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1. Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan 2020-2024 van openbare basisschool De Groeiplaneet. Het is een meerjarenplan
waarin de school beschrijft wat haar ambities zijn voor de komende jaren. Het schoolplan is tot stand
gekomen in samenwerking tussen team en medezeggenschapsraad, waarbij ook de kinderen uit de
leerlingenraad zijn bevraagd.
In de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn in artikel 2, twee taken aan het basisonderwijs opgedragen
(Inspectie van het Onderwijs, 2018, p. 13):
• het geven van onderwijs aan kinderen vanaf vier jaar;
• het leggen van de grondslag voor aansluitend vervolgonderwijs.
De school legt in het schoolplan vast hoe het deze taken vormgeeft (art. 12 WPO).
In hoofdlijnen geeft het schoolplan 2020-2024 weer:
• Waarvoor obs De Groeiplaneet staat;
• Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen;
• Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen.
We hebben bij het opstellen van ons schoolplan onze missie en visie opnieuw tegen het licht gehouden.
Speerpunten en ambities die rechtstreeks met het primaire proces te maken hebben, zijn in en met het team
besproken en vastgesteld. Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de
onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de
medezeggenschapsraad.
Openbare basisschool De Groeiplaneet is één van de scholen behorend bij Blick op Onderwijs. Voorafgaand
aan de vaststelling van dit schoolplan is op stichtingsniveau het strategisch beleidsplan uitgewerkt. In dit
strategisch beleidsplan zijn ook uitspraken gedaan die zijn meegenomen in het opstellen van het schoolplan
2020-2024.
Ik wens u veel leesplezier!
Peter de Been
Interim-directeur obs De Groeiplaneet.
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2. Inleiding
Dit schoolplan beschrijft het beleid en de ambities van obs De Groeiplaneet voor de periode 2020-2024. We
hebben het proces zorgvuldig ingericht en gestreefd dit zo kort en bondig als mogelijk te formuleren inclusief
de wettelijke eisen die aan een schoolplan worden gesteld. De belangrijkste boodschap van dit schoolplan is
weergegeven op een poster die zichtbaar is in de school en de website. Jaarlijks werken we de thema’s voor
het volgende schooljaar uit in een jaarplan. Deze evalueren we jaarlijks om bewuste keuzes te maken voor het
volgende jaar en/of schoolplan.

2.1. Gegevens school en bestuur
School: obs De Groeiplaneet
Brin: 20PN
Interim-directeur: Peter de Been
Adres: Wielerbaan 17, 2924 XP Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-513835
E-mailadres: info@degroeiplaneet.nl
Website: www.degroeiplaneet.nl
Bestuurskantoor nummer: 41545
Bestuur: Blick op Onderwijs
Bezoekadres: Pelikaanweg 1, 2903 ER Capelle aan den IJssel
Telefoon: 085 - 105 0230

2.2. Totstandkoming schoolplan
Dit schoolplan is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden van obs De Groeiplaneet tot
stand gekomen. De volgende processtappen zijn hiervoor doorlopen:
Juni 2020: Op 12 juni is een contextanalyse gemaakt in en door het managementteam in samenwerking met
B&T en Flatland. In deze bijeenkomst is vanuit een SWOT en een leerlingpopulatiebeschrijving de context
beschreven en is een plan van aanpak beschreven om het schoolplan in het team op te pakken.
Het eerste schooljaarplan van dit schoolplan is echter al voor oplevering van het schoolplan gemaakt en ter
instemming aangeboden aan de medezeggenschapsraad. Dit schooljaarplan diende toen nog in het Blickformat te worden weggezet. Er is met enkele aanpassingen ingestemd door de medezeggenschapsraad.
Na de zomervakantie zijn vervolgens met het managementteam, onder begeleiding van B&T en Flatland de
hoofdlijnen uitgezet welke aansluiten bij het strategisch beleid van Blick op Onderwijs.
Op 23 september heeft tijdens een studiedag in het team een herijking van de missie en visie plaatsgevonden
en tot slot is op 5 oktober het schoolplan verder uitgewerkt met het team.
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Figuur 1: schematische weergave van het proces (data) en de inhoudelijke hoofdlijnen van het schoolplan, zoals in het
managementteam besproken op 12 juni 2020.

2.3. Leeswijzer
In het vervolg van dit schoolplan treft u twee hoofdstukken aan. Het eerstvolgende hoofdstuk beschrijft de
kaders die BLICK met het strategisch beleid aan haar scholen meegeeft. Tevens vindt u hier de missie en visie
van obs De Groeiplaneet en beschrijven we tot welke context obs De Groeiplaneet zich heeft te verhouden.
Om vervolgens in het hoofdstuk daarna te beschrijven welke strategische thema’s en ambities obs De
Groeiplaneet richting geven de komende jaren. In de bijlagen treft u de nodige informatie aan over de wijze
waarop obs De Groeiplaneet voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld.
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3. Hier (be)staan we voor
In dit hoofdstuk staan de kaders van stichting Blick op Onderwijs waar obs De Groeiplaneet onder valt
beschreven. Ten eerste bestaan deze kaders uit een ideaal en kernwaarden van BLICK. Daarna is beschreven
hoe onze visie en missie van onze school past binnen deze kaders van Blick op Onderwijs. Vervolgens is
beschreven welke analyses zijn gemaakt om tot een passende ambitie te komen voor obs De Groeiplaneet: de
stip op de horizon. Aan het einde van dit hoofdstuk is het begrotingsperspectief van obs De Groeiplaneet
weergegeven.

3.1. Het ideaal van BLICK
Binnen BLICK werken we vanuit een ideaal:

‘Boeiend leren voor nu en de toekomst!’
Ons ideaal is het vertrekpunt voor denken, doen, handelen en keuzes maken. Het geeft richting aan onze
beslissingen, doelstellingen, gedrag en communicatie.
Ons ideaal wordt ondersteund door zes kernwaarden. De kernwaarden vormen onze (gewenste) identiteit.
Het zijn waarden die ons verbinden en waarmee kinderen, ouders en medewerkers zich willen verbinden. Aan
deze waarden geven we betekenis, nu en voor de toekomst.

