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Inleiding

In ons jaarplan geven we aan:

Inleiding

In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1.
2.
3.
4.

welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

1.
2.
3.
4.

de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
de verbeterthema's uit ons schoolplan
de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Streefbeelden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. We werken in 2022 in een nieuw en functioneel gebouw voor onderwijs en
kinderopvang.

We liggen op koers inzake de uitvoering en/of implementatie van onze streefbeelden. De
certificering voor Ouderbetrokkenheid 3.0 is door de Corona uitgesteld naar het najaar
van 2020.

2. We werken in een uitdagende leeromgeving met toepassing van de werkvormen van
Thinking for Learning (T4L). We koppelen T4L aan IPC.
3. We hebben de didactische structuur van onze lessen duidelijk beschreven en
hanteren deze in alle groepen.
4. We werken aan internationalisering en talentontwikkeling door middel van
International Primary Curriculum (IPC) aan een geïntegreerd aanbod van wereld
oriënterende en creatieve vakgebieden.
5. We werken aan duurzame implementatie van het ICT- en onderwijsplan.
6. We zijn en blijven gecertificeerd voor de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Aandachtspunt

Omvang

GD1

Streefbeeld

We werken in een uitdagende leeromgeving met toepassing van de werkvormen van Thinking for Learning
(T4L). We koppelen T4L aan IPC.

groot

GD2

Streefbeeld

We werken aan internationalisering en talentontwikkeling door middel van International Primary Curriculum (IPC) groot
aan een geïntegreerd aanbod van wereld oriënterende en creatieve vakgebieden.

GD3

PCA
Personeelsbeleid

Toepassen van waarderende gespreksvormen

groot

GD4

PCA Kwaliteitszorg

Implementatie van WMK

groot

KD1

Beleidsplan 20192023: Onderwijs

De sociale veiligheid is op orde

klein

KD2

Beleidsplan 20192023: Kwaliteitszorg

We werken planmatig aan verbeteringen (PDCA)

klein

KD3

Streefbeeld

We werken aan duurzame implementatie van het ICT- en onderwijsplan.

klein

KD4

Streefbeeld

We zijn en blijven gecertificeerd voor de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0

klein

KD5

PCA
Onderwijskundig
beleid

Versterken van de kwaliteit van de muzikale en culturele vaardigheden wordt geïnitieerd door de vakspecialist

klein

KD6

PCA
Personeelsbeleid

Scholing en trainingen worden gevolgd door het hele team inclusief Lerarenondersteuners en
Onderwijsassistenten.

klein

KD7

PCA
Organisatiebeleid

We evalueren jaarlijks middels een ouderpanel de tevredenheid onder ouders over de communicatie

klein
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Uitwerking GD1: We werken in een uitdagende leeromgeving met toepassing van
de werkvormen van Thinking for Learning (T4L). We koppelen T4L aan IPC.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

Streefbeeld

Resultaatgebied

Taal/lezen, Rekenen/wiskunde en IPC

De ontwikkeling ligt op koers: In de gekozen thema's zijn de T4L opgenomen. Door
Corona is er vertraging ontstaan in de uitwerking van de thema's.

Huidige situatie + aanleiding

Team is bekend met het toepassen van werkvormen T4L.
T4L is speerpunt maar het leeft als zodanig onvoldoende,
met name in de groepen 3 t/m 8.
Door de werkvormen van T4L aan IPC te koppelen krijgt
T4L structureel aandacht en neemt de betrokkenheid toe.
Er is een werkgroep voor T4L. Deze wordt gekoppeld aan
de werkgroep IPC.

Gewenste situatie (doel)

De school beschikt over een 2-jarig schema van thema's
voor IPC voor alle groepen.
Aan ieder thema zijn 2 werkvormen van T4L gekoppeld.

Activiteiten (hoe)

Bij ieder thema van IPC worden 2 activiteiten T4L bedacht
en uitgevoerd.

Consequenties organisatie

Werkgroep IPC wordt samengevoegd met werkgroep T4L.

Consequenties scholing

Geen

Betrokkenen (wie)

werkgroep ipc, bouwvergadering en teamvergadering

Plan periode

wk 31, 44, 2, 10, 20 en 23

Eigenaar (wie)

MT, werkgroep

Kosten (hoeveel)

nog niet bekend

Meetbaar resultaat

Tweejarig traject met IPC-thema's (2019-2021. Bij ieder
thema 2 werkvormen T4L.
Na 2 jaar herhaalt zich deze cyclus.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Jaarlijks evaluatie op Evaluatie - en planningsdag in juni.

Borging (hoe)

Lijst met thema's op Sharepoint.
Bij ieder thema is er een bak met bijbehorende materialen.
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Uitwerking GD2: We werken aan internationalisering en talentontwikkeling door
middel van International Primary Curriculum (IPC) aan een geïntegreerd aanbod
van wereld oriënterende en creatieve vakgebieden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

Streefbeeld

Resultaatgebied

Onderwijskundig beleid

Door Corona is de ontwikkeling van de thema wat vertraagd. Dit loopt door in 20-21 en
wordt dan weer opgepakt.

Huidige situatie + aanleiding

IPC is gekozen als methode voor een geïntegreerd aanbod
van wereldoriënterende en creatieve vakgebieden.

Gewenste situatie (doel)

Vaststellen van de thema's voor IPC en het vullen van de
inhoud ervan, verdeeld over de diverse vakgebieden voor
schooljaren 2019-2020 (vervolg) en 2020-2021.

Activiteiten (hoe)

1. Openingsvergadering schooljaar; inplannen afsluiting
thema's (met ouders)
2. Team- en bouwvergaderingen(2x): uitwerken thema's
3. Consultatie en groepsbezoek door kartrekker IPC
4. Teamscholing door IPC-trainer (5 uur)
5. Consultatie en groepsbezoek door kartrekker IPC
6. Team- en bouwvergaderingen(2x): uitwerken thema's
7. Evaluatievergadering.

Consequenties organisatie

Instellen werkgroep met kartrekker (taakbeleid)
Openingsvergadering schooljaar
Team- en bouwvergaderingen(4x)
Consultatie en groepsbezoek door kartrekker IPC(2x)
Teamscholing door IPC-trainer (5 uur) (1x)
Evaluatievergadering(1x)

Consequenties scholing

1x teamscholing door IPC-trainer op 16 januari 2020.

Betrokkenen (wie)

werkgroep team

Plan periode

wk 35, 38, 46, 3, 12, 19 en 23

Eigenaar (wie)

werkgroep IPC + specialisten ; team

Kosten (hoeveel)

€ 820 voor scholing; licentie IPC (€ 1000) ; aanschaf
materialen bij de thema's (nog niet bekend; nader uit te
werken)
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Meetbaar resultaat

Vullen van 5 thema's per schooljaar per groep van 2
leerjaren (dus de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Evaluatiedag met hele team op 2 juni 2020.

Borging (hoe)

Document in Sharepoint map Planmatig werken: Jaarplan
2019-2020+Evaluatie.
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Uitwerking GD3: Toepassen van waarderende gespreksvormen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

PCA Personeelsbeleid

Resultaatgebied

Personeelsbeleid

De nieuwe gesprekkencyclus is klaar om uit te proberen Er is een kleine proef gedaan
met de nieuwe gespreksvoering. Door Corona schuift dit verder door naar volgend
schooljaar.

Huidige situatie + aanleiding

We werken met de gesprekkencyclus voor jaargesprekken
uit de PCBO-map van 2010.
Deze manier van gespreksvoering is niet meer van deze tijd
en inmiddels bestaan er betere manieren om de
gesprekken tussen leidinggevenden in de school en
teamleden te voeren.
PCBO-breed is besloten een werkgroep in te stellen die de
gepreksvoering door middel van waarderende
gespreksvormen gaat uitwerken en zorgt dat deze worden
ingevoerd en toegepast.
Waar nodig en gewenst worden de gesprekstechnieken
geoefend onder leiding van professionals.

Gewenste situatie (doel)

Invoeren en implementeren van een gesprekkencyclus met
waarderende gespreksvormen

Activiteiten (hoe)

Directeur volgt scholing en training. Hij neemt dit mee nar
het MT. Deze gaan de gesprekstechnieken ook toepassen
en volgen hiervoor ook scholing en training.
Inoefening en implementatie traject.

Consequenties organisatie

Scholing en training noodzakelijk. Opstellen richtlijnen en
afspraken rond deze gespreksvoering.

Consequenties scholing

Scholing voor directeur en Unitleiders wordt geïnitieerd
door PCBO.

Betrokkenen (wie)

directeur en unitleiders

Plan periode

wk 38, 48, 2, 10, 19 en 28

Eigenaar (wie)

Directeur, Unitleiders.

Kosten (hoeveel)

PCBO draagt de kosten.

Meetbaar resultaat

Nieuwe gespreksvoering krijgt structurele plaats in de
organisatie vanaf schooljaar 2020-2021.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Jaarlijks op Evaluatie- en planningsdag juni 2019 en 2020.

Borging (hoe)

PCBO-breed document.
Gespreksverslagen in persoonlijke dossiers.
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Uitwerking GD4: Implementatie van WMK

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied

Kwaliteitszorg

De geplande activiteiten zijn uitgevoerd. WMK wordt verder ingevoerd in het komende
schooljaar en de jaren daaropvolgend.

Huidige situatie + aanleiding

We zoeken naar een systeem waarin de totale
kwaliteitszorg wordt vastgelegd.

Gewenste situatie (doel)

Opzetten van een systeem voor kwaliteitszorg d.m.v. het
invoeren van WMK (Werken met Kwaliteitskaarten van
Cees Bos).
Koppeling aan schoolplan en opnemen in jaarplannen van
de planperiode 2019-2023.

Activiteiten (hoe)

3 scholing- en trainingsdagen verzorgd door Cees Bos voor
de directeur.
Directeur implementeert in het team.

Consequenties organisatie

Directeur volgt scholing
Agenderen op teamvergadering

Consequenties scholing

3 dagen scholing bij PCBO.

Betrokkenen (wie)

directeur en team.

Plan periode

wk 44, 50, 5, 7, 20 en 25

Eigenaar (wie)

Directeur, team

Kosten (hoeveel)

Kosten gedragen door PCBO.

Meetbaar resultaat

Invoering WMK ingaande schooljaar 2019-2020.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Jaarlijks op evaluatie- en planningsdag in juni.

Borging (hoe)

Ingevuld document WMK.
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Uitwerking KD1: De sociale veiligheid is op orde

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

Beleidsplan 2019-2023: Onderwijs

Resultaatgebied

Pedagogisch handelen

Planmatig werken aan sociale veiligheid is volgens plan uitgevoerd voor zover de
Coronamaatregelen dit hebben toegestaan. Wordt jaarlijks toegepast en geëvalueerd.

Gewenste situatie (doel)

Beschikken over een gebruiksklaar plan waarin de Sociale
veiligheid wordt beschreven.

Activiteiten (hoe)

Opzetten plan Sociale veiligheid.
Klaar juni 2019.
Goedkeuring MR juli 2019.
Toepassen plan gedurende het schooljaar.
Evaluatie op evaluatiedag juni 2020.
Structureel gaan gebruiken en evalueren (volgens PDCAcyclus)

Betrokkenen (wie)

ib-er, mt en team

Plan periode

wk 35 en 23

Eigenaar (wie)

MT en team.

Kosten (hoeveel)

geen
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Uitwerking KD2: We werken planmatig aan verbeteringen (PDCA)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

Beleidsplan 2019-2023: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied

Kwaliteitszorg

PDCA-cyclus: Is gegaan zoals gepland. Vervolg is het nieuwe plan voor planmatig
werken 2020-2021. Dit wordt voor de zomervakantie van 2021 geëvalueerd op de
jaarlijkse evaluatiedag.

Gewenste situatie (doel)

Planmatig werken aan kwaliteitszorg

Activiteiten (hoe)

Activiteiten van werkgroepen en vakspecialisten staan in
gezamenlijk document (zie de bijlage
" planmatig werken schooljaar 2019-2020" ) en worden
teambreed gepresenteerd en geëvalueerd op planning- en
evaluatiedag van 2 juni 2020. We werken volgen de PDCAcyclus.

Betrokkenen (wie)

werkgroepen en vakspecialisten en hele team

Plan periode

wk 38, 8 en 23

Eigenaar (wie)

Hele team

Kosten (hoeveel)

geen
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Uitwerking KD3: We werken aan duurzame implementatie van het ICT- en
onderwijsplan.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

Streefbeeld

Geen verdere actie in 20-21. Wel jaarlijks bekijken wat er nodig is.

Resultaatgebied

Onderwijskwaliteit

Gewenste situatie (doel)

We creëren op PCBO De Ploeg de gewenste situatie zoals
beschreven in ons Onderwijs- en ICT-plan (zie bijlage).

Activiteiten (hoe)

We volgen het invoeringstraject dat beschreven staat in de
bijlage : Onderwijs en ICT-plan PCBO De Ploeg.
Schooljaar 2019-2020 ligt het accent op de implementatie
van de nieuwe ICT-materialen en de invoeren hiervan bij de
diverse vakgebieden. Er is extra aandacht voor de
vakgebieden IPC en Rekenen/wiskunde omdat dit
invoeringstrajecten zijn van nieuwe methoden.
De ICT-vaardigheden van individuele teamleden worden
waar nodig en gewenst verder verbetred.
Dit is mogelijk op schoolniveau: maatwerk en op PCBOniveau: inschrijven voor de door PCBO verzorgde ICTscholing.

Betrokkenen (wie)

werkgroep ict, wijk-ict-er en hele team

Plan periode

wk 35, 38, 46, 4, 12, 20 en 29

Eigenaar (wie)

werkgroep ICT, hele team

Kosten (hoeveel)

Centraal geregeld middels een meerjarig investeringsplan

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020
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Uitwerking KD4: We zijn en blijven gecertificeerd voor de 10 criteria van
Ouderbetrokkenheid 3.0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

Streefbeeld

Resultaatgebied

Ouderbetrokkenheid

Gewenste situatie (doel)

Behalen van her-certificering voor Ouderbetrokkenheid 3.0
voor het hele IKC. Deze heeft een geldigheidsduur van 4
jaar.

Opzetten aanvraag Her-certificering bij CPS door MT. Betrekken ouders en team van
zowel school als kinderopvang is in de voorbereiding wel gelukt. Door uitbraak Corona is
de her-certificering niet uitgevoerd en uitgesteld naar schooljaar 20-21. Indien nodig
kiezen we voor een digitale uitvoering.

Activiteiten (hoe)

Opzetten aanvraag Her-certificering bij CPS door MT.
Betrekken ouders en team van zowel school als
kinderopvang. Uit laten voeren audit in januari of februari.

Betrokkenen (wie)

mt, ouders (via or en mr), leerlingen (leerlingparlement) en
hele team.

Plan periode

wk 37, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 12

Eigenaar (wie)

ouders, leerlingen en team van het IKC.

Kosten (hoeveel)

geraamd € 800

naar volgend jaar

Uitwerking KD5: Versterken van de kwaliteit van de muzikale en culturele
vaardigheden wordt geïnitieerd door de vakspecialist

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied

Onderwijskundig beleid

Dit is in gang gezet en wordt gecoördineerd door de vakspecialist muziek en cultuur.
Loopt door in schooljaar 20-21.

Gewenste situatie (doel)

Versterken van de kwaliteit van de muzikale en culturele
vaardigheden

Activiteiten (hoe)

Plannen uitvoeren evalueren en verbeteren/aanpassen

Betrokkenen (wie)

directeur, vakspecialist muziek en cultuur en team.

Plan periode

wk 38, 50, 11 en 23

Eigenaar (wie)

Directeur, vakspecialist

Kosten (hoeveel)

nog niet bekend / afhankelijk van de gekozen activiteiten
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Uitwerking KD6: Scholing en trainingen worden gevolgd door het hele team
inclusief Lerarenondersteuners en Onderwijsassistenten.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

Gerealiseerd volgens plan. loopt door in 20-21.

PCA Personeelsbeleid

Gerelateerde verbeterpunten

actief

De wijze waarop het team zich professionaliseert is
beschreven in het schoolplan

Resultaatgebied

Personeelsbeleid

Gewenste situatie (doel)

Professionaliseren van het hele team inclusief
Onderwijsassistenten enLerarenondersteuners

Activiteiten (hoe)

Vaststellen verplichte teamscholing en dit opnemen in het
jaarplan.
Overleg met Onderwijsassistenten en
Lerarenondersteuners over hun inzet en aanwezigheid bij
de scholingsbijeenkomsten
Eventueel overleg met kinderopvang om hun
beschikbaarheid voor de scholingsbijeenkomsten te regelen
aangezien het hier combifunctionarissen betreft die ook een
contract hebben bij de kinderopvang.
Onderwijsassistenten en Lerarenondersteuners zijn
aanwezig bij (de voor hen relevante) scholingsactiviteiten

Betrokkenen (wie)

directeur en onderwijsassistenten en lerarenondersteuners

Plan periode

wk 43, 3 en 23

Eigenaar (wie)

directeur

Kosten (hoeveel)

geen
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Uitwerking KD7: We evalueren jaarlijks middels een ouderpanel de tevredenheid
onder ouders over de communicatie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Thema

PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied

Organisatiebeleid (Ouderbetrokkenheid)

Gerealiseerd in sept/okt. 2019. In april 2020 niet door gegaan i.v.m. Corona. Staat
jaarlijks 2x gepland en dit blijft zo in 20-21.

Gewenste situatie (doel)

In kaart brengen van de stand van zaken rond
communicatie.Inventariseren van sterke en zwakke kanten.
Opheffen/verbeteren van de minpunten.

Activiteiten (hoe)

Twee maal per jaar (voor het open huis van oktober en
april) organiseren wij een bijeenkomst van de werkgroep
Ouderbetrokkenheid. Op deze bijeenkomst wordt het punt
"communicatie" geagendeerd.

Betrokkenen (wie)

werkgroep van directeur+ouders+teamleden

Plan periode

wk 38 en 14

Eigenaar (wie)

Werkgroep Ouderbetrokkenheid

Kosten (hoeveel)

geen
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Te volgen scholing

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Aanbieder

Kosten Alle scholingsmomenten hebben doorgang gevonden en zijn hiermee afgerond.

Vervolg scholing
implementatie IPC

Hele team
(verplichte
nascholing)

14-01-2020

IPC
Nederland

€ 850

Verdiepingstraining
"Leerlijnen Jonge Kind"

Team (onderwijs)

11-11-2019

Parnassys
Academie

€ 850

Verdiepingstraining
"Zien!"

