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2019-2023

Samen je eigen doelen bereiken!
Bij ons blijf je nieuwsgierig naar de wereld om
je heen. Samen zorgen we ervoor dat wat je
leert aansluit bij wie je bent en wat je nodig
hebt. Daarbij word je uitgedaagd. En ontdek je
wat je talenten zijn.
Je leert jezelf kennen en in jezelf geloven!

LeerRijk
Valeriuslaan 18
6952 EK Dieren
(0313) 41 40 77
leerrijk@scholengroepveluwezoom.nl
www.leerrijk-dieren.nl
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INLEIDING
Het ambitieplan van LeerRijk laat zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we
voor gaan. Dit is een levend, zich ontwikkelend plan.
Input voor de ontwikkeling van dit plan is afkomstig van team, ouders en kinderen. Ook de
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs zijn meegenomen in het plan.
Het plan is opgezet volgens het Vier in balans-model. Deze bestaat uit vier
randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden, oftewel bouwstenen zijn: visie, deskundigheid,
inhoud & toepassingen en infrastructuur.
Naast de vier randvoorwaarden hebben we rekening gehouden met de trends en
ontwikkelingen die spelen rond het onderwijs. Lerarentekorten, toenemende
kansenongelijkheid, economische-, sociale- en technologische ontwikkelingen die invloed
hebben op ons onderwijs.
Ook wij doen ons best om hiermee om te gaan. Wij moeten, met ons schoolbestuur, onze
ambities kunnen realiseren. Met antwoorden op vragen als:
• Hoe bieden wij een goede voorbereiding op een onvoorspelbare arbeidsmarkt?
• Hoe gaan we om met krimp van het leerlingenaantal?
• Hoe geven we ethische vraagstukken als gevolg van digitalisering een goede plek?
Bij de visie en missie heeft het team van LeerRijk verschillende ambities gevormd. In dit plan
kijken we waar we staan. Stellen we doelen op. Vormen we ideeën om tot plannen. Er is
ruimte voor ontwikkeling, waarbij de visie de kapstok is. Het team op LeerRijk is relatief
klein, maar gedreven. Het doel is voor iedereen om het beste uit de kinderen te halen.
Het is van belang om vast te houden aan wat goed loopt en past in ons onderwijs. Daarnaast
is er ruimte voor verbetering en vernieuwing. Daarbij wordt er gekeken naar wat de kinderen
van de school nodig hebben en wat het team nodig heeft aan professionalisering om de
ambities te verwezenlijken. Met als doel dat:
- Kinderen ontdekken wat hun talenten zijn;
- Samenwerken een meerwaarde is;
- Er eigenaarschap en betrokkenheid is;
- De opbrengsten hoog zijn in de brede persoonlijkheidsontwikkeling;
- Kinderen zich veilig en gezien voelen;
- Bij elke ontwikkeling wordt gekeken hoe ICT ter ondersteuning kan worden ingezet voor
het realiseren van doelstellingen.
Het schrijven van het plan geeft ons een duidelijke richting van waar wij als LEERRIJK naar
toe willen. Zoals onze nieuwe missie en visie die dit onderbouwen. Wij willen dat kinderen
medeverantwoordelijk zijn voor het bepalen van hun doelen. Daarbij bieden we onderwijs
dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en zeker ook de nodige uitdaging biedt.
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ALGEMEEN
SCHOLENGROEP VELUWEZOOM - IKJIJWIJ, NIEUWSGIERIG NAAR DE TOEKOMST
Sterke openbare scholen, ikjijwij
Ik-jij-wij, onze vertaling van de kernwaarde van het openbaar onderwijs, is nog steeds
actueel. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld gun je elk kind dat zij goed kan
samenwerken. Zelfbewust en nieuwsgierig maken dat je de toekomst aan kunt. In onze
missie en visie wordt ik-jij-wij verbonden aan nieuwsgierigheid.
Wat is Ik-jij-wij?
Een van de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs is ‘van en voor de samenleving’.
Deze kernwaarde hebben wij vertaald in ‘Ik-Jij-Wij’. We omarmen natuurlijk alle zes de
kernwaarden van het openbaar onderwijs, maar deze kernwaarde geven we binnen de
Scholengroep Veluwezoom bijzondere aandacht. Ik-jij-wij geeft richting aan ons dagelijks
handelen:
IK ben nieuwsgierig naar de ander
JIJ bent anders, gelukkig maar!
WIJ komen samen verder
Ik ben nieuwsgierig naar wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Ontdek hoe ik leer en wat ik
wil ontdekken. Door nieuwsgierig te zijn naar een ander weet ik of ik voor hem of haar iets
kan betekenen.
Jij bent uitdagend, aanvullend en inspirerend. Dichtbij of ver weg, in de klas maar ook
daarbuiten in de school, de buurt of ergens anders op de wereld. Jij bent anders dan ik en
dat is mooi.
Wij leren van en met elkaar. Samen ontdekken en samen werken maakt onze wereld rijker.
Samen maken wij onze toekomst en komen we verder.
Ik-jij-wij gaat over samenwerken, met respect en nieuwsgierigheid naar de ander.
Samenwerken met leerlingen, ouders, de wijk, de wereld. Samenwerken omdat we allemaal
verschillend zijn en juist dát kan ons verrijken. Het gaat over burgerschap, meedoen aan de
samenleving en verantwoordelijkheid dragen, over het besef dat ik-jij-wij betekent dat we
samen vormgeven aan ons samenleven.
Kunnen samenwerken met veel verschillende mensen wordt steeds vaker als de belangrijkste
competentie van de toekomst genoemd. Ik-jij-wij is actueel, inspirerend en leeft in onze
organisatie. Samenwerken met ouders en leerlingen, samenwerken tussen de scholen in
onderwijsteams of kenniskringen: ik-jij-wij: goed voor de toekomst van onze leerlingen. Voor
ons is de week van het openbaar onderwijs de ik-jij-wij week. Samen ontwikkelen we beleid,
proberen we dingen uit en leren we met elkaar.
Meer informatie: zie: www.scholengroepveluwezoom.nl
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KINDCENTRUM LEERRIJK
LeerRijk (is een kindcentrum met een openbare basisschool, een kinderopvang voor
kinderen van 0-4 jaar en een peuteropvang. Dit betekent dat alle kinderen welkom
zijn, zonder onderscheid naar ras, geloof, levensbeschouwing of maatschappelijke
positie.
Wij bieden verbindend onderwijs en kinderopvang voor kinderen uit Dieren-West en
omgeving.Ons Kindcentrum heeft alles in huis wat een kind nodig heeft om op te
groeien en te leren.
Dagopvang en de peuterspeelzaal staan onder verantwoordelijkheid van Puck & Co.
De school biedt onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar. De focus van dit ambitieplan ligt
op de school. Waar we in het schooljaar 2019-2020 starten met 54 kinderen.
De groei van de school is een belangrijk ontwikkelpunt in dit plan. Vanuit de
peuterspeelzaal kiezen steeds meer ouders om hun kind op LeerRijk door te laten
gaan. Dat is natuurlijk een prachtig resultaat van de samenwerking. Om als
Kindcentrum door te gaan is het belangrijk om dit te continueren en te versterken.
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TERUGBLIK
In de afgelopen jaren is er veel veranderd op LeerRijk. Naast noodzakelijke veranderingen
door krimp en teamwisselingen, zijn er veel plannen vanuit het schoolplan uitgevoerd.
Een aantal van deze ontwikkelingen op een rijtje:
• Vernieuwing verschillende methoden
In de afgelopen jaren zijn de taalmethode, rekenmethode en technisch
leesmethode vernieuwd. Ook de methode voor aanvankelijk leren lezen.
• Implementatie geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie: Blink
Er is gekozen voor het werken met een geïntegreerde methode. Op basis van
projectmatig werken. Om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. De
betrokkenheid bij de vakken wordt groter. Omdat er meer betekenis aan wordt
gegeven.
• Projectafsluitingen met ouders
De projecten van Blink worden afgesloten met ouders. Leerlingen laten ouders
meebeleven wat ze geleerd hebben.
• Nieuwe groepindeling: 1/2/, 3/4/5, 6/7/8
Vanwege de krimp is de school genoodzaakt geweest om naar drie groepen te gaan.
In het nieuwe ambitieplan gaan we van de urgentie naar een nieuw
onderwijsconcept.
• Werken met Snappet
Rekenen wordt vanaf groep 5 verwerkt op een Snappet device. Voor spelling
worden de programma’s ter ondersteuning gebruikt.
• Volgen van leerlingen/resultaten
Wij volgen de leerlingen op verschillende manieren. Twee keer per jaar met het
Leerling Volg Systeem van Cito. De gegevens worden grondig geanalyseerd in onze
zelfevaluatie. Zo blijven we ons ontwikkelen naar het beste onderwijs voor onze
leerlingen.
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VISIE/MISSIE
SAMEN JE EIGEN DOELEN BEREIKEN.
Wij dagen je uit om mee te denken over wat je nodig hebt. Leren wordt immers leuk als je
weet waarom. Bovendien zet je zo bewust nieuwe stappen. Veel afwisseling in activiteiten
dus. We werken aan projecten. En er is aandacht voor elkaar en de wereld om je heen.
Natuurlijk ook voor creativiteit, spel en bewegen. Met een nieuwsgierige blik kijk je naar
de toekomst. Je hebt geleerd om samen te werken. Je ontdekt waar je goed in bent. En
vooral om in jezelf te geloven!
De beroepen van de toekomst zijn constant in verandering en in beweging. Dat vraagt om
flexibiliteit, een open blik, ICT- vaardigheden en het vergroten van je eigen wereld. Door
kennis van de beroepen en de mogelijkheden van de toekomst wordt deze wereld groter.
Dit vraagt van de school een stuk ondernemerschap om contacten te leggen met diverse
partners om zo mogelijkheden te creëren.
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ONDERWIJSCONCEPT
DE PIJLERS VAN LEERRIJK

BETROKKENHEID EN EIGENAARSCHAP
Wanneer je betrokken bent bij wat je doet en wat je leert, dan word je daar vanzelf
eigenaar van. Door samen met je leerkrachten en je ouders persoonlijke doelen op te
stellen stimuleren we betrokkenheid, eigenaarschap en partnerschap.
Door meer doelgericht te werken en de methoden als bron te gebruiken kunnen we beter
aansluiten bij de behoeften van de kinderen. Niet alleen de kinderen ontwikkelen zich
volop, ook het team blijft zich ontwikkelen. Elk teamlid op LeerRijk heeft zijn eigen
specialisatie. Zo versterken we de onderwijsinhoud door gebruik te maken van ieders
talenten.