Om stappen te zetten naar ons ideaal gaan we binnen BLICK de
komende vier jaar werken vanuit vier thema’s. Op basis van
deze thema’s worden concrete actieplannen en doelen
geformuleerd in het strategisch beleid, wat willen we bereiken
binnen 4 jaar. De vier thema’s van BLICK zijn:
• Focus op kwaliteitsverbetering.
• Creëren van een toekomstbestendige organisatie.
• Vergroten van gunstige synergie.
• Groei in persoonlijk leiderschap.
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3.2. Visie en missie van obs De Groeiplaneet

3.2.1.
Missie
In een missie wordt duidelijk gemaakt wat het werkveld is van een organisatie en daarmee waarom een
organisatie bestaat. Het bestaansrecht van scholen is onder andere gelegen in de wettelijke opdracht die aan
scholen wordt gesteld. Toch is de missie van iedere school anders.
De missie van openbare basisschool De Groeiplaneet sluit aan bij het gedachtegoed van Biesta1.
Biesta beschrijft drie hoofddoelen waaraan scholen zouden moeten werken. Voor De Groeiplaneet is dat dan
ook de reden van ons bestaan: educatie, socialisatie en persoonsvorming.
Ook duurzaamheid vinden we op De Groeiplaneet belangrijk, omdat we een belangrijke opdracht hebben
naar onze planeet.
Educatie:
Onder educatie wordt het eigen maken van kennis en vaardigheden verstaan die belangrijk zijn in onze
huidige samenleving. Taal, rekenen, schrijven, oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen (waaronder
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur), bewegingsonderwijs, kunst en cultuur. Dat wat een basisschool dient
te bereiken is vastgelegd in de kerndoelen basisonderwijs.

1

Gert Biesta, Het leren voorbij (Biesta, 2016).

8

Socialisatie:
Onder socialisatie wordt verstaan dat kinderen worden voorbereid op een leven als lid van de samenleving,
met onze normen en waarden en waar kennisgemaakt wordt met onze tradities. De woorden veiligheid,
verantwoordelijkheid en respect spelen hierin een zeer belangrijke rol.
Persoonsvorming:
De vorming van de persoon staat in het onderwijs op De Groeiplaneet centraal. De opdracht van het
onderwijs is daarin het kind helpen om zichzelf, zijn talenten en zijn beperkingen te leren kennen en te
onderkennen. Hiermee is de weg vrij om de eigen route te lopen en onderbouwd keuzes te maken die bij het
kind zelf passen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is in de hele maatschappij een steeds belangrijker thema en dit ontgaat kinderen niet.
Volwassenen willen een gezonde wereld achterlaten aan hun kinderen en ook in het nieuws zijn
duurzaamheid en het milieu veelbesproken thema’s. Als school willen we al vroeg de kinderen het belang van
duurzaamheid bijbrengen, zonder ze bang te maken. Duurzaamheid kun je opdelen in verschillende
onderdelen. Zo betekent duurzaamheid dat je rekening houdt met de planeet, waardering hebt voor de
wereld om je heen, voor andere mensen en dat je ook nadenkt over wat de mensen die na jou leven nodig
hebben.
3.2.2.
Visie
In een visie wordt omschreven op welke manier een school de missie wil vormgeven. Het geeft antwoord op
de vraag HOE we onze missie willen realiseren.
Onze school verzorgt boeiend onderwijs waar kinderen het beste uit zichzelf halen in een gezonde omgeving.
Wij leiden kinderen op tot wereldburgers van morgen. De school helpt kinderen door middel van methodes in
het opdoen en vergroten van de benodigde kennis, houding en vaardigheden om zich staande te houden in de
samenleving waarin wij leven. Er is interesse voor het individu én voor de wereld om ons heen.
Dit bereiken wij door het bieden van een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar
kinderen en volwassenen vanuit betrokkenheid, saamhorigheid en uniciteit hun talenten en competenties
ontwikkelen. Wij maken hiervoor gebruik van alle zintuigen en leren niet alleen door te luisteren, maar juist
ook door te kijken, door te vragen, door te denken, door te voelen, door te proeven door te bewegen en door
te doen.
Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie. Wij leren van en met elkaar en ook “in de
wereld” wordt geleerd. Verschillend zijn wordt gewaardeerd. Iedereen is anders en dat is mooi. Wij halen de
wereld om ons heen naar binnen en gaan zelf ook naar de wereld buiten ons.
Op basis van wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden, leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van
een leefbare en duurzame wereld. Respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving is daarbij
vanzelfsprekend.
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Er wordt geleerd als kinderen geboeid en betrokken zijn. Daar is een inspirerende en uitdagende
leeromgeving voor nodig. Kinderen leren en ervaren dat er verschillen zijn. Deze verschillen juichen wij toe en
zien wij als een kracht.
Om te bereiken wat wij voor de kinderen belangrijk vinden, is de driehoek ouders, kind, school van wezenlijk
belang. In deze driehoek staat het kind centraal en ouders en school ondersteunen het kind vanuit
verschillende hoeken. Het kind ‘rust’ als het ware op de school en de ouders, ieder vanuit eigen bevoegdheid,
deskundigheid en verantwoordelijkheid. De driehoek symboliseert dat school en ouders samen werken aan de
ontwikkeling van het kind. School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een
goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en
de schoolprestaties van kinderen toenemen.
Dit doen we door steeds samen te kijken naar wat het kind nodig heeft. Gesprekken vinden plaats op basis
van gelijkwaardigheid en indien nodig schakelen we de hulp van ouders, als expert van hun eigen kind, in.
3.2.3.
Kernwaarden
Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden voor én van een school. Een kernwaarde geeft richting aan het
handelen in de school en de keuzes die worden gemaakt.
De vijf belangrijkste kernwaarden van De Groeiplaneet zijn:
• Veiligheid
• Samenwerking
• Respect
• Verantwoordelijkheid
• Autonomie
Ontwikkelingen in de school worden gespiegeld aan de missie en
visie van de school, maar ook aan de genoemde kernwaarden. Zo
heeft een leerkracht de autonomie om binnen de kaders van de
school eigen keuzes te maken binnen de eigen groep, waarbij
hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van de
kinderen, respect heeft voor de ouders, kinderen en collega’s,
samenwerking zoekt en zorgt voor de veiligheid van kinderen,
collega’s én ouders.
De uitwerking van deze kernwaarden zullen in de komende
planperiode verder worden geconcretiseerd en zullen in
toenemende mate zichtbaar en voelbaar worden in de school
voor zowel kinderen, ouders als teamleden.
In een eerder fase heeft De Groeiplaneet enkele pijlers
vastgelegd. Ook deze pijlers worden steeds meegenomen in de
ontwikkeling van de school en keuzes die worden gemaakt.
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3.3. Context: relevante factoren voor het beleid
Er zijn belangrijke bronnen en/of analyses gebruikt, om tot ambities en speerpunten voor dit schoolplan te
komen. We hebben dit gedaan door onze interne en onze externe context in kaart te brengen. Hiervoor zijn
de onderstaande documenten en informatie gebruikt:
Interne context
Leerlingpopulatiebeschrijving Obs De Groeiplaneet
Verbeterplan 2019-2020
Auditrapport juni 2019 en 2020
Onderwijsinspectierapport 2019
Trendanalyses 2019 en 2020
Uitstroomgegevens 2019 en 2020
Referentieniveaus
Tevredenheidspeilingen kinderen en ouders
RI&E 2019-2020
Teamsamenstelling 2020-2021

