopulatie.

2.5

0.5

Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school evalueert het functioneren van
oud-leerlingen in het vervolgonderwijs.

3.0

1.0

Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school verzamelt systematisch informatie
over de kenmerken van de
leerlingenpopulatie.

Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF

De school stemt het onderwijsleerproces af
op de kenmerken van de
leerlingenpopulatie.

Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF

De school evalueert het functioneren van
oud-leerlingen in het vervolgonderwijs.

Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF

De school stelt doelen op het gebied van
schoolontwikkeling.

3.5

0.5

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school analyseert systematisch het
onderwijsleerproces.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school analyseert systematisch de
leerlingresultaten.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school plant ieder jaar activiteiten in om
de kwaliteit van het onderwijs te borgen en
te verbeteren.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF 27/10/14 - R:2
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De school onderzoekt systematisch de
effecten van de genomen
verbetermaatregelen.

3.5

0.5

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school bereikt dat kwaliteitsmanagement
een zaak is van het hele team.

3.5

0.5

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school communiceert op gezette tijden
over de kwaliteit van het onderwijs met alle
personen en groepen die bij de school
betrokken zijn.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF 27/10/14 - R:2

De school stelt doelen op het gebied van
schoolontwikkeling.

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school analyseert systematisch het
onderwijsleerproces.

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school analyseert systematisch de
leerlingresultaten.

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school plant ieder jaar activiteiten in om
de kwaliteit van het onderwijs te borgen en
te verbeteren.

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school onderzoekt systematisch de
effecten van de genomen
verbetermaatregelen.

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school bereikt dat kwaliteitsmanagement
een zaak is van het hele team.

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school communiceert op gezette tijden
over de kwaliteit van het onderwijs met alle
personen en groepen die bij de school
betrokken zijn.

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school heeft inzicht in de
onderwijsbehoeften van haar
leerlingenpopulatie. (2009-9.1)

Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF

De school evalueert jaarlijks systematisch
de resultaten van de leerlingen. (2009-9.2)

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school evalueert regelmatig het
onderwijsleerproces. (2009-9.3)

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school werkt planmatig aan
verbeteractiviteiten. (2009-9.4)

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school borgt de kwaliteit van het
onderwijsleerproces. (2009-9.5)

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

De school verantwoordt zich aan haar
belanghebbenden over de gerealiseerde
onderwijskwaliteit. (2009-9.6)

Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF

Vragenlijst: Sociale veiligheid
Indicator

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

De leerkracht biedt kinderen structuur.

3.9

0.3

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht versterkt positief gedrag van
kinderen.

3.9

0.3

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht bereikt een positieve
onderlinge omgang bij de kinderen in de
groep.

3.6

0.5

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht creëert in de groep een
klimaat waarin kinderen elkaar helpen.

3.8

0.4

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31
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De leerkracht werkt met de groep
doelgericht aan het realiseren van een
positief groepsklimaat.

3.9

0.3

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht biedt kinderen structuur.

Leefklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht versterkt positief gedrag van
kinderen.

Leefklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht bereikt een positieve
onderlinge omgang bij de kinderen in de
groep.

Leefklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht creëert in de groep een
klimaat waarin kinderen elkaar helpen.

Leefklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht werkt met de groep
doelgericht aan het realiseren van een
positief groepsklimaat.

Leefklimaat in de groep - OLP - SF

Kinderen hebben het naar hun zin in de
groep.

3.7

0.5

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:166

Ouders zijn tevreden over de orde in de
groep.

3.6

0.6

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:162

Ouders zijn tevreden over de omgang
tussen kinderen in de groep.

3.3

0.7

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:166

Kinderen hebben het naar hun zin in de
groep.

3.5

0.7

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:201

De leerkracht kan goed orde houden.

3.4

0.6

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:201

De leerkracht laat kinderen nadenken over
de regels in de groep.

3.5

0.7

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:198

Er gebeuren weinig vervelende dingen in
hun groep.

2.8

0.8

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:201

Kinderen in de groep doen aardig tegen
elkaar.

3.1

0.7

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:199

In de groep hoort iedereen erbij.

3.4

0.7

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:201

De leerkracht praat met de kinderen over
hoe het gaat in de groep.

3.2

0.9

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:194

De school hanteert een sluitende aanpak op
sociale veiligheid en gedragsproblemen.

3.2

0.4

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

De school hanteert een sluitende aanpak op
sociale veiligheid en gedragsproblemen.

Organisatie en aansturing - PO - SF

Er is een klimaat waarin iedereen zich veilig
voelt.

3.5

0.5

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

Er is een cultuur waarin iedereen zich
gewaardeerd voelt.

4.0

0.0

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

Onderlinge interacties verlopen overwegend
positief.

4.0

0.0

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

Incidenten die betrekking hebben op welzijn
komen slechts bij hoge uitzondering voor.

3.0

1.0

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

Pestgedrag komt slechts bij hoge
uitzondering voor.

3.0

1.0

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

Er is een klimaat waarin iedereen zich veilig
voelt.

Leefklimaat op school - SC - SF

Er is een cultuur waarin iedereen zich
gewaardeerd voelt.

Leefklimaat op school - SC - SF

Onderlinge interacties verlopen overwegend
positief.

Leefklimaat op school - SC - SF
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Incidenten die betrekking hebben op welzijn
komen slechts bij hoge uitzondering voor.

Leefklimaat op school - SC - SF

Pestgedrag komt slechts bij hoge
uitzondering voor.

Leefklimaat op school - SC - SF

De school realiseert open communicatie.

3.5

0.5

Interne communicatie - SC - SF 27/10/14 - R:2

De school realiseert open communicatie.

Interne communicatie - SC - SF

De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig
op school. (2009-4.2)

Leefklimaat op school - SC - SF

Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig
op school. (2009-4.3)

Leefklimaat op school - SC - SF

De school heeft inzicht in de
veiligheidsbeleving van leerlingen en
personeel en in de incidenten die zich op
het gebied van sociale veiligheid op de
school voordoen. (2009-4.4)

Leefklimaat op school - SC - SF

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht
op het voorkomen van incidenten in en om
de school. (2009-4.5)

Leefklimaat op school - SC - SF

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht
op de afhandeling van incidenten in en om
de school. (2009-4.6)

Leefklimaat op school - SC - SF

Het personeel van de school zorgt ervoor
dat de leerlingen op een respectvolle manier
met elkaar en anderen omgaan. (2009-4.7).

Leefklimaat op school - SC - SF

De sfeer op school draagt positief bij aan
het welbevinden.

3.5

0.7

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden voelen zich veilig op
school.

3.8

0.5

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over de rust
en orde op school.

3.2

0.5

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over het
toezicht dat er is op de kinderen buiten de
groep.

3.1

0.7

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over hoe ze
er in slagen pesten te voorkomen.

3.0

0.5

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over de
openheid waarmee er met elkaar
gecommuniceerd wordt.

3.3

0.7

Interne communicatie - SC - SF 27/10/14 - R:40

Tijdens overleg spreken vrijwel alle
personeelsleden hun mening uit.

2.8

0.8

Interne communicatie - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over de
communicatie tussen de schoolleiding en
het personeel.

3.2

0.8

Interne communicatie - SC - SF 27/10/14 - R:40

Kinderen voelen zich veilig op school.

3.7

0.5

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:166

Ouders zijn tevreden over de manier
waarop er buiten de klas toezicht op
kinderen wordt gehouden.

3.2

0.8

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:161

Ouders zijn tevreden over hoe kinderen op
het schoolplein met elkaar omgaan.

3.0

0.8

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:160

Ouders zijn tevreden over de wijze waarop
de school omgaat met pestgedrag.

3.2

0.8

Leefklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:149

Kinderen voelen zich veilig op school.

3.5

0.7

Leefklimaat op school - SC - SF 29/10/14 - R:199

Leerkrachten helpen snel als er iets
vervelends gebeurt.

3.6

0.6

Leefklimaat op school - SC - SF 29/10/14 - R:200
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Leerkrachten hebben snel in de gaten als
iemand gepest wordt.

3.1

0.8

Leefklimaat op school - SC - SF 29/10/14 - R:197

Kinderen vinden het fijn op het plein.

3.3

0.8

Leefklimaat op school - SC - SF 29/10/14 - R:201

Pleinwachten letten er goed op of kinderen
zich aan de regels houden.

3.3

0.8

Leefklimaat op school - SC - SF 29/10/14 - R:196

De leerkracht praat met de kinderen over
hoe ze met elkaar omgaan op het plein.

3.4

0.7

Leefklimaat op school - SC - SF 29/10/14 - R:199

Kinderen hebben voldoende vrienden en
vriendinnen op school.

3.7

0.6

Aanvaarding - SC - SF - 29/10/14 R:200

Kinderen durven makkelijk iets te vragen in
hun groep.

3.2

0.9

Aanvaarding - SC - SF - 29/10/14 R:201

Kinderen doen meestal aardig tegen elkaar.

3.4

0.7

Aanvaarding - SC - SF - 29/10/14 R:200

Kinderen helpen elkaar meestal graag.

3.3

0.7

Aanvaarding - SC - SF - 29/10/14 R:197

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

3.2

0.5

Waarnemen en begrijpen - PO - SF 27/10/14 - R:31

Vragenlijst: Ouderparticipatie
Indicator

De leerkracht laat ouders actief meedenken
over de begeleiding van hun kind in de
groep.
De leerkracht laat ouders actief meedenken
over de begeleiding van hun kind in de
groep.
De interne begeleider implementeert
richtlijnen en procedures om goede
samenwerking met ouders/verzorgers over
de begeleiding van het kind te realiseren.

Waarnemen en begrijpen - PO - SF

3.6

0.5

De interne begeleider implementeert
richtlijnen en procedures om goede
samenwerking met ouders/verzorgers over
de begeleiding van het kind te realiseren.

Organisatie en aansturing - PO - SF 27/10/14 - R:5

Organisatie en aansturing - PO - SF

De leerkracht gaat met ouders in gesprek
om een compleet beeld te krijgen van het
kind.

3.1

0.9

Leerlingenondersteuning - PO - SF 27/10/14 - R:152

Personeel en ouders werken gemotiveerd
samen.

3.0

1.0

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:2

Ouders voelen zich serieus genomen.

4.0

0.0

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:2

Er wordt integer over ouders gesproken.

4.0

0.0

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:2

De school biedt ouders mogelijkheden tot
inspraak of meebeslissen.

4.0

0.0

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:2

Personeel en ouders werken gemotiveerd
samen.

Cultuur - SMO - SF

Ouders voelen zich serieus genomen.

Cultuur - SMO - SF

Er wordt integer over ouders gesproken.

Cultuur - SMO - SF

De school biedt ouders mogelijkheden tot
inspraak of meebeslissen.

Cultuur - SMO - SF

De school stemt de informatievoorziening af
op de informatiebehoefte van ouders.

4.0
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De school geeft informatie die ouders in
staat stelt mee te doen, mee te leven en
mee te denken.

4.0

0.0

Informeren - SMO - SF - 27/10/14 - R:2

De school informeert ouders optimaal over
de ontwikkeling van hun kind.

3.5

0.5

Informeren - SMO - SF - 27/10/14 - R:2

De school stemt de informatievoorziening af
op de informatiebehoefte van ouders.

Informeren - SMO - SF

De school geeft informatie die ouders in
staat stelt mee te doen, mee te leven en
mee te denken.

Informeren - SMO - SF

De school informeert ouders optimaal over
de ontwikkeling van hun kind.