SAMENWERKEN EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Op LeerRijk werken we steeds meer groepsdoorbrekend. Samenwerken vormt in ons
onderwijs de basis. Leren met en van elkaar. Je ontdekt de mogelijkheden van anderen en
van jezelf. Je ontdekt wat je talenten zijn. Je leert oplossingsgericht denken en nieuwe
stappen zetten. Daarbij biedt LeerRijk een gevarieerd aanbod in onderwijs en activiteiten,
waarbij gestart wordt met een stevige basis in de onderbouw.

NIEUWGIERIG EN UITDAGEND
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leren door ervaren. Geen kind leert hetzelfde dus
is het belangrijk dat lesstof op verschillende manieren wordt aangeboden. Dat er geleerd
kan worden met het hoofd, de handen en het hart. Samenhang tussen de verschillende
vakken stimuleren de betrokkenheid. Daarom bieden wij onze wereldoriënterende – en
expressievakken in projectvorm aan. Projecten die door de hele school, vol enthousiasme
worden ingevuld en zo onderlinge verbinding en variatie bieden. De wereld wordt op deze
wijze de school in gebracht en ook gaat de school de wereld in. Daarbij worden ouders
zoveel mogelijk betrokken. Onder meer door een gezamenlijke afsluiting van het project
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DESKUNDIGHEID
Deskundigheid wil zeggen de benodigde competenties van het personeel. Wat is er
aanwezig aan competenties, welke moeten versterkt worden en welke vernieuwd.

ZORG- EN BEGELEIDING
In onze schoolgids wordt onze leerlingenzorg uitgebreid beschreven. Daar vind je
informatie over onze contacten met externe partners, zoals bijvoorbeeld het zorgteam,
waarmee we onze leerlingenzorg optimaliseren. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
staat beschreven hoe onze basisondersteuning is ingevuld.

PASSENDWIJS
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun
mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen
dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen
die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.
Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren
van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden,
Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen hebben
afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan
krijgen. Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 21 besturen en 125 scholen voor
primair onderwijs. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en
speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd.
Scholen zijn verplicht om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Maar sommige
kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Als de school dat zelf niet kan bieden, zoekt
de school van aanmelding, in overleg met de ouders, naar een andere reguliere school of
een school voor speciaal (basis)onderwijs. Dat heet zorgplicht. Zorgplicht is van toepassing
op leerlingen die voor het eerst naar school gaan, maar ook op leerlingen die al op een
school zitten. (@passendwijs.nl)

VASTHOUDEN
TUTORLEREN
In het schooljaar zijn er drie periodes waarin de kinderen een aantal weken tutorleren.
Kinderen met verschillende niveaus werken met elkaar. De leerkrachten en de intern
begeleider maken de indeling. Hierbij wordt gelet op niveau en op de juiste match.
Kinderen leren op deze manier van en met elkaar. Om het enthousiasme bij het tutorleren
te behouden zorgen we dat de juiste koppels worden gemaakt.

GROEPSDOORBREKEND WERKEN
Door groepsdoorbrekend te werken willen wij dat de kinderen nog meer samen werken.
Door homogene groepen te vormen om met elkaar te leren en heterogene groepen om van
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elkaar te leren. De jaarklassen zijn op LeerRijk al zodanig samengesteld dat
groepsdoorbrekend werken dagelijks gebeurt. Er zijn drie groepen: een onderbouw (1/2),
een middenbouw (3/4/5) en een bovenbouw (6/7/8). De groepen werken als units samen.
Komende jaren willen we dit verder ontwikkelen. Een stap is om de vakken synchroon te
laten lopen om zo het uitwisselen bij instructie makkelijker te maken.
Naast het versterken van de expertise ten behoeve van de combinatiegroepen, gaan we
instructiemomenten op elkaar afstemmen. Zo kan er een uitwisseling ontstaan om zo aan
te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Inzet van ICT is hierbij van essentieel belang.

VERSTERKEN
SAMENWERKEN
Door veranderingen in het onderwijsaanbod wordt er steeds meer verwacht van de
kinderen dat ze samenwerken. Blink is hier een mooi voorbeeld van.
Samenwerken en samen verantwoordelijk zijn is een ontwikkelpunt voor de kinderen. Voor
het team is het een ontwikkelpunt om samenwerken op een effectieve manier in te zetten
en om kinderen dit te leren. Het goede voorbeeld is al een grote stap in de goede richting.
Door samenwerking met collega’s onderling en met ouders.

KINDGERICHT ONDERWIJS
Volgens leren.nl is kindgericht onderwijs er in diverse varianten. Met verschillende
dimensies waarop scholen zich kunnen richten om te ontwikkelen naar kindgericht
onderwijs.
Het gaat om de volgende dimensies:
• Doel/ focus: van nadruk op leerstof naar focus op persoonsvorming
• Pedagogische aanpak: van leiden en begeleiden door leraar tot loslaten en zelf
kiezen van de leerling
• Eigenaarschap ontwikkeling leerling: van leraar naar leerling
• Didactische aanpak: van gesloten en methodevolgend tot open en interactief
• Leerstof: van gestandaardiseerd tot zelfbepaald
• Organisatievorm: van klassikaal leraargestuurd tot flexibel leerlinggestuurd
• Differentiatie: van convergent via divergent naar eigen leerlijn
• Toetsen: van genormeerd en summatief tot procesgericht en formatief
• Rapportage: van standaard rapporten naar leerlingportolio’s.
Daarnaast zijn er dimensies die in elke school van belang zijn, kindgericht of niet. Het gaat
dan om:
• Ouderbetrokkenheid: welke rol spelen de ouders bij het onderwijs en hoe is de
communicatie met de ouders?
• Inzet van ICT: op welke manier krijgt ICT een ondersteunende plek in het
onderwijs?
(@wij-leren.nl)
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Bovengenoemde punten zijn allen passend bij de visie. Een aantal punten zijn al in
ontwikkeling: de focus op de persoonsvorming, het toetsen en de leerstof. Daarbij ook de
kennis en de kunde die het team nodig heeft om tot kindgericht onderwijs te komen.
Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een digitaal portfolio kan eigenaarschap en
flexibiliteit gestimuleerd worden.

LEERKRACHTVAARDIGHEDEN
Bij alle ontwikkelingen die in het ambitieplan staan is het van belang de
leerkrachtvaardigheden constant te blijven ontwikkelen. Door intervisie, studiedagen,
leren van en met elkaar wordt de professionalisering op verschillende manieren
gestimuleerd. We weten voor een groot deel wat onze talenten en onze ontwikkelpunten
zijn. Feedback geven en krijgen is geen belemmering in het team. Bovendien staan de
deuren open en is er elke dag een overlegmoment.

VERNIEUWEN

OUDERBETROKKENHEID
Er zijn al flink stappen gezet bij het betrekken van ouders bij de school. Ook zijn ouders
betrokken bij de input van dit ambitieplan. Er is een medezeggenschapsraad en een
oudervereniging welke actief zijn. Ouders komen ook meer de school in door de
afsluitingen van de projecten.
Een volgende stap is ouders meer betrekken bij de onderwijsontwikkeling van hun
kinderen.
Wij gaan als school bekijken welke punten passend zijn binnen onze visie. In het schooljaar
2019-2020 gaan we starten met ‘startgesprekken’, ‘een nieuwjaarsreceptie’ en ‘een
persoonlijk communicatieplan’ (ouderbetrokkenheid 3.0, P. de Vries, 2018).
Een nieuwjaarsreceptie om de start van het schooljaar in te leiden. Dit is een informeel
samenkomen met ouders. Waarbij een gedeelte informatief zal zijn.
De startgesprekken zijn gesprekken met kind, ouder en leerkracht. Dit vindt plaats in de
tweede week van het schooljaar. Er wordt na elk gesprek een vervolgafspraak gemaakt. Zo
ontstaat er een persoonlijk communicatieplan met de ouders.

11

Kindcentrum LeerRijk
Ambitieplan 2019-2023

INHOUD

& TOEPASSINGEN

De inhoud- en toepassingen gaan over de informatieve - en educatieve inhoud welke
gebruikt worden in de school.

ONDERWIJSAANBOD
LeerRijk kiest methoden die gebaseerd zijn op de schoolvisie. De methode moet een goede
woordenschatlijn hebben, mogelijkheden voor coöperatief leren en samenwerken en voor
differentiatie voor basis, intensief en verdiept aanbod. Al onze onderwijsmethoden hebben
een leerstofaanbod dat volledig dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus. Ze
vormen een doorgaande leerlijn in onze school. Bovendien sluiten de methoden aan bij de
te ontwikkelen vaardigheden die kinderen later nodig hebben. Voor een overzicht van de
methoden: zie schoolgids.
Hieronder een overzicht van de bestaande methoden en wanneer deze vernieuwd dienen
te worden.
Vak- of
ontwikkelingsgebied
Nederlandse taal en
spelling

Methode,
jaar van uitg.
Taal Actief
Malmberg, 2016

Jaar van
aanschaf
2016

Schooldocument

Vervanging

*Monitoring en Plan
van aanpak
Taalondersteuning

2024

*Schoolafspraken
over taalronde
Engelse Taal

Take it Easy gr. 7 & 8

2012

Aanvankelijk lezen

Veilig leren lezen,
Zwijssen, 2003
Estafette,
Zwijssen, 4e druk
Nieuwsbegrip

2015

Wereld in getallen,
Malmberg, WIG 4
Piramide, CITO, 2009-2011

2013

Blink.
Geïntegreerde methode

Verkeerskranten, Veilig Verkeer
Nederland
Rondje Verkeer
Veilig Verkeer Nederland
Verkeerskunsten
Diverse naslagwerken

Technisch lezen
Begrijpend lezen
Rekenen en Wiskunde
Leer- en
ontwikkelingslijnen
kleuterbouw
Aardrijkskunde

2020
*Groeidocument
leesproblemen en
dyslexie

2023

*Monitoring
leesonderwijs
Schooldocument
rekenafspraken
Jaarplanning met
toelichting

doorlopend

2018

PDCA

Doorlopend

Jaarlijks

Schoolafspraken
verkeer

Doorlopend

2013
Doorlopend

2011

2021

2021
2019

Geschiedenis
Natuur, techniek
Verkeer

Geestelijke stromingen

12

Doorlopend

Kindcentrum LeerRijk
Ambitieplan 2019-2023

Actief burgerschap

Beeldende vorming
Kunst en Cultuur
Muziek
Dans en drama
Sociaal- emotionele
vorming
Schrijfonderwijs

Bewegingsonderwijs

Uitzendingen schooltv (o.a.
Heilige huisjes) Samsam
Blink. Samsam, Schooltv,
diverse projecten.