Externe context
Leerlingprognoses gemeente Krimpen aan den
IJssel en DUO
Integraal huisvestingsplan Krimpen aan den IJssel
Concurrerende scholen in de wijk
Krapte op de arbeidsmarkt
Relevante maatschappelijke ontwikkelingen

Deze bronnen en informatie hebben ertoe geleid dat de volgende analyse is gemaakt en conclusies zijn
getrokken:
• De populatie is aan het veranderen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de schoolweging omhoog
gaat en De Groeiplaneet voor het eerst achterstandsgelden (zij het slechts beperkt) ontvangt. Zowel
de schoolweging als het spreidingsgetal zijn landelijk gemiddeld.
• De leerlingaantallen zijn, overeenkomstig de leerlingprognoses, krimpend. Dit is vreemd gezien het
stijgend aantal schoolgaande kinderen (+11%) in Krimpen aan den IJssel.
• Obs De Groeiplaneet krijgt een nieuw gebouw dat vermoedelijk betrokken zal worden in augustus
2022. De Groeiplaneet bestaat momenteel nog uit 2 locaties, waarvan bij beide gebouwen sprake is
van achterstallig onderhoud.
• Samenwerking met Synerkri is er op operationeel niveau, samenwerking met PSZ van KinderDam
behoeft verdere aandacht en uitwerking.
• Het lerarentekort zorgt ervoor dat het een uitdaging is om leerkrachten tijdens ziekte te vervangen.
Dit is altijd gelukt, maar soms tot onvrede van ouders daar het ook betekent dat kinderen vaak
onbekende gezichten zien als een leerkracht er niet is.
• De externe communicatie naar ouders dient te worden verbeterd, waar ouders sneller en beter
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kinderen, maar ook beter worden geïnformeerd
over organisatorische zaken.
• De onvoldoende beoordeling van de inspectie kwam voor het team, bestuur en ouders als een
verrassing. Schooljaar 2019-2020 is onder leiding van een interim-directeur een verbeterslag gemaakt.
Dit heeft geleid tot een positief auditrapport juni 2020 en de verwachting is dat ook het
inspectierapport van november 2020 positief zal zijn, zodat obs De Groeiplaneet weer een
basisarrangement ontvangt.
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Strategische thema’s en ambities: hier gaan we voor
3.4. Strategische thema’s
Op basis van de missie en visie van Obs De Groeiplaneet en de contextanalyse die is gemaakt, ligt onze focus
de komende beleidsperiode op de volgende drie thema’s:
1. Kwaliteit maken we samen
Iedere dag gaan de kinderen naar school. De leerkrachten doen hun best om aan te sluiten bij de ontwikkeling
van de kinderen. Vanuit onze visie hebben wij onszelf de opdracht gegeven om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van kinderen op het gebied van educatie, persoonsvorming en sociale ontwikkeling. Door het
aanbieden van kwalitatief goed onderwijs bieden wij de kinderen de kansen die bij hen passen.
2. Boeiend onderwijs
Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van
onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit die voor de kinderen betekenisvol zijn. Om boeiend onderwijs vorm
te geven is het van belang dat aanspraak gedaan wordt op de innerlijke betrokkenheid van zowel de kinderen
als van de leerkracht. Het leren van de kinderen gaat hand in hand met het leren van de leerkrachten. Een
rijke leeromgeving en uitdagende leersituaties die betekenisvol zijn, zijn hierin onmisbaar.
3. In samenwerking met de omgeving
Samenwerken betekent dat je over je eigen grenzen heen kijkt. Door samenwerking tussen school en andere
partners verbeteren we de inhoudelijke opbrengsten. Bij samenwerken is het belangrijkste uitgangspunt dat
de partners aan een gemeenschappelijk doel werken: de ontwikkeling van kinderen. De school en een of meer
andere organisaties hebben een gezamenlijk doel, waaraan ze ieder een eigen bijdrage leveren. Deze
samenwerking vindt plaats tussen ouders en school en tussen school en (professionele) partners uit de
omgeving. Iedere partner geeft een stukje van de eigen autonomie op om het gezamenlijk doel te bereiken.
De school zegt niet: “Ik doe dit niet, doe jij dit”, maar we zeggen: “laten we samen kijken hoe we dit gaan
doen.”

3.5. Uitwerking in ambities en doelen
In het vorige hoofdstuk is beschreven welke stip op de horizon wij hebben geplaatst. In dit hoofdstuk is
puntsgewijs weergegeven welke thema’s we in lijn met deze ambitie willen realiseren in de komende vier jaar.
Elk jaar werken we een of meer thema’s verder uit in het jaarplan.
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3.5.1. Kwaliteit maken we samen

•

•

Door goed op de hoogte te zijn van de gestelde doelen en de leerlijn die er voor
zorgen dat deze doelen behaald worden, ontstaat meer inzicht in het leerproces
van kinderen, wat de kwaliteit van onderwijs verhoogt. Als ook ouders en kinderen
weten waar ze aan werken én waarom, gaat leren op school en buiten school hand
in hand.

•

Doorgaande lijn in pedagogisch en didactisch handelen.
Het is voor de duidelijkheid en eenduidigheid op school belangrijk dat er (binnen
de autonomie van de leerkracht) eenduidigheid is in het pedagogisch en didactisch
handelen van de leerkracht. Dat moet voor iedereen in en buiten de school
zichtbaar en voelbaar zijn. Dit doen we oa door de afspraken en werkwijzen vast te
leggen in kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten houden we in overleg met
elkaar steeds actueel.

Van elkaar leren, elkaars expertise inzetten en kennis en ideeën met elkaar delen en borgen.
Er is veel kwaliteit op school aanwezig. Er is echter nog een slag te slaan op het gebied van kennen,
erkennen en gebruik maken van ieders kwaliteiten. Om deze kwaliteiten te leren kennen is collegiale
consultatie van belang. Ook is het zaak om gesprekstijd in te plannen om over onderwijs te praten en
hoe deze aanwezige kwaliteiten op breder vlak kunnen worden benut.