Informeren - SMO - SF

De ouders zijn betrokken bij de school door
de activiteiten die de school daartoe
onderneemt. (2009-4.1)

Cultuur - SMO - SF

Personeelsleden en ouders werken
gemotiveerd samen.

3.4

0.5

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:40

Ouders worden serieus genomen.

3.8

0.5

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:40

Personeelsleden praten integer over ouders.

3.4

0.5

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over de wijze
waarop ouders actief betrokken worden bij
de ondersteuning van hun kind.

3.5

0.6

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:40

Ouders voelen zich welkom op school.

3.8

0.4

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:166

Ouders voelen zich serieus genomen.

3.6

0.7

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:165

Ouders zijn tevreden over hoe de school
omgaat met klachten en kritiek.

3.3

0.8

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:117

Ouders zijn tevreden over hoe men op
school met hen samenwerkt rondom de
begeleiding van hun kind.

3.5

0.6

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:141

Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden
die de school hen biedt om mee te doen met
schoolse activiteiten.

3.7

0.6

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:160

Ouders zijn tevreden over de
inspraakmogelijkheden die de school biedt.

3.4

0.7

Cultuur - SMO - SF - 27/10/14 - R:150

Ouders zijn tevreden over hoe de school hen
informeert over de vorderingen van hun
kinderen.

3.1

0.9

Informeren - SMO - SF - 27/10/14 R:165

Ouders zijn tevreden over hoe de leerkracht
hen informeert over de aanpak in de groep.

3.1

0.9

Informeren - SMO - SF - 27/10/14 R:159

Ouders zijn tevreden over hoe ze
geïnformeerd worden over de gang van
zaken op school.

3.4

0.8

Informeren - SMO - SF - 27/10/14 R:164

Ouders vinden de informatie van de school
begrijpelijk.

3.8

0.4

Informeren - SMO - SF - 27/10/14 R:165

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

De leerkracht creëert in de groep een
klimaat waarin kinderen elkaar helpen.

3.8

0.4

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht werkt met de groep
doelgericht aan het realiseren van een
positief groepsklimaat.

3.9

0.3

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

Vragenlijst: Leerlingparticipatie
Indicator
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De leerkracht creëert in de groep een
klimaat waarin kinderen elkaar helpen.

Leefklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht werkt met de groep
doelgericht aan het realiseren van een
positief groepsklimaat.

Leefklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht bereikt dat kinderen van en
met elkaar leren.

3.7

0.5

Leerklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:35

De leerkracht bereikt dat kinderen
zelfstandig leergedrag ontwikkelen.

3.6

0.6

Leerklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht bereikt dat kinderen in
toenemende mate initiatieven nemen.

3.5

0.6

Leerklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht zet sterke kanten van de
kinderen in om de kwaliteit van het leren te
verbeteren.

3.5

0.5

Leerklimaat in de groep - OLP - SF 27/10/14 - R:31

De leerkracht bereikt dat kinderen van en
met elkaar leren.

Leerklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht bereikt dat kinderen
zelfstandig leergedrag ontwikkelen.

Leerklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht bereikt dat kinderen in
toenemende mate initiatieven nemen.

Leerklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht zet sterke kanten van de
kinderen in om de kwaliteit van het leren te
verbeteren.

Leerklimaat in de groep - OLP - SF

De leerkracht bereikt dat kinderen in eigen
woorden kunnen zeggen wat ze aan het
einde van de les moeten weten of kunnen.

3.2

0.6

Instructie - OLP - SF - 27/10/14 - R:31

De leerkracht geeft kinderen inzicht in
hoeverre zij het lesdoel hebben bereikt.

3.0

0.6

Instructie - OLP - SF - 27/10/14 - R:31

De leerkracht bereikt dat kinderen in eigen
woorden kunnen zeggen wat ze aan het
einde van de les moeten weten of kunnen.

Instructie - OLP - SF

De leerkracht geeft kinderen inzicht in
hoeverre zij het lesdoel hebben bereikt.

Instructie - OLP - SF

De leerlingen zijn actief betrokken bij de
onderwijsactiviteiten. (2009-5.3*)

Instructie - OLP - SF

De leerkracht laat kinderen nadenken over
de regels in de groep.

3.5

0.7

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:198

De leerkracht praat met de kinderen over
hoe het gaat in de groep.

3.2

0.9

Leefklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:194

De leerkracht praat met kinderen over wat
ze nog moeilijk vinden.

3.0

0.9

Leerklimaat in de groep - OLP - SF 29/10/14 - R:190

De leerkracht legt bijna altijd uit waarom de
kinderen iets moeten leren.

3.0

0.8

Instructie - OLP - SF - 29/10/14 - R:189

De leerkracht laat kinderen vertellen wat ze
geleerd hebben.

2.9

0.9

Instructie - OLP - SF - 29/10/14 - R:192

Kinderen leren te zeggen hoe ze over dingen
denken.

3.1

0.8

Leerstofaanbod - OLP - SF - 29/10/14 R:196

De leerkracht bereikt dat leerlingen
‘eigenaar’ zijn van hun handelingsplan.

2.6

0.8

Planmatig handelen - PO - SF - 27/10/14
- R:31

De leerkracht bereikt dat leerlingen
‘eigenaar’ zijn van hun handelingsplan.
De leerkracht praat met de kinderen over
hoe ze met elkaar omgaan op het plein.

Planmatig handelen - PO - SF
3.4
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Vragenlijst: Professionele schoolcultuur
Indicator

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden
doelgericht gebruik maken van elkaars
kennis en kwaliteiten.

3.0

1.0

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

De schoolleiding bereikt dat de verschillende
geledingen van en met elkaar leren.

2.5

0.5

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden
gemotiveerd zijn om samen te werken aan
schoolontwikkeling.

3.5

0.5

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

De schoolleiding realiseert een cultuur
waarin teamleden elkaar aanspreken op
afspraken en verantwoordelijkheden.

2.5

0.5

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

De schoolleiding realiseert een cultuur die
het nemen van initiatieven aanmoedigt.

4.0

0.0

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

De schoolleiding realiseert een cultuur
waarin teamleden graag nieuwe dingen
leren.

3.5

0.5

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

De schoolleiding stuurt met succes op
teameffectiviteit.

3.5

0.5

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:2

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden
doelgericht gebruik maken van elkaars
kennis en kwaliteiten.

Werkklimaat op school - SC - SF

De schoolleiding bereikt dat de verschillende
geledingen van en met elkaar leren.

Werkklimaat op school - SC - SF

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden
gemotiveerd zijn om samen te werken aan
schoolontwikkeling.

Werkklimaat op school - SC - SF

De schoolleiding realiseert een cultuur
waarin teamleden elkaar aanspreken op
afspraken en verantwoordelijkheden.

Werkklimaat op school - SC - SF

De schoolleiding realiseert een cultuur die
het nemen van initiatieven aanmoedigt.

Werkklimaat op school - SC - SF

De schoolleiding realiseert een cultuur
waarin teamleden graag nieuwe dingen
leren.

Werkklimaat op school - SC - SF

De schoolleiding stuurt met succes op
teameffectiviteit.

Werkklimaat op school - SC - SF

De school realiseert open communicatie.

3.5

0.5

De school realiseert open communicatie.

Interne communicatie - SC - SF 27/10/14 - R:2
Interne communicatie - SC - SF

De leerkrachten werken vanuit een
gezamenlijk onderwijsvisie.

3.5

0.5

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:2

De onderwijskundige vernieuwingen hebben
draagvlak binnen het team.

3.5

0.5

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:2

De teamleden blijven doelgericht werken
aan het concretiseren van de onderwijsvisie.

3.5

0.5

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:2

De leerkrachten werken vanuit een
gezamenlijk onderwijsvisie.

Visiegericht - SC - SF

De onderwijskundige vernieuwingen hebben
draagvlak binnen het team.

Visiegericht - SC - SF

De teamleden blijven doelgericht werken
aan het concretiseren van de onderwijsvisie.

Visiegericht - SC - SF
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Er wordt doelgericht gebruik gemaakt van
elkaars kennis en kwaliteiten.

3.3

0.6

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Er is veel aandacht voor leren van en met
elkaar.

3.3

0.7

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden werken gemotiveerd
samen.

3.5

0.6

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Het is op school gewoon om elkaar aan te
spreken op afspraken en
verantwoordelijkheden.

3.1

0.8

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Op school is veel ruimte voor eigen initiatief.

3.7

0.6

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden leren graag nieuwe dingen,
werkwijzen en inzichten.

3.5

0.6

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over de
ondersteuning die zij krijgen om hun werk
goed uit te kunnen.

3.4

0.8

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over de mate
waarin het personeel er in slaagt om
veranderingen ook echt door te voeren.

3.1

0.6

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over hoe het
hen lukt om in gang gezette veranderingen
vol te houden.

3.1

0.6

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Personeelsleden zijn tevreden over de
manier waarop de schoolleiding
veranderingen aanstuurt.

3.1

0.9

Werkklimaat op school - SC - SF 27/10/14 - R:40

Tijdens overlegmomenten staat het concreet
maken van de onderwijsvisie centraal.

2.9

0.8

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:40

Vrijwel iedereen spant zich in om de
onderwijsvisie van de school te realiseren.

3.3

0.8

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:40

Personeelsleden worden voldoende
betrokken bij de visievorming van de school.

3.1

0.8

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:40

De onderwijsvisie is in hoge mate zichtbaar
in de dagelijkse praktijk.

3.1

0.7

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:40

Het is voor personeelsleden duidelijk wat de
onderwijsvisie van de school betekent voor
hun manier van werken.

3.3

0.7

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:40

De schoolleiding stimuleert dat
personeelsleden zich blijven concentreren op
het concreet maken van de onderwijsvisie.

3.1

0.8

Visiegericht - SC - SF - 27/10/14 - R:40

De schoolleiding gaat periodiek met
medewerkers in gesprek om de kwaliteit van
het functioneren te volgen en te bevorderen.

2.5

0.5

Personeel - OM - SF - 27/10/14 - R:2

De schoolleiding gaat periodiek met
medewerkers in gesprek om de kwaliteit van
het functioneren te volgen en te bevorderen.

Bijlage 8

Personeel - OM - SF

Speerpunten beleidsvoornemens schoolplan 2015-2019

1. Kind in beeld / portfolio / rapportage*
2. ICT / digitalisering*
3. Inrichting onderwijs
4. IPB / professionele en persoonlijke ontwikkeling leerkracht
5. 1-zorgroute en groepsplan
6. Opbrengstgericht werken
7. IB binnen passend onderwijs
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8. SEO / identiteit / burgerschap
9. Wereldoriënterend onderwijs*
10. Bewegingsonderwijs / motorische ontwikkeling
11. Neveninstromers
12. Hoogbegaafden / excellente lln*
13. Brede school / MFA
Een overzicht van alle kennisteams op Het Palet en welke gebieden ze omvatten:
-

Rekenen
Taal (lezen / spelling / Engels)
Wereldoriëntatie* (wetenschap / techniek)
Cultuureducatie (creatieve vakken)
Kind in beeld* (rapportage / portfolio / horeb / lovs)
Sociaal-emotionele ontwikkeling (identiteit / levensbeschouwing /
educatie)
Excellentie* (hoogbegaafdheid – prismagroep – topondernemers)
Informatie en Communicatie Technologie* (mediawijsheid)

seksuele

Aanvulling:
Van een aantal kennisteams zijn de beleidsvoornemens voor de periode 2015-2019
opgenomen in het overzicht van speerpunten (*).
De voornemens van de overige kennisteams zijn ook toegevoegd.
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Bijlage 9
3.
4.
5.
6.
7.