Team (onderwijs)

11-11-2019

Parnassys
Academie

€ 850

Workshops ICT in de
lespraktijk

Team (onderwijs)

Nader te bepalen Intern
(op aanvraag)
(specialisten
ICT)

€0

Geplande zelfevaluaties

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer Kosten

Afname Quick Scan

Directeur

28-052020

Geen

Evaluatiedag

Hele team (verplichte
bijeenkomst)

02-062020

Geen

Evaluatie leeropbrengsten n.a.v.
toetsperiode

Team (onderwijs)

21-022020

Geen

Evaluatie leeropbrengsten n.a.v.
toetsperiode

Team (onderwijs)

08-072020

Geen
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De Quickscan is afgenomen op 21 februari 2020. De resultaten waren zeer
positief: geen reden voor actie.
De evaluatie dag is geweest (digitaal) en het beleid en de ontuikkelpunten zijn
geëvalueerd.
De leerresultaten zijn in februari geëvalueerd door het hele team.
De evaluatie van 8 juli is gecanceld omdat er geen toetsperiode is geweest i.v.m.
corona.
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Overige zaken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting

Dit schooljaar zullen we in samenwerking met betrokken
partijen (PCBO, Gemeente Apeldoorn, architect) de
nieuwbouwplannen voor onze school uitwerken.

De tekeningen zijn klaar. De bouw is aanbesteed en als de bestemmingsplanprocedure
afgerond is kan er gebouwd gaan worden. Dit zal ergens in het voorjaar van 2021
worden.

Sponsoring

De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt.

De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt.

MR

De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 6 á 7x bijeen.

De MR heeft dit schooljaar regelmatig vergaderd. De planning werd niet helemaal
gehaald door corona. Alle belangrijke besluiten zijn genomen.

Overig

We krijgen een audit in het kader van her-certificering
Ouderbetrokkenheid 3.0 voor het totale IKC. De planning
hiervoor is tussen januari en maart 2020. De beoogde
geldigheidsduur van dit certificaat is 4 jaar.

De audit in het kader van her-certificering Ouderbetrokkenheid 3.0 voor het totale IKC is
verplaatst naar het najaar van 2020. De beoogde geldigheidsduur van dit certificaat is 4
jaar.

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020
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A. Beleidsaspecten
1. Visie op schoolveiligheid
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op onze school veilig voelen. Alle kinderen hebben
recht op een onbezorgde schooltijd, die in het teken staat van ontwikkelen, ontdekken en leren. Ook
voor medewerkers van onze school, ouders/verzorgers en bezoekers moet de school een veilige
omgeving zijn. Allerlei zaken spelen mee bij het begrip ‘veiligheid’. Denk aan de veiligheid van het
gebouw aan de binnen- en buitenkant, maar ook van het gebruik van allerlei zaken in en rondom het
gebouw. Ook moeten kinderen veilig kunnen spelen en werken, zowel lichamelijk en geestelijk.
Ouders/verzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat wij er alles aan doen om ongelukken te
voorkomen en indien er zich ongelukjes voordoen wij hier adequaat op inspelen. Om die veiligheid
zoveel mogelijk te waarborgen zijn er gezamenlijke afspraken en is er controle op de naleving van die
afspraken.
Het team van De Ploeg besteed nadrukkelijk aandacht aan een goed pedagogisch klimaat. Veiligheid
speelt hierin een belangrijke rol. Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen
functioneren en ontwikkelen op school. Alle kinderen, personeelsleden en andere volwassenen, die
bij PCBS De Ploeg zijn betrokken, voelen zich veilig en thuis op school. Ieder draagt zelf actief bij aan
het versterken van deze veiligheid. Dit gebeurt door de regels na te leven, een voorbeeld te zijn en
rekening te houden met anderen. De waarborg voor veiligheid is op de eerste plaats een opdracht
voor alle belanghebbenden zelf, maar valt onder de expliciete eindverantwoordelijkheid van de
directeur van de school.
Het vastleggen van procedures is niet voldoende om de veiligheid te waarborgen. Procedures helpen
om in moeilijke situaties de juiste acties te kunnen ondernemen. Naast hetgeen is opgenomen in het
veiligheidsplan komt het onder andere aan op:
•
•
•
•

-

Het kenbaar maken van verwachtingen in bijvoorbeeld school- en klassenregels;
Het aanspreken van kinderen, ouders/verzorgers, externen en personeel op het afwijken van
gewenste gedragingen;
Zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen en registratie van incidenten;
Het onderhouden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid en veiligheid op school
vormt een onderdeel van het dagelijkse handelen van alle personeelsleden op De Ploeg.
Hierbij denken we aan:
het scheppen van een goede werksfeer;
het bevorderen van een prettige omgang;
leerlingen, ouders/verzorgers en personeel serieus nemen;
taken en verantwoordelijkheid met hen delen;
het voorkomen en oplossen van ruzies, pesten en conflicten;
een luisterend oor bieden en helpen;
goede contacten onderhouden met ouders/verzorgers en externen;
effectief handelen bij calamiteiten;
de klas en het gebouw veilig inrichten en goed gebruik ervan stimuleren;
het leren omgaan met onveiligheid.

In het veiligheidsplan zijn alle verplichte zaken vastgelegd zodat te allen tijde terug te vinden is wat
een gebruikelijke handelswijze is van directie, leerkracht en andere betrokkenen. Veranderende
omstandigheden of nieuwe inzichten kunnen aanpassingen op de procedures en werkwijzen nodig
maken. Het is een zaak van een goede professionele instelling, gedegen onderlinge afstemming en
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gezond verstand om hierin de juiste keuzes te maken. Het Sociaal veiligheidsplan moet vooral gezien
worden als een naslagwerk waarin visie, beleid, procedures en contactgegevens overzichtelijk bij
elkaar staan. In dit plan zijn bij een groot aantal onderwerpen beleidsstukken en protocollen
opgenomen. Om de documenten uit het Sociaal veiligheidsplan actueel en organisatorisch werkzaam
en uitvoerbaar te houden worden jaarlijks een aantal onderwerpen op teamniveau geëvalueerd.

2. Veiligheidscoördinator
Een veiligheidscoördinator is een medewerker in de school, verantwoordelijk voor veiligheidszaken in
de school, meestal meer in het bijzonder voor de sociale veiligheid. Samen met de directeur
organiseert de veiligheidscoördinator voorlichting op bijvoorbeeld ouderavonden, cursussen,
trainingen en overleggen.
Taken veiligheidscoördinator
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opstellen risico-inventarisatie en evaluatie;
inventariseren van de veiligheidsbeleving binnen de school door middel van enquêtes;
registreren van ongelukken en incidenten;
contact met politie / wijkagent;
opstellen en actualiseren van het veiligheidsplan en het anti-agressiebeleid;
opstellen van calamiteitendraaiboek;
veiligheidsonderwerpen agenderen zoals: cyberpesten, agressieve ouders/verzorgers en
mediawijsheid;
het opstellen van veiligheidsverslagen;
organiseren van voorlichting en cursussen;
overleggen met partners in de veiligheidsketen intern en extern.

3. Bedrijfshulpverleners
De bedrijfshulpverleners (Bhv’ers), zijn de personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Deze zijn schriftelijk vastgelegd in het
calamiteitenplan van De Ploeg, deze kunt u bij de directie inzien. De BHV’ers zijn gecertificeerd en
onderhouden hun deskundigheid door het volgen van herhalingscursussen. Op De Ploeg zijn 6 bedrijf
hulpverleners (BHV‘ers) aanwezig die zijn belast met minimaal de hieronder vermelde taken:
•
•
•
•

het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het
bedrijf of de inrichting;
het voorbereiden van kinderen, personeel en aanwezigen op mogelijke calamiteiten door
middel van ontruimingsoefening en ze te voorzien van informatie.
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Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur worden relaties onderhouden met
hulpverleningsorganisaties, zoals de gemeentelijke of regionale brandweer en de ambulance. Dit is
van belang voor noodsituaties waarin de deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners
niet toereikend zijn, zoals bij een grote brand of een reanimatie. Hieronder vindt u een actueel
overzicht van BHV’ers binnen het team:
•
•
•
•
•
•

Pieta van Doorn
Esther van Bussel
Dicky Klein Klauwenberg
Maaike Heuvelhorst
Rianne van den Berg Jeths
José de Vries

4. Klachten

4.1 Interne vertrouwenspersoon
Iedere school heeft een interne vertrouwenspersoon. Deze interne schoolvertrouwenspersoon hoort
kinderen, ouders/verzorgers of personeelsleden met een mogelijke klacht aan en wijst hen de ‘weg’
binnen en buiten de school. De vertrouwenspersoon neemt zelf geen klachten in behandeling. Hij/Zij
brengt de klacht in kaart en zal vragen wat de klager tot nu toe heeft gedaan om de klacht weg te
nemen en wat de klager als oplossing ziet. De schoolcontactpersoon brengt de klager in contact met
de persoon waar het probleem mee opgelost moet worden of verwijst de klager door naar de extern
contactpersoon.
Voor iedereen die ontevreden is over de handelswijze van een ander binnen school geldt als
uitgangspunt:
• bespreek de ontevredenheid op de juiste plaats. In de regel betekent dit met de persoon/
personen die de ontevredenheid veroorzaakt heeft;
• bespreek de ontevredenheid ook zo spoedig mogelijk nadat deze ontstaan is.
De contactpersoon voor De Ploeg school is onze collega Annelies Smit. Zij is bereikbaar via email:
ahamming@pcboapeldoorn.nl of telefoonnummer: 055-5411335
4.2 Externe vertrouwenspersoon
Vanaf 1 augustus 1998 bestaat een officiële klachtenregeling voor het basisonderwijs. Deze regeling
geeft aan op welke wijze met klachten van ouders/verzorgers, leerlingen en personeel moet worden
omgegaan. Het bestuur van stichting PCBO Apeldoorn is ervan overtuigd dat er in onze scholen heel
veel goede dingen gebeuren. We realiseren ons dat er ook wel eens omstandigheden kunnen zijn
waarover u op en/of aanmerkingen, vragen of misschien wel een klacht heeft. PCBO Apeldoorn vindt
het belangrijk dat alle betrokkenen bij het onderwijs op onze scholen met hun vragen, op en/of
aanmerkingen, misverstanden en klachten serieus worden gehoord. Als dat gebeurt in een vroeg
stadium met de direct betrokkenen kan dit vaak op de school zelf en met een eenvoudige en directe
aanpak worden opgelost. Hierdoor kunnen we samen de kwaliteit van het onderwijs en de goede
gang van zaken op school verbeteren. Schroom dus niet om uw vragen te stellen en uw op en/of
aanmerkingen te laten horen. Natuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar de leerkracht
van uw kind. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met een MT-lid
of de directeur.
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Indien nodig wordt u via de contactpersoon doorverwezen naar de door het bestuur benoemde
vertrouwenspersoon. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
Klachten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, leerkrachten,
discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste
klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen
ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden.
Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Heeft u
algemene vragen over de klachtenregeling, neem dan contact op met de directeur van de school. De
volledige klachtenregeling vindt u in bijlage 1.
De externe vertrouwenspersoon voor PCBO Apeldoorn is mevrouw Elly van Reij-Pieterson (tel. 055-35
58 943 of 06-52 64 80 35, email: ellyvanreij@gmail.com)
Mochten deze stappen niet het gewenste resultaat opleveren, kunt u overwegen de klacht in te
dienen bij de landelijke klachtencommissie voor het onderwijs.
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Basisonderwijs:
Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070 - 3861697 info@gcbo.nl www.gcbo.nl
Inspectie van het Onderwijs Informatie Rijksoverheid, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00
uur. Voor vragen over onderwijs (wet- en regelgeving): 1400 Voor vragen over taken of werkwijze
onderwijsinspectie of kwaliteit van het onderwijs: 088-6696060 (Loket Onderwijsinspectie)

5. Interne communicatie

5.1 Medezeggenschapsraad
Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders/verzorgers en personeel alle
belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. PCBS De Ploeg hecht grote waarde
aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor besluiten
die de directie en/of het team moet nemen.
Belangrijke besluiten van de directie behoeven de instemming van deze raad, zoals het schoolplan,
het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot
het verrichten door ouders/verzorgers van ondersteunende werkzaamheden.
Bij andere besluiten moet de directie de raad om advies vragen, zoals bij het besteden van de
middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de
taakverdeling op school en de vakantieregeling.
De raad werkt volgens een vastgesteld reglement, dat voor ieder (via de school) beschikbaar kan
worden gesteld. Bij wisselingen onder de oudergeleding worden hiervoor kandidaten onder de
ouders/verzorgers geworven. Wanneer er meer kandidaten dan vacante plaatsen zijn, worden
verkiezingen georganiseerd. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen voor
iedereen ter inzage.
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5.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder de stichting PCBO
Apeldoorn, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is
een klankbord voor het bestuur van stichting PCBO Apeldoorn. Boven schoolse
(beleids)veranderingen worden volgens wettelijke regelingen ter instemming voorgelegd aan de
GMR. Bij andere onderwerpen kan de GMR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen. Zowel de
bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. De GMR wordt aangestuurd
door een voorzitter. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen ter inzage.
De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld uit vertegenwoordigers
(ouders/verzorgers en leerkrachten) van scholen die vallen onder de stichting PCBO te Apeldoorn.

6. Samenwerken extern

6.1 Leerplicht
We houden ons aan de wettelijke regels met betrekking tot verzuim en het melden ervan bij de
leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat onder andere:
“Zodra een leerplichtige leerling op drie achtereenvolgende dagen verzuimt of gedurende vier
achtereenvolgende lesweken meer dan een-achtste van de lestijd verzuimt, moet de directeur van de
school dat melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Scholen hebben een ruime eigen
bevoegdheid gekregen. Ieder afzonderlijk geval van verzuim hoeven zij niet meer te melden. De
meldingsplicht beperkt zich tot zorgwekkend verzuim. Daarvan kan ook sprake zijn zonder dat de
grens van drie dagen overschreden wordt.”

6.2. Brandweer, brandweervoorschriften
Onze school ontvangt periodiek controle van de brandweer. De veiligheidscoördinator maakt een
verslag van het inspectiebezoek aan de school. Een verslag van de controle en van de jaarlijkse
controle van de brandblusmiddelen kan worden opgevraagd bij de directeur.

6.3 Wijkagent
Er is regelmatig overleg met de wijkagent. Het gaat dan vaak om zaken rondom de veiligheid. In geval
van vandalisme doen wij altijd aangifte en indien nodig bespreken wij de te treffen maatregelen met
onze wijkagent.
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6.4. Veilig Thuis
Professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein hebben de wettelijke verplichting om de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen voordat zij een melding bij Veilig
Thuis doen. Alle leerkrachten op De Ploeg zijn op de hoogte van dit afwegingskader om tot een besluit
te komen om Veilig Thuis in te schakelen door een melding te doen. Het stappenplan hiervoor is in
elke klassenmap aanwezig. Het afwegingskader geeft richting in de afwegingen die je als professionals
gedurende het doorlopen van de meldcode dient te maken.
https://www.swvapeldoornpo.nl/uploads/Meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_SWV_
Passend_Onderwijs_Apeldoorn_PO,_versie_20-02-2019.pdf

6.4. Multisignaal
Multisignaal (verwijsindex Risicojeugd, VIR) is een breed signaleringsinstrument waar je als
professional een kind en zijn/haar gezin kunt aanmelden als er zorgen bestaan. Het is een instrument
om al vroegtijdig in contact te komen met andere betrokken hulpverleners en onderwijs. Het doel van
Multisignaal is om sneller te kunnen samenwerken met de directbetrokkenen en de hulpverlening.
Ook als er geen sprake is van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling kan deze
worden gebruikt. Multisignaal wordt ook gebruikt bij risicogedrag. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
registreert ook in Multisignaal. Multisignaal vervangt de Meldcode niet. Het is een instrument wat kan
helpen elkaar sneller te vinden en preventief te kunnen werken.

6.5. Jeugdverpleegkundige en Kernteam CJG
De jeugdverpleegkundige werkt samen met de intern begeleider van de school. Samen signaleren en
bespreken zij leerlingen waar zij zorg over hebben. Er kunnen zorgen of vragen zijn op verschillende
gebieden zoals: gehoor, motoriek, groei, zindelijkheid, slaapproblemen, thuissituatie of problemen op
groepsniveau. Daarnaast voert de jeugdverpleegkundige op aanvraag groepsgerichte activiteiten op
school uit. Hierbij kan het gaan over allerlei zaken met betrekking tot gezondheid en gezond gedrag.
Bijvoorbeeld: mediawijsheid, pesten of rouwverwerking. Tevens kan de jeugdverpleegkundige in dit
kader adviseren over het gebruik van lespakketten en andere voorlichtingsmaterialen.
De intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige komen samen als
het Kernteam. Samen kunnen zij met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling
van een kind en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Zij adviseren, bieden zelf hulp of
begeleiden ouders en kind naar andere hulp.

7. Risico-inventarisatie en evaluatie
Iedere school voert een risico-inventarisatie en evaluatie uit. Scholen die een risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E) uitvoeren, maken ook een plan van aanpak. Er is geen termijn vastgesteld dat een
RI&E moet worden bijgesteld. Een RI&E moet worden bijgesteld als er in een school iets verandert in
de werkmethoden en de werkomstandigheden. Als vuistregel voor de uitvoering van een RI&E geldt
9

dat deze een keer per 4 jaar dient te worden uitgevoerd. Daarnaast dient er na een grote verbouwing
of bij nieuwbouw een nieuwe RI&E te worden opgesteld.
De medezeggenschap van ouders en personeelsleden is binnen het onderwijs geregeld in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). Deze wet geeft aan de personeelsgeleding van de
Medezeggenschapsraad instemmingsrecht op o.a. het gebied van arbeidsomstandigheden,
ziekteverzuim en re-integratie. Een belangrijk onderdeel binnen het arbeidsomstandigheden en
ziekteverzuimbeleid is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de RI&E worden de risico’s op
het gebied van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim in kaart gebracht en worden aanbevelingen
gedaan. Zowel het inrichten van de RI&E (bijvoorbeeld welke risico’s worden met name onderzocht)
als de vertaling er van naar beleid zijn instemmingsplichtig. Het is mogelijk om een RI&E uit te laten
voeren door een externe deskundige. Het uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie wordt bij
De Ploeg aangestuurd door P&O van stichting PCBO Apeldoorn.

B. Sociale aspecten

1. Privacy, contacten met ouders
PCBS De Ploeg wil zorgvuldig en integer met de privacy van de kinderen, ouders en medewerkers
omgaan. Het is bijna onmogelijk om een ‘waterdicht’ beleidsstuk te schrijven omdat privacy niet
geregeld is in één of enkele wetten, maar ook onderdeel is van allerlei andere specifieke regelingen.
Zo is er bijvoorbeeld een Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar zijn er bijvoorbeeld ook
regelingen in het kader van informatieplicht aan gescheiden ouders. Daarom beperken we ons tot een
algemene gedragsregels en beschrijven enkele veel voorkomende situaties.