Wat is over 4 jaar bereikt?
•

Over 4 jaar kennen de leerkrachten de leerlijnen op detailniveau van hun eigen groep op de
verschillende vak- en vormingsgebieden en op hoofdlijnen van de groep lager en hoger. Hierdoor
weten de leerkrachten welke onderdelen in de methodes er echt toe doen, wat belangrijk is. Niet
alleen voor hun eigen jaar, maar ze weten hoe de kinderen binnen komen in hun groep (beginsituatie)
en waar ze moeten uitstromen (doelstelling jaargroep). Deze leerlijnen zijn niet alleen voor de
leerkrachten herkenbaar, maar ook kinderen en ouders weten welke leerdoelen essentieel zijn in een
jaargroep. Deze zijn inzichtelijk voor alle kinderen en ouders.

•

Over 4 jaar is duidelijk herkenbaar een eenduidige doorgaande lijn aanwezig op het didactisch
handelen doordat jaarlijks het didactisch handelen in de klas wordt geëvalueerd. Gedurende het
schooljaar vinden verschillende momenten van collegiale consultaties plaats, waardoor inzicht is in
het didactisch handelen in de groep. EDI heeft een structurele plaats in de lessen.

•

Er is een eenduidige lijn zichtbaar in het pedagogisch handelen van de leerkrachten middels het
toepassen van een hiervoor gekozen en geïmplementeerde methodiek.
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•

•

In de school is zichtbaar dat gebruik gemaakt wordt van de verschillende talenten van leerkrachten
door gebruik te maken van deze talenten tijdens de verschillende vak- en vormingsgebieden. Deze
talenten zijn op papier inzichtelijk gemaakt voor iedereen door dit tijdens nabesprekingen van
collegiale consultaties te noteren en later te delen.
Tijdens overlegmomenten nemen leerkrachten met deze specifieke kwaliteiten regelmatig het woord
als er gesproken wordt over betreffend vak- en vormingsgebied.
3.5.2.

Boeiend onderwijs
• Om van onderwijs boeiend onderwijs te maken, is een rijke leeromgeving nodig
met uitdagende opdrachten en werkvormen.
Bewegend leren, coöperatieve werkvormen, een duidelijke koppeling met de
belevingswereld van kinderen, kritisch kijken naar de gebruikte methodes,
eigenaarschap van kinderen (doelenmuur om het eigen leerproces zichtbaar te
maken) en het expliciete directe instructiemodel zijn hierin van belang.
•

•

Gebruik maken van levensecht leren, door de buitenwereld naar binnen te halen
(gastlessen) en zelf ook meer op excursies te gaan.

Creëren van een doorgaande lijn op school door vastleggen van “boeiende” lessen. Omdat een leerkracht
vaak ook een jaargroep moet leren kennen, is het lastiger om boeiend onderwijs vorm te geven als er
regelmatig van groep wordt gewisseld. Het streven is om minimaal 3 jaar in dezelfde groep te staan,
zodat je de leerstof en leerlijn goed kent en daardoor ook beter kunt en durft te schrappen in de
methode.

Wat is over 4 jaar bereikt?
•

De Groeiplaneet is inmiddels gehuisvest in een nieuw gebouw, samen met KinderDam en Synerkri
(sportzaal). De school is opgeruimd en duidelijk gestructureerd. In de gangen zijn verschillende
leerpleinen zodanig ingericht dat deze kinderen uitdagen en nieuwsgierig maken. Niet alleen in de
lokalen, maar ook in de gangen kan rustig worden gewerkt.

•

In de groepen worden bij de verschillende lessen diverse werkvormen ingezet: bewegend leren,
coöperatieve werkvormen, doe-activiteiten en creatieve verwerkingen van opdrachten. Het EDI-model is
tijdens instructies duidelijk en gestructureerd terug te zien.

•

In de groepen is duidelijk zichtbaar aan welke doelen de kinderen werken en waar kinderen op de leerlijn
staan.
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•

Iedere groep heeft meerdere keren per jaar een gastles (in de school) en excursie (naar buiten) op het
jaarprogramma staan. Deze gastlessen en excursies staan niet op zich, maar hebben duidelijke relaties
met de leerstof waar de kinderen mee bezig zijn.

•

In de handleidingen van iedere groep zijn creatieve lessen, werkvormen en activiteiten toegevoegd ter
vervanging van schriftelijke onderdelen uit de methodes.

•

Er is een wissellijst in de school waar duidelijk is welke leerkracht hoe lang in een bepaalde groep staat.
Na minstens 3 schooljaren komt iemand op de wissellijst om eventueel van groep te wisselen. Na 6 jaar
wisselt een leerkracht in principe sowieso van groep om “vastroesten” te voorkomen.
Zo voorkomen we dat een leerkracht te kort (of juist veel te lang) in een bepaalde groep staat.
3.5.2.1.

In samenwerking met de omgeving
•

Het nastreven van een efficiënte samenwerking met ouders: wat kunnen wij van elkaar
verwachten op het gebied van leren, ontwikkelen en omgangsnormen? Hierbij staat de
driehoek leerling, leerkracht en ouder centraal.
Ouders hebben een rol in de ontwikkeling van de kinderen thuis, maar ook op school op
onderwijsinhoudelijk gebied. Samenwerking tussen ouders en school staat hierin
centraal, maar wel iedereen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid.

•

De inzet van externe partners als Synerkri inzetten voor bewegend leren en beweegactiviteiten tijdens
het buitenspelen. Maar ook voor het mede vormgeven van kunst en cultuur. Door samenwerking met
externe partners, kan gebruik worden gemaakt van de kennis en kunde van specialisten en groeit de
deskundigheid van de leerkracht mee.
Ook de samenwerking met de peuterspeelzaal en KinderDam wordt versterkt om de voorschoolse
educatie te versterken. Kinderen komen hierdoor beter toegerust binnen.

•

Door samenwerking met andere partners in de wijk, maken we het onderwijs rijker en betekenisvoller,
wat tevens een positief effect heeft op het speerpunt “boeiend onderwijs”.

•

Door gebruik maken van de kennis en knowhow van ouders in de school (gastlessen) wordt gebruik
gemaakt van talenten van ouders én wordt het onderwijs verrijkt.