Speerpunten beleidsvoornemens (- kennisteams) 2015-2019

Inrichting onderwijs
IPB / professionele en persoonlijke ontwikkeling leerkracht
1-zorgroute en groepsplan
Opbrengstgericht werken
IB binnen passend onderwijs

10. Bewegingsonderwijs / motorische ontwikkeling
11. Neveninstromers
13. Brede school
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving

3. Inrichting onderwijs
Beleidsvoornemen formuleren m.b.t. portfolio, talentontwikkeling, atelierwerk
Speerpunten bepalen.

plan

en

betekenisvol leren.

Waarom wil je dit gaan
doen?

Als Palet moeten/willen we de regie houden over het onderwijsconcept en inrichting van het onderwijs. De visie van het
team speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat wil je er concreet
mee bereiken?

Kern van de opbrengsten: uitnodigen ontvankelijkheid en verwondering.
Kernpunten: modulair opbouwen van een Kindvolgsysteem + kennisteams erbij betrekken t.a.v. vakinhoudelijke invulling.

DO

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

Beschrijving

1. De opbrengsten van de studiedag van 7 april t.a.v. portfolio,
talentontwikkeling, atelierwerk en betekenisvol leren worden
ingebracht en besproken in de kennisteams en in de
bouwvergadering van 21 mei.

2014-2015

Gerard

Team

2. De opbrengsten vanuit de kennisteams en de bouwen worden
besproken in het Dico-overleg van 29 mei; speerpunten worden
bepaald en verwerkt in de meerjarenplanning 2015-2019.

2014-2015

Gerard

Team

3. Praktische invulling speerpunten onderwijsconcept en inrichting van
het onderwijs.

2015-2019

Gerard

Team

activiteiten

CHECK
Beschrijving
toetsing

ACT
(Tussen)-

Wanneer
meten?

ga

je

effect

Financiën

Aan het einde van ieder schooljaar
Effectmetingen vinden plaats in bouwvergaderingen / teamvergaderingen.

Hoe ga je het effect
meten?

Op basis van evaluatie uit Dico-, bouw-, leerjaar- en kennisteamverslagen, gesprekken met leerkrachten.

Aan
wie
rapporteren?

je

Evaluatie en meetgegevens worden in samenhang met elkaar gepresenteerd aan directie, Dico en team.

bij

Binnen de diverse geledingen worden de ontwikkelingen besproken. Ontwikkelingen worden vervolgens besproken in het
Dico, waarna vervolgstappen worden bepaald.

ga

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
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evaluatie

Hoe worden
vastgelegd?

gegevens

Evaluatiegegevens worden altijd vastgelegd in verslagen. Deze gegevens worden vervolgens binnen het Dico besproken
zodat ook schoolbrede conclusies kunnen worden getrokken.

Welke
vervolgacties
worden genomen?

Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA-jaarplan en aan het einde van de schoolplanperiode wordt
geëvalueerd op dit PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019.
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving
plan

4. IPB/professionele en persoonlijke ontwikkeling
Het IPB-beleid in de komende jaren verder professioneel vormgeven. Invoeren van een professioneel
bekwaamheidsdossier waarin elk personeelslid werkt aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling (POP) waarbij deze
gekoppeld is aan SOP en BOP. Scholingsgelden worden zeer gericht ingezet op teamleren (TOM) en inzake de individuele
ontwikkeling op specialisaties, klassenconsultatie/SVIB (beeldbegeleiding).

Leerkrachten zijn de bepalende factoren in het proces van verandering. Het veranderingsproces verloopt het beste als het
ook gedragen wordt door leerkrachten, de leerkrachten ook zelf sturing geven aan hun eigen veranderingsproces en ze
van en met elkaar leren.
 Bij specialisatie maak je gebruik van de unieke kwaliteit van de leerkracht.
 Met teamleren maak je gebruik van de kwaliteiten van het hele team om te groeien in persoonlijke en
teamontwikkeling. Bovendien is het veel efficiënter als het creëren van vele individuele ontwikkelingsmomenten.
 Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden is het met behulp van SVIB (beeldbegeleiding) veel makkelijker om
leerkracht- en leerlinggedrag in beeld te krijgen en vanuit die beelden te handelen.
Wat wil je er concreet We willen er mee bereiken dat het IPB-beleid zodanig ingericht is dat het ook structureel bijdraagt aan de verwezenlijking
van onze visie doordat personeel zowel op teamniveau als individueel niveau ondersteund wordt in zijn of haar
mee bereiken?
ontwikkeling. Leerkrachten weten wat er van hen verwacht wordt op basis van een geactualiseerd competentieprofiel. Ze
stellen zelf heldere ontwikkelingsdoelen op basis van in beeld gebrachte resultaten, competenties, groepsrol en gekozen
specialisatie. Een bekwaamheidsdossier helpt hen hierbij. In voortgangsgesprekken wordt de ontwikkeling en de daaruit
voortkomende behoeften, wensen en acties besproken. Het accent in bouwen komt te liggen op teamleren met beelden
tijdens groepsbesprekingen, de momenten voor teamontwikkeling op inhoud en bouwmomenten n.a.v. leerlingvragen. Bij
elk personeelslid vindt jaarlijks minimaal één klassenconsultatie plaats met de inzet van SVIB, gekoppeld aan een
teambreed afgesproken onderwerp of in het kader van het POP.
Waarom wil je dit gaan
doen?

DO

Beschrijving
activiteiten

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

1. Invoeren van een professioneel bekwaamheidsdossier
waarin elk personeelslid werkt aan zijn/haar
persoonlijke ontwikkeling (POP) waarbij deze gekoppeld
is aan SOP en BOP m.b.v. Integraal.

2015-2016

Dir

Team

2. Verkennen van een competentieprofiel voor het Palet
passend bij de periode 2015-2019 binnen Integraal.

Nov 2015

Dir

Dico / IB

3. Het ontwikkelen van een kijkwijzer die ondersteunend
werkt bij klassenconsultaties en het mogelijk maakt met

Dec 2015

IB

Dico
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Financiën

een gezamenlijke bril te kijken naar leerkrachtvaardigheden passend bij een teambreed gekozen
veranderonderwerp.
4. Bij elke leerkracht wordt minimaal 1 klassenconsultatie
door IB/BC uitgevoerd met behulp van eerder
genoemde kijkwijzer en deze klassenconsultatie wordt
met de leerkracht nabesproken

2015 -2016

BC

IB/ lk

5. Alle bouwen gaan tijdens een bouwvergadering aan het
werk met het proces van teamleren op basis van SVIB,
en kijken hierbij naar specifieke vaardigheden
(groepsplan) en/of eigen rol in team/bouw.

Jan 2016

Dir

Dico / IB

6. Opbrengsten en resultaten worden in alle
voortgangsgesprekken structureel meegenomen en
besproken acties n.a.v. de resultaten worden ook
schriftelijk vastgelegd.

2016

Dir

Lk / IB

7. Scholingsgelden worden gericht ingezet op teamleren
(kennisteams) en m.b.t. de individuele ontwikkeling op
specialisaties, klassen-consultaties, SVIB.

2015-2019

Dir

Team

€

CHECK

Wanneer ga je effect meten?

Effectmetingen vinden plaats in bouwvergaderingen / teamvergaderingen.

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Op basis gesprekken met leerkrachten en IB, maar ook d.m.v. cijfers voortkomend uit enquêtes

Aan wie ga je rapporteren?

Evaluatie en meetgegevens vanuit de diverse bouwen worden door KC/IB in samenhang met elkaar gepresenteerd
aan directie, Dico en team.

ACT

Hoe stel je de tussenevaluatie
vast?

Binnen bouw- en leerjaarvergaderingen worden ontwikkelingen besproken. Indien nodig vraagt KC specifieke
werkgroepen betrokken bij dit proces/IB om eerdere tussentijdse evaluatie aan de hand van vastgestelde criteria.
Ontwikkelingen worden vervolgens besproken in Dico.

Wie betrekken bij
tussenevaluatie?

Zie hierboven.

Hoe worden gegevens
vastgelegd?

Evaluatiegegevens worden altijd vastgelegd per bouw in bouw- of leerjaarverslagen. Deze gegevens worden
vervolgens binnen het Dico besproken zodat ook schoolbrede conclusies kunnen worden getrokken.

Tussenevaluatie
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

5. 1-Zorgroute en groepsplan

Omschrijving

Optimaliseren van de 1-Zorgroute voor de kernvakken rekenen, spelling en technisch lezen.

plan

Daarnaast starten met het invoeren van een groepsoverzicht en groepsplan voor het kernvak begrijpend lezen en voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling (werkhouding/gedrag). De formats zijn in het schooljaar 2014-2015 reeds ontwikkeld.
Waarom wil je dit gaan
doen?

Met de 1-zorgroute wordt op groeps- en schoolniveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle
leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief
handelen het uitgangspunt. Door beter aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen moeten we in staat zijn om
opbrengsten te verbeteren, leerlingen nog beter in hun kracht te houden en te voorkomen dat leerlingen met voorsprong
en leerlingen met achterstand gefrustreerd raken.

Wat wil je er concreet
mee bereiken?

 Verhogen zorgniveau en vergroting van opbrengsten (instrumenteel als sociaal)
 Ontwikkelingsperspectieven voor alle kinderen meenemen in groepsplannen
 Alle leerkrachten zijn in staat tot handelingsgericht werken:
 Meten /observeren/ analyseren van ontwikkeling
 Specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengen
 Groepsoverzicht en groepsplan opstellen waarbij wordt gereflecteerd en geëvalueerd op het onderwijsleerproces.
 Groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen
 Borgen van activiteiten, documenten en middelen behorende bij de 1-Zorgroute binnen de school
Tijdpad
Initiator
Betrokkenen
Financiën

DO

Activiteiten

Beschrijving

1. Werkgroep starten om bestaande plannen en overzichten te bekijken
op effectiviteit en waar nodig aanscherpingen te doen. Ervaringen van
afgelopen 4 jaar hierin meenemen.

2015-2016

IB

LKR

2. Invoering groepsplan begrijpend lezen groep 4-8

2015-2016

LKR IB

LKR 4-8

3. Invoering groepsoverzicht/groepsplan SEO groep 1-3

2015-2016

LKR IB

LKR 1-3

4. Invoering groepsoverzicht/groepsplan SEO groep 4-8

2016-2017

LKR IB

LKR 4-8

5. Het begeleiden van activiteiten op werkmiddagen waarbij afgestemd
wordt op leerkrachtvaardigheden en goed evalueren.

2015-2019

LKR IB

LKR

6. 2x per jaar inplannen en leiden van groepsbesprekingen (oktober en
maart) + 1 x per jaar in de bouw (juni)

2015-2019

LKR IB

LKR

activiteiten
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CHECK

7. Coachen van LKR en bouwontwikkeling (SVIB) naar behoefte.

2015-2016

IB

LKR

8. Klassenbezoeken gekoppeld aan uitvoering groepsplannen

2015-2019

IB

LKR

9. Het reeds bestaande borgingsdocument van de 1-zorgroute up-todate blijven houden.

2015-2019

IB

LKR

Wanneer ga je effect meten?

Aan het einde van ieder schooljaar
Effectmetingen vinden plaats in bouwvergaderingen / teamvergaderingen.

Beschrijving
toetsing

ACT
(Tussen)evaluatie

Hoe ga je het effect meten?

IB jaarplan. Op basis van evaluatie uit bouwverslagen, gesprekken met leerkrachten, maar ook d.m.v. cijfers
voortkomend uit LVS

Aan wie ga je rapporteren?