1.1. Dossier
Met ingang van 1 september 2001 is er in Nederland de wet Bescherming Persoonsgegevens in
werking getreden. Deze wet is ook van toepassing voor het onderwijs. De verantwoordelijken met
betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn het bestuur en de directie van de school.
De persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Dit geldt zowel voor de gegevens die
in een dossier en archief worden bewaard als voor de gegevens die in een computersysteem zijn
opgeslagen. Ook bij het overbrengen van gegevens met toestemming verzekert men zich ervan dat de
gegevens rechtstreeks bij de desbetreffende persoon komen. De directie kan aan een medewerker
(bijv. de intern begeleider) de bevoegdheid geven om gegevens te verwerken. Ook deze draagt er
zorg voor dat de gegevens niet aan derden worden verstrekt en ook niet toegankelijk zijn voor
onbevoegden.
Ouders hebben altijd het recht om inzage te verkrijgen in het dossier van hun kind, de school geeft
binnen 2 weken inzage in het dossier.
Bij verdeeldheid van ouders/verzorgers: indien één van de ouders/verzorgers niet toestemt met
inzage van de partner in het dossier dan besluit de school in het belang van het kind en zo mogelijk in
overleg met beide ouders/ verzorgers. Zie Echtscheidingsprotocol.
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1.2. Echtscheidingsprotocol
In het geval van communicatie met gescheiden ouders hanteert de school het echtscheiding protocol
van Stimenz.
https://www.swvapeldoornpo.nl/uploads/Bijlage_4_echtscheidingsprotocol.pdf

1.3. Gebruik van foto’s/video’s
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van de activiteiten waar kinderen mee bezig zijn of om het
onderwijs op school in beeld te brengen. Deze foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor in de
schoolgids, schoolkalender maar ook voor op de website, sociale media en andere
communicatiemiddelen van de school. Ouders/verzorgers geven bij aanmelden van hun kind op de
school via een formulier aan of er foto’s van uw kind gebruikt mogen worden voor
communicatiemiddelen, maar kunnen ten alle tijde hun besluit herzien of aanpassen.
Bij de foto’s worden nooit de adressen en telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en
ouders/verzorgers geplaatst. Het delen van foto’s van kinderen door andere ouders/verzorgers op
bijvoorbeeld sociale media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.
De interne begeleider van de school maakt soms gebruikt van video opnames voor klassenbezoek, om
aan de hand van beelden lessen of gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie is altijd tussen
de leerkracht en beeldcoach/school video interactie begeleider (SVIB’er) en wordt niet zonder overleg
met betreffende ouders/verzorgers/verzorgers aan derden getoond.

2. Medicijngebruik op school
Sommige kinderen op school hebben tijdens schooltijd medische verzorging nodig. Medische
handelingen zijn in de wet als risicovol omschreven omdat ze schade aan de patiënt kunnen
toebrengen wanneer ze niet deskundig worden uitgevoerd. Deze handelingen mogen dus niet door
leerkrachten worden uitgevoerd. Het toedienen van medicijnen valt hieronder.
Voor situaties waarbij medisch handelen van een personeelslid nodig is dienen ouders expliciete
toestemming te geven. Dit gebeurt door ondertekening van een ‘Overeenkomst gebruik medicijnen’.
Deze overeenkomst heeft betrekking op medicijnen die door arts of specialist zijn voorgeschreven, als
voor medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

3. Ziekte
Wanneer een kind ziek is en daardoor niet naar school kan, verwachten we dat de ouder dit vóór 8.30
uur persoonlijk of telefonisch aan ons meldt.
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4. Lesuitval
Bij afwezigheid van een leerkracht zal de directie altijd proberen om een vervangende leerkracht te
vinden. Als dit niet op tijd lukt, worden de leerlingen zo mogelijk over andere groepen verdeeld. In het
uiterste geval kan een groep een dag of een dagdeel extra vrij hebben. Dit kan alleen wanneer de
ouders/verzorgers/verzorgers op de hoogte zijn gesteld. Wanneer een ouder thuis geen opvang kan
regelen, zal de school in overleg voor opvang zorgen.

5. Contact met leerkracht
Contact met de leerkracht is bij voorkeur na schooltijd. ’s Morgens om 8.30 uur is daarvoor een
minder geschikt moment, omdat de leerkracht dan met de les begint. Tijdens de inlooptijd is het
uiteraard wel mogelijk even een korte mededeling te doen of een briefje af te geven. Mocht er meer
tijd nodig zijn voor een gesprek, dan is het maken van een afspraak mogelijk. Bij elk klaslokaal ligt een
agenda voor korte mededelingen.
Leerkrachten zijn ook bereikbaar via Parro. Leerkrachten stellen zelf hun bereikbaarheid op Parro in.
Dit hangt af van hun werkdagen. Dagen waarop een leerkracht niet werkt, wordt contact gelegd met
de andere leerkracht. We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht
om onder schooltijd te reageren op bericht van ouders/verzorgers. Leerkrachten reageren altijd op
een Parro bericht van ouders/verzorgers. Dit hoeft niet onmiddellijk en kan ook door middel van
bijvoorbeeld een (telefoon)gesprek.

C. Pedagogisch klimaat

1. Prettig schoolklimaat
Op PCBO De Ploeg vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Kinderen
moeten in een veilige omgeving kunnen spelen en leren. Om dit te garanderen dient het pedagogisch
klimaat goed verankerd zijn in de werkwijze van het team en de activiteiten die gedurende het jaar
worden georganiseerd. De basis van een prettig schoolklimaat ligt vast in de uitgangspunten van de
school en ons omgangsbeleid. Een onderdeel van dit beleid is het omgaan met ongewenst gedrag,
zoals pesten, seksuele intimidatie en agressie. Door zowel preventief als curatief actief te zijn, kunnen
we het prettige pedagogisch klimaat dat de school kenmerkt ook in de toekomst zekeren.
We hechten grote waarde aan een prettig pedagogisch klimaat. Het bereiken hiervan gaat echter niet
vanzelf. Veel omstandigheden zijn van invloed op de dagelijkse sfeer op school. Er zijn verschillen in
de opvoedingsstijlen van ouders, kinderen met verschillende normen en waarden zitten bij elkaar in
de groep. Ook zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van kinderen, hun capaciteiten en (sociale)
vaardigheden. Niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten verschillen in specifieke kwaliteiten,
normen, belastbaarheid en vaardigheden. De samenstelling van groepen is de laatste jaren op veel
scholen onderwerp van gesprek. Door de toenemende kennis van hersenwerking en
ontwikkelingspsychologie zijn verschillende stoornissen vroegtijdig te onderkennen. Hierdoor lijkt het
aantal problematieken de laatste jaren sterk toegenomen te zijn. Scholen dienen zich in het kader van
wetgeving te bezinnen op de vraag welke zorg zij aan kunnen. Deze zogenaamde basiszorg leggen ze
vast in een schoolondersteuningsprofiel.
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PCBS De Ploeg volgt hierbij de ontwikkelingen binnen het bestuur en het samenwerkingsverband en
heeft in dit kader haar eigen schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Op het niveau van het
samenwerkingsverband wordt nagegaan in welke mate er sprake is van een dekkend zorgaanbod.
Hiermee kan voldaan worden aan de zorgplicht die besturen verplicht om kinderen die omgeven zijn
met speciale zorg binnen zes weken een passende plaats te kunnen bieden.

2. Uitgangspunten van ons onderwijs
In ons onderwijs sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. Ieder kind is uniek,
gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Ook als het gaat om kennis, vaardigheden en
interesses kunnen kinderen enorm van elkaar verschillen. Het is van belang om zoveel mogelijk
rekening te houden met deze verschillen. Ieder kind heeft behoefte aan geborgenheid en een gevoel
van veiligheid. We respecteren het eigene van ieder kind en houden hier zoveel mogelijk rekening
mee. We leren kinderen verdraagzaam te zijn en zorg en respect voor elkaar te hebben.
Leren vinden we belangrijk en daarom werken we hard aan het behalen van goede leerresultaten.
Hiernaast is er echter ook veel ruimte in en om de school om te spelen en te bewegen. De rustige
ligging in een groene omgeving draagt hier in belangrijke mate aan bij. Vanuit een christelijke
levensovertuiging schept de school een veilige en uitdagende leeromgeving. Onze school is ook
Kanjerschool. Deze methodiek richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden, de weerbaarheid
en het oplossend vermogen van kinderen. Op systematische wijze leren we onze kinderen op een
respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar om te gaan. Leerlingen die onze school verlaten
beschikken over een grote mate van zelfstandigheid en zijn prima in staat zelf uitdagingen aan te gaan
en problemen op te lossen.
Ouders/verzorgers zijn de eerst verantwoordelijke personen in de opvoeding van hun kind. Een deel
van de opvoeding vindt meer buiten het gezin plaats. De Ploeg en ouders/verzorgers zijn elkaars
partner als het gaat om de opvoeding, het leerproces en het welbevinden van kinderen. Daarom is
het belangrijk dat er een goed contact en een goede communicatie is met de ouders/verzorgers.
De Ploeg is gecertificeerd voor Ouderbetrokkenheid 3.0. Ouders en leerkrachten werken samen met
de leerlingen aan de ontwikkeling van de talenten van de kinderen. We leren hen zelfstandig keuzes
te maken.

3. Omgangsregels
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school kunnen gaan en
dat leren en werken leuk is. Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig. We
hanteren hiervoor een aantal basisafspraken.
Deze basisafspraken gelden voor iedereen:
• Wij gaan respectvol met elkaar om.
• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag.
• Wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil.
• Wij praten met en niet over elkaar.
• Wij lachen met en niet om elkaar.
• Wij mogen op een goede manier boos zijn.
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• Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen.
• Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van onszelf.

4. Oorlogsspeelgoed
Oorlogsspeelgoed is onder schooltijd niet toegestaan. We leren de kinderen respectvol met de ander
om te gaan. Oorlogje spelen past daar niet bij.

5. Kanjermethodiek
In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We willen zorgen voor een
goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en
het oplossend vermogen van onze kinderen. Op systematische wijze leren kinderen op een
respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. We besteden aandacht aan het
bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook werken we aan het verminderen van agressie
en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan
met de straatcultuur.
Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:
• We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• We werken samen (niemand speelt de baas).
• We hebben plezier (niemand lacht uit).
• We doen mee (niemand doet zielig).
Aanpak De Kanjertraining wordt school breed ingezet en bevat lessen die wekelijks gegeven worden
gedurende het hele schooljaar. De aanpak van de Kanjertraining komt ook tot uiting in
leerkrachtgedrag, schoolbeleid en ouderparticipatie. De methodiek bestaat o.a. uit het oefenen van
sociale vaardigheden waaronder het omgaan met pesten, rollenspelen met behulp van vier petten of
handpoppen met petjes, feedback geven aan elkaar, en vertrouwensoefeningen. De petten staan
voor vier typen gedrag. Kinderen verwerven inzicht in hun gedrag en dat van anderen en in de keuze
die ze hierin hebben.
Onderbouwing Kanjermethodiek
Sociale problemen ontstaan vaak door een gebrek aan sociale vaardigheden, cognitieve vervormingen
in de sociale informatieverwerking en door interacties met kinderen (in de klas) die probleemgedrag
laten zien. De Kanjertraining vermindert en voorkomt sociale problemen en stimuleert sociaal gedrag
door kinderen bewust te maken van hun gedrag en wat dat met de ander doet, te oefenen met
sociale vaardigheden, cognitieve technieken en een aanpak waarbij de uitvoerder van de interventie
uitgaat van intrinsieke motivatie bij het kind en verantwoordelijkheid van het kind om positief gedrag
te laten zien.

6. Zorg voor kinderen
PCBS De Ploeg heeft aandacht voor de totale ontwikkeling van ieder kind. Het welbevinden van een
kind is voorwaarde voor een brede ontwikkeling. Om zicht te houden op de ontwikkeling van kinderen
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hanteren we een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem heeft een didactische kant en een
sociaal-emotionele kant. Beiden staan beschreven in de zorgparagraaf van het schoolplan.
Hieronder wordt specifiek op het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem ingezoomd.

6.1 Signalering
Sommige leerlingen zijn kwetsbaarder dan anderen. Ze hebben een extra steuntje nodig om lekker in
hun vel te zitten of om te kunnen gaan met anderen. Als leerlingen lang blijven rondlopen met nare
gevoelens en dit niet wordt gezien, kan dit leiden tot psychosociale problemen. Leerlingen kunnen
zich buiten gesloten voelen, zich ongelukkig voelen of angstig zijn. Uiteindelijk kan dit effect hebben
op hun schoolprestaties. Vroegtijdig signaleren is dus van groot belang. Bij de signalering spelen
meerdere facetten een rol:, namelijk kindkenmerken, observaties van leerkrachten en/of intern
begeleider en de resultaten.
Ouders hebben een grote rol bij het signaleren van sociaal-emotionele problemen. Kinderen uiten
thuis vaak eerder hoe ze zich voelen dan op school. Ouders kunnen ook goed aangeven of
gesignaleerd gedrag past bij het karakter van het kind.
Kinderen uit de midden- bovenbouw kunnen ook vaak zelf aangeven wat hen dwars zit of waar zij zich
niet prettig bij voelen. Om als school een objectief beeld te krijgen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van een kind en van de groep waar het in zit hanteert De Ploeg het leerlingvolgsysteem
ZIEN. Aan de hand van stellingen kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een kind
in kaart brengen. Daarop volgend komen er suggesties voor de leerkracht hoe hij of de groep of een
kind extra zou kunnen ondersteunen.

6.2 Analyse en diagnose
De leerkracht bespreekt het leerling- en groepsprofiel met de intern begeleider. Aan de hand van de
diverse besprekingen bepalen leerkracht en intern begeleider voor welke kinderen en/of groepen er
aanvullende stappen ondernomen worden. Bij kinderen die erg opvallen vindt een nadere analyse
plaats. Bij opvallende groepsuitval gebeurt dit ook op groepsniveau.

6.2 Plan van aanpak
Naar aanleiding van deze besprekingen kunnen er diverse vervolgstappen zijn. Ouders kunnen
bijvoorbeeld het advies krijgen om contact op te nemen met een externe instantie via het CJG voor
een uitgebreid sociaal-emotioneel onderzoek.
Bij opvallende groepsuitval kan besloten worden om op groepsniveau te handelen door bijvoorbeeld
advies te vragen bij het samenwerkingsverband of een interventie te organiseren in samenwerking
met de Kanjertraining.

15

6.3 Ondersteuning in de groep
Wanneer een kind een specifieke probleem heeft, zijn aanvullende maatregelen nodig. In
samenspraak met de ouders zoekt school naar deskundige ondersteuning. Deze kan liggen bij
ondersteuning door intern begeleider, een vorm van externe begeleiding vanuit bijvoorbeeld het
samenwerkingsverband of inzet van specifieke middelen, zoals Extra Ondersteuning (+). In al deze
gevallen blijft het kind deel uitmaken van de groep.

7. Sociale veiligheidslijst
De Sociale veiligheidslijst is primair bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m groep 8 op scholen in het
regulier basisonderwijs die werken met de Kanjertraining. Een vereiste voor het invullen van de
Sociale veiligheidslijst is een voldoende technische en begrijpende leesvaardigheid. Een leesniveau
van begin groep 5 (AVI 5) is voldoende om de vragenlijst in te kunnen vullen. Indien een leerling
moeite heeft met begrijpend lezen wordt geadviseerd eventueel onduidelijke begrippen toe te
lichten. De vragenlijst kan zonder tijdsdruk worden gemaakt. De vragen worden visueel en auditief
aangeboden via de computer. Er is geen extra opleiding of training nodig voor de leerkracht om
gebruik te kunnen maken van deze vragenlijst
De vragenlijst beoogt veiligheidsbeleving en welbevinden op school te meten zoals bedoeld in de Wet
Sociale Veiligheid. Onder veiligheid wordt in deze wet verstaan sociale, psychische en fysieke
veiligheid. Onder welbevinden wordt verstaan de positieve gevoelens die een leerling heeft over zijn
of haar klas en klasgenoten.
De volgende aspecten worden gemeten in deze lijst:
1. Het vóórkomen van incidenten op school (Ondervindt agressie). Dit is de aantasting van sociale
veiligheid (pesten etc.), psychische veiligheid (bedreigen etc.) en fysieke veiligheid (schoppen etc.). 2.
Veiligheidsbeleving van leerlingen (Ik voel me veilig op school/op het plein etc.)
3. Welbevinden van leerlingen (Hoe prettig voel je je tussen je klasgenoten?)
4. Leerkracht treedt op (Vinden leerlingen dat de leerkracht goed optreedt?)
5. Angst voor agressie
De onderste twee onderdelen zijn niet door de Wet ingegeven, maar heeft Stichting Kanjertraining
zelf toegevoegd. Een school signaleert hiermee in hoeverre de leerkracht adequaat optreedt tegen
incidenten en in hoeverre angst een rol speelt. In onveilige klassen kan angst soms bepalender zijn
voor de veiligheidsbeleving dan de daadwerkelijke incidenten.
De school gebruikt deze informatie als aanknopingspunten voor de verbetering van het
veiligheidsbeleid.

8. Passend Onderwijs
De zorgplicht houdt in dat scholen verplicht zijn een passende onderwijsplek voor een leerling te
vinden. Als school geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat de leerling op
een andere school kan worden geplaatst. Mogelijk is de school niet (meer) in staat om de benodigde
dagelijkse zorg te bieden. In dat geval informeert de school de ouders hierover en gaat school samen
met ouders naar een structurele oplossing zoeken. Dit kan via een verwijzing of overstap naar een
andere school die deze zorg wel kan bieden.
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Wanneer een leerling wordt verwezen naar een school voor speciaal (basis) onderwijs, geeft het
samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Uiteraard kan het samenwerkingsverband
ook besluiten om geen toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als
de problematiek onduidelijk is en nader onderzoek nodig is, er te weinig inspanningen zijn gedaan om
het kind adequaat te begeleiden of wanneer de problematiek te licht is voor plaatsing op een school
voor speciaal (basis) onderwijs.

D. Grensoverschrijdende aspecten
1. Schorsing en verwijdering
Bij grensoverschrijdend gedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school kan de
directeur van de school een leerling schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de
ouders/verzorgers en de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. Een besluit tot
schorsing wordt door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur
van de PCBO Apeldoorn schriftelijk meegedeeld. Verwijdering van een leerling, op basis van niet te
tolereren gedrag van de leerling of diens ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het
bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht heeft gehoord. Verwijdering kan niet binnen acht
weken en het bevoegd gezag moet kunnen aantonen dat gedurende acht weken zonder succes is
gezocht naar een andere school.
De volledige regeling voor schorsing en verwijdering staat in bijlage 2.
Ook (herhaaldelijk) grensoverschrijdend gedrag van één van de ouders/verzorgers kan uiteindelijk een
reden zijn om tot verwijdering van de leerling over te gaan.