Wat is over 4 jaar bereikt?
•

Over 4 jaar is een duidelijke visie op ouderbetrokkenheid terug te vinden op de website en in de
schoolgids. Ouders worden gezien als educatief partner en dit is terug te zien in de school. Ouders spelen
een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen en zijn ook bij “het onderwijs” op school
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betrokken. Denk hierbij aan extra hulp bij bijvoorbeeld lezen in niveaugroepjes, maar ook bij extra hulp
tijdens rekenles etc.
•

Ouders geven gastlessen in de verschillende groepen, bijvoorbeeld over hun beroep of hobby’s. Dit zorgt
voor een vergrote betrokkenheid bij de school en een benadering van het onderwijs die uitgaat van
diversiteit.

•

Er is een eenduidige pedagogische lijn zichtbaar in het handelen van De Groeiplaneet en van KinderDam
doordat gebruik gemaakt wordt van dezelfde methodiek van pedagogisch handelen.

•

Kinderen van de peuterspeelzaal en van De Groeiplaneet spelen samen op het schoolplein en er vinden
een aantal keer per jaar uitwisselmomenten plaats van peuters in de kleutergroepen en andersom.

•

De samenwerking met Synerkri op het gebied van sport & bewegen én van kunst en cultuur (Cultuur met
Kwaliteit) is versterkt. Niet alleen worden veel lessen door Synerkri verzorgd, maar zij begeleiden ook de
school in het opzetten van beleid (speelpleinbeleid en buiten spelen, cultuur- en crealessen) en coachen
de leerkrachten.

3.5. Begrotingsperspectief
Om de beoogde doelen te behalen is het zaak om hiervoor in de (meerjaren)begroting al rekening mee te
houden. Door hier rekening mee te houden in het taakbeleid kan de benodigde investering minimaal
gehouden worden. Dit zal echter niet voldoende zijn. Per leerkracht zal ongeveer 20 uur per jaar dienen te
worden gereserveerd binnen het taakbeleid, waardoor in de begroting rekening gehouden dient te worden
met extra formatieruimte van ongeveer 0,25 fte voor het behalen van de doelen uit het schoolplan (uit
prestatiebox). Ook zal rekening gehouden moeten worden met externe na- en bijscholing van leerkrachten
(begroting uit prestatiebox per jaar ongeveer €1500).
Ook uit de materiele begroting zal rekening gehouden moeten worden met aanschaf van materialen. Een post
van minimaal €2500 per jaar voor het schoolplan is noodzakelijk, naast de aanschaf en implementatie van een
methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling (€5000,00 eenmalig).
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4. Bijlage: Wettelijke en deugdelijkheid eisen
Onderwijskundig beleid
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs
en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een
onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken.
Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval
maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het
onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding, bedoeld in artikel 32d van de wet.
Kwaliteitszorgbeleid
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk
geval:
a. De wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd
b. De wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
nodig zijn
c. Maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.
Voor de drie beleidsonderdelen geldt dat het van belang is verbinding te maken tussen het beleid en de
ambities en thema’s die in het schoolplan staan beschreven.
Wat is er veranderd met het Onderzoekskader 2017?
Vanaf 1 augustus 2017 treedt het nieuwe onderzoekskader voor het toezicht op het voortgezet onderwijs in
werking. Vanuit het nieuwe onderzoekskader zijn de deugdelijkheidseisen aangescherpt. Op de volgende
pagina’s staat per beleidsonderdeel beschreven aan welke wettelijke eisen en deugdelijkheidseisen het
schoolplan dient te voldoen. De wettelijke eisen zijn niet veranderd met de inwerkingtreding van het nieuwe
onderzoekskader.
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4.1. Bijlage I: Onderwijskundig beleid
OP1 Aanbod
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de kinderen. Daartoe bieden we
een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons
aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze kinderen en bereidt
hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke
voorschriften.
Om taalachterstanden tegen te gaan en te bestrijden signaleren wij vroegtijdig taalachterstanden. Dit begint
bij ons al op de peuterspeelzaal van KinderDam. Hier worden veel activiteiten aangeboden om kinderen vroeg
in aanraking te laten komen met de Nederlandse taal (voorschoolse educatie). Door een goede overdracht is
in de kleutergroepen duidelijk hoe een leerling binnenkomt en waar extra aandacht aan moet worden
besteed.
In de groepen 1 en 2 wordt geen gebruik gemaakt van specifieke methodes. Voorlezen, grote en kleine kring,
taalspelletjes, bezoek schoolbibliotheek zijn activiteiten die al vanaf het eerste leerjaar bijdragen aan het
bestrijden van achterstanden. Verder wordt er gebruik gemaakt van Bouw! Van uitgeverij Lexima.
Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het
programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in
alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. Het programma is gericht op het
voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn
ontstaan.
In de latere leerjaren wordt steeds veel aandacht besteed aan gesproken taal tijdens de instructielessen,
voorlezen, presentaties, kringgesprekken etc. Interactie is hierin van groot belang. Deze manier van werken
werkt preventief op het ontstaan of vergroten van taalachterstanden.
Bij kinderen met grotere taalachterstanden worden externe specialisten ingehuurd, wordt tutorlezen ingezet
en wordt in de klas middels “voor-koor-door” extra aandacht besteed aan lezen.
Doorlopende leerlijn:
De methoden waarmee wij werken zijn volledig dekkend voor het bereiken van de verplichte kerndoelen
basisonderwijs. De methodes zorgen voor een doorlopende leerlijn op alle vakgebieden. In alle groepen wordt
instructie gegeven op ten minste drie niveaus waardoor het voor alle kinderen mogelijk is de groei door te
maken die past bij hun mogelijkheden. Indien nodig krijgt een leerling een eigen leerlijn voor specifieke
leergebieden. Er wordt op De Groeiplaneet gebruik gemaakt van convergente differentiatie, waardoor het
niveauverschil steeds groter kan worden. Hierdoor kunnen kinderen zich wel meer ontwikkelen op hun eigen
niveau.
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Vak

Methodes

Toetsinstrumenten

Taal

Kleuterbouw:
Werken met
leerlijnen

Observaties leerlijnen parnassys

Groep 3:
Lijn3

Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m
8)
AVI/DMT
CITO-spelling
CITO begrijpend luisteren

Vervangen

2025

Groepen 3 t/m 8:
Taal op Maat
Spelling op Maat

CITO-spelling
CITO-werkwoordspelling (groep 7 en 8)

Estafette

AVI/DMT

2022

Nieuwsbegrip
Grip op lezen

CITO-begrijpend luisteren (groep 4 en 5)
CITO-begrijpend lezen (groep 5 t/m 8)

2023

Engels

Groove me

Rekenen

Getal en ruimte
junior

Wereldoriëntatie

Blink

Sociaalemotioneel

Goed Gedaan

Groep 4: 2021
Groep 5/6: 2022
Groep 7/8: 2023

Licentie jaarlijks
opzegbaar
CITO rekenen/wiskunde

2026-2028
Licentie jaarlijks
opzegbaar

ZIEN!

