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INLEIDING  
Voor u ligt het schooljaarplan 2018-2019 van Basisschool Meerdijk te Waalwijk. 

Basisschool Meerdijk maakt deel uit van Stichting Leerrijk! 

Een schoolbestuur met 14 scholen met een duidelijke visie op de schoolontwikkeling.  

In het schooljaarplan zal allereerst de visie en missie van Stichting Leerrijk verwoord 

worden. Daarna worden de koersuitspraken beschreven van Basisschool Meerdijk, die 

gerelateerd zijn aan de kernwaarden van Leerrijk en zijn voortgekomen uit bestaande en 

nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs lokaal, nationaal en/of mondiaal. De 

kernwaarden, missie en organisatiefilosofie van Leerrijk! zijn leidend voor de 

vormgeving van de kernwaarden, missie en organisatiefilosofie van Basisschool 

Meerdijk. De kernwaarden geven kort een beeld van wie we willen zijn als school en 

vanuit welke overtuigingen we willen werken.  

In het schooljaarplan zal verwezen worden naar diverse beleidsstukken van het bestuur 

en/of de school. Naast dat het schooljaarplan een intern document is; dit wil zeggen 

dat het het interne proces van kwaliteitszorg en dan met name kwaliteitsverbetering 

dient aan te sturen en te coördineren, is het een document waarmee wij 

verantwoording afleggen aan Bevoegd Gezag, Inspectie, ouders en verzorgers.  
  

Basisschool Meerdijk maakt een sterke inhoudelijke ontwikkeling door.  

Duurzaam en Betekenisvol onderwijs is prominent op de agenda gezet.  

De school wil een permanent ontwikkelende en lerende organisatie zijn waarin de 

vijf disciplines (Peter Senge) “teamleren, persoonlijk meesterschap, gedeelde visie, 

explicitering van mentale modellen en het systeemdenken” de missie en de visie van 

de school versterken. 

Wij willen onderwijs dat Boeiend, Effectief en Opbrengstgericht is. Boeiend Effectief 

Opbrengstgericht Onderwijs als dragend concept. Talentontwikkeling en het 

verhogen van de pedagogische- en cognitieve opbrengsten zijn daarbij 

sleutelbegrippen. De professionalisering van leerkrachten en het versterken van hun 

innovatiekracht zijn belangrijke invalshoeken. Leerkrachten zijn de spil bij het 

stimuleren van optimaal leren door leerlingen. Leren “leren”, waarbij de leerling de 

regie krijgt en neemt. De leerling als onderzoeker, vragend en nieuwsgierig, die de 

ruimte en het vertrouwen krijgt van de leerkracht, die onderwijs van betekenis wil 

verzorgen.  

Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schooljaarplan en informatie over 

nieuwe en/of op handen zijnde ontwikkelingen zijn er 5 koersuitspraken vastgesteld. 

De vernieuwing, verbetering en ontwikkeling van de organisatie veronderstelt 

gedragsverandering bij een ieder; nieuwe vaardigheden en competenties worden 

ontwikkeld. Deze verandering is niet maakbaar middels protocollen en voorschriften 

maar gaat uit van een activerende, onderzoekende houding gericht op het 

ontwikkelen van het reflectief vermogen, waarmee wij “Leren Leren” willen 

verinnerlijken. 

 

Namens Team en Medezeggenschapsraad Basisschool Meerdijk, 

Marie-Antoinette Megens (directeur) 

 

 

Akkoord: 

Het schooljaarplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. 27-06-

2018  

Mevr. M-A Megens; directeur  

 

De MR heeft instemming verleend met het schooljaarplan d.d. 29-06-2018 

Dhr. Kempff; voorzitter van de MR.  

 

Het schooljaarplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. 01-08-2018  

Dhr. J Leijtens, voorzitter van het College van Bestuur van Leerrijk! 
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HOOFDSTUK 1 

KERNWAARDEN EN MISSIE LEERRIJK!  

Binnen Leerrijk! onderscheiden we de onderstaande kernwaarden. Op schoolniveau 

worden deze nader uitgewerkt. 

 

Samenwerking 

“Wij leren van en met elkaar” 

 

Kwaliteit 

“Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te 

ontwikkelen” 

 

Autonomie 

“Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van 

verantwoordelijkheid” 

 

Respect 

“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld” 

 

Creativiteit 

“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan” 

 

 

Missie 

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen 

en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. 

 

Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en 

ook van de wereld wordt geleerd. 

 

Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van 

een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij 

vanzelfsprekend. 

 

De organisatiefilosofie 

We streven ontwikkeling van vakmanschap na, doen dit op basis van vertrouwen, en 

realiseren dat in zo groot mogelijke onderlinge verbinding. 

  

De (ontwikkelings-)richting bepalen we als collectieve ambitie, er is daarbij ruimte 

voor individuele invulling en bijdrage, men legt rekenschap af over de gemaakte 

keuzes en acties. 

 

Leiderschap is gericht te zijn op het realiseren van de collectieve ambitie, is daaraan 

dienend. 

 

Wie het weet mag het zeggen… eigenaarschap vinden we daar waar de 

kennis/betrokkenheid het grootst is. 

 

Leerlingen, ouders, medezeggenschap en ook “de omgeving” zien we als full partner 

in ons ontwikkelingsproces. 
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SCHOOLONTWIKKELING VOLGENS LEERRIJK!  

Binnen Leerrijk! is de laatste jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een 

organisatiefilosofie. Daarbij is geen keuze gemaakt voor een bepaald model dat 

vervolgens allesbepalend is, wel is ons duidelijk geworden dat we ons het meest 

thuis voelen bij de Rijnlandse manier van organiseren. Het gaat te ver om op deze 

plaats uitvoerig in te gaan op deze materie maar gezien het feit dat het schoolplan 

de richtinggever is voor de schoolontwikkeling geven we wel de belangrijkste 

kenmerken van onze opvattingen ter zake aan. 