2. Verzuim en verlofaanvraag
We houden ons aan de wettelijke regels met betrekking tot verzuim en het melden ervan bij de
leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat onder andere:
“Zodra een leerplichtige leerling op drie achtereenvolgende dagen verzuimt of gedurende vier
achtereenvolgende lesweken meer dan een-achtste van de lestijd verzuimt, moet de directeur van de
school dat melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Scholen hebben een ruime eigen
bevoegdheid gekregen. Ieder afzonderlijk geval van verzuim hoeven zij niet meer te melden. De
meldingsplicht beperkt zich tot zorgwekkend verzuim. Daarvan kan ook sprake zijn zonder dat de
grens van drie dagen overschreden wordt.”
Vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig en
hoort het kind op school te zijn als er les wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van
school wegblijven. Als er een bijzondere reden is waarom een kind niet naar school kan, moeten
ouders/verzorgers vooraf schriftelijk verlof aanvragen bij de directie. Het formulier ‘Verlofaanvraag’ is
verkrijgbaar op school of te downloaden via de website.
Voor de onderstaande gewichtige omstandigheden wordt verlof gegeven:
• Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als
richtlijn geldt, dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven.
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• Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als
uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep
van (één van) de ouders/verzorgers/verzorgers. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar
uw kind vrijgeven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft de enige
gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd,
waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van betrokken ouder blijken. De
verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van het
schooljaar vallen.
• Een verhuizing van het gezin.
• Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
• Overlijden van bloed- of aanverwanten.
• Viering van een 25-, 40 of 50 jarig ambtsjubileum.
• Viering van het 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
De volgende situaties worden NIET als gewichtige omstandigheden beschouwd:
• Familiebezoek in het buitenland.
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
• Vakantie onder schooltijd, bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
Alle verzuim (hieronder valt (on)geoorloofd verzuim, ziekteverzuim en te laat komen) wordt
geregistreerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Indien het vermoeden bestaat dat een leerling
ongeoorloofd afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Indien de ouders geen geldige
reden van de afwezigheid kunnen opgeven, zal de directie van de school het vermoeden melden bij
de leerplichtambtenaar. Aan de leerplichtambtenaar zal worden verzocht om de ouders uit te
nodigen voor een gesprek en om evtueel proces verbaal op te maken. Van alle activiteiten wordt
aantekening gemaakt in het persoonlijk dossier van het kind.
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen

3. Incidentenregistratie
Registratie en evaluatie van agressie/geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Incidenten
worden door de leerkracht van het kind ingevoerd in ons digitale systeem ParnasSys. Ouders worden
hiervan op de hoogte gebracht.

C. Ruimtelijke aspecten

1. Gebouw en veiligheid
De wettelijke eisen en richtlijnen ten aanzien van veiligheid zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en in de
Arbowet. Basisschool De Ploeg voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. De school is in het bezit
van een gebruiksvergunning, door de brandweer afgegeven.
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1.1 Inspectie brandweer – inspectie GGD
Een kopie van de gebruikersverklaring van de brandweer en een verwijzing naar het inspectierapport
van de GGD zijn op te vragen bij de directeur.

1.2 Speeltoestellen
De school houdt rekening met de wettelijke regeling 'Besluit veiligheid van attractie- en
speeltoestellen'. Dat besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp, het fabricageproces en aan
onderhoudswerkzaamheden. De school houdt een logboek bij met betrekking tot onze
speeltoestellen.

2. Beveiligingsmaatregelen
Toezicht en afspraken buiten- en binnenschoolse activiteiten
De risico's van ongevallen zijn bij een buitenschoolse activiteit veelal groter dan bij het verblijf op
school, daarom hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit betekent dat als een
kind iets overkomt en een namens de school aangestelde begeleider hiervoor aansprakelijk gesteld
kan worden, dit verzekerd is voor zover het ongeval zich voordoet tijdens schoolactiviteiten. Deze
verzekering betreft personeelsleden, kinderen, stagiaires, ouders en vrijwilligers die namens de school
handelen ten tijde van de activiteit.
Het vervoeren van kinderen in personenauto's dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-

kinderen dienen op een manier vervoerd te worden die aan de wettelijke bepalingen voldoet;
het gebruik van autogordels is verplicht;
afhankelijk van het aantal gordels, mogen er kinderen vervoerd worden, met dien verstande
dat van 1 gordel slechts 1 kind gebruik mag maken;
de chauffeur heeft de beschikking over een geldig rijbewijs;
voor de auto is een inzittendenverzekering afgesloten.

Bij binnenschoolse activiteiten zijn de volgende aspecten van belang:
- Brandveiligheid (zie brandveiligheidsvoorschriften brandweer);
- Uitgangen en vluchtwegen (goed functionerende symbolen met noodverlichting, vluchtroutes
vrijhouden);
- Aantal aanwezige personen (bij de bouw van de school is hierbij al rekening gehouden, met
betrekking tot grote vieringen met veel ouders en kinderen).

3. Ontruimen
Op school kan zich een gevaarlijke situatie voordoen. Daarom heeft de school een calamiteitenplan.
Minimaal één keer per jaar houden we een ongeplande ontruimingsoefening.
A. Gevaar binnen: dit kan zijn bij brand, ontploffingsgevaar of een bommelding. In deze situaties zal
de directeur of zijn plaatsvervanger besluiten het gebouw te ontruimen. Hij (zij) geeft daartoe het
ontruimingssignaal en belt het alarmnummer 112. De leerkrachten leiden de leerlingen via de
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afgesproken vluchtwegen naar de verzamelplaats. De leerkrachten melden de directeur of alle
leerlingen buiten zijn. Een ontruimingsploeg doorzoekt het gebouw op ontbrekende personen.
Iedereen blijft op de verzamelplaats tot zij toestemming krijgen naar binnen, dan wel naar een andere
plaats te gaan.
B. Gevaar buiten: als de sirene gaat
De sirene wordt, indien nodig, door de Gemeente Apeldoorn in werking gesteld. Iedereen moet naar
binnen en ramen en deuren worden gesloten. De televisie of de radio wordt aangezet of internet
wordt geraadpleegd. De leerkrachten tellen de leerlingen en geven aan de directeur of diens
plaatsvervanger door welke leerlingen ontbreken. Indien nodig worden leerlingen buiten opgezocht
door de “ontruimingsploeg”. Iedereen blijft binnen en handelt volgens de instructies van de
gemeentelijke overheid. Tijdens de alarmfase is het niet de bedoeling dat ouders/verzorgers hun
kind(eren) van school komen halen. Belangrijk is, dat ouders/verzorgers in dit soort situaties NIET naar
de school bellen. Hierdoor kan de telefoonlijn overbezet raken en is de school telefonisch
onbereikbaar voor hulpverleners.

4. In- en uitgangen
De leerkrachten kunnen tijdens het lesgeven geen toezicht houden op alle in- en uitgangen van de
school. Daarom zijn de deuren van de ingangen, behalve die van de hoofdingang, na 8.30 uur zoveel
mogelijk gesloten.
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Belangrijke gegevens
Veiligheidscoördinator:
Maaike Heuvelhorst mheuvelhorst@pcboapeldoorn.nl 055 – 541 13 35
Vertrouwenspersoon De Ploeg:
Annelies Smit asmit@pcboapeldoorn.nl 055 - 541 13 35
Vertrouwenspersoon PCBO Apeldoorn:
Mevrouw. Elly van Reij-Pieterson:
Telefoon: 055-35 58 943, 06-52 64 80 35, e-mail: ellyvanreij@gmail.com)

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Basisonderwijs:
Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070 - 3861697 info@gcbo.nl www.gcbo.nl
Inspectie van het Onderwijs Informatie Rijksoverheid, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00
uur. Voor vragen over onderwijs (wet- en regelgeving): 1400 Voor vragen over taken of werkwijze
onderwijsinspectie of kwaliteit van het onderwijs: 088-6696060 (Loket Onderwijsinspectie)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11
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Bijlage 1
Klachtenregeling PCBO Apeldoorn
Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a) klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid
van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend;
b) klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet
nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
c) contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 4
d) vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 5;
e) aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid
van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend;
f) directie: de directeur of schoolleider van de school;
g) bevoegd gezag: de raad van bestuur van PCBO Apeldoorn. Op schoolniveau is dit de directeur van
de school, met gemandateerde bevoegdheid van de raad van bestuur.
2. Klachten: liever voorkomen dan genezen; oplossen bij de bron PCBO Apeldoorn hecht aan goede
relaties en een goede samenwerking tussen iedereen die bij PCBO Apeldoorn en/of een van de
scholen van PCBO Apeldoorn betrokken is. Samen staan we voor kwalitatief goed onderwijs aan onze
leerlingen. Daar is alles op gericht en alles om begonnen. We proberen door een open en
constructieve communicatie, waarbij ook ruimte is voor opbouwende kritiek en feedback, te
voorkomen dat er onenigheid of klachten ontstaan. We realiseren ons, dat dit laatste toch niet in alle
gevallen is te voorkomen. Ons uitgangspunt is dat wij problemen die tussen betrokkenen binnen onze
PCBO gemeenschap spelen, graag zo dicht mogelijk bij de bron willen oplossen. Dat geldt voor alle
soorten van problemen en op alle niveaus: Ga met elkaar in gesprek, en probeer tot een oplossing te
komen die voor alle betrokkenen acceptabel is. Bijvoorbeeld bij verschil van mening of onmin tussen
ouders/verzorgers en de school, bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn met hun kind, betekent dit,
dat in eerste instantie een oplossing wordt gezocht in het contact met de betrokken leerkracht. Lukt
dit na herhaald proberen niet, dan wordt contact gezocht met de interne begeleider of de directeur.
En pas daarna worden eventuele vervolgstappen ondernomen. Ook in geval van andere klagers is het
voor de klager de aangewezen weg om eerst zelf in het directe contact met de betrokkene(n)
waarmee de problemen zich voordoen, te proberen tot een oplossing te komen. Lukt dat, ook na
herhaald proberen, niet, dan kunnen een van de hierna volgende stappen aan de orde zijn: de
contactpersoon, de vertrouwenspersoon, overleg op het niveau van de organisatie PCBO of de
Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
3. Niet alle vervolgstappen zijn noodzakelijk en ook de volgorde is niet voorgeschreven De hierboven
genoemde vier vervolgstappen, - contactpersoon, vertrouwenspersoon, PCBO, Landelijke
Geschillencommissie behoeven niet persé in de aangegeven volgorde of in zijn geheel te worden
doorlopen. Een klager kan, nadat het, ook na herhaalde pogingen, niet is gelukt om in het contact met
de direct betrokkenen tot een voor de klager bevredigende oplossing te komen, besluiten om meteen
een klacht in te dienen bij de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Dat heeft echter
absoluut niet onze voorkeur. Wij willen, zoals hiervoor betoogd, graag samen met de direct
betrokkenen tot een goede oplossing komen.
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4. Contactpersoon op schoolniveau Iedere school beschikt over tenminste één contactpersoon die de
klager kan verwijzen naar de directeur van de school, de vertrouwenspersoon van PCBO of de raad
van bestuur. Hij gaat na of het om een daadwerkelijke klacht gaat. Contactgegevens van deze
contactpersoon / contactpersonen worden vermeld in de schoolgids en/of op de website. Benoeming,
schorsing en ontslag vinden plaats door de schooldirecteur, hiertoe gemandateerd door de raad van
bestuur. De contactpersoon beschikt over een beperkte instructie voor de uit te voeren
werkzaamheden. Hij zorgt voor de eerste opvang van de klacht, maar hoort deze alleen maar aan,
verwijst door naar de juiste persoon, gaat zelf niet op onderzoek uit en gaat zelf niet bemiddelen. De
contactpersoon kan besluiten om een en ander schriftelijk vast te leggen en om daarbij om een
handtekening van de klager te vragen.
5. Vertrouwenspersoon op het niveau van PCBO Apeldoorn PCBO Apeldoorn beschikt over een of
meer vertrouwenspersonen op PCBO niveau. Contactgegevens staan vermeld op de website van
PCBO Apeldoorn. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag. Ook
deze vertrouwenspersonen beschikken over een beperkte instructie voor de uit te voeren
werkzaamheden en brengen, al of niet schriftelijk, minimaal één keer per jaar schriftelijk verslag uit
aan het bevoegd gezag. Wanneer betrokkenen hebben verzocht om geheimhouding, gebeurt dit
geanonimiseerd. De vertrouwenspersoon behoeft niet als vaste stap in de klachtenprocedure te
worden ingeschakeld. De klager heeft hierin zelf de vrijheid. Het contact zal meestal tot stand komen
wanneer de klager zich onvoldoende zeker of veilig voelt om zelf de verschillende stappen te zetten,
of onzeker is over wélke stappen gezet kunnen of moeten worden. Het kan dus ook voor komen, dat
de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld vóórdat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de
direct betrokkene(n). De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden
bereikt. Als dat niet het geval is, kan de vertrouwenspersoon samen met de klager nagaan of de
gebeurtenis daadwerkelijk aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager,
voor zover noodzakelijk of gewenst, bij het indienen van een klacht of verwijst de klager, indien en
voor zover noodzakelijk of gewenst, naar andere instanties. Indien de vertrouwenspersoon slechts
aanwijzingen of signalen krijgt, maar geen concrete klacht of er wordt geen contact gezocht door een
klager, kan hij deze aanwijzingen of signalen ter kennis brengen van het bevoegd gezag. De
vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De
vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid
verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat hij zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
6. Overleg op het niveau van PCBO c.q. de raad van bestuur Wanneer op schoolniveau geen
overeenstemming of een voor de klager bevredigende oplossing kan worden bereikt, kan voor een
klacht contact worden opgenomen met bureau PCBO Apeldoorn. Veelal wordt de klager in eerste
instantie te woord gestaan door de medewerker marketing & communicatie, die in dezen handelt
met mandaat van de raad van bestuur. Deze medewerker kan eventueel ook een bemiddelende rol
vervullen. Wanneer het over zaken gaat die op schoolniveau met leerlingen hebben plaatsgevonden,
kan hier ook de staffunctionaris onderwijs-, kennis- en kwaliteitsontwikkeling bij betrokken worden.
Beide functionarissen zijn bevoegd om alle gewenste inlichtingen in te winnen. Wanneer ook dit niet
tot een voor de klager bevredigende oplossing leidt, kan de klacht worden ingediend bij de raad van
bestuur. De raad van bestuur kan ook beslissen om vanaf de aanmelding bij PCBO Apeldoorn de
klacht zelf in behandeling te nemen. In geval van een schriftelijk ingediende klacht, ontvangt de klager
binnen een week een bevestiging van ontvangst. Ook de raad van bestuur is bevoegd om alle
gewenste inlichtingen in te winnen.
7. Landelijke klachtencommissie Volgens de wet heeft een schoolbestuur de keuze om een eigen
klachtencommissie in te richten of anders zich aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie.
PCBO Apeldoorn kiest voor de tweede optie en heeft zich daarom aangesloten bij de Stichting
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697;
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mail: info@gcbo.nl. Wanneer bovenstaande overlegmogelijkheden niet tot een voor de klager
bevredigend resultaat hebben geleid, of wanneer de klager niet de tussenstappen van de
vertrouwenspersoon of het overleg op het niveau van PCBO c.q. de raad van bestuur wenst te nemen,
kan de klager zijn klacht schriftelijk richten aan de hiervoor genoemde Stichting Geschillencommissie
Bijzonder Onderwijs.
8. Na de uitspraak van de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs De uitspraak van zowel
een eigen klachtencommissie als de landelijke Geschillencommissie heeft volgens de wet de vorm van
een niet bindend advies. In de wet is geregeld hoe het bevoegd gezag met het advies moet omgaan.
Binnen vier weken na ontvangst van het advies deelt het bevoegd gezag aan de klager, de
aangeklaagde en de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs schriftelijk gemotiveerd mee
of hij het oordeel over het al of niet gegrond zijn van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat
oordeel maatregelen neemt en zo ja, welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de
klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, wanneer deze heeft plaatsgevonden, tenzij
zwaarwegende bezwaren zich hiertegen verzetten. Deze termijn van vier weken kan met ten hoogste
vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de
klager, de aangeklaagde en de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. De beslissing wordt
door het bevoegd gezag niet genomen, dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich
mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag genomen beslissing.
9. Wijziging Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, waarna
opnieuw instemming moet worden verkregen van de GMR. Instemming van de GMR van PCBO
Apeldoorn d.d. 29-01-2015
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Bijlage 2
Protocol voor schorsing en verwijdering van leerling
Stappenplan grensoverschrijdend gedrag:
De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat
is niet erg. Het zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen! Hoe herstel je de
emotionele en/of materiële schade. Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?”
Grensoverschrijdend gedrag kan zich op verschillende manier manifesteren. Enkele voorbeelden
hiervan worden hieronder genoemd.
Agressie: Schelden, schoppen, slaan, vernederen, bedreigen, belachelijk maken, bijnamen geven,
roddelen, briefjes rondsturen, bedreigen op internet, knijpen, buitensluiten, spugen, krabben, bijten,
trekken, laten struikelen.
Breken van de regels: Stelen, bewust beschadigen, verstoppen van spullen van een ander, spullen van
een ander kapotmaken, op ongewenste momenten bewust geluiden maken, ongepast taalgebruik,
weggaan zonder toestemming.
Confrontatie: Afkeer van leraar of van opdracht kenbaar maken, minachtende gezichtsuitdrukkingen,
grote mond hebben, uitvluchten bedenken, weigeren om mee te werken, rare vragen stellen, leraar
de schuld geven, fysiek geweld tegen anderen.
Desinteresse: Niet luisteren, op ongewenste momenten door de klas heen lopen, vaak naar het toilet
gaan zonder geldige reden.
Stap 1) Eerste plaatsing uit de groep:
Wij geven kinderen drie kansen in de klas (echter, is de situatie dusdanig onveilig geworden, is het
mogelijk om een leerling direct buiten de groep te plaatsen).
Bij drie keer een waarschuwing gaan wij ervan uit dat een leerling zich wenst te misdragen. (1x is
toeval, 2x is opvallend en 3x is een patroon!). In dat geval wordt het kind minstens één volle dag
buiten de groep geplaatst en wordt terplekke contact opgenomen met de ouder. De leerling vult een
kanjerblad in. De leerling blijft buiten de groep totdat het gesprek met de ouders/verzorgers heeft
plaatsgevonden. We streven ernaar dit gesprek op dezelfde dag van het incident, na schooltijd te
voren. Lukt dit niet, dan blijft de leerling buiten de groep totdat het gesprek gevoerd is. De groep
wordt op deze manier beschermd tegen deze leerling.
Het doet zich een enkele keer voor dat een leerling zich vanaf het begin al wenst te misdragen en/of
vindt daartoe het recht te hebben. “Ik zit er niet mee. Het is niet mijn probleem! Nou en.., moet ik
weten. Ik doe het de volgende keer weer.” In dat geval wordt ook terplekke contact opgenomen met
de ouder. Zolang de ouder niet te bereiken is en/of niet op school is verschenen, wordt deze leerling
uit de groep geplaatst. De groep wordt beschermd tegen deze leerling. De leerling vult een Kanjerblad
in.
Negatief gedrag wordt genegeerd door de leerkracht en de (eventuele) nieuwe groepsgenoten. Op
die manier wordt de leerling geholpen zich te houden aan normale gedragsregels. Begrijpt de leerling
dat het zich moet houden aan de gedragsregels van de school, dan kan het worden teruggeplaatst
naar de eigen groep.
Stap 2) Eerste gesprek met leerling, ouders/verzorgers, leerkracht(-en) en MT:
Het gesprek met de ouder wordt oplossingsgericht gevoerd. Dat wil zeggen: de school zoekt een
oplossing die alle partijen (zoveel mogelijk) recht doet, en borgt gemaakte afspraken. Een
oplossingsgerichte aanpak is daarmee te onderscheiden van een wraakgerichte aanpak (vormen van
bedreiging) of een zeurgerichte aanpak (directe en indirecte kwaadsprekerij).
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Als de ouder van mening is dat hun kind zich mag misdragen (bij deze invaller, want die kan geen les
geven; ten opzichte van dat kind, want die doet altijd vervelend, heeft een rare moeder… enz.) wordt
de leerling geschorst. We noemen dit de eerste schorsing. De leerling wordt dan voor een volle dag
geschorst (zie verder procedure eerste schorsing, stap 5).
Stap 3) Tweede plaatsing uit de groep:
Wij geven kinderen na de eerste plaatsing buiten de groep opnieuw drie kansen in de klas (echter, is
de situatie dusdanig onveilig geworden, is het mogelijk om een leerling direct buiten de groep te
plaatsen).
Bij drie keer een waarschuwing gaan wij ervan uit dat een leerling zich wenst te misdragen. (1x is
toeval, 2x is opvallend en 3x is een patroon!). In dat geval wordt het kind minstens één volle dag
buiten de groep geplaatst en wordt terplekke contact opgenomen met de ouder. De leerling vult een
kanjerblad in. De leerling blijft buiten de groep totdat het gesprek met de ouders/verzorgers heeft
plaatsgevonden. We streven ernaar dit gesprek op dezelfde dag van het incident, na schooltijd te
voren. Lukt dit niet, dan blijft de leerling buiten de groep totdat het gesprek gevoerd is. De groep
wordt op deze manier beschermd tegen deze leerling.
Het doet zich een enkele keer voor dat een leerling zich vanaf het begin al wenst te misdragen en/of
vindt daartoe het recht te hebben. “Ik zit er niet mee. Het is niet mijn probleem! Nou en.., moet ik
weten. Ik doe het de volgende keer weer.” In dat geval wordt ook terplekke contact opgenomen met
de ouder. Zolang de ouder niet te bereiken is en/of niet op school is verschenen, wordt deze leerling
uit de groep geplaatst. De groep wordt beschermd tegen deze leerling. De leerling vult een Kanjerblad
in.
Negatief gedrag wordt genegeerd door de leerkracht en de (eventuele) nieuwe groepsgenoten. Op
die manier wordt de leerling geholpen zich te houden aan normale gedragsregels. Begrijpt de leerling
dat het zich moet houden aan de gedragsregels van de school, dan kan het worden teruggeplaatst
naar de eigen groep.
Stap 4) Tweede gesprek met leerling, ouders/verzorgers, leerkracht(-en) en MT:
Het gesprek met de ouder wordt opnieuw oplossingsgericht gevoerd. Dat wil zeggen: de school zoekt
een oplossing die alle partijen (zoveel mogelijk) recht doet, en borgt gemaakte afspraken. Een
oplossingsgerichte aanpak is daarmee te onderscheiden van een wraakgerichte aanpak(vormen van
bedreiging) of een zeurgerichte aanpak (directe en indirecte kwaadsprekerij). In dit gesprek meldt de
directie dat bij de eerst volgende keer dat de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont, hij direct
opgehaald moet worden door de ouders/verzorgers. Vervolgens wordt de leerling voor een volle dag
geschorst (zie procedure eerste schorsing, stap 5). Tevens meldt de directie dat de school een
melding doet bij de Verwijsindex.
Als de ouder van mening is dat hun kind zich mag misdragen (bij deze invaller, want die kan geen les
geven; ten opzichte van dat kind, want die doet altijd vervelend, heeft een rare moeder… enz.) wordt
de leerling geschorst. We noemen dit de eerste schorsing. De leerling wordt dan voor een volle dag
geschorst (zie verder procedure eerste schorsing, stap 5).
Stap 5) Eerste schorsing
De leerling wordt voor een volle dag geschorst (melden bij PCBO en leerplichtambtenaar).
Stap 6) Derde gesprek met leerling, ouders/verzorgers, leerkracht(-en) en MT:
In dit gesprek, tijdens de schorsing, wordt overwogen of deze leerling kan worden teruggeplaatst in
de eigen klas. Terugplaatsing is afhankelijk van het idee die de ouders/verzorgers en het geschorste
kind erop nahouden namelijk: ik heb het recht mij te misdragen. Is dit het geval, dan volgt een
definitieve schorsing, zie stap 7.
Als het kind zich niet wil misdragen dan wordt er een begeleidingsplan voor gedrag uitgewerkt,
waaraan de ouders/verzorgers en het kind meewerken en dan kan het kind worden teruggeplaatst.
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Samengaand met het begeleidingsplan wordt ouders/verzorgers geadviseerd contact op te nemen
met een van de Kanjertrainingspraktijken of Jeugdzorg. Het afwijzen van adviezen en het niet mee
willen denken van ouders/verzorgers aan een positieve oplossing interpreteert de school als een vorm
van pedagogische verwaarlozing, en zal daar melding van doen bij het Algemeen Meldpunt van
Kindermishandeling. Het AMK heeft als gangbare regel dat het ingrijpt in een gezin als er meer dan
twee meldingen over een gezin zijn binnengekomen. De directie meldt dat de leerling voor twee volle
dagen wordt geschorst, indien hij de eerst volgende keer grensoverschrijdend gedrag laat zien.
Stap 7) Tweede schorsing
De leerling wordt voor twee volle dagen geschorst (melden bij PCBO en leerplichtambtenaar).
Stap 8) Laatste gesprek met leerling, ouders/verzorgers, leerkracht(-en) en MT:
In dit gesprek, tijdens de schorsing, wordt overwogen of deze leerling kan worden teruggeplaatst in
de eigen klas. Terugplaatsing is afhankelijk van het idee die de ouders/verzorgers en het geschorste
kind erop nahouden namelijk: ik heb het recht mij te misdragen. Is dit het geval, dan volgt een
definitieve schorsing, zie stap 9.
Als het kind zich niet wil misdragen dan wordt er een begeleidingsplan voor gedrag uitgewerkt,
waaraan de ouders/verzorgers en het kind meewerken en dan kan het kind worden teruggeplaatst.
Samengaand met het begeleidingsplan wordt ouders/verzorgers geadviseerd contact op te nemen
met een van de Kanjertrainingspraktijken of Jeugdzorg. Het afwijzen van adviezen en het niet mee
willen denken van ouders/verzorgers aan een positieve oplossing interpreteert de school als een vorm
van pedagogische verwaarlozing, en zal daar melding van doen bij het Algemeen Meldpunt van
Kindermishandeling. Het AMK heeft als gangbare regel dat het ingrijpt in een gezin als er meer dan
twee meldingen over een gezin zijn binnengekomen. De directie meldt dat de leerling definitief wordt
geschorst, indien hij de eerst volgende keer grensoverschrijdend gedrag laat zien. De
ouders/verzorgers worden gebeld en moeten hun kind per direct ophalen van school.
Stap 9) Definitieve schorsing c.q. verwijdering van school:
De school zoekt voor deze leerling een andere school binnen het samenwerkingsverband en houdt
ouders/verzorgers daarvan op de hoogte.
Dossiervorming:
De misvatting heerst bij leerkrachten dat schorsing mag plaatsvinden na ruime dossiervorming.
Dit is niet het geval. Schorsing zelf is het dossier. Anders gezegd: de aanleiding tot de eerste
schorsing: kind wenst zich te misdragen en ouders/verzorgers ondersteunen dit wangedrag door het
te vergoelijken of anderszins, is dossiervorming.
Als een kind zich blijft misdragen, en de ouders/verzorgers hebben er geen problemen mee dan volgt
definitieve schorsing. De dossiervorming is dan compleet.
Argumenten
1. School is een leerinstelling. De school beschermt het leerproces tegen kinderen en
ouders/verzorgers die het leerproces ernstig belemmeren.
2. School beschermt de leerlingen en de leerkrachten tegen grensoverschrijdend gedrag van een
enkele medeleerling en/of een enkele ouder.
Een leerkracht kan op deze manier weer gewoon lesgeven, en vervalt niet in de functie van
rechercheur (wie is dader en wie is het slachtoffer); aanklager (jij bent de dader); verdediger (van het
slachtoffer); rechter en gevangenisbewaarder. Waarbij een enkele ouder in de hoogste boom klimt als
in ‘deze rechtsgang” iets mis gaat. De leerkracht en de school beperken zich tot onderstaande:
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Samengevat:
Het gaat wel eens mis. Hoe lossen we dit op? Wil jij het niet oplossen en jouw ouders/verzorgers
vinden dat prima? Dan hebben jij en je ouders/verzorgers een probleem.
De school beschermt het leerproces en zorgt voor een veilige leeromgeving. Dat kan betekenen dat je
uit de groep of desnoods van de school wordt verwijderd.
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Korte uitleg over de opzet van het project.