2021

Sociale integratie en actief burgerschap
Onze populatie is een goede afspiegeling van de pluriforme, Nederlandse samenleving. Wij zien het als onze
opdracht om de kinderen voor te bereiden op een actieve deelname aan onze maatschappij. Onze school
draagt zorg voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen en volwassenen zich veilig voelen en zich
kunnen ontwikkelen.
Onze school is een oefenomgeving voor belangrijke, algemeen aanvaarde waarden en normen van onze
maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen samen leven en samen leren, betrokken zijn bij een
ander, respect tonen voor de cultuur, het geloof en de mening van anderen.
Op De Groeiplaneet wordt tijdens de verschillende lessen op geïntegreerde wijze aandacht besteed aan
burgerschap. Er is veel aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Hoe we problemen oplossen.
Hoe we elkaar helpen. Vrijheid van meningsuiting. Omgaan met diversiteit wat betreft geloof en cultuur.
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Verder maken we een start met het democratische principe door middel van onze leerlingenraad. Kinderen
van de bovenbouw kunnen zich hiervoor kandidaat stellen en onder begeleiding van een teamlid vinden
maandelijks vergaderingen plaats.
Hier worden voor kinderen belangrijke zaken besproken die later door een afvaardiging met de directeur van
de school worden besproken. Van de vergaderingen wordt verslag opgemaakt en dit verslag wordt met team
en ouders gedeeld.
In de groepen 6 en 7 kunnen de kinderen (ouders) kiezen voor godsdienstonderwijs gedurende 45 minuten
per week. De kinderen die deze lessen niet volgen krijgen op dat moment les in levensbeschouwing.
OP 2 Zicht op ontwikkeling
Onze school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de kinderen. Voor de kennisgebieden taal en
rekenen gebeurt dit vanaf groep 3 met CITO die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus.
Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om
het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele kinderen. Wanneer
kinderen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat
mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens wordt bepaald wat er moet gebeuren om eventuele
achterstanden bij kinderen te verhelpen.
Dagelijks evalueren de leerkrachten het lesaanbod en noteren in de groepsplanning welke kinderen er niet
voldoende van dit aanbod hebben geprofiteerd zodat ze er later op terug kunnen komen.
De extra ondersteuning in relatie tot het ondersteuningsprofiel wordt specifiek beschreven en is onderdeel
van de groepsplanning (hulp in en/of buiten de groep).
Op De Groeiplaneet houden de leerkrachten zicht op de ontwikkeling van de kinderen door het maken van
diepteanalyses. Deze diepteanalyses bestaan uit analyse van methodeonafhankelijke toetsen (LVS-toetsen),
methodetoetsen en observaties. Deze diepteanalyses worden vier keer per jaar aangepast. Aan het eind van
het schooljaar zodat een (nieuwe) leerkracht het schooljaar start met een overzicht van de groep. Deze wordt
voor de zomervakantie tijdens een overdrachtsgesprek doorgesproken.
Eind oktober vindt aanpassing van de analyse plaats nadat een leerkracht zijn kinderen beter kent en de
eerste toetsen heeft gehad. Na de LVS-toetsen in januari vindt wederom aanpassing plaats en net voor de
meivakantie wordt de analyse nogmaals aangepast.
Nadat de analyses zijn aangepast, worden kinderen (opnieuw) ingedeeld in zorgniveaus en worden
ondersteuningsplannen geschreven met hierin groepsdoelen en doelen specifiek voor (clusters van) kinderen.
Er zijn verschillende kwaliteitskaarten gemaakt (spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en groep
1/2) waarin beschreven is hoe hier op onze school aan gewerkt wordt.
OP 3 Didactisch handelen
In onze school worden hoge eisen gesteld aan de didactische (en pedagogische) competenties van de leraren
en er wordt cyclisch gewerkt aan de verbetering hiervan. De manier waarop aan de verbetering gewerkt
wordt van het didactisch handelen van de leerkracht, is beschreven in de kwaliteitskaart didactisch handelen.
Hiervoor wordt jaarlijks twee keer een meting gedaan van de didactische, de organisatorische en
pedagogische competenties van de leraren. In het ‘Kwaliteitskader voor Goed Onderwijs’ van Blick op
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Onderwijs staat beschreven waar het didactisch handelen van een leraar aan dient te voldoen. In de kern
komt het erop neer dat de leraar activerend en doelgericht lesgeeft, de opbrengsten analyseert (waaronder
toetsresultaten), daar conclusies aan verbindt en het eigen handelen daarop aanpast. De school maakt voor
de meting van de competenties gebruik van een kijkwijzer. De metingen worden met de leraren geanalyseerd
en op basis daarvan worden professionaliseringsdoelen voor het team en de individuele leraren vastgelegd in
een professionaliseringsplan. Het gewenste leraar gedrag wordt in concrete afspraken vastgelegd.
In de gesprekkencyclus van beoordeling en functioneringsgesprekken wordt het behalen van de gestelde
doelen systematisch besproken.
OP 4 Ondersteuningsstructuur op obs De Groeiplaneet
Wij werken volgens het ondersteuningsplan van ons Samenwerkingsverband “Aan den IJssel” (zie website:
http://www.aandenijssel.nl). De school kenmerkt zich door een brede basisondersteuning.
Leerkrachten in de klas geven aan de hand van de diepteanalyses en ondersteuningsplannen les op vier
verschillende niveaus. Het basis-, intensief, verdiept en extra intensief arrangement.
Basis-, intensief- en verdiept arrangement vindt plaats in de eigen groep middels gedifferentieerd onderwijs,
waarbij sprake is van verrijking en verdieping, danwel van verlengde instructies met compacten van de
leerstof.
Van een extra intensief arrangement spreken we bij het werken met een eigen leerlijn. Dit kan zowel naar
onder (kinderen voor wie de leerstof te moeilijk is) of naar boven (middels plusklas voor cognitief
getalenteerde kinderen) zijn.
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Ondersteuningsniveaus op onze school in schema
Ondersteuningsniveau
ON-1-Goed onderwijs