 

Uitgangspunten voor de schoolontwikkeling zijn voor Leerrijk! als volgt te typeren: 

 Veranderingen worden niet ”van bovenaf” bepaald. Op stichtingsniveau worden 

gezamenlijk de kaders bepaald, scholen geven zelf vorm aan de uitwerking van 

die kaders en de veranderingen die daarmee gemoeid zijn. 

 Dit soort veranderingen is niet nauwkeurig te plannen en te controleren, het is 

immers niet lineair van karakter. Er spelen veel factoren, interacties en 

verbindingen een rol en dat maakt een dergelijk traject onvoorspelbaar. Niet 

voor niets gebruiken we liever het woord ontdekkingsreis en gaan we uit van een 

ontwikkeling, die gebaseerd is op vertrouwen in de professionals en eveneens op 

de gedachte dat men zelf het proces volgt en stuurt. 

 Vernieuwing en ontwikkeling betekenen altijd gedragsverandering. Deze 

verandering is niet maakbaar middels protocollen en voorschriften maar zal juist 

moeten ontstaan uit het ontwikkelingswerk dat de mensen samen uitvoeren. In 

die relatie worden competenties ontwikkeld! 

 Uit voorgaande valt af te leiden dat we geen voorstander zijn van grootschalige 

acties op bv. Leerrijk! niveau. We zoeken juist naar voor eenieder overzichtelijk 

trajecten, gestuurd vanuit de eigen inzichten…..op schoolniveau dus! 

 

Daarnaast zijn een aantal zaken nadrukkelijk van belang als het gaat om de manier 

waarop we ons willen organiseren teneinde onderwijs van goede kwaliteit te kunnen 

realiseren. Leerrijk! wil als systeem fungeren, een systeem waarin de betrokken 

scholen meer dan nu met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Maar daarbij 

geldt tegelijkertijd: we gaan uit van verscheidenheid, scholen stemmen zich immers 

af op hun leerlingen, hun omgeving. Scholen werken aan hun ontwikkeling op basis 

van hun collectieve ambitie welke past binnen de kaders van Leerrijk! Kaders die 

niet eenzijdig bepaald worden maar het gevolg zijn van dialoog binnen Leerrijk! De 

verantwoordelijkheid (of modern gezegd: het eigenaarschap) ligt bij de mensen die 

het betreffende werk uitvoeren, de verantwoording die daarbij hoort vinden we een 

logische consequentie. Top down leiderschap past daar niet bij, dienend leiderschap 

(op alle niveaus) des te meer, het gaat dan voornamelijk om het faciliteren van de 

kernactiviteit. 

Vakmanschap, en de voortdurende ontwikkeling daarvan, is een kern-item.  

De kwaliteit van het gebodene is voortdurend onderwerp van gesprek (en dat 

laatste dient vooral ook letterlijk gelezen te worden) met belanghebbenden; 

leerlingen, hun ouders/verzorgers, partijen uit de maatschappij (gemeente, 

inspectie), en het bestuur. Scholen maken deel uit van hun omgeving en Leerrijk! 

stelt zich op het standpunt dat ze daar in interactie een bijdrage aan moeten 

leveren. 
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FUNCTIE SCHOOLJAARPLAN EN PLAATS IN PLANCYCLUS 

Het schooljaarplan is onderdeel van de binnen Leerrijk! gehanteerde plancyclus. Op 

basis van hetgeen op stichtingsniveau aan kaders en beleid geformuleerd is wordt in 

het schoolplan geduid welke ontwikkelingen de komende jaren aan bod zullen 

komen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in koersuitspraken, eigen 

beleidsvoornemens van concretere aard en verplichte activiteiten. Het schoolplan is 

algemeen van aard, de vertaling vindt plaats in het schooljaarplan. In dit plan wordt 

daar waar nodig en mogelijk in s.m.a.r.t.-termen geformuleerd wat voor dat jaar 

geagendeerd staat. In het schooljaarverslag wordt vervolgens de evaluatie van het 

afgelopen schooljaar beschreven. Daarnaast worden conclusies getrokken welke 

effect voor het volgend jaar kunnen hebben. 

 

 

 
  

plancyclus Leerrijk!

maatschappij

BELEIDSKADERS OP STICHTINGSNIVEAU

Concretisering voor geldend jaar Concretisering voor geldend jaar

ORGANISATIE IDENTITEIT ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER

STICHTINGSPLAN SCHOOLPLAN

STICHTINGSJAARVERSLAG SCHOOLJAARVERSLAG

Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

wet en regelgeving kernwaarden en missie Leerrijk!!

Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar Richtinggevende uitspraken voor  4 jaar

STICHTINGSJAARPLAN SCHOOLJAARPLAN
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HOOFDSTUK 2  

KOERSUITSPRAKEN   

KOERSUITSPRAAK 1 

Uitwerking van de kernwaarden en missiebegrippen in de vorm van een 
collectieve ambitie continueren.  
 

Wat bedoelen we? 

In de voorgaande planperiode werden de kernwaarden 

en kernbegrippen uit de missie van Leerrijk! nader 

uitgewerkt voor onze school en wel zodanig dat deze in 

waarneembaar gedragstermen geformuleerd werden. 

Deze uitwerking zal gestalte krijgen middels het 

formuleren van een collectieve ambitie. Daarbij worden 

ook ouders en kinderen betrokken. Deze uitwerking zal 

via meerdere invalshoeken geschieden: naast het 

letterlijk uitwerken van een thema kan bijvoorbeeld ook 

uit bestaand beleid afgeleid worden hoe we invulling 

geven aan een en ander. De uitwerking en de wijze 

waarop die vormgegeven wordt is ook onderwerp van 

overleg met de andere Leerrijk! scholen, we werken 

samen en leren van elkaars ervaringen. 

Uitwerking betreft de volgende thema’s: 

Kernwaarden: respect, samenwerking, autonomie, creativiteit en kwaliteit. 

Missiebegrippen: Leerling als full partner, vakmanschap, dienend leiderschap, veilig, 

toekomstgericht, uitdagende leeromgeving, talenten en competenties, permanent 

leren van elkaar, leren van de wereld, identiteit, en leefbare en duurzame wereld. 