Zie boven

Moet je doen,
ThiemeMeulenhoff
Moet je doen,
ThiemeMeulenhoff
Eigenwijs
Eigen inbreng
Projecten

2010

Kwaliteitskaart
actief burgerschap
en sociale integratie
PDCA

2010

PDCA

Kwink

2019

PDCA

Doorlopend

Pennestreken,1 t/m 4
Schrijven in de basisschool
gr.5 t/m 7
Basislessen
bewegingsonderwijs, 1993, gr.
3 t/m 8.
Bewegingsonderwijs in het
speellokaal, 2001

2015

Screeningslijst
motoriek 4-7 jarigen

2023

1993

Vakleerkracht gymnastiek 1 les per week gr.
3 t/m 8

2006

Doorlopend

2019

2019

2019

Screeningslijst grove motoriek 4-7 jaar
2005

INTERCULTUREEL ONDERWIJS EN ACTIEF BURGERSCHAP
Veel aspecten van sociale integratie en actief burgerschap hebben te maken met
respectvol omgaan, kennisnemen van verschillende levensovertuigingen en het leren en
oefenen van de principes van onze democratie. Dit alles is verweven de methode Blink,
een methode waarbij de wereldoriënterende vakken zijn geïntegreerd. En ons aanbod voor
sociale emotioneel leren, de methode Kwink. Uiteraard ook in onze jaarlijkse activiteiten.
Denk aan de aandacht voor het Suikerfeest en de dag van de rechten van het kind, de
verkoop van kinderpostzegels, diverse voorlichtingen over drugs, gehandicapt zijn, oorlog,
Prinsjesdag en mediawijsheid.

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN
21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn vaardigheden die kinderen nodig
hebben om succesvol deel te nemen in de (toekomstige) maatschappij. Het gaat om 11
verschillende vaardigheden, zie afbeelding (@kennisnet.nl).
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Veel van de aan te leren vaardigheden zijn verwerkt in de methoden die gebruikt worden.
Vooral in het projectmatig werken met Blink komen deze terug. In Blink gaan de kinderen
zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit
komen ze al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis. Er wordt gewerkt met een
onderzoekscyclus. Deze cyclus bestaat uit acht stappen, die in elke les of elk thema
gedeeltelijk of helemaal worden gevolgd. Per onderdeel van het onderzoekende proces
komen één of meerdere van de 21st century skills aan bod (@blinkwereld.nl).

LEERTIJD
In onderstaande tabel staan de uren per vakgebied per week. Wij voldoen aan de
wettelijke eis dat onze leerlingen minimaal 7520 uur onderwijs krijgen.
Groep
Leeftijdsindicatie
1. Zintuigelijke oefening
2. Lichamelijke oefening (gym)
3. Spel
Subtotaal
1. Taal (spreken/verwerking)
2. Spelling
3. Technisch lezen
4. Begrijpend lezen
5. Schrijven
Subtotaal
1. Rekenen en wiskunde
Subtotaal

1
4-5

2
5-6

3
6-7

4
7-8

5
8-9

6
9-10

7
1011

8
1112

2.00
0.45
4.15
7.00
4.00

2.00
0.45
4.15
7.00
4.00
1.00

1.15
1.15
2.30
1.15
1.15
5.00

0.30
5.30
2.30
2.30

2.30
9.30
5.15
5.15

1.30
1.15
2.45
2.30
1.30
3.00
1.00
1.00
9.00
5.00
5.00
0.30

1.30
1.15
2.45
2.30
2.00
2.15
1.00
0.45
8.30
5.15
5.15
0.30

1.30
1.15
2.45
2.30
1.45
2.15
1.00
0.30
8.30
5.15
5.15
0.30

1.30
1.15
2.45
3.00
1.30
1.30
1.00
0.30
7.30
5.15
5.15
0.45

1.30
1.15
2.45
3.00
1.30
1.30
1.00
0.30
7.30
5.15
5.15
0.45

0.30

4.30
2.30
2.30

2.30
0.30
3.00

0.30
2.30
0.30
3.00

0.30
2.30
0.30
3.00

0.30
2.30
0.30
3.00

0.45
2.45
0.45
3.30

0.45
2.45
0.45
3.30

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.00
0.30
1.30
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.15
0.30
1.45
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.15
0.30
1.45
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.30
0.30
2.00
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.30
0.30
2.00
1.15
1.15

25

25

25

25

25

1. Engelse taal
Subtotaal
1. Wereldoriëntatie
2. Verkeer

2.30
0.30
3.00

2.30
0.30
3.00

1. Kunstzinnige oriëntatie
2. Tekenen
3. Muziek
4. Dans/drama
6. Handvaardigheid

5.00

4.00

Subtotaal
1. Sociaal Emotioneel Leren
2. Levensbeschouwelijke vorming
Subtotaal
1. Pauze

5.00
1.15
0.30
1.45
1.15
1.15

4.00
1.15
0.30
1.45
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.00
0.30
1.30
1.15
1.15

Totaal uren per week

25

25

25

Subtotaal

Overzicht urenbesteding per vakgebied per week en per groep
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VASTHOUDEN
PROJECTMATIG WERKEN MET BLINK
In schooljaar 2018-2019 is er begonnen met de implementatie van Blink. Een projectmatige
methode waarbij de wereld oriënterende vakken zijn geïntegreerd. Het team heeft hierbij
verschillende scholingsmomenten gehad. Zij kunnen nu de projecten inplannen, uitvoeren,
tussentijds evalueren en afsluiten. Het onderwijs is betekenisvoller geworden omdat de
hele school betrokken is bij de projecten. Er wordt samengewerkt naar een gezamenlijke
afsluiting waar ouders bij komen kijken. Naast vasthouden, moeten wij dit ook verder
ontwikkelen.
Door Blink op elke vergadering terug te laten komen om het komende project uit te
zetten. Ook om de voortgang te bekijken en te evalueren.
Blink biedt houvast bij het projectmatig werken aan de vakken geschiedenis, natuur,
aardrijskunde en burgerschap. Afgelopen schooljaar is een start gemaakt en zijn er
verschillende materialen aangeschaft voor het werken met Blink. Zo ook passende
activiteiten, verzorgd door externen. Dit wordt doorgezet bij het uitzoeken van nieuwe
thema’s.

VOLGENS VAN DE LEERLINGEN
Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen, worden 2 keer per jaar de Cito
toetsen 3.0 afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 wordt getoetst op de vakgebieden:
technisch- en begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat.
Leerkrachten krijgen de hele dag door informatie over wat een leerling kan en wat hij nog
moet leren. Door te observeren, beurten te geven en werk na te kijken. De Cito-toetsen
helpen de leerkracht om nog meer zicht te krijgen op waar een kind goed in is of waar
hij/zij zich nog verder in kan ontwikkelen.
De uitslag van een toets is het meest nauwkeurig wanneer de toets aansluit bij het niveau
van het kind. Als het functioneringsniveau meer dan een jaar afwijkt, van het niveau van
de toets die is afgenomen, is de meting van de toets onvoldoende nauwkeurig. Dan kiezen
we een toets op maat. Op deze manier brengen we het vaardigheidsniveau van preciezer in
beeld. Kinderen herkennen zich dan in de toets. Voelen zich uitgedaagd zonder de
frustratie van een te moeilijke toets te ervaren en kunnen succeservaringen op doen.
Hierbij blijven we in het oog houden dat de kinderen groei laten zien.
Hierin zijn zeker ontwikkelingen in te maken. Een leerling hoort dan een eigen programma,
met de daarbij behorende plannen te hebben.
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VERSTERKEN

SPEL EN BEWEGING
Kinderen geven zelf regelmatig aan dat ze meer willen bewegen. Doen ze dit niet met
concrete bewoordingen, dan is dit te merken aan het gedrag.
Op LeerRijk wordt nu ook gewerkt met de rekenmethode Met sprongen vooruit. Een
methode bestaande uit een grote variatie aan rekenspellen. Welke gekoppeld kunnen
worden aan de doelen die behaald moeten worden. Deskundigheid op het gebied van het
koppelen van het juiste spel aan het juiste doel en de spellen zelf is in ontwikkeling bij het
team.