Evaluatie en meetgegevens vanuit de diverse bouwen worden door IB in samenhang met elkaar gepresenteerd aan
directie, Dico en team.

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

bij

Binnen bouw en leerjaarvergaderingen worden ontwikkelingen besproken. Indien nodig vraag KC specifieke
werkgroepen betrokken bij dit proces/IB om eerdere tussentijdse evaluatie aan de hand van vastgestelde criteria.
Ontwikkelingen worden vervolgens besproken in Dico.

gegevens

Evaluatiegegevens worden altijd vastgelegd per bouw in bouwverslagen of leerjaarverslagen. Daarnaast worden door
IB ook evaluaties gemaakt welke ingebracht worden in het Dico. Deze gegevens worden vervolgens binnen het Dico
besproken zodat ook schoolbrede conclusies kunnen worden getrokken.

worden

Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA IB jaarplan en aan het einde van de schoolplanperiode
wordt geëvalueerd op dit PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving

6. Opbrengstgericht werken
De resultaten van de kernvakken (rekenen, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen) liggen op een niveau passend bij
onze leerlingpopulatie. Dit geldt ook voor onze CITO eindopbrengsten.

plan

Voor spelling en rekenen willen we minstens het bovengemiddelde niveau vasthouden op de CITO toetsen die ieder jaar
in januari en juni worden afgenomen. Voor begrijpend lezen en technisch lezen willen we dat alle leerjaren minimaal op
een gemiddeld niveau scoren.
We gebruiken voor een overzicht van de CITO scores van onze school de trendtabellen uit ParnasSys. Voor rekenen en
spelling streven we minstens een blauwe kleur voor onze scores na (bovengemiddeld) en voor begrijpend lezen en
technisch lezen streven we in eerste instantie naar minstens een groene kleur voor de scores per leerjaar. Indien nodig
worden doelen (naar boven toe) bijgesteld in de schoolplanperiode.
Waarom wil je dit gaan
doen?

We vinden het belangrijk dat onze opbrengsten goed zijn. Opbrengstgericht werken gaat uit van hoge verwachtingen en
doelgericht handelen. Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit doen we aan
de hand van meetbare resultaten.
We willen dat onze leerlingen graag naar school gaan en zich positief ontwikkelingen op leer-, maar ook sociaalemotioneel gebied. Als leerlingen ontwikkeling doormaken in hun leerproces leidt dat tot succeservaringen en vervolgens
tot vergroting van het zelfvertrouwen.
Begrijpend lezen en technisch lezen zijn al langere tijd aandachtsgebieden hier op school. De resultaten zijn in 2014-2015
duidelijk verbeterd. Deze stijgende lijn willen we voortzetten.

Wat wil je er concreet
mee bereiken?

Hoge resultaten op instrumentele vakken.
 Schooldoel minstens 40% I-II scores en maximaal 40% IV en V scores. Waarvan <20% van de leerlingen in niveau 5
 Leerkrachten evalueren en reflecteren op hun eigen handelen en weten welke handelingen nodig zijn om het
maximale uit de groep/de kinderen te halen.
 Verbeteren leerkrachtvaardigheden t.a.v. effectief onderwijs
 Actieve betrokkenheid van de leerlingen en van ouders vergroten.
Tijdpad
Initiator
Betrokkenen
Financiën

DO

Activiteiten

Beschrijving

1. Analyseren toetsresultaten en formuleren van conclusies t.a.v.
bovengenoemde vakken.

2015-2019

IB

LKR /KC

2. Plannen van en verzorgen van ondersteuning bij werkmiddagen
groepsplan gericht op opbrengstgericht en handelingsgericht

2015-2019

IB

LKR /KC

activiteiten
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werken.
3. De behaalde resultaten en opbrengsten worden opgenomen in de
Schoolzelfevaluatie (2 x per jaar trendtabellen en overzicht CITO
groepsresultaten).

2015-2019

IB

4. 2x per jaar inplannen en leiden van groepsbesprekingen (oktober
en maart) + 1 x per jaar in de bouw (juni)

2015-2019

IB

Dir. /KC

CHECK

Wanneer ga je effect meten?

2 x per jaar (jan./febr. en mei/juni) met behulp van Citogegevens. Daarnaast worden opbrengsten gemeten
middels methode gebonden toetsen.

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Het effect wordt gemeten met behulp van Cito LVS toetsen en tussentijds door inzet van methodegeboden
toetsen.

Aan wie ga je rapporteren?

Directie, IB en leerkrachten.

ACT
(Tussen)-

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?

bij

Met name de methodegeboden toetsen geven inzicht in de ontwikkeling van opbrengstgericht werken en het
behalen van doelen tussen de diverse Cito momenten in.
IB en leerkrachten gaan hier mee aan de slag. Tijdens leerjaarvergaderingen, klassenconsultatie, werkmomenten
groepsplanning.

evaluatie

Hoe
worden
vastgelegd?
Welke
vervolgacties
genomen?

gegevens
worden

In leerjaarverslagen, verslaglegging van teamvergaderingen/studiedagen.
Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA IB jaarplan en aan het einde van de schoolplanperiode
wordt geëvalueerd op dit PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving

7. IB binnen passend onderwijs
Het zorgprofiel van school is gekozen. We willen een school zijn waar alle kinderen terecht kunnen. Mits we vinden dat we
voldoende aan kunnen sluiten bij hun specifieke onderwijsbehoeften. Hieromtrent is het belangrijk om de procedure bij
aanname nog helderder op te stellen en te formuleren. Vooral de tussentijdse aanname van (zorg)leerlingen moet goed
gestroomlijnd zijn.

plan

Ook is het belangrijk dat we ouders zoveel mogelijk blijven betrekken bij de vormgeving van het begeleidingsproces van
hun kind. Zo kunnen ze deelnemen aan het ondersteuningsteam en worden ze uitgenodigd bij een leerlingbespreking.
Voor leerlingen bij wie een onderwijsarrangement moet worden aangevraagd, is het belangrijk het groeidocument in te
vullen. Dit document is verstrekt vanuit het samenwerkingsverband. Dit groeidocument, een besprekingsformulier, willen
we met ParnasSys gaan verweven zodat we dingen niet dubbelop doen.
Verder is de IB-er de schakel tussen school en externe hulpverlening. Hierbij kan gedacht wordt aan ambulant
begeleiders, maatschappelijk werk, particuliere behandel- en onderzoeksbureaus, GGD etc. Bij specifieke zorg moet de IBer de hulpvraag van een leerling samen met leerkracht en ouders goed in beeld brengen en daarna de juiste deskundigen
weten in te zetten.
Ook de overgang naar het VO dient gestroomlijnd te worden. Hier dienen goede afspraken met leerjaar 8 in gemaakt te
worden. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moeten voortijdig bij het VO te worden aangemeld.

Waarom wil je dit gaan
doen?

Wat wil je er concreet
mee bereiken?

SVIB en beeldbegeleiding is ingezet in de afgelopen jaren. Heel het team is hierop geschoold. We willen dit in de komende
periode meer gaan uitbouwen. Het moet onderdeel worden van onze lerende professionele organisatie.
Passend onderwijs is iets dat alleen structureel in de school vorm gegeven kan worden als het ook gedragen wordt door
het team en er een duidelijk kader is waarin iedereen zich kan vinden. Routes en procedures moeten duidelijk zijn.
Teamleden moeten weten wie ze waarvoor kunnen benaderen. Het is tevens belangrijk dat we de kwaliteit van de te
bieden basisondersteuning op onze school gegarandeerd goed kunnen houden.







Een door het team gedragen zorgprofiel in kader van passend onderwijs
Een optimaal vormgegeven basisondersteuning en goede afspraken over de extra ondersteuning.
Duidelijke aannameprocedures waarbij specifieke onderwijsbehoeften worden verkend
Afstemming van doelen en middelen en borgen van kennis, middelen en organisatie in een overdraagbare structuur.
Handelingsgericht indiceren stroomlijnen en implementeren in organisatie
Het traject SVIB ondersteunen en uitdragen, zodanig dat bouwen en leerkrachten die hier behoefte aan hebben
structureel met SVIB ondersteund kunnen worden.
 Beeldbegeleiding inzetten voor alle teamleden.
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DO

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

1. Aannameprocedure vastleggen

2015-2016

IB

DICO

2. Opstellen van een IB-jaarplan waarin alle structureel terugkerende
activiteiten zijn opgenomen zodat deze voor een ieder inzichtelijk
zijn.

2015-2019

IB

LKR /KC

3. Binnen momenten die zich daarvoor lenen inzetten van concrete
beelden die leerlinggedrag en leerkrachtgedrag laten zien, waardoor
het leerproces van een team versneld wordt.

2015-2019

IB

TEAM

4. Het groeidocument dat moet worden ingevuld voor aanvraag
onderwijsarrangement bij het Centrum voor Passend onderwijs
verweven met ParnasSys

2015-2016

IB

5. Ib-er is schakel tussen externe dienstverlening en school. IB vergaart
zicht op zorgaanbieders in de regio en weet hoe en op welke manier
deskundigen te benaderen. IB-er onderhoudt contact met andere IBers van Kempenkind.

2015-2019

IB

Externen

6. Ouderbetrokkenheid blijvend stimuleren door deelname aan
ondersteuningsteam en leerlingbesprekingen.

2015-2019

IB

Ouders, LKR

7. Overgang VO stroomlijnen (start mee gemaakt in 2014-2015):

2015-2016

IB/LKR
groep 8

Ouders

2015-2016

IB

Kennisteams

Financiën

Deze wijze van werken ook toepassen bij individuele leerkrachten die
ondersteund worden door IB.

-

Duidelijke afspraken over welke leerlingen worden aangemeld
voor onderzoek naar specifieke onderwijsbehoeften in november
LDOS invulwijze en bespreking met ouders vastleggen.
Afspraak maken over welke gegevens van belang zijn voor
doorgang VO (bijvoorbeeld NSCCT resultaat).

8. Monitoring en afstemming met de kennisteams
CHECK

Wanneer ga je effect meten?

Einde schooljaar wordt inzake zorgprofiel bekeken in hoeverre gekozen praktijk structureel haalbaar is.

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Tevredenheidspeilingen

Aan wie ga je rapporteren?

Aan de directie, Dico en vervolgens team
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ACT
(Tussen)evaluatie

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

bij

Binnen bouw- en leerjaarvergaderingen worden ontwikkelingen besproken. Indien nodig vraag KC specifieke
werkgroepen betrokken bij dit proces/IB om eerdere tussentijdse evaluatie aan de hand van vastgestelde criteria.
Ontwikkelingen worden vervolgens besproken in Dico.

gegevens

Evaluatiegegevens worden altijd vastgelegd per bouw in bouwverslagen of leerjaarverslagen. Daarnaast worden
door IB ook evaluaties gemaakt welke ingebracht worden in het Dico. Deze gegevens worden vervolgens binnen
het Dico besproken zodat ook schoolbrede conclusies kunnen worden getrokken.

worden

Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA IB jaarplan en aan het einde van de schoolplanperiode
wordt geëvalueerd op dit PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019.
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

10. Bewegingsonderwijs / motorische ontwikkeling
De motorische ontwikkeling van kinderen bevorderen door het voortzetten van een breed scala van op elkaar afgestemde
activiteiten op basis van de ontwikkelde Paletvisie en de inzet van deskundige begeleiding tijdens de pauzes voor het
stimuleren van diverse beweegvormen (Beweegwijs). De combinatiefunctionarissen (Click) spelen hierin een belangrijke
rol.

Waarom wil je dit gaan
doen?