Onder invloed van het autopoietisch leerproces zorgen we ervoor dat het geheel 

gevisualiseerd wordt en zichtbaar is op de innovatiewand/ innovatieboom. 

 

Respect 

 

 

 

 

“Wij gaan met eerbied om met de ander en de wereld” 

 

 

 

 

 

Kwaliteit “Wij, kinderen en volwassenen, ontwikkelen 

onze talenten en competenties harmonieus” 

 

Creativiteit “Wij moedigen innovatieve denk-  

en handelwijzen aan” 

 

 

Autonomie “Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en 

dragen van verantwoordelijkheid” 

 
Samenwerking “Wij leren van en met elkaar”  

 
 

 

 

 

http://www.visionair.nl/wp-content/uploads/2012/02/logo.png
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.magicmaman.com/,l-autonomie-des-astuces-pour-aider-son-enfant,129,21478.asp&ei=MHyOVeW-DImuUf2EgLgN&psig=AFQjCNFNecyLaUfCTDugsmylfDQ7Mao2Tg&ust=1435487600336451
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2012/11/basisbehoeften.large_.gif
http://www.pro-f.nl/wp-content/uploads/2015/05/kwaliteit.jpg
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Gevolgen 

In het schooljaar 2018-2019 zal op teamniveau intensief worden gekeken naar de 

kernwaarden ‘samenwerking’ en ‘respect’. Uit voorgaande jaren is de geleerde les dat 

respect het fundament is voor het ontwikkelen van een optimaal leef- en leerklimaat.  

Dit schooljaar zal een verdieping plaatsvinden van de kernwaarde ‘samenwerking’ op het 

niveau van de leerling, leerkracht, school, het bestuur en de omgeving.  

Dit is een verdieping van wat in schooljaar 2017-2018 m.b.t. de kernwaarde 

‘samenwerking’ en ‘respect’ is onderzocht en geconstateerd. De formulering van de 

waarneembare gedragstermen wordt onderwerp van onderzoek, waarbij wij nagaan of de 

concretisering de effecten laten zien, die wij beogen. Voorwaarde is dat een ieder zich 

leerbaar opstelt, een positief kritische houding inneemt en dat we als collectief (in 

samenwerking met onze omgeving) onszelf een spiegel voor houden. 

De bespreking van de gedragstemen zal in het team, de medezeggenschapsraad, de 

ouderraad en de leerlingenraad plaatsvinden.  

De kernwaarden zijn geen statische begrippen: we vinden het belangrijk dat leerling 

en leerkracht antwoorden vinden op veranderingen in de samenleving en de 

omgeving. De kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijsprogramma, maar ze 

worden ook herijkt en verdiept in het dagelijkse werk. 

 

In een manifest, met voor elke kernwaarde een hoofdstuk, wordt duidelijk, kort en 

bondig, de ambitie geformuleerd hoe wij de kernwaarden aan de hand van 

gedragskenmerken vertalen in de dagelijkse praktijk. Dat betekent dat in dit 

schooljaar hoofdstuk 1 Respect en hoofdstuk 5 Samenwerking herijkt worden. De 

vraag wordt gesteld of het manifest uitbreiding behoeft van gedragskenmerken op 

systeemniveau daar de omgevingsgerichtheid en het samenwerkend leren op alle 

niveaus prominenter aanwezig zijn. 

 

Respect 

 

 

 

 

“Wij gaan met eerbied om met de ander en de wereld” 

 

 

 

 

 

Respect, onze meest fundamentele norm. Het meest fundamentele principe van elke 

samenleving is het gevoel van verbondenheid, dat ontstaan is uit de waarneming en 

het besef, dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf.  

En zoals reeds gezegd creëren deze (veelal onbewuste) gevoelens van verbondenheid 

een natuurlijk en spontaan menselijk respect.  

Dit spontane en natuurlijke respect is ook de natuurlijke grondslag voor fundamentele 

waarden en normen als rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, gelijkheid, universele 

mensenrechten etc. Werkelijk "samen leven" is een sociaal gebeuren in begrip, 

respect, verbondenheid en eenheid. En alleen in zulk een samenleving kunnen onze 

hoogste menselijke waarden als geluk, liefde, vrede en vrijheid voor iedere mens 

maximaal realiseerbaar worden.  

De leerlingen krijgen mogelijkheden om hun sociale vaardigheden verder te 

ontwikkelen. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, leren voor je 

rechten opkomen, keuzes maken, leren reflecteren en communiceren, feedback geven 

en ontvangen, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening houden 

met elkaar, leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij 

deze gemeenschap horen; kortom sociaal gedrag aanleren. 
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Respect 

 “Wij gaan met eerbied om met de ander en de wereld”  

 

Een respect-respecterende leerkracht:  

 respecteert de mening van een ander;  

 werkt volgens de uitgangspunten van de Kanjertraining;  
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de 

klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden 

(preventief), of te verbeteren (curatief). 

 hanteert de omgangsvormen, die genoteerd staan in het gedragsprotocol; 

 heeft vertrouwen in de ander;  

 luistert met open houding;  

 optimaliseert het pedagogisch klimaat in groep en school;  

 heeft een dienende leiderschapsstijl;  

 stimuleert de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind.  

 ziet de kwaliteiten van de leerling  

 

Dit leidt bij leerlingen tot:  
 ik mag zijn wie ik ben  

 een groter welbevinden;  

 een open houding;  

 hogere zelfwaardering;  

 liever op school zijn;  

 positieve emotionaliteit;  

 betere prestaties op school  

 opkomen voor jezelf en de ander  

 uitdragen van je mening  

 je durven presenteren;  

 omgaan met complimenten;  

 aangaan van relaties 

 behouden van vrienden;  

 zelfvertrouwen;  

 waarderen van elkaars kwaliteiten.  