LEREN DOOR DOEN
De eerste stappen zijn gezet. Door het aanbieden van betekenisvolle activiteiten binnen
thematisch onderwijs. Dit geeft ruimte voor het stellen van vragen, het doen van
onderzoek. De leerling is hierbij eigenaar van het eigen leerproces. De hoge betrokkenheid
van de kinderen bij de activiteiten en het samendoen maakt dat het onderwijs meer
betekenisvol wordt.
Door de aanschaf van Blink, een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie, wordt er
methodisch gewerkt. Het is erop gericht om kinderen te prikkelen, nieuwsgierig te maken
en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Door zelf actief te zijn gaat de
ontwikkeling sneller, wordt de lesstof beter begrepen en langer onthouden (@blink.nl).
Voor de leerkrachten is het van belang om de deskundigheid te versterken. Leren de juiste
vragen te stellen aan de kinderen. De kinderen leren de juiste vragen te stellen. De
mogelijkheden die er zijn met het thematisch werken. En de koppeling met andere
vakken.
Daarnaast is er met behulp van subsidie een interactieve verkeersmethode aangeschaft,
verkeerskunsten. Verkeer wordt ervaren en ingeoefende door parcoursen uit te zetten op
het schoolplein. Ook hierbij zorgt het ervaren voor beter onthouden.
Het schoolplein wordt zodanig aangepast dat de kinderen de mogelijkheid krijgen te
spelen, leren en bewegen. Een groen schoolplein met een buitenklas en verschillende
mogelijkheden om met de natuur bezig te zijn. Maar ook sport en spel zullen terugkomen
op het schoolplein. De mogelijkheid om de lessen van binnen naar buiten te verplaatsen
zijn onderdeel van het ontwerp. Zo komt het leren door doen, door bewegen terug in het
schoolplein en brengen we binnen naar buiten.
Ouders en kinderen hebben meegedacht bij het tot stand komen van het ontwerp. Er
worden verschillende subsidies aangevraagd. Om de plannen te kunnen realiseren.
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GEZONDE SCHOOL
In het schooljaar 2018-2019 zijn we een gezonde school geworden. We hebben het vignet
voor voeding gehaald. Bovendien hebben we een subsidie gekregen om de gezonde school
te versterken. De volgende thema’s kunnen we nog aanpakken:
- Bewegen en sport (schooljaar 2019-2020)
- Welbevinden
- Roken, alcohol en drugspreventie
- Relaties en seksualiteit
- Fysieke veiligheid
- Binnenmilieu
- Mediawijsheid

VERNIEUWEN
SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
In de school is veel kennis aanwezig. We weten wat de kinderen nodig hebben en passen
dit zo goed mogelijk toe. We missen echter een doorgaande lijn. Een lijn die zoveel
mogelijk gelijkloopt in de school en waar ouders bij betrokken worden. Door het invoeren
van een methode kunnen we deze lijn creëren. Als team zullen we verschillende
studiedagen besteden aan dit onderwerp om zo kundig te zijn bij de implementatie.
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INFRASTRUCTUUR
Met de infrastructuur bedoelen we de mogelijkheden om de deskundigheid toe te passen
en de inhoud & toepassing te kunnen bewerkstelligen.

HET GEBOUW
Het gebouw is in 1998 gebouwd en ligt in de wijk Dieren West. Er zijn 7 lokalen. Waarvan 6
op de begane grond en 1 op de eerste verdieping. Er is een lokaal in gebruik door de
peuteropvang van Puck & Co. Verder is er een lokaal wat ingericht wordt als stiltelokaal
voor de kinderen om rustig te werken en/of te lezen. Het lokaal boven wordt een doeruimte. Voor handvaardigheid, techniek en koken. Er zijn drie ruime werkplekken voor de
directie, de interne begeleiding, de administratie en de taalondersteuning. Twee groepen
beschikken over één gezamenlijke ingang. Alleen de
hoofdingang wordt gebruikt als in- en uitgang. Op hetzelfde terrein is ook een dependance
met drie ruimtes, die verhuurd wordt aan de kinderopvang Puck & Co. In 2020 staat groot
onderhoud in de planning. Daar worden ook onderwijskundige aanpassingen in
meegenomen.

VERSTERKEN
LEREN DOOR DOEN
Om meer te kunnen doen in de school zal het lokaal boven veranderd worden in een doelokaal. Hier kan de leerkracht met een groep aan het werk gaan voor handvaardigheid of
Blink. Maar ook voor koken en techniek. Zo wordt het een multifunctioneel lokaal.
Het andere lokaal dat niet gebruik wordt door een groep, wordt een stiltelokaal. Hier kan
rustig gelezen worden, in stilte gewerkt worden.
PROFILERING KINDCENTRUM LEERRIJK
De groei van de school is een belangrijk ontwikkelpunt in dit plan. Vanuit de
peuterspeelzaal kiezen steeds meer ouders om hun kind op LeerRijk door te laten gaan.
Dat is natuurlijk een prachtig resultaat van de samenwerking. Om als kindcentrum door te
gaan is het belangrijk om dit te continueren en te versterken.
Ons schoolprofiel moet tot uiting komen in de communicatiemiddelen van de school. Zoals
een eenduidige, bij de school passende uitstraling die wordt doorgevoerd op onder andere
de website, in de schoolgids, nieuwsbrief en PR campagnes.
Bekendheid op een positieve manier zal de groei van de school bevorderen. Naast een
goede samenwerking binnen het Kindcentrum, wat de doorstroom zal bevorderen.
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Bij de start van het scholjaar zal er een communicatieplan zijn. Dit plan dient als handvat
voor effectieve communicatie met onze doelgroepen. Stappen die we maken bij het
opstellen van het communicatieplan zijn:
1. Doelgroepen bepalen.
2. Doelstellingen bepalen: wat willen we bereiken bij de doelgroepen?
3. Boodschap: wat willen we communiceren?
4. Strategie bepalen: hoe gaan we de doelstellingen realiseren?
5. Middelen bepalen: welke middelen zetten we in om de doelgroepen te
bereiken?
(@scholenmetsucces.nl)
Activiteiten die we gaan inzetten zijn:
- Een duidelijke, informatieve schoolgids
- Een up-to-date website
- Een maandelijks, digitaal, informatiebulletin voor ouders (INFO)
- Een tweejaarlijkse tevredenheidspeiling voor leerlingen en ouders
- Informatieavonden
- Persberichten richting lokale media over onze activiteiten
- Open dag, inclusief flyers die verspreid worden voor de open dagen
- Spelinloop, wekelijks in de onderbouwgroepen
- Presentatie van onze projecten bij de projectafsluiting
- Ouders zijn welkom bij de Week-break
- Continueren van bestaand beleid en alert blijven op nieuwe tendensen
- Door-ontwikkelen van de school-app
- Nieuwjaarsreceptie (aanvang nieuw schooljaar)

VERNIEUWEN
SCHOOLPLEIN
Het traject om het schoolplan te vernieuwen loopt. Het ontwerp is in de maak. Het team
wordt geschoold in Beweeg Wijs. Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de
schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de
verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten
zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het
biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving (@beweegwijs.nl).

SCHOOLBIEB
De bibliotheek gaat met school een bieb voor op school organiseren. Het team wordt
meegenomen in het opzetten hiervan. Dit betekent dat het team het lezen moet blijven
bevorderen. Door het promoten van boeken en door activiteiten te organiseren op school.
Zoals uitgebreide aandacht aan de Kinderboekenweek, voorleesdagen en de
voorleeswedstrijd. Daarbij kunnen we hulp inschakelen van de bibliotheek.
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KWALITEITSZORG
SAMENWERKEN
De plannen uit dit plan worden uitgewerkt per doelstelling. Zo zullen er elk schooljaar
verschillende plannen lopen. Wanneer we wat doen. En op welke manier. Daar betrekken
we zoveel mogelijk alle betrokkenen bij. Het team, de ouders, de kinderen, de
samenwerkingspartners. Dat doen we op de volgende manieren:
• Klankbordgroep – ouders/partners/team
• Communicatie via SchouderCom – vragenlijsten/polls
• Gesprekken – ouders/kinderen, gesprekkencyclus team
• Koffie-uurtje – ouders/partners
• Tevredenheidspeilingen
• SWOT-analyse – ouders/kinderen/partners/team
• Teamscholing/vergaderingen – team
• Start-van-de-dag-overleg - team
De vragen die we daar bij stellen zijn:
• Doet de school de goede dingen?
• Doet de school de dingen goed?
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• Hoe weet de school dat?
• Vinden anderen dat ook?
Om de kwaliteit te bewaken maken we gebruik van de PDCA -cirkel.

PDCA-CIRKEL
PDCA is een afkorting die staat voor de belangrijkste stappen uit de cirkel: Plan (maak een
plan met de resultaten die je wilt bereiken), Do (voer het plan uit), Check (vergelijk de
resultaten met wat je had willen bereiken), Act (bij afwijking: neem maatregelen/stuur bij
om de resultaten alsnog te bereiken).

Managementmodel PDCA-cirkel @managementmodellensite
De kwaliteitszorg wordt bepaald op verschillende gebieden:
• Beleid
• Onderwijs
• Team

BELEID
Het schoolteam draagt de visie van de eigen school. Door Scholengroep Veluwezoom
worden beleidsafspraken gemaakt en kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. Een voorbeeld
van wat daarbij gebruikt wordt is de digitale gesprekkencyclus. Met onder andere
afspraken over hoe vaak een leerkracht klassenbezoek krijgt van een (adjunct)directeur of
intern begeleider.
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Kern van de kwaliteitszorg is dat de scholen twee keer per jaar zelfevaluaties maken op:
• Leeropbrengsten;
• Taal, rekenen en studievaardigheden;
• Veiligheid;
• Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs;
• Welbevinden.
We bespreken op stichtingsniveau met elkaar de resultaten, met als doel verbetering.
Bovendien vergelijken we jaarlijks onze resultaten met de landelijke normen
(@ScholengroepVeluwezoom.nl).

Het beleid op school wordt gevolgd door de zelfevaluaties die twee keer per jaar worden
opgemaakt in de vorm van trendanalyses en door peilingen.
De trendanalyses worden gevormd door resultaten uit het leerlingvolgsysteem (LOVS). Dit
zijn observaties en registraties, methode toetsen en landelijk genormeerde toetsen (CITO).
De gegevens vanuit de trendanalyse worden omgezet in handelingsplannen.
Peilingen vinden 1 keer in de twee jaar plaats. Dit zijn peilingen gericht op de
tevredenheid van:
• Ouders
• Leerlingen
• Personeel
De gegevens van deze zelfevaluaties zijn verwerkt in dit ambitieplan en worden gebruikt
voor het opstellen van de jaarplanning. Ook worden deze evaluaties meegenomen in de
jaarplanning van de school.