2.2

DE SCHOOL
Korte inleiding over de werkwijze van het project (voor elk plan hetzelfde) en de school.
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3.

VIER IN BALANS

3.1

SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN EDUCHECK
-

3.2

Algemene gegevens (leeftijd enz.)
Omstandigheden gebruik ICT
Boxplot huidig / gewenst

VISIE
-

3.3

Uitwerking visiesessie

DESKUNDIGHEID
-

3.4

Uitwerking Educheck en eventuele sessie

INHOUD EN TOEPASSINGEN
-

3.5

Uitwerking Educheck en eventuele sessie

INFRASTRUCTUUR
-

Uitwerking Educheck en eventuele sessie
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LEERRUIMTES

4.1.1

Algemene uitgangspunten voor de school voor wat betreft de leerruimtes

PCBO - 2018

Lesgeven gebeurt zowel klassikaal als in kleine groepen. De leerkracht krijgen hierbij
ondersteuning van onderwijsassistenten.

Montessorionderwijs
Verschillende groepen in 1 ruimte
Digiborden op de gang en in de klassen.
Etc.

4.1.2

Huidige situatie
Er zijn tien leslokalen en een stiltelokaal. Er zijn werkplekken in de gezamenlijke ruimtes. De
directieruimte en de flexruimte beschikken ieder over werkplekken. In totaal zijn er ongeveer
50 vaste werkplekken met pc beschikbaar. Zeven lokalen beschikken over een Smartbord,
twee kleuterlokalen hebben een verrijdbaar Prowisebord. Een kleuterlokaal heeft een
verrijdbaar scherm als presentatiebord.
Er zijn te weinig ruimtes om met leerlingen te werken of om met ouders/externen in gesprek
te gaan.

Wat is de huidige situatie als het gaat om de leerruimtes?
Welke knelpunten zijn er?
Wat zijn aandachtspunten die relevant zijn voor het Onderwijs & ICT Plan?

4.1.3

Gewenste situatie
Na verbouw /nieuwbouw ontstaat een nieuwe situatie. Uitgangspunten zijn:
o
o
o
o
o
o

Leslokalen blijven bestaan.
Er komen meer flexibele ruimtes en werkplekken.
Vaste ICT-werkplekken verdwijnen.
Iedere groep heeft ieder schooljaar een vaste basisplek.
Elk device heeft een oplaadpunt in school.
Leerlingen, leerkrachten en bezoekers laten de ruimten netjes achter.
7
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Voor het schoolgebouw betekent dit:
o
o
o
o
o

Klassikaal lesgeven met de mogelijkheid om in groepen uiteen te gaan voor instructie
op niveau.
Er zijn meerdere spreek- en werkruimtes beschikbaar.
De ruimtes binnen het gebouw zijn flexibel in te richten en te gebruiken.
Het team en de leerlingen laten de ruimtes netjes achter.
In de klaslokalen zijn voldoende whiteboarden, zodat de dagplanning, instructie,
leerstrategie kunnen blijven staan.

(Whiteboard Montessorischool De Groene Ring, Duiven, bron LinkedIn)
o
o
o

Een van de ruimtes wordt ingericht als stiltelokaal, waar leerlingen rustig werken.
De apparatuur moet veilig opgeborgen kunnen worden.
Apparatuur is flexibel inzetbaar.

Welke (eventuele) veranderingen zijn er op het gebied van de leerruimtes?
In hoeverre is het nodig om aanpassingen te maken om beter ict te kunnen benutten?

4.1.4

Van primair naar secundair
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Koppelingen maken met zaken uit de buitenste ring die van toepassing zijn. Als in alinea’s
beschreven per buitenste ring punt. Alleen benoemen.
AV-middelen
•
•
•
•
•
•

•

Digiborden: De 7 Smartborden blijven in ieder geval t/m de verbouw/nieuwbouw
Verrijdbare prowise digiborden in hoogte verstelbaar ten behoeve van de groepen 1-2 (3 st.)
Kantelbare laptop met touchscreen op Windows voor de vier onderwijsassistenten om te
werken in kleine(re) groepen in kleine ruimtes.
Ipads per unit voor IPC presentaties en foto/film opnames (3 st.) met een statief (1st.) 's
ochtends kunnen deze bij de kleuters gebruikt worden.
Presentatiescherm met beamer in de hal voor presentaties aan grotere groepen
In elk klas lokaal een device per leerling: Windows laptops 12inch. voor gr 7-8 met muis (55
st.), omklapbare Chromebooks voor gr. 3-6. met kleine muis (125 st.), 10 chromebooks voor
groep 1/2
Iedere leerkracht een eigen device, Windows laptops 12 inch met muis (18 st.)

Na de verbouw/nieuwbouw:
•

•

Ruimte voor een ICT-lab: liefst in eigen school. In de wijk kan een alternatief zijn. We
wachten op de ontwikkelingen binnen PCBO. Digitale leer- en hulpmiddelen voor individuele
leerlingen of om te werken in kleine groepjes (b.v. uitdagende materialen voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen). Mogelijkheden verkennen voor: Beebots, 3-d printer, mindstorms,
greenscreens, i-pads voor foto- en filmdoeleinden
Nieuwe grote vaste digiborden met lift in elk klaslokaal in de groepen 3 t/m 8.

Digiborden (formaat, type, type lift)
All-in-one pc’s
Uitvraag kan zijn: groepsles, kleine schermen voor de groepjes.
Functioneel. Wat wil de school aan presentatiemiddelen hebben?
ProWise zal leveren.

Multifunctionals (MFC)
Printers
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Canon Multifunctionals
Eventuele aanvullingen / behoeften op dit gebied in relatie tot het primaire thema.

Leermethode
Wat is de impact van dit primaire thema op de leermethode?
Momento: dashboard, alle software is toegankelijk. Pay-per-use.

Internet / Infrastructuur
In alle ruimtes is er een goede infrastructuur.
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van internet en
infrastructuur?
Functionele uitvraag zal bij Central Point worden belegd.

Inkoop en contracten
-
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Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van inkoopafspraken
of (lopende) contracten?

Privacy & security
Leerkrachten kunnen meekijken op de schermen van de leerlingen.
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het privacy en securitybeleid van
PCBO en de school?

Keuzes & verbreden van kennis
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van de
kennisontwikkeling van het team? Zijn er op dit gebied al specifieke ontwikkelbehoeften te
formuleren?

Rollen & beheer
Onderscheidt tussen "onderwijs & ict" en "techniek & ict".
Wijk ict'er: op meerdere scholen actief als ondersteuner. Moeten ook gaan zorgen voor
verspreiding van voorbeelden.
ICT-coördinator is iCoach (is een taak).
Afhankelijk wegnemen.
Meerdere wijk-ict'ers die overzicht hebben. Die kunnen bij bovenschoolse ict'er aankloppen.
Welke taken en mogelijkheden zien we hier?

11
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Management / Device informatie
Welke managementinformatie willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire
thema?
Hoe meten we het gebruik van de benodigde devices / hardware i.r.t. dit thema?

Finance & budget
Bekostiging lag op bestuursniveau.
Nu is de ambitie om ict-budget op schoolniveau in te zetten.
Budget is voor ict én leermiddelen.
Gefaseerd in te voeren.
Wat zou Passe Partout nu al in eigen hand kunnen nemen op dit gebied i.r.t. dit primaire
thema?

Data
Welke data willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire thema?

ICT-Hardware
Welke devices zijn nodig i.r.t. dit thema. De devices voor de leerlingen komen aan de orde in
het primaire thema ‘Onderwijs’.
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4.2

DOELEN EN LEERLING

4.2.1

Algemene uitgangspunten voor de school voor wat betreft de doelen / leerling

PCBO - 2018

Om aan de kerndoelen te voldoen maken we gebruik van moderne methoden en
methodieken. We creëren een stimulerend en uitdagend werkklimaat, waarin de eigen
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt bevorderd. Naast het aanbieden van de
basisstof hanteren we vormen van gedifferentieerde instructie en verwerking. Dit kan zowel
remediërend als verrijkend zijn . Op die manier ontvangt iedere leerling het onderwijs dat zo
goed mogelijk bij de eigen mogelijkheden aansluit. In de ochtend ligt het accent op de
hoofdvakken lezen, taal, spellen en rekenen. ’s Middags komen de overige vakken aan bod,
zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, tekenen, handvaardigheid en expressie.
Deze bieden we aan in vakoverstijgende thema's IPC (International Primary Curriculum).
4.2.2

Huidige situatie
We werken met de methoden:
o
o
o
o
o
o

Rekenen (Alles Telt)
Taal (Taal Actief Taal)
Spelling (Taal Actief Spelling)
Aanvankelijk technisch lezen (Lijn 3)
Voortgezet technisch lezen (Station Zuid)
Begrijpend Lezen (Leeslink)

Alle leerlingen werken aan de doelen die in deze methoden beschreven zijn. Een (beperkt)
aantal leerlingen werkt volgens een OPP aan bijgestelde doelen. Ook is er een beperkt aantal
leerlingen dat werkt aan extra doelen op het gebied van rekenen en taal. Of de leerling de
doelen daadwerkelijk behaalt, wordt getoetst met behulp van de toetsen die de methode
aanlevert en het Cito LOVS. Volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus worden plannen gemaakt
en bijgesteld.
Voor de vakoverstijgende thema's gebruiken we het International Primary Curriculum (IPC).
In deze methodiek wordt onder andere gewerkt aan de 21e eeuwse vaardigheden. Bij IPC
worden de doelen uit het ochtendprogramma toegepast.

4.2.3

Gewenste situatie
In de gewenste situatie volgen we nog steeds vooraf beschreven leerlijnen. De manier
waarop de leerlingen zich deze doelen eigen maken verandert. Hieronder schetsen wij een
beeld van hoe dit eruit kan zien:
14
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De leerkracht geeft instructie aan een groep of subgroep. De leerlingen maken
aantekeningen in hun meewerkschrift. Dit schrift is een naslagwerk voor de
leerlingen, waarin zij te allen tijde hun oplossingsstrategieën kunnen terugvinden.
Berekeningen worden in een uitrekenschrift gemaakt.
De leerlingen verwerken deze instructie voor 80% digitaal. Voor 20% werken de
leerlingen nog op papier. We vinden het belangrijk dat leerlingen een eigen duidelijk
leesbaar handschrift ontwikkelen.
De leerkracht krijgt snel inzicht in vorderingen van de groep en bepaalt daarmee
welke interventies hij of zij neemt.
Op basis van deze informatie stelt de leerkracht opnieuw groepjes samen voor
verlengde instructie of begeleide inoefening. Samen met de onderwijsassistent voert
de leerkracht deze interventie uit. De overige leerlingen verwerken de leerstof
zelfstandig met behulp van ICT.
De leerstof wordt digitaal getoetst, zodat de leerkracht het leerproces van de
leerlingen goed kan monitoren.
Via een ouderportaal hebben ouders/verzorgers inzicht in de vorderingen van hun
kind.