In toenemende mate zien we dat er bij een behoorlijk aantal van onze leerlingen een motorische ontwikkelingsachterstand
is, maar ook dat er door veel van onze leerlingen minder bewogen wordt. De impact hiervan op gezondheid, welzijn,
zelfbeeld, zelfvertrouwen en totaalontwikkeling van leerlingen is erg groot. Zeker voor de leerlingen met een aanzienlijke
motorische ontwikkelingsachterstand.

Omschrijving
plan

Wat wil je er concreet 
mee bereiken?





Voortzetten van screeningsmomenten motorische ontwikkeling i.s.m. motorisch therapeut voor alle leerlingen in
leerjaar2 waardoor we leerlingen met een verstoorde bewegingsontwikkeling of achterstand in ontwikkeling vroegtijdig
in beeld krijgen.
Leerlingen met een achterstand ondersteunen in hun ontwikkeling door hen te laten participeren in een
begeleidingstraject gedurende 12 weken o.l.v. motorisch therapeut.
Ouders van deze leerlingen voorlichten inzake ontwikkeling van hun kind, waardoor ouders ook het belang van
ondersteuning van deze motorische ontwikkeling inzien.
De structurele samenwerking met Avanti-Turnivo voortzetten en samen een naschools traject vormgeven waarbij
leerlingen komend uit het 12-weken-traject verder worden begeleid binnen de motorclub (kinderen met een
motorische beperking).
Verdere implementatie van naschoolse bewegingsactiviteiten door verdergaande samenwerking met sportverenigingen
en benutting van kwaliteiten van onze vakleerkrachten.
Tijdpad
Initiator
Betrokkenen
Financiën

DO

Activiteiten

Beschrijving

Het houden van screeningsmomenten voor alle leerlingen van leerjaar
2 door motorisch therapeut middels specifieke bewegingsles
waardoor de bewegingsontwikkeling zichtbaar wordt aan het begin
van het schooljaar.

2015-2019

Het geven van voorlichting aan ouders van leerlingen met
bewegingsachterstand inzake het belang van deze ontwikkeling en de
invulling van het ondersteuningstraject.

2015-2019

Directie

IB

Het uitvoeren van het 12 weken-traject onder schooltijd door
motorisch therapeut.

2015-2019

Directie

IB

activiteiten
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Eindevaluatie met ouders inzake opbrengsten ontwikkelingsondersteuning en voorlichting motorclub Avanti-Turnivo waardoor het
traject een naschools vervolg krijgt.

2015-2019

Directie

Evaluatie van bovenstaand traject met
directeuren Kempenkind, Avanti-Turnivo

therapeut,

2015-2019

Directie

Het opnieuw realiseren van een aanbod van clinics door diverse
sportverenigingen via CLiCK (Combinatie-functionaris Linkt Club aan
Kind), een organisatie binnen KempenKind. Deze organisatie zorgt
voor een divers aanbod en bewaakt de kwaliteit. Hierdoor kunnen
kinderen kennis maken met verschillende sporten op een wijze zoals
de sport ook in verenigingen wordt aangeboden. Leerlingen kunnen
zo meer gericht kiezen voor sport.
Het
ontwikkelen
en
verzorgen
van
een
buitenschools
sportarrangement via CliCK, waar kinderen kunnen deelnemen aan
verschillende sporten die in de Kempische gemeenschap te beleven
zijn. Dit arrangement zal in samenwerking met de lokale aanbieder
van kinderdagopvang gebeuren zodat in het naschoolse sporten
kinderen uit de opvang en de wijk elkaar ontmoeten.

2015-2019

Directie

2015-2019

Directie

Inzet van deskundige begeleiding tijdens de pauzes voor het
stimuleren van diverse beweegvormen (Beweegwijs).

2015-2019

Directie

motorisch

MT Avanti–Turnivo,
directeuren
KempenKind

CHECK

Wanneer ga je effect meten?

Effect wordt gemeten aan het einde ondersteuningstraject en na een jaar motorclub. Bij elke arrangement wordt
aan het einde van een arrangement in beeld gebracht aantal leerlingen dat heeft deelgenomen. Enkele weken
daarna hoeveel leerlingen zich ingeschreven hebben bij sportvereniging.

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

De motorisch therapeut maakt tijdens screeningsmomenten een overzicht van de leerlingen met een achterstand
waarbij deze gecategoriseerd worden. Hierdoor hebben we een beginsituatie qua aantal en aard uitval/achterstand.
Na traject wordt opnieuw gemeten en na een jaar motorclub nogmaals. Effect wordt in beeld gebracht. Inzake het
naschools aanbod worden aantallen deelname en aantallen inschrijving bij sportvereniging in beeld gebracht.

Aan wie ga je rapporteren?

Ouders, leerkrachten, directie, directeuren KempenKind.

Hoe stel je de tussenevaluatie
vast?

zie boven

Wie

Motorisch therapeut en ouders

Evaluatie

betrekken

bij
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tussenevaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?

gegevens

Middels eindverslag gemaakt door motorisch therapeut en evaluatie binnen KempenKind.
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

11. Neveninstromers
Op basis van visie een vervolg geven aan een schooloverstijgend traject neveninstromers. (Dit betreft leerlingen met een
niet Nederlandse nationaliteit die minder dan een jaar in Nederland zijn, niet of nauwelijks Nederlands spreken in de leeftijd
van 6 – 13 jaar). Het traject invullen met succesvolle activiteiten die bijdragen aan de woordenschat /taalontwikkeling
waardoor instroom van deze leerlingen in reguliere groepen op de eigen stamschool soepel verloopt. Intern kunnen ook
allochtone leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande criteria toch (deels) aan dit traject deelnemen).

Waarom wil je dit gaan
doen?

 Zonder voldoende taal hebben deze leerlingen veel minder kans om op een volwaardige wijze in het onderwijs te
participeren, te integreren in groep en samenleving, talenten verder te ontplooien.

Omschrijving
plan

 Leerlingen van buitenlandse afkomst komen hierdoor eerder in hun kracht, autochtone leerlingen leren hierdoor het
positieve van andere culturen sterker ervaren.
 Leerkrachten worden door dit initiatief enorm ondersteund, de belasting voor hen vermindert.
 De expertise levert een kwaliteitsimpuls aan het NT2-onderwijs op school.
Wat wil je er concreet
mee bereiken?

 Het doel is het realiseren van een groep van 10 á 18 neveninstromers, waar leerlingen binnen een jaar voldoende
ontwikkeling doormaken zodat ze weer terug naar de eigen groep/school kunnen. Accent ligt in eerste instantie op
taal/woordenschat-ontwikkeling. Een ander belangrijk aspect is het leren van gedrags- en omgangsregels zoals wij hier
in Nederland/Palet hanteren met elkaar.
Tijdpad
Initiator
Betrokkenen
Financiën

DO

Activiteiten

Beschrijving

1. Het continueren van een goede infrastructuur en indien nodig
aanschaf van effectief bewezen methoden en leermiddelen.
2. Inwerken van nieuwe, ondersteunende leerkrachten.

2015 – 2019

Kiet

Marjo Laura

2015 – 2016

Kiet

Marjo Laura

3. Het voortzetten van een samenwerkingsvorm met de gemeenten
Bladel. Reusel - De Mierden, Eersel en Bergeijk, waarbij gemaakte
afspraken en financiering vastgelegd zijn in een overeenkomst.

2015 – 2019

Gerard

4. Verkenning van stichtingsbrede opzet traject neveninstromers

2015-2016

Gerard

activiteiten

Dir. raad KempenKind

CHECK

Wanneer ga je effect meten?

Inhoudelijke effectmeting vindt in eerste 10 weken om de twee weken plaats, daarna elke Citoperiode. Evaluatie
inzake het hele traject vindt aan einde van elk schooljaar plaats op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria.

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Inhoudelijke effectmeting a.d.h.v. vastgestelde externe toetsing (Cito en methodegebonden toetsen Prisma project).
Inzake hele traject neveninstromers a.d.h.v. evaluatieformulieren o.b.v. kwaliteitscriteria waarbij kinderen, ouders,
leerkrachten (moederschool) worden betrokken.
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ACT
Tussenevaluatie

Aan wie ga je rapporteren?

Rapportage vindt plaats richting de gemeenten Bladel, Reusel – De Mierden, Eersel en Bergeijk en het bestuur
KempenKind, maar uiteraard leggen we ook verantwoording af aan onze ouders.

Hoe stel je de tussenevaluatie
vast?

Het verloop van de uitvoering van het activiteitenplan wordt geëvalueerd met betrokkenen.

Wie
betrekken
tussenevaluatie?

Deelnemende leerlingen, hun ouders, betrokken leerkrachten, Directie, Dico, KempenKind en de deelnemende
scholen.

Hoe
worden
vastgelegd?

bij
gegevens

Gegevens worden vastgelegd in notulen van werkgroep neveninstromers en notulen Dico.
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving
plan

13. Brede school
Het vertalen van het onderwijsconcept – waaronder een visie op
onderwijsaccommodatie binnen de MFA in afstemming met de MFA-partners.

de Brede School

– in

een

adequate

Waarom wil je dit gaan
doen?




Wat wil je er concreet
mee bereiken?

Ontwikkelen visie en schoolconcept
Doorontwikkeling (naschoolse) activiteiten (sport, zorg, cultuur) en organisatie passend bij een brede school.
Opbouwen projectorganisatie brede school
Tijdpad
Initiator
Betrokkenen
Financiën

DO

Activiteiten

Beschrijving

Palet-visie op Brede School verhelderen

2015-2016

Directie

activiteiten

Gesprekscyclus interdisciplinaire samenwerking opstarten (synergie)

2015-2016

Directie

Conceptontwikkeling + ontwerp uitwerken

2015-2016

Directie

Design bepalen + architect benaderen/betrekken

2016-2017

Directie

Participeren in projectleiding: regie + regisseren

2016-2017

Directie

CHECK

Wanneer ga je effect meten?

2017-2018 / 2018-2019

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Plan tegen het licht houden en corrigeren waar nodig.

ACT

Team

Team

Voldoet de accommodatie aan de juiste verwachtingen zowel gebouwelijk als t.a.v. het onderwijsconcept.
Aan wie ga je rapporteren?

Betrokken partijen.

Wie betrekken bij (tussen)evaluatie?

Betrokken partijen.

Hoe worden gegevens vastgelegd?

Gegevens worden vastgelegd in notulen van betrokken werk- en projectgroepen.

Welke
vervolgacties
genomen?

Aanpassen van de accommodatie indien nodig. Herinrichten gebouw, o.a. door hanteren flexibele
bouwelementen.

Tussenevaluatie

worden
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Bijlage 10

Speerpunten + overige beleidsvoornemens kennisteams 2015-2019

Een overzicht van alle kennisteams op Het Palet en welke gebieden ze omvatten:
-

Rekenen
Taal (lezen / spelling / Engels)
Wereldoriëntatie* (wetenschap / techniek)
Cultuureducatie (creatieve vakken)
Kind in beeld* (rapportage / portfolio / horeb / lovs)
Sociaal-emotionele ontwikkeling* (identiteit / levensbeschouwing / seksuele educatie)
Excellentie* (hoogbegaafdheid – prismagroep – topondernemers)
Informatie en Communicatie Technologie* (mediawijsheid)

Aanvulling:
Van een aantal kennisteams zijn de beleidsvoornemens voor de periode 2015-2019 opgenomen in het overzicht van speerpunten (*).
De voornemens van de overige kennisteams zijn ook toegevoegd.
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Kennisteam Rekenen
PLAN

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving

BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
Borgen en categoriseren van leermiddelen, afspraken en theorie.
Hoeveelheid van efficiënte leermiddelen uitbreiden.

plan

Ontwikkelingsperspectieven vanuit doelen Passende Perspectieven SLO voor kinderen op eigen leerlijn.
Effectiviteit rekenonderwijs blijvend monitoren.
Waarom wil je dit gaan
doen?