ONDERWIJS
Als team voelen we ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. Door gebruik
te maken van de onderzoeksgegevens bekijken we hoe het staat met de kwaliteit. Daarbij
zien we wat goed gaat en wat verbeterd dient te worden. Met de visie als kapstok
bewaken, verbeteren en vernieuwen we ons onderwijs op verschillende manieren.
• Start van de dag overleg – dagelijks kort overleg voor aanvang van de school
• Studiedagen – teamscholing
• Intervisiebijeenkomsten – bespreken van casussen
• Vergaderingen – inhoudelijk, leren van en met elkaar
• Analyses – twee keer per jaar met het hele team
• Groepsbesprekingen – 3x per jaar
• Leerlingbespreking – 2x per jaar

22

Kindcentrum LeerRijk
Ambitieplan 2019-2023

De Interne Begeleider (IB) speelt hierin een essentiële rol. Dit is het initiëren en
begeleiden van het proces. Samen met de directie bewaakt de IB’er de procedures rondom
de zorg, begeleiding en kwaliteit.

RESULTATEN
2016
/2017

2017 / 2018

2018 / 2019
9

Aantal deelnemende leerlingen

20

14

Aantal leerlingen in leerjaar 8

20

14

9

Aantal leerlingen op school

85

76

58

Aantal ongewogen leerlingen

68

62

49

Percentage gewogen leerlingen

20%

18%

16%

Naam Eindtoets

CET

CET

CET

533,8

529,5

526,7

EINDTOETS

PERSONEEL
Instrumenten die gebruikt worden bij de kwaliteitszorg rond personeel zijn:
• De digitale gesprekkencyclus voor ambitie- voortgangs- en beoordelingsgesprekken;
• Klassenbezoeken;
• Collegiale consultatie;
• Coaching
Onderstaande tabel geeft schematisch weer hoe de kwaliteitszorg ingezet wordt:
Overzicht evaluatie-instrumenten
Evaluatie jaarplan
- Beleidsvoornemens
ambitieplan
- Voortgang
ontwikkelingen
Analyse
Output LOVS, eindtoets
uitstroomcijfers
Inspectie
Rapportage
Tevredenheidspeilingen Analyse uitkomsten
Trendanalyse (LOVS)
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Opbrengsten en
aanbevelingen
onderwijs

Aandachtsgebied
Aandachtspunten
nieuwe schooljaar
(Schoolniveau)

Frequentie
1x per jaar

Eindresultaten

1x per jaar

Toetsing vastgestelde
indicatoren
Welbevinden
betrokkenen
Ontwikkeling
leerlingen
(Onderwijsinhoudelijk)

Doorlopend
1x per 2
jaar
2x per jaar
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PERSONEELSBELEID
Scholengroep Veluwezoom realiseert jaarlijks, in nauw overleg met de directeuren, de
inzet van de formatie. Personeel kan jaarlijks aangeven in aanmerking te willen komen
voor mobiliteit. Bij de planning wordt getracht dit zoveel mogelijk te realiseren. We
hanteren het uitgangspunt dat mobiliteit voor een gezonde organisatie van belang is.
Vanzelfsprekend wordt eerst aan wettelijke verplichtingen voldaan.
Voor de uitgangspunten van het formatiebeleid verwijzen wij naar het bestuur
formatieplan van Scholengroep Veluwezoom.
De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het meerjarenformatiebeleid en het
bestuursformatieplan. Deze worden door het schoolbestuur opgesteld. De directie zorgt
ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team besluiten kan
nemen. Onder het team wordt verstaan alle werknemers binnen de school. Op welke wijze
de besluitvorming tot stand komt, is aan het team zelf.
In het werkverdelingsplan neemt het team besluiten over:
• Verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren;
• Verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
• Tijd voor vóór- en nawerk;
• Welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders);
• Tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel;
• Pauzes;
• Aanwezigheid op school;
• Besteding van de werkdrukmiddelen;
• Kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing).
(@avs.nl)

Bovenstaande is terug te vinden in het werkverdelingsplan, welke elk jaar wordt
samengesteld door het team. De groepsoverstijgende taken worden elk jaar opnieuw
geëvalueerd en aangepast. Er wordt kritisch gekeken naar werkdruk in relatie tot de te
verdelen taken. Deze worden verdeeld van zware, middelzware en lichte taken. Waarbij
we uitgaan van de talenten en voorkeuren van de teamleden.

EEN KORTE SCHETS VAN DE VERANDERING VOOR DE PROFESSIONALS IN HET ONDERWIJS
Goede kundige professionals met lef bouwen samen aan kwalitatief goede
onderwijsorganisaties. Zij zijn het die met hun kennis, ervaring en onderzoekende houding
het verschil maken. Samen met collega’s, leerlingen, ouders en andere partners zorgen zij
ervoor dat leerlingen het juiste meekrijgen. Het vak verandert, nu wellicht meer dan ooit.
Het vraagt dan ook weer een breder palet aan handelingsmogelijkheden. Het bevorderen
van nieuwsgierigheid van leerlingen vergt weer iets anders van professionals. Verschillende
aandachtsgebieden krijgen in het curriculum een belangrijkere plek: meer ICT,
computational thinking, koken, muziek etc.
Werken in andere organisatievormen gaat de komende tijd steeds vaker plaatsvinden, zoals
het werken in units en buiten leren. En hoe blijven de leeropbrengsten op de basisvakken
op orde? Hoe houd je de leerlijnen in de gaten? Inspelen op nieuwe ontwikkelingen,
24

Kindcentrum LeerRijk
Ambitieplan 2019-2023

gedegen kennis van leerlijnen, planmatig handelen, goed observeren en het duiden van
deze observaties zijn belangrijke voorwaarden voor het verantwoord realiseren van de
toekomstige veranderingen in het onderwijs.
Samen met andere professionals, leerlingen en maar ook door zelf een stapje uit de
comfortzone gaan om het onderwijs een beetje spannend te maken en de weerbaarheid
van leerlingen te vergroten en uitnodigend zorgdragen voor de goede samenwerking tussen
school-leerling-ouders/opvoeders. .@koersplan 2019-2023 Scholengroep Veluwezoom. Zie
bijlage 2.

HUISVESTING EN DUURZAAMHEID
Het huisvestingbeleid is gericht op duurzaamheid, onderhoud en het faciliteren van het
vernieuwde onderwijs. De onderwijskundige ruimtebehoefte van de leerling verandert door
de ontwikkelingen in het onderwijs. Leerlingen leren ook buiten de klas, buiten de school
en buiten het schoolplein. De context op en rond school stimuleert het onderwijsproces.
Onderwijskundige aanpassingen in de gebouwen worden de komende jaren op alle scholen
gepland en uitgevoerd.
Daarnaast is het beleid van Scholengroep Veluwezoom gericht op de ontwikkeling van
passende onderwijsvoorziening waarbij de onderhoudsplanning, verduurzamingsmaatregelen en onderwijskundige inrichtingen gezamenlijk planmatig per gebouw worden
aangepakt. Het Duurzame meerjaren-onderhoudsplan wordt hierop nu al ingericht.
De concrete kwalitatieve verbetering van de onderwijskundige omgeving volgt daarbij de
ontwikkelingen van het onderwijsprogramma.

FINANCIËN
Uitgangspunt van de Scholengroep is duurzaam ondernemen. Dat betekent, dat het
Koersplan leidraad vormt voor het meerjarenbegrotingsplan. Investeringen en
budgettoekenningen aan de beleidsterreinen worden in lijn gebracht met de strategische
richting en de daaruit voortvloeiende planvormingen op schoolniveau. Hierbij wordt
nadrukkelijk rekening gehouden met de ondernemingsruimte die elke school heeft.
Solidariteit binnen de organisatie is uitgangspunt bij te nemen beslissingen.
De Scholengroep beheert en verdeelt de financiële middelen op transparante wijze,
waarbij risico’s in de organisatie voldoende worden afgedekt. Uitgangspunt is continuïteit.
Er is een transparant systeem van financiële planning en control op zowel schoolniveau als
centraal niveau, gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan. Het systeem biedt
voldoende sturing en informatie op zowel bestuurs- als schoolniveau. Schooldirecteuren
hebben een aantal budgetten tot hun beschikking waarmee zij hun eigen keuzes kunnen
maken. Daarnaast kunnen zij jaarlijks budget aanvragen om een extra impuls te geven aan
de schoolontwikkeling. Jaarlijks wordt dit meegenomen in de begroting.
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In de tweede helft van 2019 zal, op basis van de ambitieplannen van de scholen,
beoordeeld worden welke incidentele financiële impulsen een versnelling van de
ontwikkeling kan betekenen.
In diezelfde periode zal een nieuwe risicoanalyse worden gemaakt waardoor helder is
welke extra investeringen verantwoord zullen zijn. @koersplan 2019-2023 Scholengroep
Veluwezoom.

ARBO-BELEID
Drie jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie en -evalautie (RI&E) gehouden. Hier komt
een actieplan uit. De te ondernemen activiteiten worden in het jaarplan van de school
opgenomen.
Dit gebeurt onder toezicht van directie en BHV. Deze observeren en constateren dagelijks
de veiligheid van de werkomgeving.
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PLANNING
De beleidsvoornemens in deze planning worden uitgevoerd volgens de pdca-cyclus.