 

Wij zien in de school, klas: 

 visualisatie ‘Zorg goed voor jezelf, de ander en de omgeving’; 

 visualisatie ‘samen leven, leren, werken en spelen’; 

 afspraken/regels gewenst gedrag; 
 de respect-muur met mindmaps over respect, eerlijk zijn etc;  

 de verkiezing van de ambassadeurs van de respectvolle omgang;  

 materialen, die horen bij de Kanjertraining zoals posters, petjes, 
handpoppen, knieboeken;  

 complimenten-muur, complimentenboekjes;  

 kwaliteitenspel;  

 windows of fame, Dojo, beloningssystemen gebaseerd op positief gedrag;  

 T-kaart met het oog en oor om sociale vaardigheden concreet te maken;  

 project Lentekriebels;  

 beleefdheidsvormen van zowel leerling, leerkracht en ouder.  
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Samenwerking “Wij leren van en met elkaar”  

 

Meerdijkschool wil een leeromgeving zijn waar leerlingen en leerkrachten iets 

van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en 

medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en 

leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en 

vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. 

Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar 

elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met 

elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze 

reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een 

eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het 

leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit 

de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. De 

kern is gelegen in de manier waarop mensen samenleven in een wereld vol 

verschillen en in het erkennen van wederzijdse belangen van individuen en 

groepen. Het gaat dan om kennis, maar vooral ook om vaardigheden, om een 

houding, én om de wil om op een democratische manier met elkaar om te 

gaan. 

School is een oefenplek voor democratisering en socialisering. 

 

 

Samenwerking 

“Wij leren van en met elkaar” 

 

Een samenwerking-respecterende leerkracht: 

 zet coöperatief leren in; 

 biedt structuur in het leren van samenwerken; 

 heeft oog voor de verschillende teamrollen zoals: voorzitter, schrijver, 

tijdbewaker, rust-chef, materialen-chef; 

 onderwijst vanuit gestructureerde interactie; 

 zorgt voor een taakgerichte werksfeer; 

 laat leerlingen elkaar helpen; 

 vergroot het vertrouwen van leerlingen in zichzelf en de ander; 

 stelt samen met de leerlingen de klassenregels op; 

 initieert het werken in tafelgroepen, het werken met een 

schoudermaatje/oogmaatje, het werken met tutoren. 

 

Dit leidt bij leerlingen tot: 

 meer kennis van zichzelf en de ander; 

 inzicht in voordelen en nadelen van samenwerken; 

 voorbereid zijn op democratische beslissingen; 

 hogere zelfwaardering; 

 betere prestaties op school; 

 actieve deelname; 

 positieve onderlinge afhankelijkheid; 

 verwerven sociale vaardigheden op natuurlijke wijze; 

 voelbare veiligheid; 

 grotere zelfstandigheid; 

 gerichtheid op taken; 
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Wij zien in de school, klas: 

 klasinrichting met tafelgroepen van vier of opstellingen twee aan twee; 

 leerlingen die samenwerken in verschillende samenstellingen; 

 rollenkaarten, die de teamrollen aangeven (i.o.); 

 afspraken in woord en/of beeld over samen spelen en samen leren; 

 coöperatieve werkvormen zoals tweegesprek, koppen bij elkaar, 

teaminterview etc.; 

 werkgroepen/onderzoeksgroepen; 

 vraagkaarten; 

 ouders, die helpen bij het leesproces; 

 leerkrachten, ouders en gastdocenten die samen lessen verzorgen. 

 

KOERSUITSPRAAK 2 

We willen het perspectief op duurzaam en beteke nisvol onderwijs casu quo 
boeiend onderwijs ontwikkelen.  
 
Wat bedoelen we? 

We willen een leeromgeving, die krachtig leren mogelijk maakt.  

Goed onderwijs is duurzaam. We willen een impuls geven aan de reflectie op onze 

huidige situatie en het co-creëren van een perspectief op de toekomst van ons 

onderwijs. De kern “duurzaam onderwijs” vraagt een investering in: 

-de optimale ontwikkeling als mens (het hart) 

-de optimale ontwikkeling als professional ( het hoofd) 

-de optimale ontwikkeling als bewoner van deze planeet ( de handen). 

Wij voeren de dialoog over duurzaam en betekenisvol onderwijs. Verschillende 

ontwikkelingen worden opgenomen en/of doorgezet ten behoeve van de zingeving 

van betekenisvol onderwijs. Kinderen opleiden om gelukkig en succesvol te worden 

in de wereld van morgen. Kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces. Leren 

leren! 

Wij verbinden de ontwikkelingen op Basisschool Meerdijk met elkaar. 

De ontwikkelingen: Cultuureducatie met Kwaliteit, Coöperatief leren, Meervoudige 

Intelligentie, Opbrengstgericht- en Handelingsgericht werken, Datagestuurd werken, 

“Leren” zichtbaar maken, Kanjertraining staan in relatie tot de missie en de visie 

van onze school. Wij willen een diepgaande verbinding met de leerstof, jezelf, de 

ander en de omgeving.  

 

 

Gevolgen 

We zullen ons moeten realiseren dat het huidige onderwijs vanuit het machine-

denken is ontstaan en dat we in plaats van het perspectief machine-denken het 

perspectief van een levend systeem meer en meer hanteren. 

Activerend onderwijs, waarbij leerlingen samenwerken, probleemoplossend denken, 

creatief denken, een zelfregulerend vermogen hebben, vaardig zijn in mondelinge 

en schriftelijke communicatie, kennis hebben van ondernemerschap, een 

initiatiefrijke houding hebben, een nieuwsgierige en onderzoekende houding 

hebben, de integratie van ICT begrijpen en de kennisconstructie mede vormgeven. 

We zullen naar de onderliggende principes en het denken achter de problemen 

moeten kijken. 

 

Peter Senge benoemt de vijf disciplines die onontbeerlijk zijn voor de lerende 

organisatie, die wij willen zijn om Boeiend Onderwijs gestalte te geven:  
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 gezamenlijke visie en persoonlijk meesterschap zorgen voor aspiratie en 

betrokkenheid 

 teamleren en mentale modellen zorgen voor open 

communicatie en samenwerking  

 systeemdenken draagt bij aan het beter begrijpen 

van onze complexe werkelijkheid.  