Snel en efficiënt werken. Eenheid binnen de school.
Concreet materiaal zorgt voor meer inzicht en grotere betrokkenheid.
Verantwoorde doelen stellen voor kinderen die niveau 1F niet behalen.

Wat wil je er concreet
mee bereiken?
DO

Beschrijving

Verhoging van de kwaliteit van het rekenonderwijs.
Afstemmen op de onderwijsbehoeften van rekenen van alle kinderen.

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

Gezamenlijke digitale map maken waar iedereen nuttige, bruikbare
leermiddelen, afspraken en theorie in op kan slaan en in terug kan
vinden (tafeldiploma’s, goede meetlessen, enz.).

2015-2016

KT
Rekenen

Team

Hoeveelheid leermiddelen uitbreiden.

2015-2019

KT
Rekenen

Team

Doelen opstellen voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief vanuit
SLO passende perspectieven.

2015-2016

KT
Rekenen

Team

Knooppuntenboek inzetten in de rekenpraktijk: motivatie leerlingen
aanscherpen

2015-2019

KT
Rekenen

Team

Knooppuntenboek: voorbereiden visitatietraject KempenKind

2015-2016

KT
Rekenen

Team

Analyse rekenresultaten CITO

2015-2019

KT
Rekenen

Team

activiteiten
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Financiën

Directie

CHECK

Monitoring effectieve inzet rekenmethodiek (Wereld in Getallen)

2015-2019

KT
Rekenen

Protocol ERWD opstellen en implementeren

2015-2016

IB met KT
Rekenen

Wanneer ga je effect meten?

Team

Twee keer per jaar tijdens CITO afname
Evaluatie in kennisteamoverleg
Aan het einde van de schoolplanperiode

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Analyse rekenresultaten
Gesprekken met leerkrachten

Aan wie ga je rapporteren?
ACT
(Tussen)evaluatie

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

Het team
bij

gegevens
worden

Leerkrachten, intern begeleider en directie
Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt
Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA jaarplan van het kennisteam en aan het einde van de
schoolplanperiode wordt geëvalueerd op het PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019
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Kennisteam Taal
PLAN
Omschrijving
plan

lezen / spelling / Engels

Welk beleidsvoornemen?

BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019

Algemeen
1. Elk schooljaar worden de CITO resultaten van spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat vergeleken
met voorgaande jaren. We willen ons lees-taalonderwijs zo effectief mogelijk vorm en inhoud geven.
Schooljaar 2015-2016
1. Elke groep werkt met het Pi-Spellobet en heeft de categoriekaarten van het leerjaar in de klas hangen.
2. Groep 8 werkt met de methode Taal Actief.
3. Per leerjaar/bouw wordt het volgende besproken:
-

de

knooppunten

vanuit

de

methode

Taal

Actief.

Hieruit

ontstaan

evt.

acties.

- hoe kunnen we effectief gedifferentieerd werken (inzet plusboek etc.)?
- is het organisatorisch mogelijk om groepsoverstijgend te werken tijdens de les van Nieuwsbegrip?
- inzet extra werkboek Woordenschat
4. Er wordt een keuze gemaakt of we de methode Engels uitbreiden naar de leerjaren 1 t/m 4.
5. De methode Engels is ingevoerd in de leerjaren 5 t/m 8
6. Alle groepen werken met het opbouwschema van het werkstuk/boekbespreking.
7. Tijdens een studiedag/studiedagen wordt er aandacht besteed aan goed taalonderwijs.
8.

Elke

bouw

voert

intervisiegesprekken

a.d.h.v.

beeldmateriaal

Schooljaar 2016-2017/2017-2018
1. De methode Taal Actief is geïmplementeerd in alle leerjaren.
2. Alle groepen werken gedifferentieerd
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waarin

het

taalonderwijs

centraal

staat.

Schooljaar 2018-2019:
1. De resultaten van Cito Spelling en Begrijpend lezen met de nieuwe methodieken kunnen worden vergeleken met oude
resultaten. De kinderen uit groep 8 hebben alle leerjaren met Taal Actief gewerkt.
Waarom wil je dit gaan
doen?

Algemeen
1. Er ontstaan eventuele acties en/of ontwikkelpunten om aan te pakken.
Schooljaar 2015-2016
1. Kinderen kunnen gebruik maken van de regels van Pi-Spello.
2. Groep 8 is het laatste leerjaar dat de methode taalactief moet invoeren.
3. De methode wordt goed geïntegreerd.
4. Kinderen komen op een jonge leeftijd in aanraking met Engels en kunnen op die manier al veel woorden leren.
5. In schooljaar 2014-2015 werken niet alle leerjaren in het boek van hun eigen leerjaar i.v.m. moeilijkheid methode.
6. Kinderen leren stap voor stap om een goed werkstuk/boekbespreking te maken.
7. Leerkrachten weten waar een goede taalles aan moet voldoen.
8. Leerkrachten delen ervaringen/kennis. Leren van en met elkaar.
Schooljaar 2016-2017/2017-2018
1. De methode Taal Actief wordt goed geïntegreerd.
2. Kinderen moeten extra instructie/uitdaging krijgen wanneer dit nodig is, zodat ze zich op hun niveau verder kunnen
ontwikkelen.
Schooljaar 2018-2019:
1. We kunnen concluderen of de methode Taal Actief voor betere leerprestaties zorgt.

Wat wil je er concreet
mee bereiken?

Algemeen
1. Goede resultaten en afstemming op onderwijsbehoeften.
2. Acties en/of ontwikkelpunten n.a.v. resultaten Cito Spelling, technisch lezen, Woordenschat en Begrijpend lezen.
Schooljaar 2015-2016
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1. Toepassen/houvast Pi-Spello regels.
2. Groep 8 zet de methode Taal Actief in.
3. Eenduidige afspraken over knooppunten, differentiatie, organisatie per leerjaar.
4. Afspraak of we de methode Engels wel/niet inzetten in leerjaar 1 t/m 4.
5. Alle kinderen krijgen de leerstof van het eigen leerjaar aangeboden.
6. Een opbouw in het maken van een werkstuk/spreekbeurt zodat er een doorgaande lijn is.
7. Leerkrachten gaan in de praktijk aan de slag met goed taalonderwijs.
8. Leerkrachten leren van en met elkaar. Krijgen van elkaar tips, tops, ideeën waar ze mee verder kunnen.
Schooljaar 2016-2017/2017-2018
1. De methode is geïmplementeerd in alle leerjaren.
2. Elke groep heeft een A-B-C stroom voor taal.
Schooljaar 2018-2019:
1. Acties en/of ontwikkelpunten n.a.v. resultaten Cito Spelling en Begrijpend lezen (periode 4 jaar).
DO

Beschrijving
activiteiten

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

Kennisteam taal informeert aan het begin van het jaar of elke groep
de categoriekaarten van Pi-Spello in de klas heeft hangen.

Sept. 2015

Kennisteam
taal

Team

Kennisteam verzoekt de leerkrachten om het volgende per leerjaar te
bespreken:

Okt. 2015

Kennisteam
taal / leerjaar
4 t/m 8

Team

- de gesignaleerde knelpunten vanuit de methode Taal Actief. Hieruit
ontstaan evt. acties.
- hoe kunnen we gedifferentieerd werken (inzet plusboek etc.)
- is het organisatorisch mogelijk om groepsoverstijgend te werken
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Financiën

tijdens de les van Nieuwsbegrip.
- inzet extra werkboek Woordenschat.

CHECK

Gesprek plannen met IB + leerjaar 1 t/m 4: wel/geen methode Engels
invoeren

Nov. 2015

Kennisteam
taal / leerjaar
1 t/m 4 / IB

Team

Opbouwschema werkstuk/boekbespreking communiceren naar het
team.

Jan. 2016

Kennisteam
taal

Team

Studiedag effectief taalonderwijs

2015-2016

Kennisteam
taal/directie/IB

Team

Intervisiegesprekken a.d.h.v. beeldmateriaal

2015-2019

Team

Team

Leeropbrengsten CITO Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en
woordenschat vergelijken met voorgaande jaren.

2018/2019
Na Cito

Kennisteam
taal / leerjaren
/IB

Team

Wanneer ga je effect meten?

Directie

Twee keer per jaar tijdens CITO afname
Evaluaties in kennisteamoverleg
Aan het einde van de schoolplanperiode

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Analyse taalresultaten
Gesprekken met leerkrachten

Aan wie ga je rapporteren?
ACT
(Tussen)evaluatie

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

Kennisteam Wereldoriëntatie

Het team
bij

gegevens
worden

Leerkrachten, intern begeleider en directie
Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt
Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA jaarplan van het kennisteam en aan het einde van de
schoolplanperiode wordt geëvalueerd op het PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019

wetenschap / techniek
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BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019

PLAN
Omschrijving

Welk
beleidsvoornemen?

plan

Waarom wil je dit gaan
doen?
Wat wil je er concreet
mee bereiken?
DO



Teamleden bekend maken met de mogelijkheden die er zijn bij het inzetten van techniekcoaches in alle groepen.
Wegwijs maken in aanwezige materialen en stimuleren van het gebruik van materialen voor natuur en techniek die
centraal zijn opgeslagen.
 Monitoren/check doorgaande leerlijnen ‘WO-WE-TE’.
 Projectmatig/thematisch werken aan wereldoriëntatie in groepen 5-8
 Scholing Kennisteam ‘WO-WE-TE’ door cursus: techniek en ik. Om onderzoekscirkel eigen maken. Mogelijke
implementatie hiervan in 2016-2017.
 Onderzoek naar uitzetten natuurpad KBP in Hapert.
We willen onze leerlingen een rijk, doordacht, betekenisvol en gevarieerd aanbod bieden waarbij de doorgaande lijn helder
is.
Aansluiten bij talenten van kinderen
Rijk en gevarieerd onderwijs

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

Financiën

Excursie-overzicht maken in relatie met de zaakvakken (natuurdag,
Technopolis etc).

Gedurende
het schooljaar

Lid
WO

kennisteam

Team

Directie

Monitoren en uitdragen techniekproject Techniek & ik

2015-2016

Lid
WO

kennisteam

Team

2016-2017
Onderzoek naar thematisch,
onderwijs groep 5-8

CHECK

wereldoriënterend

2015-2016

Lid
WO

kennisteam

Team

Oriënteren in mogelijkheden om een natuurpad uit te zetten op het
KBP

2015-2016

Lid
WO

kennisteam

Team

Doorgaande lijn van wereldoriënterende vakken in kaart brengen
door basisaanbod/doelen te beschrijven per leerjaar. Op deze
manier kunnen leerlijnen met elkaar verbonden worden.

2015-2017

Lid
WO

kennisteam

Team

Contacten onderhouden met techniekcoaches
techniekcoaches schoolbreed onderzoeken.

Gedurende
het schooljaar

Lid
WO

kennisteam

Team

Wanneer ga je effect meten?

projectmatig

en

inzet

van

Evaluaties in kennisteamoverleg
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Directie

Aan het einde van de schoolplanperiode
Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Terugkoppeling na leerjaar/bouwoverleg
Gesprekken met leerkrachten

Aan wie ga je rapporteren?
ACT
(Tussen)evaluatie

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

Het team
bij

gegevens
worden

Leerkrachten, intern begeleider en directie
Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt
Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA jaarplan van het kennisteam en aan het einde van de
schoolplanperiode wordt geëvalueerd op het PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019
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Kennisteam Cultuureducatie
PLAN

creatieve vakken

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving
plan








Waarom wil je dit gaan
doen?
Wat wil je er concreet
mee bereiken?