DESKUNDIGHEID
1. Vasthouden
a) Tutorleren lezen
rekenen
spelling
b) Groepsdoorbrekend
werken
2. Versterken
Samenwerking
Kindgericht onderwijs
Samen doelgericht
Rapportage
Leerkrachtvaardigheden
Intervisie
Professionalisering
Samenwerking
3. Vernieuwen
Ouderbetrokkenheid
Start gesprekken
Nieuwjaarsreceptie
Com. plan op maat
Kind/Ouder
gesprekken
INHOUD EN TOEPASSINGEN
1. Vasthouden
Projectmatig werken met
Blink
2. Versterken
Spel en bewegen
Met Sprongen Vooruit
Beweegwijs
Leren door doen
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2021-2022
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I
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X

X

X

O
O
X
X
X
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I
I
X
X
X
X

I
I
X
X
X
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B
B
X
X
X
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I
I
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I
I
I
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B
B
B
B

B

B
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X

I
O

B
I

B
I

X
I

Kindcentrum LeerRijk
Ambitieplan 2019-2023

Verkeerskunsten
Gezonde school
Vignet Voeding
Vignet
Bewegen/Sport
3. Vernieuwen
SEL – Kwink
Creatieve vorming
Engels
Leer-, ontwikkelingslijn gr.
1/2
Technisch Lezen
Aanvankelijk lezen
Schrijven
INFRASTRUCTUUR
1. Versterken
Leren door doen
Doe-lokaal
Stilte-lokaal
Profilering Kindcentrum
LEERRIJK
Plan van aanpak
2. Vernieuwen
Schoolplein
Schoolbieb

O = Oriënteren

I = Implementeren

I

B

B

X

X
Aanvragen

X
X

Aanvragen
X

X
Aanvragen

I
O
O
O
X
X
X

I
I
I
I
O
X
X

B
I
I
I
I
O
O

B
B
B
B
I
I
I

I
I

I
I

B
B

B
B

O/I

I

B

B

I
I

I
I

B
B

B
B

B = Borgen

X = Doorlopend

In onderstaande tabel staan de scholingen zowel teamscholing als individueel. Dit zal
veranderen naar behoefte en noodzaak.
2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

TEAMSCHOLING
Begeleiding team Bloemers
(verbeter traject)

Periode 1

Kwink

2x

-

-

-

Beweegwijs

1x

1x

-

-
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Gedrag is ook een vak

1x

-

1x

-

Ouderbetrokkenheid 3.0

-

2x

-

-

INDIVIDUELE SCHOLING
Professionalisering IB

Professionalisering I-Coach

Rekenspecialist

Professionalisering schoolleider
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1 HOOFDSTUK 3. KOERSPLAN 2019-2023, HANNELORE BRUGGEMAN
MISSIE EN VISIE SCHOLENGROEP VELUWEZOOM
Leven in de wereld van straks
Hoe straks de wereld er uit gaat zien, welke beroepen de kinderen van nu straks gaan
uitoefenen, hoe vaak dat verandert, en welke kansen en uitdagingen op hen afkomen, is
niet te voorspellen. We horen vaak dat kennis van vandaag, morgen alweer achterhaald is.
Maar vaak genoeg hebben we kennis van vandaag nodig om de ontwikkeling van morgen te
kunnen begrijpen. We hebben voldoende kennis nodig om alles wat op ons afkomt te
kunnen ordenen en te kunnen beoordelen en om op voort te kunnen borduren. Taal en
rekenen zijn de basis en gelden als voorwaarden om de wereld te kunnen ontdekken. In
Nederland zijn er niet voor niets normen gesteld op deze vakken. Het basisniveau is
minimaal nodig om te kunnen participeren in de maatschappij. Daar ligt voor de scholen
een uitdagende verantwoordelijkheid.
Naast vaardigheden op rekenen, taal en voldoende kennis om de toekomst in te gaan
hebben leerlingen zelfinzicht nodig. Hoe leer ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig om
verder te komen, kan ik een stapje uit mijn comfortzone, heb ik een goed zelfbeeld en ben
ik daar blij mee? Het zijn voorbeelden van veel vragen die in de basisschoolperiode deels
beantwoord gaan worden.
Op internationaal niveau zijn de 21een open nieuwsgierige houding geeft dit
eeuwse competenties ontwikkeld;
een prachtige start voor het verdere
probleemoplossend gericht zijn, creatief,
leven: Ik-jij-wij, nieuwsgierig naar de
goed kunnen samenwerken, ICTtoekomst.
geletterd/computational thinking, sociaal
en cultureel vaardig, communiceren en
kritisch denkend. Deze competenties
worden algemeen gezien als goed
gereedschap om de toekomst tegemoet te
treden.
De competentie samenwerken met
allerlei verschillende mensen wordt
steeds vaker als een (van de)
kerncompetentie gezien. Met onze
openbare identiteit ikjijwij zijn onze
scholen duidelijk van toegevoegde
waarde in deze ontwikkeling. Samen met
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Hiermee geven wij op hoofdlijnen weer hoe we richting geven aan de drie hoofddomeinen
van het onderwijs: Socialisatie, Persoonsvorming en Kennisoverdracht: kunnen
samenwerken en omgaan met de ander, jezelf leren kennen, een ontwikkelingsgerichte
houding, en een goede basiskennis om met vertrouwen verder te kunnen bouwen.
Als we kijken naar de wensen van onze leerlingen in de komende paragraaf, zien we dat
we alle bovenstaande domeinen daarin terugvinden.

DE LEERLING AAN HET WOORD
De leerling zelf aan het woord. In december 2018 hebben we een uit alle scholen
samengestelde groep leerlingen gevraagd wat zij belangrijk vinden. Wat willen zij op
school leren? Wat denken zij dat zij voor de toekomst nodig hebben? Wat moet anders? En
waar zijn ze al blij mee?
De vele ideeën en tips van de leerlingen zijn geordend in drie onderdelen, gebaseerd op de
gouden cirkel van Sinek: Why, How, What. Vrij vertaald naar: Waarom gaat de leerling
naar school? Hoe moet de school ervoor zorgen dat dat lukt, en Wat gaan we op school dan
doen.
De tips van de leerlingen zijn aangevuld, verhelderd of verdiept naar aanleiding van de
feedback van leerkrachten en ouders die uit de GMR in januari 2019 en de brede
stakeholdersbijenkomst in april 2019 naar voren kwam.

WAAROM GA IK NAAR SCHOOL?
o
o
o
o
o
o

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn identiteit? Welke talenten heb ik? Wie ben jij?
Wat kunnen we samen? Wat is mijn plek in deze dynamische wereld?
Groeien, ontdekken, leren hoe ik leer, gaat mijn hele leven door. Leuk!
Ik werk aan mijn toekomst. Ik wil trots kunnen zijn op wie ik ben.
Ik wil ondernemend en weerbaar zijn
Ik wil goed leren omgaan met allerlei verschillende mensen
Ik wil goede resultaten op de basisvaardigheden en kom op de juiste VO-opleiding.

IK-JIJ-WIJ, NIEUWSGIERIG NAAR DE TOEKOMST
Nieuwsgierigheid is een motor voor het leren en ontwikkelen. Als je nieuwsgierig bent
heb je een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende
stap kan zijn. Vind je de energie en lef om het nog eens te proberen, om op zoek te
gaan naar jouw plek in de wereld. Nieuwsgierig naar jezelf, naar je talenten, naar wat
jij kunt bijdragen. “Ik Jij Wij, nieuwsgierig naar de toekomst,” is een brede
voorbereiding op de volgende stap.
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Mensen zijn van nature nieuwsgierig en willen
graag leren. Het is de kunst deze positieve
houding te koesteren door de wijze waarop
ons onderwijs is ingericht. Hoge
verwachtingen, je zelf leren leren en
afwisselend onderwijs bieden. Samen leren
maar ook volop de gelegenheid krijgen jezelf
te zijn.

Als we onze leerlingen na de laatste schooldag van groep 8 uitzwaaien, zien we kinderen
die blij zijn met wie ze zijn en wat ze kunnen, die kunnen omgaan met allerlei
verschillende mensen en die met vertrouwen een nieuwe uitdaging aangaan. Zij weten
dat leven en leren de toekomst is, en daar zijn ze blij mee. Als we dat bereiken is dat
iets waar we samen met alle ouders, medewerkers, partners en andere stakeholders
trots op kunnen zijn.

HOE GAAN WE DAT BEREIKEN?
De scholen van de Scholengroep werken allemaal aan onze gezamenlijke missie, en scholen
leggen hun eigen accenten in hun schoolplan. De scholen van de Scholengroep Veluwezoom
onderscheiden zich in ieder geval met onze leefstijl ik-jij-wij. Zij nodigen stakeholders in
een vroeg stadium uit om samen beleid te ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen
worden lijnen uitgezet.
Wij werken samen, over onze grenzen heen, om de leerlingen het beste te kunnen bieden:
voorop staat een rijke veilige leeromgeving waarin zij worden uitgedaagd zich goed voor te
bereiden op hun toekomst: goede leerresultaten te behalen op taal, rekenen,
studievaardigheden en zich te ontwikkelen op de 21-eeuwse competenties.
In onze overtuiging zijn nieuwsgierigheid, samenwerken, experimenteren, lef,
doelgerichtheid en duurzaamheid de kernbegrippen voor de komende jaren.
In deze periode is experimenteren belangrijk. Met beleid natuurlijk, want onze opdracht
brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Hoge doelen, goede monitoring en
analyse, en het zetten van de juiste vervolgstappen. De basis is en blijft dat leerlingen op
passend niveau door kunnen naar het VO. Goede opbrengsten op taal en rekenen zijn
daarvoor de basis.
Leerlingen gaan de komende tijd steeds vaker anders werken, meer vakoverstijgend en in
andere organisatievormen. Andere specialismen zullen de scholen in komen omdat zij een
toegevoegde waarde kunnen bieden. 21-eeuwse vaardigheden, meer naar buiten, samen
werken, bewegen, creativiteit zullen een groter deel van de lesdag invullen. De
basisvakken worden steeds meer geïntegreerd in andere vakken. Met deze verrijking van
het onderwijs, waarbij steeds meer verschillende talenten van leerkrachten en leerlingen
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worden aangesproken zal het steeds vaker mogelijk zijn meer op maat onderwijs te kunnen
bieden: nog meer samen naar school! Een aandachtspunt hierin is ook het dreigende
lerarentekort.
Wat hebben leerlingen nodig zodat zij hun doelen bereiken? Zoals al eerder benoemd: we
hebben leerlingen hierover gesproken. Ouders, leerkrachten, directie, bestuur, leden van
de RvT en alle vertegenwoordigers van onze partners (kinderopvang, voortgezet onderwijs,
passend onderwijs en de gemeenten) hebben deze input verrijkt.
o Ik heb leerkrachten nodig die weten en begrijpen wat ik nodig heb. Leerkrachten
die goed kunnen observeren en preventief handelen. Die mijn nieuwsgierigheid
stimuleren door ook zelf nieuwsgierig te zijn.
o Ik wil leren door doen, uitproberen en zo vertrouwen opbouwen.
o Afwisseling! Context bieden, vragen stellen, duiden!
o Samenwerken met alle andere leerlingen in verschillende rollen.
o Ik wil zelf grip krijgen op mijn ontwikkeling en meepraten over het onderwijs. Ik
wil ook kunnen kiezen.
o Door mijn creatieve, analytische denkvaardigheden te stimuleren vind ik de
zekerheid in mijzelf
o Iedereen heeft iets anders nodig om goede kansen te krijgen
Naarmate we concreter werden kregen we meer tips en ideeën. Van de leerlingen zelf,
maar ook op de stakeholdersbijeenkomst in april 2019.