We verwachten hiermee de motivatie, de taakgerichtheid, de zelfstandigheid en de
doelgerichtheid van alle leerlingen te vergroten. De leerkracht heeft minder administratie en
kan zich meer richten op het pedagogische en didactische proces. De ouders zijn beter
betrokken op de schoolprestaties van hun kind.

4.2.4

Van primair naar secundair
Koppelingen maken met zaken uit de buitenste ring die van toepassing zijn. Als in alinea’s
beschreven per buitenste ring punt. Alleen benoemen.
AV-middelen
o
o
o
o

De leerling heeft een device nodig voor het inoefenen en verwerken van
basisvaardigheden en om zich de 21-eeuwse vaardigheden eigen te maken.
De leerkracht heeft een digibord nodig om instructie te kunnen geven aan een groep
of subgroep.
De leerkracht heeft een device nodig om real time inzicht te krijgen in de
vorderingen van de leerlingen.
De onderwijsassistent heeft een device nodig om instructie te kunnen geven aan een
(klein) groepje leerlingen.

Multifunctionals (MFC)
o

Geen aanvullende wensen / behoeften op dit gebied.

Leermethode
o
o

Digitale verwerking van leerstof
Rekening houden met verschillen in kennis, vaardigheden en interesses
15
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Mogelijkheden tot herhalen of remediëren van leerstof die niet beheerst wordt.
Adaptieve leermethode
Leerkracht heeft real time inzicht in de vorderingen van de leerlingen
Koppeling met leerlingvolgsysteem en ouderportaal (ParnasSys, Parro)

Internet / Infrastructuur

Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van internet en
infrastructuur?
Functionele uitvraag zal bij Central Point worden belegd.

Inkoop en contracten
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van inkoopafspraken
of (lopende) contracten?
Centraal regelen van inkoopcontract Gynzy Kids?

Privacy & security
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het privacy en securitybeleid van
PCBO en de school?
Erik-App en privacyregels?
Gynzy

Keuzes & verbreden van kennis
o

Scholing op het gebied van hierboven genoemde werkwijzen en vaardigheden.

Rollen & beheer
16
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Leerkrachten: Leren van elkaar (olievlek)
ICT-coördinator: Just-in-time informatie / ondersteuning
Wijk ICT-er: Verzorgen van cursussen.

Onderscheidt tussen "onderwijs & ict" en "techniek & ict".
Wijk ict'er: op meerdere scholen actief als ondersteuner. Moeten ook gaan zorgen voor
verspreiding van voorbeelden.
ICT-coördinator is iCoach (is een taak).
Afhankelijk wegnemen.
Meerdere wijk-ict'ers die overzicht hebben. Die kunnen bij bovenschoolse ict'er aankloppen.
Welke taken en mogelijkheden zien we hier?

Management / Device informatie
Welke managementinformatie willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire
thema?
Hoe meten we het gebruik van de benodigde devices / hardware i.r.t. dit thema?

Finance & budget
Bekostiging lag op bestuursniveau.
Nu is de ambitie om ict-budget op schoolniveau in te zetten.
Budget is voor ict én leermiddelen.
Gefaseerd in te voeren.
Wat zou Passe Partout nu al in eigen hand kunnen nemen op dit gebied i.r.t. dit primaire
thema?

Data
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Welke data willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire thema?

ICT-Hardware
Welke devices zijn nodig i.r.t. dit thema. De devices voor de leerlingen komen aan de orde in
het primaire thema ‘Onderwijs’.

4.3

VERANDERVERMOGEN

4.3.1

Algemene uitgangspunten voor de school voor wat betreft verandervermogen?
o
o

o

4.3.2

Bereidheid is aanwezig: b.v. andere methodes en werkwijzen gekozen zoals IPC,
gebruik maken van T4L.
Team is bereid om van en met elkaar te leren. We werken in leerteams van onderen bovenbouw. Volgend schooljaar werken we aan de ICT-vaardigheden in leerteams
(10x vergadering ).
We hebben speerpunten opgesteld waaraan we planmatig en in kleine werkgroepen
werken. Een van de zes speerpunten is de digitale ontwikkelingen op De Ploeg.

Huidige situatie
o
o
o
o
o
o

We hebben de ontwikkelingsbehoeftes van de teamleden op ICT-gebied in kaart
gebracht.
We hebben tijd gepland in 2018-2019 om hier als team aan te werken
We hebben een minimumlat gelegd. Streven is dat alle teamleden hier eind
schooljaar 2018-2019 aan voldoen.
We weten dat er verbouw/nieuwbouwplannen zijn. We houden hier rekening mee
met onze planning (b.v. wachten met vervangen digiborden tot na de bouw).
We hebben een duidelijk beeld van onze methodes en de rol die ICT hierbij gaat
spelen.
Het ICT-plan helpt ons een duidelijke koers uit te zetten voor de eerste jaren voor
wat betreft de gewenste aanschaf.
18
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We weten wat de budgetten zijn waar we rekening mee moeten houden.

Gewenste situatie
o
o
o

o
o
o

Dit plan helpt ons de weg uit de zetten naar het door ons gewenste onderwijs in de
nabije toekomst.
In ons vernieuwde/nieuwe gebouw is de plaats voor ICT-middelen meegenomen en
de rol hiervan meegenomen.
In onze plannen is er een duidelijke rol voor ICT weggelegd: bij instructie en bij
verwerking van de RTL-vakken. Voor IPC gaat het om het opzoeken van informatie en
de verwerking hiervan in b.v. verslagen en presentaties.
We willen de 21e-eeuwse vaardigheden een duidelijke plek geven in ons onderwijs.
We hebben een ICT- coördinator op wijkniveau (minimaal WTF 0,1) en een ICTcoördinator op schoolniveau (Minimaal WTF 0,1).
Het team is voldoende geschoold, in staat en bereid om deze veranderingen in te
voeren.

Welke (eventuele) veranderingen zijn er op het gebied van dit thema?
In hoeverre is het nodig om aanpassingen te maken om beter ict te kunnen benutten?

4.3.4

Van primair naar secundair
Koppelingen maken met zaken uit de buitenste ring die van toepassing zijn. Als in alinea’s
beschreven per buitenste ring punt. Alleen benoemen.
AV-middelen
Voor de verbouw/nieuwbouw
o
o
o
o
o
o

o

Digiborden: De 7 Smartborden blijven in ieder geval t/m de verbouw/nieuwbouw
Verrijdbare prowise digiborden in hoogte verstelbaar ten behoeve van de groepen 12 (3 st.)
Kantelbare laptop met touchscreen op Windows voor de vier onderwijsassistenten
om te werken in kleine(re) groepen
Ipads per unit voor IPC presentaties en foto/film opnames (3 st.) met een statief
(1st.)
Presentatiescherm met beamer in de hal voor presentaties aan grotere groepen
Een device per leerling: Windows laptops 12inch. voor gr 7-8 met muis (55 st.),
omklapbare Chromebooks voor gr. 3-6. met kleine muis (125 st.), 10 chromebooks
voor groep 1/2
Iedere leerkracht een eigen device, Windows laptops 12 inch met muis (18 st.)
19
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Na de verbouw/nieuwbouw:
o
o

o

Ruimte voor een ICT-lab: liefst in eigen school. In de wijk kan een alternatief zijn. We
wachten op de ontwikkelingen binnen PCBO.
Digitale leer- en hulpmiddelen voor individuele leerlingen of om te werken in kleine
groepjes (b.v. uitdagende materialen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen).
Mogelijkheden verkennen voor: Beebots, 3-d printer, mindstorms, greenscreens, ipads voor foto- en filmdoeleinden
Nieuwe grote vaste digiborden met lift in elk klaslokaal in de groepen 3 t/m 8.

Multifunctionals (MFC)
o

Uitgaan van wat we nu hebben.

Canon Multifunctionals
Eventuele aanvullingen / behoeften op dit gebied in relatie tot het primaire thema.

Leermethode
o
o

De gewenste leermethodes zijn in kaart gebracht.
De grote lijn: ochtend =RTL en middag =IPC.

Mogelijkheden:
o
o
o
o
o
o
o

Inzet ICT bij vakgebied rekenen in de vorm van b.v. Gynzy, later sluiten andere
vakgebieden zich hier bij aan.
Taal/lezen in de vorm van spelletjes en verwerkingsmateriaal
Spelling leent zich voor individuele digitale inoefening en verwerking.
IPC: zoekopdrachten en verwerking, tekstverwerking, presentaties maken,
groepswerk
Inzet ICT-lab
Inzet van digitale toetsen.
Ouders/leerlingen loggen thuis in.
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Wat is de impact van dit primaire thema op de leermethode?
Momento: dashboard, alle software is toegankelijk. Pay-per-use.

Internet / Infrastructuur
o

Uitstekend: Vanaf juli 2018 beschikken wij over een snelle internetverbinding en
uitstekende WIFI.

Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van internet en
infrastructuur?
Functionele uitvraag zal bij Central Point worden belegd.

Inkoop en contracten
o
o
o

Wordt centraal geregeld door Facilitaire afdeling van PCBO.
Budgetten zijn bekend
Afschrijvingstermijnen moeten nog worden vastgesteld.

Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van inkoopafspraken
of (lopende) contracten?

Privacy & security
o
o

PCBO stelt de kaders vast en regelt dat de regelgeving van de overheid wordt
gevolgd.
De school maakt hier in het team zelf nog beleid op. Ook wordt aandacht besteed
aan mediawijsheid van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers.

Keuzes & verbreden van kennis
o

Schooljaar 2018-2019: 10x leerteambijeenkomst ICT.
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Doel: Minimumlat (=dat wat ieder teamlid moet beheersen) wordt gehaald door alle
teamleden.

Rollen & beheer
o
o

Wijk ict'er: beschikbaar minimaal WTF 0,1 voor ondersteuning, coaching on the job,
hulp bij scholing en training, advies e.d.
School ict'er: Beschikbaar minimaal WTF 0,1 voor school specifieke ondersteuning en
begeleiding van het team.

Management / Device informatie
o
o
o
o

Toetsgegevens
Leerlingvolgsysteem
Evaluatie en Planning
Informatie over de te geven instructie

Finance & budget
o
o

Investeringsplan maken op grond van jaarlijks beschikbaar budget (= € 36.000) en
afschrijvingstermijn van de gemaakte keuzes.
Voorkeur voor directe invoering, gebruik makend van ervaringen van pilotscholen.

Data
o
o

Ouderbetrokkenheid: ouders kunnen inloggen en kijken mee met de
schoolvorderingen. We zijn hierover tevreden en laten dit ongewijzigd.
Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers het leerlingendossier rechtstreeks
kunnen aanvullen of wijzigen. De communicatie over de inhoud van het
leerlingendossier loopt uitsluitend via de leerkracht.

ICT-Hardware
o
o

We laten de huidige devices (ongeveer 50 desktops) staan zolang ze het doen, in
ieder geval tot de bouw klaar is.
Iedere leerkracht krijgt de beschikking over een eigen "werk"-device.

Welke devices zijn nodig i.r.t. dit thema. De devices voor de leerlingen komen aan de orde in
het primaire thema ‘Onderwijs’.
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TOETSING EN BORGING

4.4.1

Algemene uitgangspunten voor de school voor wat betreft toetsing en borging?

PCBO - 2018

We nemen met regelmaat methodetoetsen en observatielijsten af om zicht te houden op de
ontwikkeling van de leerlingen. Via het ouderportaal van ParnasSys hebben ouders de mogelijkheid
alle resultaten in te zien. Daarnaast nemen we twee keer per jaar de landelijk genormeerde CITOtoetsen af. Na ongeveer 20 weken onderwijs worden vanaf groep 1 t/m 8 Midden Cito toetsen
afgenomen. Na ongeveer 40 weken onderwijs worden vanaf groep 1 t/m 7 Eind Cito toetsen
afgenomen. Dit zijn de toetsen Rekenen/Wiskunde, Begrijpend Lezen, Spelling, Werkwoordspelling,
Studievaardigheden, AVI en DMT.
Begin van het schooljaar wordt bij de leerlingen van groep 8 de IEP Advieswijzer afgenomen. Aan het
eind van de basisschool in groep 8 nemen we de IEP Eindtoets af (ICE Eindevaluatie Primair
onderwijs).
Opbrengsten van deze toetsen worden geborgd in het LOVS, ParnasSys en in de groepsplannen.
In groep 1-2: leerlijnen jonge kind
Het dyslexieprotocol wordt gebruikt voor alle kinderen van groep 2. Ze worden allemaal
bekeken a.d.h.v. lijsten uit dit protocol. De kinderen die uitvallen na de cito in groep 2
worden door de leerkracht begeleid in de kleine kring. Na de Cito M2 worden er groepjes
gemaakt van kinderen die uitvallen. Dit wordt weer verwerkt in een groepsplan. Ook zijn er
VVV (verdieping, verbreding en verrijking) gemaakt. Deze kinderen kunnen wat meer aan. De
onderwijsassistente werkt tweemaal per week met deze VVV groepjes.
Methodes:
Na elk blok/thema/leeskern wordt een toets afgenomen, hierin worden de doelen getoetst
die de afgelopen periode in dat thema aan bod zijn gekomen.
Als de leerlingen bij een toets onvoldoende of twijfelachtig scoren, krijgen deze verlengde
instructie in de vorm van herhaling of pre-teaching voor de volgende les. Voor de kinderen
die onvoldoende of twijfelachtig blijven scoren wordt een leerling-dossier bij gehouden.
Hierin zitten de groepsplannen en resultaten van het LOVS. In de groepsplannen staat welke
hulp er precies geboden is.
Bij rekenen wordt voorafgaand aan een blok bij de leerlingen de toets voor het komende blok
afgenomen. Zo kunnen wij inspelen op de behoeften van de leerlingen. Als blijkt dat een
leerling naar aanleiding van een toets een onderdeel van rekenen niet voldoende beheerst,
wordt ervoor gekozen om de leerstof nog een keer aan te bieden. Dit kan na de toets van een
blok zijn of wat blijkt uit het vooruit toetsen. Dit kan ook naar aanleiding van de Cito rekenen
resultaten in het groepsplan terugkomen.
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Korte beschrijving van hoe er vanuit Montessori-onderwijs en Passe Partout in het bijzonder
wordt aangekeken tegen dit primaire thema.

4.4.2

Huidige situatie

Op dit moment worden zowel de methodetoetsen als de Citotoetsen voornamelijk op papier
afgenomen. In de groepen 1 t/m 3 worden de Citotoetsen digitaal gemaakt en ook groep 4 heeft een
start gemaakt met het digitale toetsen van de Cito rekenen/wiskunde. Wens is om alle leerlingen
digitaal te kunnen toetsen, maar daar zijn op dit moment niet genoeg devices voor. Ook zijn de
devices dusdanig verouderd dat het toetsen moeizaam verloopt.
Sinds schooljaar 2017-2018 werken we met IPC. Bij IPC werken we per unit aan een thema. Na elk
thema is er een afsluiting waarbij de leerlingen presenteren wat zij dit thema geleerd hebben. Er is
nog niet besloten op welke manier IPC wordt getoetst en geborgd.

4.4.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.4.4

Gewenste situatie
Individueel op devices toetsen
Individuele onderwijsbehoeften --> repareren op eigen niveau.
We blijven toetsen --> methode onafhankelijke toetsen (zoals IEP, CITO)
Alles onder Parnassys.
Adaptieve programma’s: zelfcorrigerend en geven feedback.
Uitwerking van toetsen --> automatische evaluatie
ICT ondersteunt in het repareren in verschillende categorieën.
Niet-adaptieve Kleutertoets van CITO (dan is er geen categorie analyse te verkrijgen).
Toetsen op microsoft
Graag willen we schoolbreed digitaal toetsen van zowel de cito als de methodetoetsen. Dit
betekent dat er op school meer devices nodig zijn met een betere infrastructuur.
Eenduidige werkwijze ten aanzien van het toetsen en borgen van doelen IPC.

Van primair naar secundair
Koppelingen maken met zaken uit de buitenste ring die van toepassing zijn. Als in alinea’s
beschreven per buitenste ring punt. Alleen benoemen.
AV-middelen
Voor het afnemen van de Cito toetsen zijn Microsoft devices nodig, omdat Cito nog niet
online beschikbaar is. De methodetoetsen kunnen online op bijv. een Chromebook worden
gemaakt.
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Multifunctionals (MFC)
Canon Multifunctionals
Eventuele aanvullingen / behoeften op dit gebied in relatie tot het primaire thema.

Leermethode
Op dit moment voegt Momento niet iets toe omdat wij nog niet met de software van de
methodes werken. Daarnaast zitten leerlingen meteen in het rood wanneer zij een deel van
het programma doen.
Wat is de impact van dit primaire thema op de leermethode?
Momento: dashboard, alle software is toegankelijk. Pay-per-use.
Welke eisen stellen we aan toetsen.

Internet / Infrastructuur
Uitstekend: Vanaf juli 2018 beschikken wij over een snelle internetverbinding en uitstekende
WIFI.
Het toetsprogramma moet werken tijdens de toetstijd.

Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van internet en
infrastructuur?
Functionele uitvraag zal bij Central Point worden belegd.
Devices per leerling?
Welke eisen i.r.t. dit primaire thema?
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Inkoop en contracten

Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van inkoopafspraken
of (lopende) contracten?

Privacy & security
Ouders kunnen de toets gegevens inzien op ParnasSys.
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het privacy en securitybeleid van
PCBO en de school?

Keuzes & verbreden van kennis

Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van de
kennisontwikkeling van het team? Zijn er op dit gebied al specifieke ontwikkelbehoeften te
formuleren?

Rollen & beheer
De leerkracht zet zelf de toetsen klaar voor de jaargroep.
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Onderscheidt tussen "onderwijs & ict" en "techniek & ict".
Wijk ict'er: op meerdere scholen actief als ondersteuner. Moeten ook gaan zorgen voor
verspreiding van voorbeelden.
ICT-coördinator is iCoach (is een taak).
Afhankelijk wegnemen.
Meerdere wijk-ict'ers die overzicht hebben. Die kunnen bij bovenschoolse ict'er aankloppen.
Welke taken en mogelijkheden zien we hier?

Management / Device informatie
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de digitale toetsen zijn goedwerkende divices en
internetverbinding nodig. Ook moeten de divices compatible zijn voor de software die wordt
gebruikt.
Welke managementinformatie willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire
thema?
Hoe meten we het gebruik van de benodigde devices / hardware i.r.t. dit thema?

Finance & budget
Wij betalen per leerling voor de digitale CITO afnamen.
Bekostiging lag op bestuursniveau.
Nu is de ambitie om ict-budget op schoolniveau in te zetten.
Budget is voor ict én leermiddelen.
Gefaseerd in te voeren.
Wat zou Passe Partout nu al in eigen hand kunnen nemen op dit gebied i.r.t. dit primaire
thema?