DO




Activiteiten




BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
Leerlijnen borgen en bijhouden van vaardigheden
Contactmomenten met marktplaatscoördinator en de Interne Cultuurcoördinatoren (ICC-ers) van gemeente
Bladel onderhouden
Speerpunten per schooljaar opstellen.
Jaarlijks aanbod projecten Kunstbalie monitoren
Leerkrachtvaardigheden m.b.t. cultuureducatie verbeteren
Werkgroepvaardigheden m.b.t. cultuureducatie verbeteren
Verder implementeren van de nieuwe muziekmethode
Verdere uitwerking van de pilot Kunstbeschouwing VTS (Visual Thinking Strategies)
Paletdag elk jaar 2 weken voor de open dag. maar om de twee jaar met grote aanpak, het andere jaar met
bijvoorbeeld een voorstelling.
We willen onze leerlingen een rijk, doordacht en gevarieerd aanbod bieden.
Extra curriculum naast de kernvakken vinden wij erg belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen.

 Borging van alle activiteiten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
 Vaardigheden van alle leerkrachten en werkgroep m.b.t. cultuureducatie vergroten
 Borgen van doorgaande leerlijnen van de culturele vakken.
 Stimuleren van meervoudige intelligentie.
Een gestructureerd aanbod, met evt. bijbehorende methoden leidt tot een prachtig “PALET” aan cultuureducatie per
leerjaar.
Tijdpad
Initiator
Betrokkenen
Financiën

Theater/ drama:
Workshops “me on Stage” voor de groepen 3 t/m 6.
Theatersportkaarten voor 6 t/m 8

2015-2019

Team

Team

Directie

Werkgroep
en
vaklkr. muziek

Team

Directie

Jaarlijks musical groep 8,
Om de twee jaar kleutermusical en Kerstmusical groep 5-6
Beschrijving
activiteiten

Muziek:
Methode Eigenwijs implementeren in groep 1 t/m 8.

Schoolplan 2015-2019 - Basisschool Het Palet -

126

2015-2016

Herfstconcert voor groepen 1/ 2

Ieder
schooljaar

Projecten i.s.m. Kunst Adelt.
Paletconcert
Project vanuit Kunstbalie
Dans

2015-2019

Borgen van dansworkshops in alle leerjaren

Vaklkr. Dans en
gym/ muziek.

Team

Directie

Kennisteam

Team

Directie

Kerstmusical voor groepen 5 en 6. Tweejaarlijks.
Opening K.B. W. en aankomst Sinterklaas ( 7-8)
Beeldende Vorming:
Leerlijnen/ vaardigheden volgen n.a.v. Moet je doen.
Lijst van aangeboden technieken bijhouden.
Thematisch werk in groepen 6-7-8 o.l.v. Yvon Bogers (vaklkr. hv.)

2015/2016
2016-2017
2016-2017
2015-2016

Pilot kunstbeschouwing VTS o.l.v. Florentine Peijnenburg verder
uitwerken.
Cultureel erfgoed
Leskisten en bezoeken aan Eicha project Over gisteren door gr. 1-2
Bezoek Streekmuseum in Eersel project Jet en Jan door groep 4
Project Tonnie en Kee voor groep ……
Bezoek Prehistorisch dorp door groep 5
Bezoek Spoorwegmuseum door groep 6
Bezoek Delft door groep 7
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Allen jaarlijks

cultuureducatie

Bezoek Kamp Vught door groep 8
Multi Media:
Nieuwe opzet/ leerlijnen opgezet o.l.v. ICT-er Lenny vd Oetelaar
(samen met ICT groep)
Palet TV o.l.v.Dick Jansen is een vast onderdeel voor groep 6 met
een doorgaande lijn.
Paletdag

Kennisteam
2016-2017

Team

Directie

Team

Directie

Team

Directie

Team

Directie

cultuureducatie

Jaarlijks
Om de twee
jaar

Kennisteam

Poëzie en Lezen:
Kinderboekenweek, promotie voorlezen.
Boekpromotie
Poëziewedstrijd
Voorleesdagen onderbouw
ICC

Jaarlijks

Kennisteam

-Bijeenkomst met marktplaatscoördinator en andere ICC-ers uit de
Kempen

Om de 2 jaar

cultuureducatie

cultuureducatie

Kennisteam

-Bijeenkomst met Kunstbalie i.v.m. projecten.
-Workshopdag ICC

cultuureducatie

Jaarlijks

-Diverse cursusdagen
CHECK

Wanneer ga je effect meten?

Evaluaties in kennisteamoverleg. Aan het einde van de schoolplanperiode

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Gesprekken met leerkrachten

Aan wie ga je rapporteren?

Het team

ACT

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?

(Tussen)-

bij

Leerkrachten, intern begeleider en directie
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evaluatie

Hoe worden gegevens vastgelegd?

Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt

Welke
vervolgacties
genomen?

Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA jaarplan van het kennisteam en aan het einde van de
schoolplanperiode wordt geëvalueerd op het PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019

worden

Schoolplan 2015-2019 - Basisschool Het Palet -

129

Kennisteam Kind in Beeld
PLAN

rapportage / portfolio / horeb / lovs

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving
plan

Waarom wil je dit gaan
doen?

Wat wil je er concreet
mee bereiken?

DO

BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019

Rapportage:
1. Eventuele aanpassingen na evaluatie rapportformat dat in februari en juli 2015 gebruikt is op
gebruiksvriendelijkheid;
2. Bij het invoeren van het digitale portfolio stemmen we het huidige rapport-format opnieuw af.
3. Parnassys uitdraaien verstrekken bij rapport (in plaats van CITO LVS).
Digitaal portfolio:
4. Invoering digitaal portfolio;
5. Inzet leerling- en ouderportal;
6. Uitwisselen ervaringen portfolio in netwerk basisscholen – De Kempel;
7. Invoeren weektaak groep 7 en 8 in aansluiting op 4-6.
Horeb:
8. Wat is de (individuele) hulpvraag van de leerkrachten groep 1-2 in het gebruik van Horeb?
9. Afstemming Horeb en ParnaSsys;
10. Uitvoeren/checken van de afspraken die we op aantal onderdelen van Horeb in ParnaSsys hebben vastgelegd;
11. Afstemming met peuterspeelzaal om te onderzoeken of de overdracht binnen Horeb plaatsvindt.
LOVS:
12. Doorsluizen van resultaten + evaluatie aan de betreffende kennisteams. Het rapport moet een integraal onderdeel
worden van een digitaal portfolio.
 In de schoolplanperiode 2015 – 2019 willen we het accent van summatief beoordelen verleggen naar formatief.
We zijn op zoek naar een goed digitaal instrument om de kinderen hun eigen leerproces aan te leren sturen;
 We willen een integraal leerlingvolgsysteem voor groep 1 t/m 8 waarin toets- en feedback instrumenten op elkaar
afgestemd zijn;
 In de schoolplanperiode 2015 – 2019 hoeft de leerkracht in de tijd buiten de lesuren minder tijd te besteden aan
nawerk, zodat meer tijd beschikbaar is voor voorwerk in de vorm van het voorbereiden van uitdagende
lesarrangementen.
 Een digitaal portfolio;
 Portfolio met leerling- en ouderportal;
 Minder administratieve last voor leerkrachten;
 Competente leerkrachten m.b.t. het voeren van feedbackgesprekken;
 Leerkrachten die vaardig zijn in het arrangeren van gevarieerde onderwijs/leerinhouden en daar tijd voor vrij
kunnen maken.

Activiteiten
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Initiator

Betrokkenen

Financiën

Beschrijving
activiteiten

CHECK

Verkenning digitaal portfolio voortzetten en daaropvolgend portfolio
implementeren.

2015-2019

KT KiB

Team

Nascholingsaanbod i.v.m. werken met digitaal portfolio + voeren
feedbackgesprekken.

April 2016

KT KiB

Team

Rapportage, leerlingenportfolio
visitatie KempenKind

2017-2018

KT KiB

Team

Inzet van leerling- en ouderportal Parnassys

2016-2017

KT KiB

Team/Kempenkind

Uitdraai CITO gegevens uit Parnassys bij rapport.

Parnassys
uitdraai 20152016

KT KiB

Team

Invoering weektaak groep 7 en 8 (in navolging van groep 4-6)

2015-2016

KT KiB

Team

Inzet Horeb in groep 1/2 (vervolg op schooljaar 2014-2015)

2015-2016

Team

Weekplanning duidelijke koppeling groepsplan (uniformiteit school)

2016-2017

KT KiB en
IB
KT KIB en
IB

Wanneer ga je effect meten?

en

oudergesprekken:

voorbereiden

Directie

Team

Evaluaties in kennisteamoverleg
Aan het einde van de schoolplanperiode

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Gesprekken met leerkrachten

Aan wie ga je rapporteren?

Het team

ACT

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?

(Tussen)evaluatie

Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

bij
gegevens
worden

Leerkrachten, intern begeleider en directie
Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt
Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA jaarplan van het kennisteam en aan het einde van de
schoolplanperiode wordt geëvalueerd op het PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019
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Kennisteam sociaal-emotionele ontwikkeling
PLAN
Omschrijving
plan

Welk beleidsvoornemen?

identiteit / levensbeschouwing / seksuele educatie

BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019

1. Groepsplan SEO:
*2015-2017
Het groepsplan SEO concreet maken en implementeren in groep 1/2-3.
De koppeling tussen ZIEN en het groepsplan duidelijk maken.
*2017-2019
Het groepsplan SEO concreet maken en implementeren in groep 4 t/m 8.
De koppeling tussen ZIEN en het groepsplan duidelijk maken.

2. Anti-pestbeleid:
*2015-2016
Implementatie antipestprotocol en antipestbeleid.

3. Methode SEO:
*2015-2016
Presentatie filmpje i.c.m. voorlichting sociale en morele talenten.

4. Jaarplanning SEO:
*2015-2019
Ieder jaar bekijkt de commissie of de projecten aansluiten bij de doelgroep en de actualiteit.
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5. Kinderen van gescheiden ouders:
*2015-2016
Mogelijkheden bekijken om preventief te handelen op school: Hoe om te gaan met leerlingen die te maken krijgen met
een echtscheiding?
Waarom wil je dit gaan
doen?

1. We willen kinderen in beeld brengen die in bepaalde ontwikkelingsfasen opvallen.
Wij willen dat het format bruikbaar is in alle groepen.
2. Het pestbeleid is niet meer up to date. We willen preventief handelen om pesten te voorkomen en indien nodig een
oplossingsgerichte aanpak hanteren. Leerkrachten werken met een helder stappenplan, waarvan communicatie met
ouders en kinderen een onderdeel uitmaakt.
3. Krachtig filmpje ontwikkelen om de omgangsregels over te brengen op ouders en kinderen. Op 1 lijn zitten met elkaar.
Goed leef- leerklimaat.
4. Afstemmen op de belevingswereld van de kinderen en de actualiteit.
5. Steeds meer kinderen komen terecht in een echtscheidingssituatie.

Wat wil je er concreet
mee bereiken?

1. Duidelijk, praktisch format groepsplan SEO
2. Duidelijk, bruikbaar antipestbeleid.
3. Duidelijk, inhoudelijk filmpje over de omgangsregels.
4. Goede, actuele projecten.
5. Duidelijkheid over onze vervolgstappen ten aanzien van het begeleiden van kinderen met ouders in echtscheiding.