AAN WELKE ACTIVITEITEN GAAN WE DAN DOEN?
o
o
o

Buiten leren.
Genoeg oefenen, dus ook niet te
veel.
Engels en drama combineren.

o
o

Meer bewegen en leren.
Toepassen in de echte wereld.

o

Fouten maken! Want dat hoort
erbij.
Wisselende leerkrachten

o

o
o

Techniek, ICT
Spannend onderwijs, dus een
stapje uit mijn comfortzone

o

Creatief werken, eigen
handschrift.
Geef mij denktijd
Stel mij vooral vragen
Vaak wisselende groepjes: dan
leer ik met iedereen werken

o
o
o

AMBITIES
§
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Alle scholen van de scholengroep ontwikkelen zich aan de hand van een
ambitieplan, passend bij hun omgeving, leerlingen, ouders, en partners. Zij kiezen
een helder onderwijsconcept op basis van verfijning van de missie van de
Scholengroep Veluwezoom: toekomstbestendig onderwijs, ik-jij-wij en het
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versterken van nieuwsgierigheid worden op een eigen manier uitgewerkt en
gerealiseerd.
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§

Het is en blijft een uitdaging de innovatie te verbinden met hoge leerresultaten,
ook op de basisvakken. We bieden een rijke leeromgeving, waar afwisselend
onderwijs wordt geboden, waar verschillende talenten ontdekt en ontwikkeld
worden. We zijn ervan overtuigd dat kinderen goed kunnen leren als we meer leren
door doen, meer op maat met behulp van ICT en meer door buiten de klas te leren.
Het onderwijs is pas goed als ook de leeropbrengsten op taal en rekenen goed zijn.

§

Samenwerken door allerlei geledingen heen maakt dat we veel en snel beleid
ontwikkelen en kunnen innoveren. Verder werken aan de netwerkorganisatie intern
en extern: leerlingen, ouders en kenniskringen, gemeenten, passend onderwijs etc.
we groeien door het besef dat we steeds meer samen verantwoordelijk (mogen)
zijn.
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BIJLAGE 2 HOOFDSTUK 4. KOERSPLAN 2019-2023, HANNELORE BRUGGEMAN
IDENTITEIT, IK-JIJ-WIJ!
De Scholengroep is een open organisatie die zich tot doel stelt om een excellente
pedagogische organisatie te zijn waarin samenwerking vanzelf spreekt.
Ik-jij-wij zit in het DNA van onze openbare organisatie en verdient ook de komende jaren
veel van onze aandacht.
Aan de ene kant omdat het zo eenvoudig klinkt, maar dat eigenlijk niet is. Het vergt
aandacht om te erkennen dat er verschillende perspectieven zijn, omdat, in de waan van
de dag, de eigenwijsheid van de professional, de diepe betrokkenheid van de ouder of het
perspectief van de ander soms uit het oog verloren wordt. Nieuwsgierig zijn naar de
inbreng van de ander en samen tot een oplossing of beleidsinitiatief komen is belangrijk.
Zeker in deze tijd waar overbruggen van meningsverschillen zo nodig is. Ik-jij-wij is samen
ontwikkelen, samen bouwen, samen leren. Voor en door onszelf, leerlingen en onze
ouders.
Aan de andere kant omdat het zoveel behelst. Het gaat over eigenaarschap, over
zelfbewust en oplossingsgericht zijn. Belangrijke vaardigheden voor ons en onze leerlingen.
Zo is ik-jij-wij een belangrijke paraplu, of mooie stip op de horizon. En dat zal in alle
domeinen naar voren komen.

DOELSTELLING RICHTING 2023
Ik-jij-wij is en blijft zichtbaar in onze organisatie, op stichtingsniveau en binnen onze
scholen. Ik-jij-wij is steeds meer een leefwijze geworden. Dat we allemaal een
uitnodigende houding hebben naar de ander, en beseffen dat we elkaar nodig hebben om
samen iets moois te bouwen. Leerkrachten hebben in 2018 een hoog cijfer gegeven op het
kunnen bijdragen aan de organisatie (8,0). Ouders waarderen ons ook goed op dit punt,
maar daar liggen zeker nog kansen: meer samenwerken, betere communicatie, versterken
van de samenwerking ouder-leerling-school. Het gaat ervoor zorgen dat de invloed van
ouders versterkt zal kunnen worden, werken aan een netwerkorganisatie.
Ik-jij-wij geeft richting aan onze communicatie. Wij nodigen de ander nadrukkelijk uit om
met ons samen vorm te geven aan onze organisatie. Wij communiceren dan ook interactief
en vroegtijdig, zodat er ruimte is om een inbreng te hebben. Ik-jij-wij vergt van alle
medewerkers een open en transparante houding. Wij zijn trots op wie we zijn en we
nodigen de ander uit mee te doen.
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ONDERWIJSKWALITEIT, GERICHT OP GROEI EN ONTWIKKELING
IKJIJWIJ, NIEUWSGIERIG NAAR DE TOEKOMST.
Dit geeft richting aan ons onderwijs. Het samenwerken en nieuwsgierig zijn, staan centraal
in de ontwikkeling van de scholen. We erkennen dat een nieuwsgierige houding een
krachtige bron van leren is, een leven lang. Op hoofdlijnen kunnen we stellen dat de
komende jaren persoonsvorming en de 21-eeuwse vaardigheden een steeds belangrijkere
rol in ons onderwijs in gaan nemen. Naast doorgaande aandacht voor hoge doelen op de
basisvakken, wordt steeds meer de verbinding in de vakken gezocht. Elke school heeft een
eigen kleur en legt accenten die passen bij de omgeving en de opdracht van de school.

NIEUWSGIERIG NAAR DE TOEKOMST
Kennis opbouwen, de basisvaardigheden op een hoog niveau brengen en gebruik maken van
allerlei mogelijkheden om te ontwikkelen. Leren door doen, onderzoekend leren, meer
naar buiten, maar ook “gewoon” inprenten worden hiertoe ingezet. Leerlingen ervaren
eigenaarschap bij het leren: heldere doelen, duiden van kennis en betrokken worden bij de
voortgang.
Een rijke leeromgeving is cruciaal om eigen talenten te ontdekken en de nieuwsgierigheid
te behouden. Mede door ICT is het mogelijk een rijkere leeromgeving te creëren.
Daarnaast vraagt het werken in een digitale omgeving ook juist meer bewegen, live
contact maken met elkaar en meer naar buiten in de echte wereld. Verschillende
vakgebieden zullen een groter deel van het curriculum in de scholen gaan uitmaken. We
denken hierbij aan duurzaamheid, cultuur, techniek etc.
Om dit te realiseren, ook met in het achterhoofd de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
zijn het uitnodigen van aanvullende expertise in de scholen en het werken in andere
organisatievormen zaken waar we de komende jaren meer gebruik van zullen maken.
Binnen onze kenniskringen, directieteam en GMR zullen we ervaringen omtrent deze
ontwikkelingen met elkaar delen.

COGNITIEVE TALENTONTWIKKELING
Landelijk geldt dat 5% van de leerlingen meer- of hoogbegaafd is. De scholengroep heeft
zich de afgelopen jaren ontwikkeld in het sneller herkennen van talenten van leerlingen en
het bieden van een daarop aansluitend aanbod. Scholen zijn hier de afgelopen jaren
vaardiger in geworden. In de regio wordt samengewerkt om aan de onderwijsbehoeften
van alle leerlingen tegemoet te komen. Op dit thema werken we samen in de regio.
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DISCIPLINE EN WEERBAARHEID
Doorzetten, weten hoe je de dingen voor elkaar krijgt en trots zijn op wat lukt, en
geduldig zijn op wat nog niet lukt, geeft leerlingen vaardigheden mee die belangrijk zijn
voor de toekomst van leerlingen.

PASSEND ONDERWIJS
Voor alle leerlingen een passende onderwijsplek, het liefst zo thuisnabij mogelijk. Dat is
waar we in het samenwerkingsverband aan werken. Voor de komende jaren gaan we met
de volgende onderwerpen aan de slag:
o Meer modules inrichten voor leerlingen waar het onderwijs nog niet helemaal voor
past.
o Meer samenwerking tussen de scholen met leerlingen met een speciale
onderwijsvraag, waaronder ook meer verwijzen van bao naar bao.
o Interne begeleiders volgen in 2019 en 2020 een opleiding en versterken hun rol in
de school.
o Twee scholen van de scholengroep geven vorm aan pilots ter verbreding van het
onderwijs en het voorkomen van opschaling naar het speciaal (basis) onderwijs.
o Ontwikkeling van leerling-arrangementen naar groeps-arrangementen.
o De leerkracht aan zet. Wat kan beter?