Data
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Welke data willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire thema?

ICT-Hardware
Welke devices zijn nodig i.r.t. dit thema. De devices voor de leerlingen komen aan de orde in
het primaire thema ‘Onderwijs’.

4.5

ONDERWIJS

4.5.1

Algemene uitgangspunten voor de school voor wat betreft onderwijs?
Ieder kind is uniek, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Ook als het gaat
om kennis, vaardigheden en interesses kunnen kinderen enorm van elkaar verschillen. Het is
van belang om zoveel mogelijk rekening te houden met deze verschillen. Ieder kind heeft
behoefte aan geborgenheid en een gevoel van veiligheid. We respecteren het eigene van
ieder kind en houden hier zoveel mogelijk rekening mee. We leren kinderen verdraagzaam te
zijn en zorg en respect voor elkaar te hebben.

4.5.2

Huidige situatie
In de ochtend wordt gewerkt aan de kernvakken rekenen, taal, lezen en spelling. We vinden
het erg belangrijk dat al onze leerlingen een goede beheersing hebben van deze basisvakken.
Het onderwijs hierin is leerkracht gestuurd. Er worden klassikale lessen gegeven volgens het
IGDI-model. Leerlingen krijgen instructie en verwerken de leerstof zelfstandig. Individuele
directe feedback is er nauwelijks.
Op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden werken we sinds kort met de methode IPC. De
leerkracht neemt hier een meer coachende en begeleidende rol in.
Een groot knelpunt is, dat er onvoldoende devices beschikbaar zijn om hier goed vorm aan te
geven. Ook zijn de huidige leerruimtes niet geschikt. Binnen het team zijn kennis en
vaardigheden op het gebied van ICT en 21e eeuwse vaardigheden nog niet voldoende
ontwikkeld.
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Gewenste situatie
In de gewenste situatie blijft de leerkracht verantwoordelijk voor het primaire proces. Bij
lezen, taal, rekenen en spelling is een goede instructie van essentieel belang. We kiezen voor
twee instructiemomenten die aansluiten bij de 1F en 1S doelen. Voor leerlingen die het 1F
niveau niet halen, bieden we een aangepast programma dat aansluit aan bij het
ontwikkelingsniveau (OPP). Leerkrachten, onderwijsassistenten en devices worden optimaal
ingezet om al deze niveaus te bedienen. De onderwijsassistenten hebben een device
beschikbaar met extra groot scherm (en touchscreen) voor aanvullende instructie.
In de gewenste situatie is er voor het middagprogramma (IPC) voor iedere leerling vanaf
groep 3 een Prowise Proline Chromebook beschikbaar. Daarnaast zijn devices beschikbaar
die voldoen aan de voor IPC vereiste werkvormen. Voorbeeld hiervan is een Ipad met green
screen.

4.5.4

Van primair naar secundair
Koppelingen maken met zaken uit de buitenste ring die van toepassing zijn. Als in alinea’s
beschreven per buitenste ring punt. Alleen benoemen.

AV-middelen
Om aan de onderwijskundige eisen te voldoen is het noodzakelijk dat er voor iedere leerling
een device beschikbaar is. In de ochtend wordt deze ingezet voor het inoefenen van rekenen,
spelling, lezen. In de middag wordt deze ingezet voor IPC.

Multifunctionals (MFC)
Er zijn geen aanvullende eisen op dit gebied.

Leermethode
In groep 5/6 starten we met Gynzy als verwerkingssoftware voor rekenen. De bedoeling is
dat er een olievlekeffect optreedt, waarbij leerkrachten leren van elkaar.
De
Internet / Infrastructuur
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Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van internet en
infrastructuur?
Functionele uitvraag zal bij Central Point worden belegd.

Inkoop en contracten
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van inkoopafspraken
of (lopende) contracten?

Privacy & security
In het kader van privacy en security zijn alle mediawijsheid
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het privacy en securitybeleid van
PCBO en de school?

Keuzes & verbreden van kennis
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Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het gebied van de
kennisontwikkeling van het team? Zijn er op dit gebied al specifieke ontwikkelbehoeften te
formuleren?
21st Century Skills

Rollen & beheer
Onderscheidt tussen "onderwijs & ict" en "techniek & ict".
Wijk ict'er: op meerdere scholen actief als ondersteuner. Moeten ook gaan zorgen voor
verspreiding van voorbeelden.
ICT-coördinator is iCoach (is een taak).
Afhankelijk wegnemen.
Meerdere wijk-ict'ers die overzicht hebben. Die kunnen bij bovenschoolse ict'er aankloppen.
Welke taken en mogelijkheden zien we hier?

Management / Device informatie
Welke managementinformatie willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire
thema?
Hoe meten we het gebruik van de benodigde devices / hardware i.r.t. dit thema?

Finance & budget
Bekostiging lag op bestuursniveau.
Nu is de ambitie om ict-budget op schoolniveau in te zetten.
Budget is voor ict én leermiddelen.
Gefaseerd in te voeren.
Wat zou Passe Partout nu al in eigen hand kunnen nemen op dit gebied i.r.t. dit primaire
thema?

Data
31

Onderwijs & ICT Plan

PCBO De Ploeg

PCBO - 2018

Welke data willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire thema?

ICT-Hardware
Welke devices zijn nodig i.r.t. dit thema. De devices voor de leerlingen komen aan de orde in
het primaire thema ‘Onderwijs’.

Belangrijk!
Welk device? Hoeveel per leerling? Welke wensen zijn er aan specificaties?
Device voor iedere leraar: Hoeveel stuks? Specificaties?
Zo concreet mogelijk!

4.6

ONTWIKKELEN

4.6.1

Algemene uitgangspunten voor de school voor wat betreft ontwikkelen?
o
o
o

4.6.2

Op basis van de EDU-check zijn minimumdoelen vastgesteld.
Ontwikkelen van de digitale vaardigheden van de leerkrachten. Door aanschaf van
nieuwe apparatuur en lesmethodes moeten de leerkrachten geschoold worden.
Welke spullen komen er nieuw op school en wie gaan trainingen volgen en geven.

Huidige situatie
De scholingsbehoefte is op leerkrachtniveau geïnventariseerd. De meeste leerkrachten
voldoen op dit moment nog niet aan de minimum lat. Het schooljaar 2018-2019 wordt
gebruikt om de leerkrachten bij te scholen. De leerkrachten zijn hiervoor gefaciliteerd in hun
normjaartaak. Ook zijn er 10 scholingsbijeenkomsten gepland. Aan het eind van schooljaar
2018-2019 beheersen alle leerkrachten en onderwijsassistenten van PCBO de Ploeg deze
vaardigheden. Bovendien is gewerkt aan een positieve attitude ten aanzien van ICTontwikkelingen en digitale geletterdheid.

4.6.3

Gewenste situatie
Leerkrachten hebben voldoende kennis en vaardigheden om de volgende toepassingen
effectief en efficiënt in te zetten in hun onderwijs:
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Alle op school aanwezige devices en apparatuur
De gekozen (educatieve) software
Ouderportaal
Communicatie platform (Parro)

Leerkrachten zijn in staat om vorm en inhoud te geven aan lessen digitale geletterdheid.
Leerkrachten hebben de noodzakelijke kennis en vaardigheden ten aanzien van privacy en
security.
Van teamleden wordt verwacht dat zij zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen, ook op ICTgebied.

4.6.4

Van primair naar secundair
Koppelingen maken met zaken uit de buitenste ring die van toepassing zijn. Als in alinea’s
beschreven per buitenste ring punt. Alleen benoemen.
AV-middelen

Multifunctionals (MFC)

Leermethode

Internet / Infrastructuur

Inkoop en contracten
Er moet scholing worden ingekocht om leerkrachten voor te bereiden op de nieuwe manier
van werken.

Privacy & security
Ten aanzien van communicatie (Parro, Afas, ParnasSys, e-mail, Ouderportaal) moeten
afspraken worden gemaakt op het gebied van privacywetgeving en beveiliging. PCBO brede
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afspraken moeten worden geïmplementeerd in de school
Wat is de impact van dit primaire thema op de behoeften op het privacy en securitybeleid van
PCBO en de school?

Keuzes & verbreden van kennis
Scholing (intern regelen)
o
o
o
o

Scholing op het gebied van de aanwezige devices en apparatuur.
Privacy en security.
Scholing om de doelen van de minimumlat te bereiken

Scholing (extern inkopen)
o
o
o

Digitale geletterdheid voor leerkrachten
De gekozen (educatieve) software (Gynzy)
Leerlingvolgsysteem (Hoe halen we het beste uit ParnasSys? Zoals: Hoe zit het met
de doorgaande lijn peuters/kleuters, IKC)

o

Rollen & beheer

Management / Device informatie
Welke managementinformatie willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire
thema?
Hoe meten we het gebruik van de benodigde devices / hardware i.r.t. dit thema?

Finance & budget
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Bekostiging lag op bestuursniveau.
Nu is de ambitie om ict-budget op schoolniveau in te zetten.
Budget is voor ict én leermiddelen.
Gefaseerd in te voeren.
Wat zou Passe Partout nu al in eigen hand kunnen nemen op dit gebied i.r.t. dit primaire
thema?

Data

Welke data willen / kunnen / mogen verzameld worden i.r.t. dit primaire thema?

ICT-Hardware

Welke devices zijn nodig i.r.t. dit thema. De devices voor de leerlingen komen aan de orde in
het primaire thema ‘Onderwijs’.
Scholing nodig?
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SAMENVATTING BENODIGDHEDEN INCL. TIJDSPLANNING.
Per punt een uitwerking van wat de visie van de school hierop is.
Per kopje wat hiervan nodig is om de visie en dingen van de binnenste rand te realiseren?
Voor sommige punten is misschien ook geen wijziging nodig.
Evt. kunnen we ook de standaard afspraken die we binnenkort maken met Prowise hier ook
in meenemen.
Of: een ‘boodschappenlijst’ uitwerken met dingen die nodig zijn. En deze met bv. kleuren of
kopjes of een tabel koppelen aan de punten van de buitenste rand.
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BIJLAGEN
▪
▪

Volledige rapportage Educheck
Opbrengst visiesessie
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PCBO De Ploeg Jaarplan 2019 – 2020

De
Ploeg. Open en gastvrij
De Ploeg is een Integraal Kindcentrum. Dat betekent dat er op alle werkdagen opvang en onderwijs is, voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderopvang Doomijn zorgt voor de kinderopvang. PCBO De Ploeg zorgt voor
basisonderwijs. In de ogen van veel ouders/verzorgers zijn we één team en één organisatie, IKC De Ploeg.
Samen onder één dak! De drie mensfiguurtjes in het logo van de school symboliseren het kind, de
ouder/verzorger en de begeleider/leerkracht. Samen werken we om de talenten van het kind optimaal te
ontdekken en te ontwikkelen.

Ook als organisatie blijft De Ploeg zich ontwikkelen. Het team heeft doelen opgesteld waar zij de komende
periode aan gaat werken. In dit document zijn deze verbeterpunten uitgewerkt. Er wordt doelgericht gewerkt
aan een optimale doorgaande ontwikkeling van de kinderen, in een veilig en prettig schoolklimaat.

Nr

Doel

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

1

Digitale ontwikkeling

Werkgroep: Teunis, Maaike, Eva, Ronald en Ben:

Aan het eind van dit
schooljaar worden de
digitale middelen
dagelijks effectief en
efficiënt ingezet in het
onderwijsleerproces.

1.1 Monitoren proces van aanschaf en implementatie: Dit
schooljaar zijn er geen grote investeringen. Verdere
implementatie van beschikbare digitale middelen.
1.2 ICT optimaal en efficiënt inzetten bij de nieuwe
rekenmethode en overige vakgebieden: ‘s morgens
oefenen van basisvaardigheden, 's middags inzetten bij IPC
(digitale geletterdheid)

1.3 De leerkrachten op De Ploeg voldoen aan de eisen
die gesteld zijn in het ICT-plan (minimumlat). Indien
nodig vragen de leerkrachten ondersteuning aan bij Ben
en Ronald en wordt scholing verzorgd.
Planning volgt.

Evaluatie /
Actie

Nr

Doel

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

2

Uitdagende
leeromgeving / T4L

Werkgroep:
Annelies, Swaniek, Maaike, Teunis, Rianne

Evaluatie /
Actie

Wij stellen een reorganisatie voor. De werkgroep wil
opgaan in de werkgroep IPC.
We stellen voor om elk thema van IPC voor te bereiden
a.d.h. van een formulier dat nu al gebruikt wordt door
groep 3/4.
In elk thema zitten 2-3 tools van T4L.
We gaan dit een jaar uitproberen en in 2020/2021
kunnen we weer een coaching traject aanvragen met
Mirjam Kobussen.
De straal (zie boven) die dan vrijkomt kan gebruikt
worden voor de meer- en hoogbegaafde
kinderen/activiteiten.

Nr

Doel

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

3

IPC

Werkgroep:
Simone, Anne-Marie, Eva, Petra en Esther

3.1 Werken aan
organisatorische
doelen

3.1.
Organisatorische doelen van dit verbeteronderwerp zijn:
- training/scholing volgen van IPC o.l.v. Hanna Broersen
op 14-01-2020.
- vervolgplanning IPC: voorbereiden van een nieuw
thema in unit.
- Tweejarenplanning volgen, eerste thema gekoppeld
aan de gouden weken van de kanjertraining. Deze
planning is te vinden in het mapje IPC.
-Themaperiodes lopen van vakantie tot vakantie. Dit
betekent dat je vijf thema's per jaar doet, van 6 tot 8
weken. Zo komen alle kerndoelen aanbod.
- ICT-mogelijkheden en 21-eeuwse vaardigheden
aanbieden. Er wordt ook gebruik gemaakt van de tablets
door groep 3 t/m 8 in de middagen voor beeldmateriaal.
- archief opbouwen. Digitale documenten worden
opgeslagen in Sharepoint bij schooldocumenten IPC.
Tastbaar materiaal wordt opgeslagen in dozen in het
magazijn naast Teunis z'n kamer en bij de kleuters.
-We bezoeken elkaars klas om de leerwanden te
bekijken.
-We sluiten 3x per jaar een thema af met ouders, niet te
moeilijk over denken!
-Samen werken met de werkgroep T4L voor meer
implementatie.

3.2 Inhoudelijke
doelen van dit
verbeteronderwerp
zijn:
De vakinhoudelijke
doelen: De
vakinhoudelijke
doelen hebben
betrekking op de
kennis, de
vaardigheden en het
begrip. Er zijn
vakinhoudelijke
doelen voor natuur en
techniek, ICT,
geschiedenis,
aardrijkskunde,
muziek, lichamelijke
opvoeding,
kunstzinnige vorming
en mens en
samenleving.
De persoonlijke
doelen: De
persoonlijke doelen
hebben betrekking op
de individuele
kwaliteiten en

3.2.
-Inhoudelijke doelen opnemen in nieuwe thema’s;
handleiding is de leidraad.
-Volgen van de 2-jarige planning (zie 3.1.)
-Kinddoelen onder de vakken op de leerwand hangen,
deze zijn op de site te vinden.

Evaluatie /
Actie

Data aan Teunis
vragen
Per unit
Allen

Groep 3 t/m 8

Allen

Allen minimaal
1x per thema
Allen
Werkgroep T4L
en IPC

Allen
Allen

karaktertrekken die
voor leerlingen in de
21e eeuw van belang
zijn. De persoonlijke
doelen helpen die
kwaliteiten te
ontwikkelen, zodat
leerlingen in staat zijn
om met verandering in
hun leven om te gaan.
Er zijn persoonlijke
doelen voor:
onderzoek,
aanpassingsvermogen
, veerkracht,
communicatie,
moraliteit,
samenwerking,
respect en
zorgzaamheid.
De internationale
doelen: Het
International Primary
Curriculum is uniek
omdat het leerdoelen
definieert die kinderen
helpen verbanden te
leggen tussen wat er
geleerd is in de klas in
relatie met het eigen
land. Daarnaast leren
de kinderen over het
perspectief van
mensen in andere
landen of mensen die
een andere blik op de
wereld hebben dan zij.
Kennis,
vaardigheden en
begrip: Alle IPCleerdoelen hebben als
uitgangspunt om bij de
kinderen kennis,
vaardigheden en
begrip te ontwikkelen.
Omdat kennis,
vaardigheden en
begrip drie totaal
verschillende
ontwikkelpunten
zijn, zal ook het
aanleren ervan
verschillen. De IPCactiviteiten zijn zo
ontworpen dat aan

-Assesment for learning, van beginnend tot beheersend
voorbereiden/plannen, tijdens de les terugkoppelen in
leergesprekken/feedback en aan het eind van de les
reflecteren/evalueren. Voor één vakgebied inoefenen.

Groep 3 t/m 8

verschillende talenten
en vaardigheden van
kinderen aandacht
wordt besteed.

Nr

Doel

4

Kanjerschool
4.1 Het doel van de
Kanjertraining binnen de
school is:
- Het bevorderen
van vertrouwen
en veiligheid in
de klas.
- Het versterken
van de sociale
vaardigheden bij
leerlingen.
- Beheersing van
verschillende
oplossingsstrate
gieën bij pesten
en andere
conflicten.
- Bewustwording
van de eigenheid
bij leerlingen.
- Leren om
verantwoordelijk
heid te nemen.
- Het bevorderen
van actief
burgerschap en
sociale
integratie.
- Het bevorderen
van
ouderbetrokkenh
eid.
4.2 Na te streven doel
binnen de school:
- Alle leerkrachten
hebben een
Kanjertraining
licentie C.
- Al het
onderwijsonderst
eunend
personeel heeft
een bewijs van
deelname.

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

Werkgroep:
Eva, Maaike, Trudi en René
Wij werken vanuit de Kanjertraining:
Actiepunten schooljaar 2019-2020:
− Hebben alle leerkrachten de regelposter, antipestposter en de petjes duidelijk zichtbaar in
de klas hangen. Hier wordt regelmatig naar
terug gegrepen.
− Geven alle leerkrachten kanjerlessen
structureel (volgens rooster) en voeren we de
oefening motor en benzinepomp en wanneer
nodig uit. Hier herinneren we het team 2x per
jaar aan tijdens een vergadering.
− Kunnen alle leerkrachten naast de
Kanjerlessen kanjerinterventies toepassen,
zoals specifieke oefeningen t.w. 'motor en
benzinepomp', 'pestproblemen', 'feedback',
'meidenvenijn'.
− Komt vanaf groep 6, wekelijks het
pettenkwadrant aan de orde. -> dit is
opgenomen in de besluitenlijst maar moet
onder de aandacht blijven.
− Sommige leerkrachten volgen de opleiding nog
t/m licentie C.
Interventies, successen delen, ontwikkelpunten
delen:
- Door alle leerkrachten waar dit van toepassing
voor is, tijdens vergaderingen in te brengen.
Op 2 nader te bepalen momenten in schooljaar 20182019 komt de Kanjercommissie samen om
bovenstaande te evalueren.