Goed onderwijs aan de
groep

Fase
Dagelijks handelen EDI

Administratie
*Kwaliteitskaarten

Methodisch handelen
op drie niveaus:
basis – intensief- verrijkt

*Methode analyse
*Logboek
*Taakbriefjes

Betrokkenen
Leerkracht

ON-2-Preventief

Remediërend handelen
Binnen de groep

Extra instructie en
inoefening

*Verzamelstaat/ diepte
analyse
*Ondersteuningsplannen
*Logboek

Leerkracht
Onderwijsassistent

ON-3 Licht curatief

Individueel
handelingsplan- plan van
aanpak

Extra instructie, andere
lesstof en passende aanpak

*Hulpplan in Parnassys

ON -4 Curatief-intensief

OPP met ondersteuning

Eigen leerlijn en/of
arrangement externe hulp

*OPP

ON-5 Zeer intensief

Gespecialiseerd onderwijs
SO- SBO

Verwijzing SO-SBO

*TLV aanvraag

Leerkracht
Intern begeleider
Evt externe hulp/
expertise/ RT
Leerkracht
Intern begeleider
Expertise team
Intern begeleider
Directeur
Expertise team
Samenwerkingsverband
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OP 5 Onderwijstijd
Kinderen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Op
De Groeiplaneet zijn deze uren gelijk verdeel over de 8 schooljaren, te weten 940 uur per schooljaar.
Op De Groeiplaneet is sprake van een vijf-gelijke-dagenmodel. De kinderen gaan elke dag 5 uur en een
kwartier naar school, waar een kwartier per dag gereserveerd wordt voor gezamenlijke pauze. De
onderwijstijd per dag is 5 uur, waardoor kinderen 25 uur per week onderwijs krijgen.
Jaarlijks wordt door de medezeggenschapsraad instemming verleend op het jaarrooster. In dit rooster wordt
minimaal 950 uren onderwijstijd ingepland, waardoor twee margedagen ontstaan. Deze margedagen zorgen
ervoor dat bij een onverwachte sluiting van de school onze kinderen alsnog voldoende onderwijs genieten.
OP 6 Samenwerking
Kinderen die de peuterspeelzaal van KinderDam bezoeken worden al vanaf het moment dat ze binnenkomen
gevolgd. Bij de overgang van de voorschool naar de basisschool vindt een overdracht plaats tussen KinderDam
en de intern begeleider en/of bouwcoördinator.
Met ouders wordt samengewerkt middels een zeer actieve oudervereniging en in de medezeggenschapsraad.
Ook spelen ouders een belangrijke rol in de organisatie van de schoolbibliotheek en op incidentele basis
vanuit een specifieke competentie en vaardigheid van een ouder (Engels). In de komende planperiode is
ouderbetrokkenheid een belangrijk speerpunt, zodat en er een bredere samenwerking ontstaat vanuit een
gezamenlijke visie.
Ook met Synerkri en KinderDam zal in de komende planperiode intensiever worden samengewerkt. Nu al
verzorgt een vakdocent van Synerkri onze lessen bewegingsonderwijs. De samenwerking tussen Synerkri en
De Groeiplaneet op het gebied van kunst en cultuur zal middels Cultuur met Kwaliteit ook verdieping geven.
In een nieuw schoolgebouw waar we samen het gebouw delen met Synerkri en KinderDam zal deze
samenwerking nog vanzelfsprekender zijn en verder uitgebouwd worden.
OP 8 Toetsing en afsluiting
Op onze school zorgen we voor een goed verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de kinderen m.b.v. het CITO-leerlingvolgsysteem en methodegebonden toetsen. De
resultaten worden ingevoerd in het Leerlingvolgsysteem ParnasSys.
De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de CITO-voorschriften (aangevuld met
eventuele schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de voortgang
van hun kind.
In leerjaar 8 doen alle kinderen mee aan de eindtoets (CITO). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies
voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids.
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SK 1 Veiligheid
Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in het Veiligheidsplan A en B (zie hiervoor het BLICK veiligheidbeleidsplan).
Monitoring van de sociale veiligheid
Tenminste één maal per jaar (november) wordt de sociale veiligheid bij kinderen geënquêteerd via ZIEN. De
resultaten worden geanalyseerd en betrokken in de doelen op het jaar- of verbeterplan. Bij kinderen die
onvoldoende scoren op de onderdelen welbevinden en betrokkenheid wordt dit een tweede maal (april/mei)
ingevuld.
Anti-pestbeleid en vertrouwenscontactpersoon
Op onze school is de anti-pestcoördinator Jocé Offermans. Zie voor ons anti-pestbeleid het BLICK
pestprotocol. Onze interne vertrouwenscontactpersoon is Miranda Buitkamp.
Fysieke veiligheid en Arbobeleid
De school heeft een ARBO preventiemedewerker (Leonie Madern) aangesteld. Deze medewerker is
verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid op school. Naar aanleiding van de afname van de Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt in samenspraak met de MR een actieplan opgesteld om
voorkomende veiligheidsrisico’s te verhelpen. Bovenschoolse aansturing via het bestuursbureau zorgt voor
continuïteit en actuele informatie ten aanzien van verandering in wet- en regelgeving.
Meldcode Kindermishandeling
Wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt vermoed volgen wij de meldcode voor professionals.
Eén van de aandachtsfunctionarissen is dan, samen met de directie, verantwoordelijk voor het juist doorlopen
van de stappen binnen deze meldcode (zie Veiligheidsbeleid BLICK).
Voor meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verwijzen wij u naar de
volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
SK 2 Pedagogisch Klimaat
Het pedagogisch klimaat op De Groeiplaneet is voldoende. De betrokkenheid en het welbevinden op school is
voldoende en passend bij de populatie. Dit wordt in kaart gebracht door afname van leerkracht- en
leerlingvragenlijsten van Zien!
Het aantal incidenten op de school is de laatste jaren echter wel gestegen. Het belang van een goed
gedragsprotocol, dat breed gedragen en gehanteerd wordt is van belang.
De komende schoolplanperiode wordt onderzoek gedaan naar een methodiek voor de gehele school om
gestructureerd en eenduidig te werken aan het pedagogische klimaat. Momenteel wordt nog gewerkt met de
methode “goed gedaan”, maar de doelstelling is er om tijdens deze planperiode te komen tot een brede
methodiek, bijvoorbeeld schoolwide positive behaviour support (SWPBS), Kanjertrainning, Vreedzame school,
Leefstijl etc.
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OR 1 Onderwijsresultaten
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de kinderenpopulatie
verwacht mag worden. Onze schoolweging van 29,98, berekend over de afgelopen drie jaar is representatief
voor de komende schooljaren. Op de kernvakken Nederlandse taal, lezen en rekenen/wiskunde halen we
gemiddeld 94,4% 1F, dat ligt boven de norm voor onze school. Op 2F/1S wordt 57,5% gehaald. Dit ligt boven
de norm voor onze school en net onder het landelijke niveau. Dit betekent het volgende voor ons onderwijs:
De resultaten zijn over het algemeen van voldoende niveau en dat willen we behouden.
Omdat we op schoolniveau werken aan verbetering van de kernstandaarden “zicht op ontwikkeling” en
“didactisch handelen” is het de bedoeling dat we steeds beter om kunnen gaan met de verschillen in de groep
wat een positief effect heeft op de leerlingresultaten. Het is een doelstelling van De Groeiplaneet om met een
landelijk gemiddelde schoolweging resultaten te behalen die aan het eind van de basisschoolperiode op of
(net) boven het landelijk gemiddelde liggen.
OR 2 Sociale- en Maatschappelijke competenties
De maatschappij is continu in beweging en aan verandering onderhevig. Dit vergt aanpassingsvermogen van
onze kinderen voor nu en de toekomst. Het is belangrijk dat zij leren omgaan met verandering, op het gebied
van inzet van kennis en vaardigheden. Maar ook dat zij kunnen omgaan met teleurstellingen en tegenslag.
OR 3 Vervolgsucces
Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze
adviezen met de plaats van de kinderen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van
Scholen op de kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar) en de overzichten van DUO. Op basis van een analyse
stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij.
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4.2. Bijlage II: Personeelsbeleid
Bevoegde en bekwame leraren
Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn of onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde
leraar. Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar
de paragraaf Professionalisering.
Alle betrokkenen werken met een bekwaamheidsdossier, daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen
periode vermeld (zie Personeelsbeleid BLICK). Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt
via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Het instrument DOT (digitale observatie tool), de
eigen kijkwijzer en lesobservaties geven ons inzicht in de mate van bekwaamheid van de leraar. In de
gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase
van bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister.
Vakmanschap
Binnen onze organisatie is de leerkracht een voorbeeld en inspiratiebron waar kinderen zich aan kunnen en
willen spiegelen. De leerkracht geeft richting op basis van deskundigheid en ervaring, met een coachende
houding en door het faciliteren van een breed aanbod. We streven naar een onderwijscultuur waarin we
lerend met en van elkaar, kennis en vaardigheden opdoen.
Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die
gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Teamleden bespreken jaarlijks de
onderwijsdoelstelling en op welke wijze dit bereikt wordt. Er worden themabijeenkomsten en jaarlijkse
studiedagen voor het gehele team ingeroosterd.
Op De Groeiplaneet wordt gewerkt aan een professionele, lerende cultuur door toepassing van collegiale
consultaties, gezamenlijke studiedagen en het werken met werkgroepen op onderwijsinhoudelijke gebieden.
Tijdens overleg (bouwvergadering, teamvergadering en studiedagen) worden de teamleden actief betrokken
en levert iedereen zijn/haar bijdrage.
Verder verwachten we van de teamleden een proactieve houding om noodzakelijke verbeteringen aan te
geven en voorstellen te doen om deze verbeteringen vorm te geven.
Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar de werkzaamheden en taken toebedeeld. We hebben
daarbij gekozen voor het overlegmodel, vanuit de afspraken die gelden voor het werkverdelingsplan. Vóór de
zomervakantie wordt met het gehele team afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of
behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken, gebaseerd op
de beschikbare uren, de aanwezige kennis en vaardigheden persoonlijke voorkeuren van de teamleden. Elk
jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten
goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten
van de personeelsleden.
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Professionalisering
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken, de afspraken over scholing worden in een
persoonlijk ontwikkelplan (POP) opgenomen. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij
voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset
en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities
(doelen) van de school. In de regel volgt het team een aantal keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is
daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.
Evenredige vertegenwoordiging
Zie hiervoor: Protocol evenredige vertegenwoordiging van vrouwen/mannen in leidinggevende functies
binnen Blick op Onderwijs
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4.3. Bijlage III: Kwaliteitszorgbeleid
Volgens het wettelijk kader omvat de beschrijving van het kwaliteitszorg beleid tenminste:
¢ Het bewaken dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het
onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van kinderen.
¢ Het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.
¢ In het stelsel van kwaliteitszorg is uitgewerkt en wordt er regelmatig geëvalueerd. De onderwijskwaliteit
wordt geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.