INTEGRALE KINDCENTRA
Op de scholen van de Scholengroep Veluwezoom wordt samengewerkt met organisaties
voor kinderopvang. Het creëren van een doorgaande ontwikkellijn is daarvan de
doelstelling. Op een aantal plekken zetten we een stap verder: we ontwikkelen door naar
een Kindcentrum waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid en professionele
interactie een verdiepingsslag krijgt. Door goed samen te werken komt voor kinderen veel
meer ontwikkeltijd beschikbaar waardoor meer kansen gecreëerd worden. Deze setting
willen we voor alle scholen bereiken.
Doelen voor de scholen:
o Ikjijwij is voelbaar in onze scholen.
o We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.
o Ons onderwijs maakt dat leerlingen nieuwsgierig zijn, dat zij genieten van leren en
ontwikkelen, goed kunnen samenwerken en keuzes durven maken.
o Scholen werken met ambitieplannen die in overleg met leerkrachten, ouders en
leerlingen tot stand zijn gekomen. Specifieke ontwikkelingen worden uitgewerkt in
werkplannen en jaarplannen. In de ambitieplannen wordt op hoofdlijnen ingegaan
op de eigen missie en visie. Dit wordt vertaald in aanspreekbare leerlingenbeloften.
o Daarnaast een analyse en aanpak op de domeinen inhoud en toepassingen,
deskundigheid en middelen/infrastructuur. Gebruik de ideeën van leerlingen,
ouders en andere stakeholders (zie woordwolk)
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Alle scholen werken met de zelfevaluatie die op stichtingsniveau is ontwikkeld en
verbeteren zo systematisch hun onderwijs. Scholen stellen eigen doelen maar
werken minimaal toe naar de normen van de inspectie. Scholen formuleren hun
eigen doelstellingen op het gebied van opbrengsten, ook op de eigen ambities.
Twee keer per jaar wordt een zelfevaluatie gemaakt door de scholen. De komende
jaren worden de leerkracht en de leerling steeds meer zelf eigenaar van deze
analyses.
Scholen gaan zich de komende jaren ontwikkelen naar kindcentra, samengesteld uit
organisaties die van toegevoegde waarde zijn voor de leerlingen in de omgeving van
de school. Zij werken toe naar doorgaande leerlijnen van 2-13 jaar en gaan daarbij
samenwerkingspartnerships aan
Leerlingen en ouders zijn betrokken bij het onderwijs.
Het onderwijs op de scholen is zo dat leerlingen kunnen ontdekken waar hun
talenten liggen. 21-eeuwse competenties worden sterk geïntegreerd in het
curriculum. ICT/inzet is actueel, inspireert en ondersteunt leerlingen en
leerkrachten. De komende jaren zal groei ontstaan door uitbouwen van het “leren
door doen”, binnen en buiten de school en meer bewegen.
Alle scholen zijn veilige scholen. Kinderen leren veilig met plezier en vertrouwen
met elkaar om te gaan. Een goede methode en monitoring hoort daarbij.

Kindcentrum LeerRijk
Ambitieplan 2019-2023

CO-CREATIE EN MEDEZEGGENSCHAP
De afgelopen jaren is de actieve bijdrage van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad aan de beleidsontwikkeling vergroot. Ook in deze vergadering
wordt veel meer van en met elkaar geleerd. Een van de speerpunten waar de GMR mee aan
de slag wil is Ouderbetrokkenheid bij de mr en bij de school.
De GMR is met 22 leden een vrij grote groep. Af en toe gaan de geledingen even uit elkaar,
en wordt er met werkvormen gewerkt waardoor de input van allen vergroot wordt.

HRM ONDERSTEUNT DE INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN
EEN KORTE SCHETS VAN DE VERANDERING VOOR DE PROFESSIONALS IN HET ONDERWIJS.
Goede kundige professionals met lef bouwen samen aan kwalitatief goede
onderwijsorganisaties. Zij zijn het die met hun kennis, ervaring en onderzoekende houding
het verschil maken. Samen met collega’s, leerlingen, ouders en andere partners zorgen zij
ervoor dat leerlingen het juiste meekrijgen. Het vak verandert, nu wellicht meer dan ooit.
Het vraagt dan ook weer een breder palet aan handelingsmogelijkheden. Het bevorderen
van nieuwsgierigheid van leerlingen vergt weer iets anders van professionals. Verschillende
aandachtsgebieden krijgen in het curriculum een belangrijkere plek: meer ICT,
computational thinking, koken, muziek etc.
Werken in andere organisatievormen gaat de komende tijd steeds vaker plaatsvinden, zoals
het werken in units en buiten leren. En hoe blijven de leeropbrengsten op de basisvakken
op orde? Hoe houd je de leerlijnen in de gaten? Inspelen op nieuwe ontwikkelingen,
gedegen kennis van leerlijnen, planmatig handelen, goed observeren en het duiden van
deze observaties zijn belangrijke voorwaarden voor het verantwoord realiseren van de
toekomstige veranderingen in het onderwijs.
Samen met andere professionals, leerlingen en maar ook door zelf een stapje uit de
comfortzone gaan om het onderwijs een beetje spannend te maken en de weerbaarheid
van leerlingen te vergroten en uitnodigend zorgdragen voor de goede samenwerking tussen
school-leerling-ouders/opvoeders.

THEMA’S WAAR DE KOMENDE JAREN ONZE AANDACHT NAAR UIT GAAT.
OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN
Investeren in opleiding en ontwikkeling blijft zoals altijd actueel en cruciaal. Jaarlijks
worden hiervoor royale budgetten beschikbaar gesteld. Collegiale consultaties en
peerreview versterken de ontwikkeling en willen we zo structureel mogelijk maken
(eventueel uit algemene reserve). De I-coaches ronden voor de zomer hun tweejarige
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opleiding af. De interne begeleiders zijn zojuist met hun tweejarige post HBO-opleiding
begonnen waarin de rol van hen een steeds meer een coachende wordt.
Ook voor directeuren en adjunct-directeuren geldt dat het beroep verandert. In 2018/2019
zijn de directeuren opgeleid op de terreinen Persoonlijk leiderschap, toekomstbestendig
onderwijs en veranderkunde. Dit geldt als een mooie basis voor de volgende stap. Naast
het verhogen van het kennisniveau heeft deze training de teamspirit verder vergroot. Dit
gaan we het volgende jaar verder uitbouwen naar collegiale intervisie en op termijn ook
collegiale consultatie. Daarnaast zal, afhankelijk van de behoefte, verdere individuele
ondersteuning ingezet worden.
We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe leerkrachten kunnen aantrekken. Het goed
begeleiden van hen in het vak en de professionele cultuur wordt momenteel op
stichtingsniveau ontwikkeld en vanaf het schooljaar 2019/2020 uitgevoerd.

VITALE PROFESSIONALS
Het verzuimcijfer is de afgelopen jaren verlaagd, maar zal nog een stapje lager moeten.
Om dat te bereiken onderscheiden we groepen met wie we in gesprek gaan en preventief
beleid gaan ontwikkelen. Tijdens de ontwikkelgesprekken worden steeds meer
resultaatgericht met elkaar afspraken gemaakt. Opleiding en ontwikkeling maakt het
mogelijk vitaal in je werk te blijven staan. Tijdens de potentieel scan, ter voorbereiding
van het ontwikkelgesprek, wordt nadrukkelijk gekeken waar een individuele medewerker
staat. Alles is er op gericht medewerkers vitaal te houden: soms tijdig te ondersteunen of
juist een extra uitdaging aan te bieden. Dit vergt maatwerk.
De digitale gesprekkencyclus is vorig jaar ingevoerd. Op dit moment zijn ruim 70% van de
gesprekken gestart. In 2019 zal dit uitgebouwd worden naar 100%.

BOEIEN EN BINDEN VAN MEDEWERKERS DOOR
•
•
•
•
•
•

Een lerende cultuur met ruimte voor ontwikkeling
Ruimte om bij te dragen, binnen of buiten de school
Goede begeleiding op maat, zowel bij de start als ook bij de andere fases.
Goede communicatie, intern en extern
Relationele autonomie
Meer energie in werving en selectie.

WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS
Met ingang van 1 januari 2020 gaan de arbeidsvoorwaarden van het openbaar onderwijs
veranderen. Zo veranderen zaken op het terrein van de transitievergoedingen en de
ketenbepalingen. Voor de organisatie betekent dit dat zij moet anticiperen op deze
ontwikkelingen: goed implementeren van de nieuwe regelgeving en het berekenen van de
nieuwe risico’s.

40

Kindcentrum LeerRijk
Ambitieplan 2019-2023

ORGANISATIEONTWIKKELING
Afgelopen jaren zijn de Onderwijsteams ingericht en zijn diverse kenniskringen op
inhoudelijke onderwerpen aan de slag gegaan. Deze dwarsverbanden door de organisatie
heen versterken het lerend vermogen. Voor een professional is het erg belangrijk een goed
netwerk te hebben, om snel te kunnen sparren, samen iets te onderzoeken of te
ontwikkelen. Een aantal uitdagingen is gemakkelijker aan te gaan als je het samen doet,
en snel van elkaars ervaringen kan leren: het bevorderen van nieuwsgierigheid, andere
organisatievormen in de klas, meer ontdekkend rekenen.
Onderwijsteams staan niet allen in eenzelfde ontwikkelfase. Soms wordt de meerwaarde
nog vooral door directeuren en adjunct-directeuren ervaren, maar vaak ook al door interne
begeleiders en/of I-coaches ervaren.
Scholengroep Veluwezoom vormt zich steeds meer om naar een netwerkorganisatie. Een
organisatie waar professionals samenwerken, die steeds meer vanuit talenten en expertise
bijdragen. Een organisatie die ook samenwerkt met ouders en andere organisaties om haar
heen. De huidige kenniskringen zijn een bron van kennis en ontwikkeling. Het gezamenlijk
opleiden in deze kenniskringen is een krachtige versnellingsmotor gebleken. Naast
kenniskringen op het gebied van taal, I-coaches, zin in leren, starten we in 2019 met de
kenniskring rekenen. De kenniskring Zin in leren richt zich op het versterken en monitoren
van nieuwsgierigheid.
In een netwerkorganisatie staat het leren van en met elkaar centraal. De samenwerking in
het directieteam gaan we uitbreiden met intervisie en collegiale visitatie.

SAMENWERKEN EXTERN
De omvang van de Scholengroep Veluwezoom is de afgelopen jaren stabiel tot licht
groeiend. De professionaliteit is hoog, maar toch zijn we altijd op zoek naar
samenwerkingspartners die een meerwaarde kan betekenen. Thema’s die zich daarvoor
lenen zijn:
o Integrale Kindcentra, samenwerken of zelf opzetten
o Schaalvergroting of samenwerken in de regio
o Passendonderwijs doe je samen
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