 

In het schooljaar 2018-2019 gaan we door met het 

toepassen van de vijf disciplines in de klas en de focus 

ligt op het systeemdenken. Maar hoe doen we dat? 

Wij leren de leerlingen samenhang te kunnen begrijpen, 

te verwoorden en te visualiseren met behulp van systeem hulpmiddelen zoals: 

o De gedragspatroongrafiek. 

Door middel van de gedragspatroongrafiek kunnen 

we een verandering laten zien binnen een bepaald tijdsbestek. 

Kinderen leren zien dat iets kan toe- en/ of afnemen. 

o Relatiecirkel. 

Door middel van de relatiecirkel leren kinderen dat dingen elkaar kunnen 

beïnvloeden en dat er samenhang is. 

o Causale lussen. 

Door middel van de causale lussen leren kinderen de oorzaak - gevolg 

relaties. 

o De ijsberg. 

De ijsberg helpt kinderen om complexe problemen te begrijpen, te 

visualiseren en te verwoorden. 

Ze leren verder te kijken dan alleen naar het topje van de ijsberg. 

Daarnaast worden brainstorm-tools en taakspecifieke formulieren ingezet. 

 Brainstormtools zoals: 

o Woordspinnen. 

Een manier om te brainstormen rond een bepaald onderwerp of thema. 

o Mindmaps. 

Een uitgebreide woordspin met meerdere takken, kleuren en afbeeldingen. 

 Taakspecifieke formulieren zoals: 

o Vormgevers van ‘Hersenwerk in de klas’ 

 

In scholingsbijeenkomsten zal het team het ‘actief leren’ aan de hand van de 

dagelijkse praktijk verdiepen.  

Het perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs wordt door items als 

‘onderzoekend en ontwerpend leren’ , ‘de Lerende School’, ‘21th Century Skills’ 

gevoed om met behulp van het systeemdenken het zelfstandig leergedrag c.q. 

zelfregulatie en zelfsturing te ontwikkelen.  
 

KOERSUITSPRAAK 3   

We willen onze leerlingen optimale zorg bieden binnen de ontwikkeling en de 
regelgeving van het ‘passend onderwijs’.  
 

Wat bedoelen we? 

Passend onderwijs. Er is vanuit het rijk beleid opgesteld dat veronderstelt dat 

scholen proactief handelen t.a.v. zorg op school in relatie tot het aanbieden van 

passend onderwijs. In het verleden hebben we bewezen laagdrempelige zorg te 

kunnen bieden, maar door wijziging in populatie, onderwijsbehoeften van de 

leerlingen, vakbekwaamheid van de docent, continuïteit van de organisatie zullen 

wij ons voortdurend moeten herbezinnen op onze mogelijkheden en 

onmogelijkheden. We zullen de grenzen van de zorg moeten erkennen.  

 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAE&url=http://uitgeverijbetelgeuze.com/download_center_lite/index.php?In de Klas/idk11_2007.pdf&ei=n2zPVNKGHM_7aqG1gcgN&usg=AFQjCNFQ1T3HnafFpTtlX5fTzXGqPsLCpw&bvm=bv.85076809,d.d2s&cad=rja
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Gevolgen  

Passend onderwijs is in haar volledigheid ingevoerd. We zullen op de hoogte moeten 

zijn en blijven van ‘de volgende stap’. We moeten bijtijds kunnen anticiperen op 

wijzigingen en aanpassingen binnen het wettelijk kader. Tevens zullen we het 

ondersteuningsprofiel (SOP) voortdurend moeten herformuleren met het team zodat 

het een realistisch en gedragen stuk blijft, waarin we transparant en helder onze 

(on) mogelijkheden formuleren. Het SOP ligt ter inzage op school en zal geplaatst 

worden op  www.meerdijk.nl  
 

Elk kind verdient goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Binnen het passend onderwijs volgen zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs. Het 

accent verschuift van alleen labelen van kinderen, naar kijken wat zij daadwerkelijk 

nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen. Het uitgangspunt hierbij is de 

mogelijkheden van de leerlingen. Zowel bij kinderen met leerproblemen, beperkingen, 

als bij talentvolle en hoogbegaafde leerlingen. Onze visie is dat het hiervoor belangrijk is 

om kinderen als full partner te zien; ze leren waar hun krachten liggen, maar ook wat zij 

moeilijk vinden. Meerdijk wil denken in mogelijkheden en wil talenten zien.  

Door goed te kijken naar wat er gebeurt, zien we de onderwijsbehoefte, de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. Handelen met een “open geest, open hart en 

open wil”. Op deze wijze denkend en handelend, zijn we voortdurend op weg naar 

passend onderwijs. 

 

 
Otto Scharmers Theorie U toegepast op de onderwijsbehoefte van elk kind 

 

Open geest: herkennen 

“A person does not have to be behind bars to be a prisoner. People can be prisoners 

of their own concepts and ideas. They can be slaves to their own selves.” (Maharaji) 

Of we het willen of niet, we hebben de neiging om mensen, gebeurtenissen en 

situaties, alles wat we meemaken, te categoriseren in typen en soorten: dik-dun, 

slim-dom, lelijk-mooi, aardig-onaardig aangenaam-onaangenaam, et cetera. Ons 

brein doet dit om te ordenen, in een voortdurende poging om greep te houden op 

wat er zich in onze omgeving afspeelt. Al snel ontstaat een oordeel, overtuiging of 

verwachting die in de weg kan staan omdat ze voorbijgaat aan wat een mens, een 

gebeurtenis, een situatie nog meer te zeggen heeft dan alleen wat jij hebt gezien of 

gehoord. De eerste – niet onaanzienlijke – stap naar herstel van openheid is daarom 

het opschonen van de geest. De open geest refereert aan “ons vermogen om onze 

intellectuele intelligentie (IQ) aan te boren. Dat stelt ons in staat met nieuwe ogen – 

http://www.meerdijk.nl/


15 

Schooljaarplan 2018-2019  Basisschool Meerdijk  

een frisse blik – te kijken en om te gaan met de beelden en feiten om ons heen, 

zoals die zich precies aan ons voordoen”. 