Evaluatie /
Actie

N
r
5

Doel
“Ouderbetrokken-heid
3.0
”IKC De Ploeg is
gecertificeerd voor
Ouderbetrokkenheid 3.0
en voldoet aan de 10
gestelde criteria
hiervoor. Het doel van
dit verbeteronderwerp is
dat het IKC weer
helemaal up-to-date is.
De regiegroep is bij dit
proces betrokken.
Ouders en teamleden
werken nauw samen om
De Ploeg zo goed
mogelijk te presenteren.
Hiervoor is een Prcommissie ingesteld.
Deze commissie komt
met name vlag voor de
open dag bijeen.
Nieuwe leerlingen en
hun ouders/verzorgers
worden wegwijs
gemaakt ontvangen
voldoende informatie
over het de gang van
zaken op De Ploeg.
Voor de leerlingen is dat
al goed op orde. De
procedure wordt
voortgezet door een
informatiepakket te
maken voor nieuwe
leerlingen die instromen
in groep 3 t/m 8.
In overleg met
teamleden, ouderraad
en ouders/verzorgers
worden activiteiten voor
het nieuwe schooljaar
ingepland om de
betrokkenheid te
vergroten of
gewoonweg te
onderhouden. Te
denken valt aan een
Kick-off, startactiviteit.

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

Werkgroep:
José, Dicky, Annique, Teunis, Ellen Roos (Kinderopvang
Doomijn) ,Ouders/verzorgers van kinderopvang en
onderwijs
1.
-

2.
3.
-

Bespreken tien criteria Ouderbetrokkenheid
3.0 (Regiegroep):
Vergadering werkgroep dinsdag 10 september
2019
Voorbereiden open dagen 09-10-2019 en 0804-2020 (PR-commissie):
Dinsdag 8 oktober 2019
Dinsdag 7 april 2020
Informatiepakket nieuwe leerlingen van groep
3 t/m 8 (Teunis/Dicky):
Klaar januari 2020

4.

Voorbereiden activiteiten schooljaar 2020 –
2021 Klaar juni 2020

5.

(Voorbereiden) Hercertificering najaar 2019
/voorjaar 2020: Regie: Teunis/Dicky
Voorbereiden Klaar: oktober 2019
Uitvoeren jan/febr/mrt 2020

6.
-

Nieuwe startboekjes voor groep 1 t/m 8
Infobrief over gymtijden, huiswerk, lezen,
rekenstrategieën, etc. etc.
Dicky / Ben zorgen dat het voor de bouwen
gerealiseerd wordt en dat er een logische lijn in zit.
Papieren versie (voor ‘op de koelkast’) worden
uitgedeeld op de eerste schooldag van het nieuwe
schooljaar. Daarna ontvangen ouders/verzorgers via
Parro digitale versie.

Evaluatie/Actie

N
r
6

Doel

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

Lezen

Leesspecialist:
Petra

Opzetten verteltassen
voor groep 1
(doel: nieuwsgierigheid
wekken voor lezen +
uitbreiding
woordenschat)

Ontwikkelen verteltassen:
Samen met Annelies opzetten
We gaan in de taalwerkgroep informeren naar het
opzetten van de verteltassen en vragen naar de ervaring
van andere scholen. Vervolgens willen wij dit ook op de
Ploeg opzetten.
• Iemand uitnodigen voor een presentatie?
• Plannen bespreken in het team en de uitvoering
samen met enthousiaste ouders doen?

Het doel is vergroten
van leesplezier en
leesniveau van de
leerlingen.

De stelvaardigheid van
de kinderen
vergroten/plezier
beleven aan schrijven

Leesplezier op peil
houden

Evaluatie /
Actie

Schoolbreed lezen goed opzetten
• Start van het schooljaar: collega’s herinneren
aan een plekje in het lesrooster
• Openingstijden schoolbibliotheek wijzigen
• Rond de kerst evalueren.
IPC koppelen aan stelopdrachten Taal Actief:
• Collega’s vragen naar schrijfproducten van de
kinderen.
• Ervaringen delen en bepalen hoe we de
producten van de kinderen gaan
verzamelen/beoordelen/verbeteren.
• Afspraken maken zodat het een vaste plek krijgt
in het lesprogramma.
Leesplezier blijven bevorderen:
• d.m.v. het inzetten van de “duimen” als
beoordeling op een boek.
• Andere leuke stimulerende activiteiten rond
lezen. Nog nader te bepalen.
Verdiepen in dyslexie:
• Ik wil meer inzicht krijgen in het leren lezen bij
kinderen met dyslexie

Dyslexie: meer
inzicht/tools/tips

N
r
7

Doel

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

Taal

Taalspecialist:
Annelies

Voorlezen promoten en
woordenschat
ontwikkelen.

Ontwikkelen verteltassen
Samen met Petra opzetten

Visie ontwikkelen op het
gebied van mondeling
taalgebruik en
schoolbreed afspraken
maken.

Ik wil mij het komend schooljaar richten op het
mondeling taalgebruik.
Tijdens teamvergaderingen hier afspraken over maken.
Vragen die we kunnen stellen:

Evaluatie /
Actie

*Is er op onze school een doorgaande lijn voor onderwijs
in mondelinge taalvaardigheid van groep 1-8?
*Hebben we een duidelijk beeld wat de leerlingen aan
het einde van de basisschool moeten kunnen op het
gebied van mondelinge taalvaardigheid.(luisteren,
spreken en gesprekken)?
*Hoe kunnen we de taalleeromgeving op school nog
rijker maken.
*Hoe kunnen we van elkaar leren?
In kaart brengen wat er
gebeurt in elke groep en
afspraken maken.

Geld ophalen om nieuwe
boeken te kopen.
Leesbevordering en
leesplezier vergroten.

Klassenbezoeken afleggen en nabespreken.
Hierbij staan de lessen 3, 8 en 13 uit onze taalmethode
centraal.

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek willen Petra en ik, samen
met de commissie, een sponsorloop/boekenrun
organiseren, zodat er in de toekomst weer nieuwe
boeken gekocht kunnen worden.

Leesplezier vergroten.
Zwerfboek introduceren
Voorlezen promoten
Schoolbibliotheek up to
date houden.
Schoolbieb
onderhouden.
Zorgen dat alles in de
bieb goed loopt en
georganiseerd is.

N
r
8

Doel
Rekenspecialist
Het rekenmateriaal is
eind schooljaar 20192020 up-to-date voor
de nieuwe methode
WIG. Verouderde
materialen zijn
vervangen, of
weggedaan.
Rekenen staat
schooljaar 2019-2020
minimaal 5 keer op de
agenda. We hebben
het dan over de
nieuwe methode.

Oude boeken weg/bibliotheek screenen
- Dit zal in februari 2020 plaats vinden.
Avond met ouders om nieuwe boeken in te voeren
- Een keer per 6 weken.
Groepsgesprek kinderen die in de bibliotheek helpen
- Hoe loopt het in de bieb.
- Boekenruilmarkt.
- 17 oktober
- 21 november

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

Rekenspecialist:
• Zorgt voor de materialen en de bestellingen
• Zorgt ervoor dat rekenen op de agenda komt.
• Stuurt werkgroep De Grote Rekendag aan.
• Is kartrekker voor nieuwe ontwikkelingen

Evaluatie /
Actie

De Grote rekendag
wordt dit schooljaar
georganiseerd met de
extra hulp die de
groepen ontvangen.
Leerkrachtondersteun
ers en
onderwijsassistenten.
Rekenen leeft eind
schooljaar 2019-2020,
regelmatig komen er
vernieuwingen.

N
r
9

Doel

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

Kanjerspecialist
1.1 De Kanjerspecialist
coördineert de
Kanjeractiviteiten
binnen de school.

Kanjerspecialist:
Eva
•
•

1.2 De Kanjerspecialist
kan een leerkracht
helpen met het
interpreteren van het
volgsysteem en het
opzetten van een plan
voor de groep. Op die
manier leggen we de
sociaal-emotionele
ontwikkeling vast,
verbinden we daar
acties aan waar nodig
en maken we deze
bespreekbaar met de
leerlingen en hun
ouders.
1.3 De Kanjerspecialist
is contactpersoon naar
het Kanjerinstituut en
is verantwoordelijk
voor de (aanschaf van)
materialen in de
school.

N
r
1
0

•
•

•
•

•

Betrokken blijven bij groep 8 n.a.v. de
kanjerinterventie.
Blijven alle leerkrachten kanjerlessen
structureel (volgens rooster) geven en voeren
de oefening motor en benzinepomp en
wanneer nodig uit. Hier herinneren we het
team 2x per jaar aan tijdens een vergadering.
Ik plan dit in.
Komt vanaf groep 6, wekelijks het
pettenkwadrant aan de orde. Ik zorg dat dit
onder de aandacht blijft in het team.
We beginnen dit jaar met de startweken tot
aan de herfstvakantie, samen met het eerste
thema van IPC.
Ik zorg dat alle materialen aanwezig blijven.
Collega’s kunnen bij mij komen met vragen
over de kanjertraining of om mee te kijken in
hun groep. Vanaf de kerstvakantie kom ik
weer terug, voor die tijd kunnen ze naar
werkgroep komen.
Meer inspiratielessen geven en inspiratie via
parro geven.

Doel

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen

Specialist jonge

Onderbouwspecialist
Dicky en Trudi

kind
1.
De taal-,
reken- en
motoriekkasten
worden d.m.v.

Evaluatie /Actie

1.1 De stickers worden in de laatste
zomervakantieweek
aangebracht. We
brengen op alle kasten stickers aan.

Evaluatie /
Actie
Actie 1. Het
materiaal in de
kasten wordt
regelmatig
gewisseld (vaak
voor een
vakantie).

stickers ingedeeld
op
moeilijkheidsgraad.
We leren de
kleuters van welke
plank zij materialen
mogen gebruiken
en waar ze het
terug kunnen
zetten.

2.1 Elke week maken de kleuters een opdracht
(oranje) op het digibord of tablet
3.1 Bij elk thema richten we het speelleerplein in,
samen met
de kinderen.
Op de IPCmuur staan de doelen die bij het
speelleerplein horen.
Dit wisselt per thema.

2.Inzet tablets en
ICT.
3.Een speelleerplein
ontwikkelen.

Nr
11

Doel

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen
Intern Begeleider:
Maaike

Leerlingenzorg
11.1 De Ploeg stelt
zich ten doel dat
iedere leerling zich
ononderbroken kan
ontwikkelen.
Daarom volgen,
ondersteunen en
bevorderen we de
ontwikkeling
zorgvuldig. In alle
groepen hanteren
we de toetsen van
Cito
leerlingvolgsysteem
en volgen we de
sociaalemotionele
ontwikkeling van de
leerlingen middels
Zien. In de groepen
1 en 2 gebeuren de
observaties middels
het systeem
Leerlijnen Jonge
Kind.
11.2 Alle
leerkrachten
beschikken over
een
groepsoverzicht

11.1 Zien: wordt 2 keer per jaar door de leerkrachten voor
de gehele groep ingevuld.
Leerlijnen Jonge Kind: wordt door de leerkrachten van
groep 1 en 2 op papier bijgehouden en 1 keer per half jaar
in ParnasSys bijgewerkt.
11.2 Opbrengstgesprek: leerkracht, directeur en ib-er.
Week 8: 18 en 19 februari 2019
Week 28: 8 en 9 juli 2019

11.3 Lichte ondersteuning: Wordt op initiatief van de
leerkracht door de ib-er bij de wijk aangevraagd.
8 februari 2019 uiterste inleverdatum aanvraag lichte
ondersteuning 2e periode.
28 juni uiterste inleverdatum aanvraag lichte ondersteuning
schooljaar 2019-2020.
11.4 Extra ondersteuning: Wordt op initiatief van de
leerkracht en/of ib-er door de ib-er in Kind Kans bij het
Samenwerkingsverband aangevraagd.
Dit kan te aller tijd.

Evaluatie

met daarop de
kenmerken en
leerbehoeftes van
hun leerlingen. Op
basis daarvan
stellen de
leerkrachten ten
minste twee keer
per jaar een
groepsplan op. In
het groepsplan
onderscheiden we
drie
niveaugroepen. Na
iedere toets periode
worden de
resultaten van de
leerlingen door de
directeur en interne
begeleider met de
leerkracht
besproken tijdens
het
Opbrengstgespre
k en worden de
plannen aangepast
en eventuele
individuele plannen
opgesteld.
Om leerlingen,
zeker in het kader
van Passend
Onderwijs, de juiste
ondersteuning te
kunnen bieden, kan
er door school een
beroep gedaan
worden op twee
vormen van
ondersteuning:
Basis- en Lichte
ondersteuning en
Extra
ondersteuning (de
meer uitgebreide
ondersteuning).
Basisondersteuning
is de ondersteuning
die op iedere
school aanwezig is
en door de school
zelf wordt
uitgeoefend.
11.3 Lichte
ondersteuning bij
het eigen bestuur
aanvragen volgens
de daarvoor

11.5 Kernteam: ib-er, gedragswetenschapper SWV,
schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige
(leerkracht en ouders kunnen deelnemen)
18 december 2018
5 maart 2019
Leerkracht brengt samen met de ib-er leerling(en) in. De
leerkracht maakt een korte samenvatting en stelt de
hulpvraag op voor het Kernteam. De ib-er deelt via
KindKans de informatie met de deelnemers van het
Kernteam. Ouders worden op de hoogte gebracht en
eventueel uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

geldende
procedure. Deze
Lichte
ondersteuning
wordt binnen onze
wijk, De Maten,
uitgevoerd door
twee bekwame
leerkrachten en
door extra inzet van
eigen leerkrachten.
11.4 Is de
basisondersteuning
/lichte
ondersteuning
onvoldoende
passend voor een
kind of groep, of
heeft een leerling
een specifieke
onderwijs- of
ondersteuningsbeh
oefte, die niet door
de school vervuld
kan worden, dan
kan Extra
ondersteuning
worden
aangevraagd bij het
SWV.
11.5 Wanneer de
leerkracht en/of
ouder(s) zich
zorgen maken over
de ontwikkeling van
een kind, kunnen zij
advies vragen aan
het Kernteam. Dit
team op school
bestaat uit de intern
begeleider, de
gedragswetenscha
pper vanuit het
SWV, de
schoolmaatschapp
elijk werker en de
jeugdverpleegkundi
ge van het CJG. Zij
kunnen met hun
specifieke kennis
een bredere kijk
geven op de
ontwikkeling van
kinderen. Ook
geven zij advies,

bieden zelf hulp of
begeleiden.
11.6 De gegevens
van Leerlijnen
jonge Kind (groep 1
en 2) en Zien
(groep 3 t/m 8)
worden efficiënt en
effectief ingezet om
de ontwikkeling van
het kind te
versterken.
Hierover wordt
gecommuniceerd
met
ouders/verzorgers.

Nr
12

Doel
Hoogbegaafdheid
Uitwerken van het
plan van aanpak
voor MHBleerlingen

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen
Kartrekker: José en Anne-Marie

•
•

Aanbieden plan
aan team en MR

•
•
•

Schrijven
beleidsplan MHB
lln.

•

Starten met de
lessen buiten de
groep aan MHB lln
op
woensdagochtend
met groep 5 t/m 8
Starten met de
lessen buiten de
groep aan MHB lln.
Op
woensdagochtend
met groep 1 t/m 4

•
•

•

Op woensdagen volgen we het volgende rooster:
De eerste woensdag na de vakantie is er geen
MHB groep, dan wordt er gewerkt aan het MHB
schoolplan en de overige administratie en
voorbereidingen.
8.30 uur - 9.30 uur groep 5/6 (José)
9.45 uur – 10.30 uur 1/ 2 (eten en drinken bij
MHB)(José)
10.30 uur– 11.30 uur groep ¾ (Anne-Marie; José
voor groep 4)
11.30 uur -12.00 uur administratie + werken aan
schoolplan (José en Anne-Marie)
12.00 uur – 12.30 uur ( José voor groep 4; AnneMarie pauze)
Marloes gaat groep 7/8 begeleiden. We denken
aan 1 tot 1 ½ uur per week in de bovenbouw.
Marloes geeft aan wanneer het rooster technisch
het best uitkomt voor haar en de kinderen.

•
Wat bieden we aan: zie MHB plan van aanpak 2019/2020

Evaluatie

Implementeren plan
aanschaffen
materialen
Voortgang
bespreken met
individuele
groepsleerkrachten
en in de
teamvergadering
Cursus Marloes,
Anne-Marie en
José:

Nr
13

•

•

•

Nr
14

Kanvas voor
groep 5-8 is
afgenomen in
september
2018
Voornemen
2019-2010:
Afnemen Zien!
Leerling 5-8
veiligheidsbele
ving
Plaatsen op
toetskalender
2019-2020 in
oktober en
februari
Uitwerken van
het plan van
aanpak voor
Sociale
veiligheid

Doel
Drama / Muziek / ICC
(cultuurmenu)

Maart 2020
Hele schooljaar

•

Voor de kerstvakantie

4 sept, 2 en 30 okt 2019;

Doel
Sociale veiligheid
•

•
•

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen
Kartrekker: Kanjerspecialist Maaike.
•
•
•
•

Evaluatie

September 2019
IB
IB
Kanjerspecialist, IB en directeur

Tijdspad, activiteiten en betrokkenen
Kartrekker: Ronkje / Joenne
• Onderzoek gedaan “Hoe kunnen we de vakken
Drama en Muziek meer op de kaart zetten binnen de
Ploeg?
• LB traject gevolgd onder leiding van Leidy van
Straaten (volgend jaar zet zich dit voort).

Evaluatie
Vanaf volgend
schooljaar ook
gecombineerd met
ICC.
Voor komende
schooljaar
concrete doelen
formuleren.

De tien Criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 voor ons Integraal Kindcentrum (IKC)
1. Het IKC heeft gezamenlijk met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd.
Uit alle informatie van het IKC aan ouders blijkt hoe belangrijk het IKC het samenwerken met
ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van het IKC is de visie op
ouderbetrokkenheid zichtbaar.
2. Het IKC laat zien dat leraren, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders actief
betrokken worden bij het beleid van het IKC. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken
met ouders, een leerlingenparlement, een brainstorm tussen leraren, pedagogisch
medewerkers, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren,
pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
3. Op het IKC is aan alles te merken dat leraren, pedagogisch medewerkers, leerlingen,
kinderen en ouders welkom zijn.
4. Ouders, pedagogisch medewerkers en leraren werken voortdurend samen om het leren en
een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op het IKC.
5. Gesprekken tussen leraren, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders worden
vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn
zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd
zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle
deelnemers.
6. Leraren, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk
voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken
zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, pedagogisch medewerkers, leerlingen en
ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
7. Het leerlingen- en kinddossier is toegankelijk voor leraren, pedagogisch medewerkers en
ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
8. Het IKC laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante
manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat
er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders, pedagogisch medewerkers en
leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en
samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.

10. Wetten en (school)regels worden door de het IKC actief en helder duidelijk gemaakt en
door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De
basisschool binnen het IKC heeft het basisarrangement van de Inspectie.