DO

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

Informeren team format groepsplan SEO groep 1 t/m 3

2015-2016

Margriet

Team

Anita (IB)
Henrieke
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Financiën

CHECK

Implementatie groepsoverzicht en groepsplan 1-3 en ervaringen
meenemen naar volgend schooljaar

2015-2016

Kennisteam
SEO/IB/Henrieke

Leerkrachten 1-3

Implementatie groepsoverzicht en groepsplan 4-8

2016-2017

Kennisteam
SEO/IB/Henrieke

Leerkrachten 1-3

Implementatie anti-pestbeleid

Vanaf
1e
vergadering
schooljaar
2015-2016

Allen

Team

Filmpje omgangsregels

Info-avond
2015-2016

Allen

Team

Inrichting Time-Out Kamer

2015-2016

IB

Wanneer ga je effect meten?

Directie

Directie

Evaluaties in kennisteamoverleg
Aan het einde van de schoolplanperiode

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Terugkoppeling na leerjaar/bouwoverleg
Gesprekken met leerkrachten

Aan wie ga je rapporteren?
ACT
(Tussen)evaluatie

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

Het team
bij

gegevens
worden

Leerkrachten, intern begeleider en directie
Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt
Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA jaarplan van het kennisteam en aan het einde van de
schoolplanperiode wordt geëvalueerd op het PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019
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Kennisteam Excellentie
PLAN

Prismagroep / Topondernemers

Welk beleidsvoornemen?

Omschrijving
plan

Waarom wil je dit gaan
doen?

Wat wil je er concreet
mee bereiken?
DO

BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019

1) Op leerlingniveau. We hebben de ambitie het talent van elk kind te stimuleren door het aanbieden van kansen, ruimte
en begeleiding om te excelleren. Met behulp van een uitdagend aanbod willen we dat leerlingen basale vaardigheden
en executieve functies ontwikkelen, de leermotivatie behouden blijft of opnieuw toeneemt en een positief zelfbeeld
ontwikkeld wordt. (executieve functies zijn de hogere controlefuncties van de hersenen).
2) Op leerkrachtniveau. Leerkrachten hebben behoefte aan een totaalaanpak die enerzijds de hoogbegaafde leerling
positief ondersteunt en helpt om te gaan met zijn hoogbegaafdheid, anderzijds de leerkracht ondersteuning biedt in
de praktijk van alle dag. We willen realiseren dat leerkrachten weten op welke wijze ze hoogbegaafde leerlingen maar
ook begaafde lelringen in de eigen klas kunnen begeleiden.
3) Op zorgniveau. Het traject excellentie dient aan het einde ingebed te zijn in de 1-zorgroute. Voor alle actoren in deze
route dient duidelijk te zijn wat de taken zijn, hoe en wanneer deze dienen te worden uitgevoerd. Hiermee realiseren
we een passende zorgstructuur voor excellente leerlingen
4) Op ouderniveau. We willen zowel bij ouders als leerkrachten ons beleid inzake excellentie communiceren. Richting
ouders en leerkrachten willen we helder communiceren hoe ons excellentiebeleid eruit ziet, wat criteria zijn om in een
Prismaklas te komen en hoe de toelatingsroute verloopt.
5) Op schoolniveau. De Prismaklas wordt een regionale voorziening.
Hoogbegaafdheid wordt door leerlingen en hun ouders lang niet altijd als een zegen ervaren. Een aanzienlijk deel van
hen loopt zodanig tegen problemen aan dat professionele ondersteuning noodzakelijk is. Deze ondersteuning is qua
omvang en diepte vaak meer dan leerkrachten (met nog heel veel leerlingen in de groep) kunnen bieden. Hoogbegaafde
leerlingen hebben zeer specifieke onderwijsbehoeften. Als school willen we ook onze excellente leerlingen passend
onderwijs aanbieden door het realiseren van aanvullend aanbod dat inspeelt op de behoeften van excellente leerlingen.
Op basis van visie realiseren van een structurele totaalaanpak inzake het onderwijs en de begeleiding van intelligente en
excellente leerlingen passend bij de behoeften. Het kwaliteitsniveau van deze totaalaanpak willen we brengen naar een
dusdanig hoog niveau dat de school in aanmerking komt voor het label begaafdheidsprofielschool.

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

Financiën

Het borgen van alle middelen en materialen die we gebruiken om
kinderen uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun
talenten voor zowel Prismaklas als Topondernemers. De borging dient
zo te zijn dat ze tevens toegankelijk zijn voor leerlingen en
leerkrachten.
Het concept Topondernemers op een gestructureerde manier inzetten
in de groepen 3-8.

2015-2016

Kennisteam
Excellentie

Team

Directie

2015-2016

Kennisteam
Excellentie

Team

Het verder ontwikkelen van effectieve contracten voor leerlingen

2015-2016

Kennisteam

Team
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deelnemend aan de Prismaklassen die ertoe bijdragen dat
leerkrachten structureel kennisnemen van en ondersteuning bieden bij
plustaken.
Het verder doorontwikkelen van heldere criteria inzake de deelname
aan Prismaklassen en deze in dialoog bespreken met het team.

Excellentie
IB
2015-2016

Kennisteam
Excellentie

Team

IB

CHECK

Via verschillende media als schoolplan, Paletter en specifieke
informatieavonden voor de leerjaren en de Prismagroepen ons
excellentiebeleid communiceren.

2015-2016

Kennisteam
Excellentie

Team, ouders.

In samenwerking met alg. dir. KempenKind een structureel financiële
dekking tot stand brengen voor een schooloverstijgend
begeleidingstraject Hoogbegaafden.

2015-2019

Kennisteam
Excellentie

Bestuur
Kempenkind

Wanneer ga je effect meten?

KempenKind

Directie

Evaluaties in kennisteamoverleg aan het einde van ieder schooljaar.
Aan het einde van de schoolplanperiode

Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Terugkoppeling na leerjaar/bouwoverleg
Gesprekken met leerkrachten

Aan wie ga je rapporteren?
ACT
(Tussen)evaluatie

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

Het team
bij

gegevens
worden

Leerkrachten, intern begeleider en directie
Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt
Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA jaarplan van het kennisteam en aan het einde van de
schoolplanperiode wordt geëvalueerd op het PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019
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Kennisteam ICT
PLAN
Omschrijving
plan

Welk beleidsvoornemen?

BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019
De vak- en vormingsgebieden en de computer
ICT moet verweven zijn in het onderwijs dat gegeven wordt.
De afgelopen jaren zijn er nieuwe methoden aangeschaft, met de daarbij behorende software. Deze software maakt
het mogelijk om een stap te maken naar gepersonaliseerd leren. De software volgt de leerlingen en de leerkrachten
kunnen uit de gegenereerde resultaten adequaat handelen en bijsturen. De komende jaren, kunnen we daar stappen
gaan zetten.
Daarnaast moeten we kijken hoe ICT bij kan dragen aan de diversiteit aan leren. Leren is niet plaatsgebonden. Door de
mogelijkheden, die het werken in de cloud biedt wordt het voor de leerlingen en leerkrachten mogelijk ook buiten de
school te werken. Leerlingen werken samen en organiseren in samenspraak met de leerkracht het eigen leerproces.
Een goed georganiseerd digitaal portfolio zou daar een onderdeel in moeten zijn. De komende jaren is het van belang
dat daar een goede keuze in gemaakt wordt.
Naast de instrumentele vaardigheden, kijken we ook naar de mogelijkheden om ICT in te zetten om de 21th century
skills te bevorderen. Door beeld, geluid en beweging in te zetten wordt er voor gezorgd dat talenten van de leerlingen
aangesproken worden. Daarbij is het van belang dat we de leerlijn ICT updaten en de studievaardigheden naar een
hoger level brengen. Bovendien worden de leerlingen op die manier voorbereid op de digitale maatschappij waarvan zij
deel uitmaken.
De apparatuur die de komende jaren aangekocht gaat worden moet dit bovenstaande mogelijk maken. Daarvoor
moeten
keuzes
gemaakt
worden
om
flexibiliteit
en
gepersonaliseerd
leren mogelijk te maken.
Mediawijsheid moet
een doorgaande lijn worden in de school. Dit
wordt gezien als een
onderdeel van actief burgerschap.
De
persoonlijke
vaardigheden en kennis van de leerkrachten
worden de komende
jaren verder ontwikkeld op het gebied van
mediawijsheid en de
inzet van 21th century skills opdat ze deze
kunnen integreren in
het bestaande lesprogramma.
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DO

Waarom wil je dit gaan
doen?

ICT is geen los onderdeel in de school. ICT is met alles verweven.
ICT kan het leerproces van de leerling bevorderen. Dit moeten de leerkrachten ervaren.

Wat wil je er concreet
mee bereiken?

Betere afstemming, zodat er goede keuzes gemaakt kunnen worden. ICT wordt gezien als wezenlijk onderdeel van het
leerproces
om
te
kunnen
functioneren
in
de
maatschappij.

Activiteiten

Tijdpad

Initiator

Betrokkenen

M.b.t. de kennisteams Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie en
Cultuureducatie:
Allerlei software is aangeschaft en per kennisteam moet gekeken
worden hoe dit gebruik geoptimaliseerd kan worden

2015-2019

Kennisteam
ICT ism andere
teamleden

team

Ondersteunende activiteiten m.b.t. de kennisteams Kind in Beeld /
Excellentie:
Digitaal portfolio
LOVS / ParnasSys
LDOS
HOREB
Digitaal rapport

2015-2019

Kennisteam
ICT ism andere
teamleden
Kennisteam
ICT ism andere
teamleden

team

Kennisteam Taal:
Studievaardigheden/ opzoekvaardigheden online.
Werkstukken/presentaties maken met de computer

2015-2019

Kennisteam
ICT ism andere
teamleden

team

Kennisteam SEO:
Digitaal burgerschap
Mediawijsheid
Cyberpesten

2015-2019

Kennisteam
ICT ism andere
teamleden

team

Kennisteam Cultuureducatie:
Mogelijkheden om in leerlijn ICT programma’s op te nemen om
kinderen ook uit te dagen om andere talenten te ontwikkelen
Fotografie/film/tekenen/programmeren

2015-2019

Kennisteam
ICT ism andere
teamleden

team
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Financiën

CHECK

Lid van kennisteam ICT vergadert paar momenten in DICO mee om
de te lopen koers te bepalen.

Schooljaar
2015-2016

ICT onderdeel in POP werknemers Het Palet

Schooljaar
2015-2016
Schooljaar
2015-2016
Schooljaar
2015-2016

Externe bijeenkomsten bezoeken om nieuwe zaken op ICT-gebied te
kunnen delen met collega’s
Workshops op school geven om nieuwe technologie/ ideeën te
promoten. Opnemen in schoolkalender schooljaar ’15 – ’16.
Wanneer ga je effect meten?
Evaluaties in kennisteamoverleg

DICO/lid
kennisteam
ICT
Leden KT ICT

team

Leden KT ICT

team

Leden KT ICT

team

team
Directie

Aan het einde van de schoolplanperiode
Beschrijving
toetsing

Hoe ga je het effect meten?

Terugkoppeling na leerjaar/bouwoverleg
Gesprekken met leerkrachten

Aan wie ga je rapporteren?
ACT
(Tussen)evaluatie

Wie
betrekken
(tussen)evaluatie?
Hoe
worden
vastgelegd?
Welke vervolgacties
genomen?

Het team
bij

gegevens
worden

Leerkrachten, intern begeleider en directie
Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt
Ieder jaar worden vervolgacties opgenomen in het PDCA jaarplan van het kennisteam en aan het einde van de
schoolplanperiode wordt geëvalueerd op het PDCA van de schoolplanperiode 2015-2019
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