De open geest is een tegenhanger van onze innerlijke stem van (ver)oordelen. In de 

terminologie van Scharmer laten we hiermee het downloaden los, het routinematig 

handelen. Het bevragen van oude denk- en gedragspatronen en deze vergelijken 

met je oorspronkelijke motieven om leraar te worden kan weer toegang tot je 

leerlingen geven. 

  

Open hart: ervaren  

“One looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to 

those who touched our human feelings. The curriculum is so much necessary 

material, but warmth is the vital element for the growing plant and for the soul of 

the child.” (Carl Jung, Zwitserse psycholoog en psychiater en één van de 

grondleggers van de analytische psychologie) 

Een open hart wordt door Scharmer omschreven als: “Het vermogen toegang te 

krijgen tot onze emotionele intelligentie (EQ) –dus tot empathie met anderen, het 

vermogen ons af te stemmen op verschillende contexten en onszelf in anderen te 

verplaatsen”. (Scharmer, 2009). Cynisme als uiting van gebrek aan vertrouwen 

staat dit instrument in de weg. Durven voelen, kwetsbaar zijn is de uitdaging. Een 

open hart stelt ons in staat relaties op te bouwen met kinderen, dé manier om 

prestaties te bewerkstelligen. 

 

Open wil – belichamen 

“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having 

new eyes.”(Marcel Proust) 

Als laatste kwaliteit spreekt Scharmer van de open wil: “ons vermogen toegang te 

krijgen tot ons authentieke zelf, ons ware doel. Dit soort intelligentie wordt ook wel 

spirituele intelligentie of intentie genoemd en heeft van doen met het fundamentele 

gebeuren van loslaten (van vooringenomenheden) én laten komen (van wat zich in 

de toekomst laat zien)” (Scharmer, 2009, p.74). Je voelt je klaar om te handelen in 

overeenstemming met wat op dat moment nodig is of in de situatie wordt gevraagd. 

Om daar te geraken, is het nodig je over een drempel van angst heen te zetten. 

De hier bedoelde kwaliteit is misschien wel het moeilijkst te begrijpen: het verstaan van 

de werkelijkheid die zich aandient en handelen in overeenstemming daarmee. Maar zo 

vreemd is het eigenlijk niet. We spreken ook over intuïtie en leraren kunnen iets ‘aan 

zien komen’. Het is het goede gevoel van midden in een situatie staan, midden in je werk 

staan, er een onderdeel van vormen, deel zijn van de flow van gebeurtenissen. Je bent 

dan ook gevoelig voor wat er gaat komen of kan gaan komen. Het spreekt dat ‘ervaring’ 

hier wel helpt, maar ook weer niet iedere leraar heeft eerst jaren ervaring nodig. Het is 

ook een kwestie van ervoor open kunnen staan. 

Scharmer illustreert dit aan de hand van een citaat van Michelangelo bij de creatie van 

zijn fameuze sculptuur David. Deze zou hebben gezegd: “David was al in de steen. Ik 

hoefde alleen maar alles weg te hakken dat niet David was.” De gave om David te zien 

waar anderen alleen steen zien, is wat Michelangelo een geweldige kunstenaar maakte, 

aldus Scharmer. 

 

In het schooljaar 2018-2019 willen we verdieping bewerkstelligen in het omgaan 

met verschillen. Leerlingen met beperkingen, talentvolle– en hoogbegaafde 

leerlingen tellen allemaal mee. Leerlingen zijn verschillend. Ze zijn niet alleen maar 

meer of minder intelligent. Door in het onderwijs een beroep te doen op alle 

intelligenties, kunnen kinderen zich breed ontwikkelen. We passen de didactische 

structuren/coöperatieve leerstrategieën toe waarmee we Meervoudige Intelligentie in ons 

onderwijs integreren. Zo krijgen de leerlingen de kans hun sterke kanten te benutten en 

minder sterke kanten verder te ontwikkelen. Vanuit Meervoudige intelligentie (MI) vragen 

we niet langer: "Hoe knap ben jij?" Maar vragen we: "Hoe ben jij knap?".  

We creëren op deze wijze een dubbele opbrengst: Een harmonische groei van elke 

leerling in het leerproces en een garantie voor hogere leeropbrengsten van alle 
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leerlingen. Het werken met Meervoudige intelligentie sluit naadloos aan bij 

ontwikkelingen als Opbrengstgericht Werken en in het kader van Passend Onderwijs het 

Handelingsgericht Werken. Door met een “open geest, open hart en open wil” te 

handelen en te denken, is Passend Onderwijs nabij.  

 

Passend Onderwijs gaat uit van basisondersteuning voor alle leerlingen. Tot de 

basisondersteuning behoren onder andere het afstemmen van het 

onderwijsprogramma en leerlijnen op leerlingen met een meer of minder dan de 

gemiddelde intelligentie. Ook het aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie 

worden gerekend tot de basisondersteuning. Zowel op het gebied van 

(hoog)begaafdheid als dyscalculie zijn in het schooljaar 2017-2018 acties 

ondernomen zoals bijscholing en doorontwikkeling onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafden. 

 

In het kader van ‘Hoogebegaafdheid Leerrijk!’ en ‘Hoogbegaafdheid Meerdijk’ worden 

leerlingen met behulp van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) 

gescreend. Elke school van Leerrijk! heeft een Talentcoördinator met de taak om de 

kennisontwikkeling over (hoog)begaafdheid binnen de school te stimuleren. Jaarlijks 

worden er vier bijeenkomsten gepland met talentcoördinatoren, waar relevante thema’s 

worden besproken en sprekers aanwezig zijn. 

Meerdijk blijft werken met ‘onderzoekersgroepen’. Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 

8 komen wekelijks een uur bij elkaar. Hoogbegaafde leerlingen krijgen in de 

onderzoekersgroep een extra mogelijkheid om in contact te komen met ‘peers en 

ontwikkelingsgelijken’. 

De leerstof omvat: 

•     Leren leren (doorzetten / plannen en studievaardigheden); 

•     Leren denken (creatief, kritisch en analytisch denken / reflecteren op    

      sterke en zwakke kanten); 

•     Leren leven (samenwerken en presenteren / zelfvertrouwen hebben). 