KA 1 Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. De instrumenten,
zoals schoolanalyses, interne audits, tevredenheidsonderzoeken, meting sociale veiligheid, leeropbrengsten
en andere data, die we inzetten voor kwaliteitszorg leiden tot aandachtspunten. Samen met het team –en in
het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan
verbeterpunten vast. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan. De directie
monitort de voortgang. Tussentijds en aan het eind van het jaar evalueren we de jaarplannen en
verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag.
KA 2 Kwaliteitscultuur
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds
verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze
professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig)
handelen.
KA 3 Verantwoording en dialoog
Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig
wordt onze school geauditeerd, we organiseren een ouderpanel, beschikken over een leerlingenraad. Ieder
jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met
een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van
onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.
Medezeggenschap
Tijdens het traject richting het schoolplan is het personeelsdeel betrokken door de activiteiten tijdens de
studiedagen op 23 september en 5 oktober.
De voltallige MR is betrokken bij de totstandkoming van het lopende jaarplan eind vorig schooljaar. Dit
jaarplan is opgesteld naar aanleiding van de analyse die door de interim-directeur is gemaakt en het
verbeterplan dat voorlag.
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In dit jaarplan is rekening gehouden met het te maken schoolplan en is in en met de medezeggenschapsraad
besproken. Verschillende MR-leden hebben zitting in de werkgroep die betrekking heeft op samenwerking
met de omgeving (ouderbetrokkenheid en nieuwe rapporten).
Sponsoring
Bij sponsoring krijgt een school geld, goederen of diensten van een sponsor in ruil voor een verhoudingsgewijs
geringe tegenprestatie. Ook als de school uit eigen beweging overgaat tot een tegenprestatie, is er sprake van
sponsoring. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een donatie (protocol
sponsoring juli 2019).

29

4.4. FORMULIER "Instemming met schoolplan"
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CB Krimpen
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Namens
Naam:
Functíe:

de medezeggenschapsraad,
Laila Deelen
Voorzitter

Handtekeníng:
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gelukkig
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1
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» boeiend leren in Capelle en Krimpen

Blick op Onderwijs | Postbus 776 | 2900 AT Capelle aan de IJssel | 085 105 0230
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