 
Naast verrijking in de groep en verrijking op de eigen school is er een derde niveau van 

verrijking voor de getalenteerde leerling gerealiseerd, waarbij elk niveau hoger steeds 

een kleinere groep kinderen betreft. De bovenschoolse plusklas genaamd ‘Breinrijk! 

Leerrijk!’ is ingericht voor leerlingen vanaf groepen 5. Voor het leerstofaanbod voor 

leerlingen uit groep 8 zijn contacten gelegd met het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen 

van groep 8 gaan gebruik maken van een aantal dagdelen met een speciaal ontwikkeld 

programma op het Dr. Mollercollege te Waalwijk, de groep 8+. 

 

Met betrekking tot dyscalculie is in het schooljaar 2016-2017 een dyscalculieprotocol 

opgesteld en in 2017-2018 geïmplementeerd. Hiermee wil de school voorzien in een 

aanbod voor leerlingen met dyscalculie. Leerkrachten leren leerlingen te signaleren met 

dyscalculie en leerlingen met rekenproblemen en vervolgens de ondersteunende 

middelen en aanpakken in te zetten. 

 

KOERSUITSPRAAK 4 

We willen dat kwaliteitszorg het leren zichtbaar maakt op elk niveau.   
 
Wat bedoelen we? 

Kwaliteitszorg stelt de volgende vragen: 

1. Doet de school de goede dingen? 

2. Doet de school de dingen goed? 

3. Hoe weet de school dat? 

4. Vinden anderen dat ook? 

5. Wat doet de school met die wetenschap? 
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We willen dat leren zichtbaar is. Is het leergedrag van de leerlingen zichtbaar voor 

de leraar? Kunnen we het leren dusdanig zichtbaar maken dat de leerlingen een 

leven lang leren of zelfregulerend leren? 

Het gaat om het referentiekader in het denken over effecten en gevolgen van wat er 

gebeurt op school.  

Basis is het primaire proces. Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle 

beleidsterreinen van de school, maar hoort haar basis te hebben in het primaire 

proces: het onderwijs. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen 

van de leraren en – vooral - voor het leren van de leerlingen is de basis van 

kwaliteitszorg. Voortbouwend op deze basis, richt kwaliteitszorg zich op alle 

beleidsterreinen en de samenhang daartussen. Dat is een zaak van alle 

geledingen in de school: docenten, ouders, leerlingen, schoolleiding en bestuur. 

Kwaliteitszorg is ook in dat opzicht integraal: het is van iedereen. 

 

Gevolgen: 

Dit betekent dat we systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’.  

‘Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn geen opgelegde voorwaarden, maar moeten in het 

onderwijsproces intrinsiek aanwezige krachten worden in elke vezel van dat 

onderwijs’ (Van den Bossche, 1998-1999, p. 16). Kwaliteit begint met ambitie. Het 

gezamenlijke verlangen om een bepaalde kwaliteit neer te zetten. Kwaliteit gaat 

vervolgens om hoe je erin slaagt die ambitie waar te maken. Dat is dus waar 

kwaliteitszorg zich op richt: zorgen dat ambitie werkelijkheid wordt. Door 

kwaliteitszorg in te richten vanuit het perspectief; succes zichtbaar maken, wordt 

kwaliteitszorg uit de sfeer van ‘voldoen’ en ‘vinken’ gehaald. Draagt kwaliteitszorg 

bij aan een cultuur van willen weten en ‘vonken’. 

We onderzoeken, met behulp van adequate instrumenten of dat ook werkelijk zo is 

en we checken dat niet alleen bij onszelf maar ook bij anderen. Met behulp van een 

heldere beleidscyclus (planning- en control-cyclus) zorgen wij dat de school de 

goede dingen blijft doen en die waar mogelijk nog verbetert. En we vertellen over 

wat we doen: hoe het onderwijs er uit ziet en wat de school doet om de kwaliteit 

verder te verbeteren. De verantwoordelijkheid ligt primair bij iedereen in de school. 
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In het schooljaar 2018-2019 zetten we in op: 

1. Een kwaliteitsagenda, die gebaseerd is op de cyclus plan-do-study/check-act, waarbij 

de borging extra aandacht behoeft.  

2. Het systematisch verzamelen van data om groei zichtbaar te maken.  

3. Visieontwikkeling ten aanzien van opbrengstgericht en datagestuurd onderwijs.  

 

Kwaliteitszorg kan alleen gerealiseerd worden als op de school een passende cultuur 

is ontwikkeld. Er is een cultuur nodig die wordt gekenmerkt door voortdurende 

aandacht voor kwaliteitsverbetering, voor reflectie en ontwikkeling, een cultuur 

waarin de zorg voor kwaliteit een zorg is voor allen. De reflecterende, 

onderzoekende houding is de spil naar het zichtbaar maken van leren en het 

verbeteren en verdiepen hiervan.  

We weten dat we als school kwaliteitszorg kunnen onderhouden door gebruik te 

maken van bewezen methodieken en onderwijsprincipes. Hierbij willen we een 

actueel methodeaanbod inzetten. Met de methode BLINK Wereld geïntegreerd voor 

wereld-oriënterende vakken zijn we in het schooljaar 2017-2018 gestart. Tevens is 

er een keuze gemaakt voor een methode 

voor taal- en spellingonderwijs namelijk: 

Taal Actief. 

We houden het handelingsrepertoire en 

kennisbasis van het team op niveau door in 

te zetten op vakmanschap op zowel 

individueel als op teamniveau. Aan de hand 

van het sturingsinstrument ‘Spiegel jezelf 

en vergroot je bewustzijn’ (M. Megens, 

2017) wordt ingezet op het reflectieve 

vermogen van de individuele leerkracht ten 

behoeve van de ontwikkeling van 

‘zelfregulatie en zelfsturing’ van leerling en 

leerkracht. We maken dus onderscheid 

tussen materiaal, methodiek en 

vakmanschap.  

 

Het uitvoeren van zelfevaluatie is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem 

in het onderwijs. Het groeiende belang van zelfevaluaties 

– als instrument voor schoolontwikkeling én verantwoording – maakt het nodig 

te investeren in het vergroten van de kennisbasis omtrent het uitvoeren van 

zelfevaluaties en in de professionalisering van onze school inzake zelfevaluatie.  

Door het instrument, dat Integraal vervangt, effectief in te zetten, hopen we tegemoet te 

komen aan de eisen, die kwaliteitszorg vraagt.  

 

De zelfevaluatie en het geheel aan kwaliteitszorg zal voor Basisschool Meerdijk  

effectief zijn als het beleidsvoerend vermogen helder, inzichtelijk en voelbaar in de 

praktijk is. Het systematisch en cyclisch proces zal een continue verbetering nastreven 

door het hanteren van de PDCA cyclus; plan-do-study/check-act met de opdracht het 

borgen een vaste plaats te geven.  

De trajecten ‘De Lerende School’  en ‘Autopoiesis’  blijven helpend bij het 

ontwikkelen van een professionele leergemeenschap, die op leren gericht is en een 

kwaliteitscultuur realiseert. 
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KOERSUITSPRAAK 5  

Wij werken bewust en zichtbaar aan het vergroten van de samenhang binnen 

alle niveaus van de organisatie teneinde een professionele leergemeenschap 

te realiseren  

 

Wat bedoelen wij? 

Peter Senge benoemt de vijf disciplines die onontbeerlijk zijn voor de lerende 

organisatie:  

 gezamenlijke visie en persoonlijk 

meesterschap zorgen voor aspiratie 

en betrokkenheid 

 teamleren en mentale modellen 

zorgen voor open communicatie en 

samenwerking  

 systeemdenken draagt bij aan het 

beter begrijpen van onze complexe 

werkelijkheid.  

 

 

Aspiratie: focus richten op ontwikkeling van een duidelijk en heldere visie en missie 

op individueel niveau en in de verschillende lagen van de organisatie. Wat willen we 

zelf (persoonlijk meesterschap) en samen ( gezamenlijke visie). 

Generatieve conversatie: we vergroten ons reflectief vermogen en doeltreffende 

communicatie ook gericht op de volgende generaties. (mentale modellen en 

teamleren). Het begrijpen van complexiteit vraagt perspectieven en vaardigheden te 

ontwikkelen om systematische relaties te zien en te kunnen beïnvloeden 

(systeemdenken). 

Belangrijke systeem-denkvaardigheden zijn volgens Senge: 

1.Zie de onderlinge verbanden in plaats van losstaande zaken, kijk naar de 

processen in plaats van momentopnamen. 

2.Vermijd het zoeken naar zondebokken. 

3.Maak onderscheid tussen detailcomplexiteit (veel variabelen) en dynamische 

complexiteit (oorzaak en gevolg liggen in ruimte ver van elkaar). 

4.Concentreer je op terreinen met een sterke strategische hefboomkracht. "Het 

aanpakken van een moeilijk probleem is vaak een kwestie van het juiste 

aangrijpingspunt, waar we - met minimale inspanning - een aanzienlijke en 

duurzame verbetering kunnen bewerkstelligen." 

5.Vermijd symptoombestrijding. 

 

In het schooljaar 2018-2019 richten wij ons op diepgang en samenhang. “If you 

want to think about something, you should think about everything”. (Jay Forrester)  

Gedurende het schooljaar zal er continu aandacht zijn voor het lerende systeem.  

We zullen ons bewust zijn van het oncontroleerbare.  

De infrastructuur van de innovatie vraagt om vertraging zodat wij de reflecterende 

houding kunnen inzetten met als doel de verdieping in te zetten t.b.v. verbetering 

van ons onderwijs. De visualisering van onze visie en onze ‘reis’ zal plaatsvinden 

tijdens teambijeenkomsten, bijeenkomsten met MR, OR, Leerlingenraad en de 

bijeenkomsten in het kader van ‘Autopoiesis, perspectief op duurzaam, betekenisvol 

onderwijs’ waaraan vier tot vijf scholen van Leerrijk! deelnemen. De 

innovatiewand/innovatieboom zal de route en alle ontwikkelingen zichtbaar maken. 

In onderstaande mindscape ‘Schoolplan 2015-2019 Basisschool Meerdijk’ is het 

schooljaar 2018-2019 gekenmerkt met ‘reflectie en tools’, waarmee het Leren Leren 

verdiept wordt. 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAE&url=http://uitgeverijbetelgeuze.com/download_center_lite/index.php?In de Klas/idk11_2007.pdf&ei=n2zPVNKGHM_7aqG1gcgN&usg=AFQjCNFQ1T3HnafFpTtlX5fTzXGqPsLCpw&bvm=bv.85076809,d.d2s&cad=rja
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HOOFDSTUK 3  

BELEIDSVOORNEMENS 

 

De beschrijvingen bij de koersuitspraken geven aan dat onze school een 

reflectiegestuurde schoolontwikkeling wil verwezenlijken in een onderzoekende, 

activerende cultuur. We beschrijven in de koersuitspraken de overwegingen, doelen 

en gevolgen horende bij de volgende terreinen: 

het onderwijsleerproces, de schoolcultuur, de leeromgeving en kwaliteitszorg. 

 

Koersuitspraak 1 

Uitwerking van de kernwaarden en missiebegrippen in de vorm van een collectieve 

ambitie continueren. 

 

We willen een schoolcultuur ontwikkelen waarin de kernwaarden tot optimale 

wasdom uitgroeien en zij het fundament zijn van onze visie op ‘leren, leren een 

leven lang’.  

 
Wat is de strategische koers?  

 Wij vergroten doelgericht werken vanuit de kernwaarden ‘samenwerking’ en ‘respect’  

in schooljaar 2018-2019.   

mindscape Schoolplan 2015-2019 Basisschool Meerdijk 
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 Wij vergroten de vaardigheden m.b.t. samenwerkend leren m.b.v. de inzet van 

didactische structuren voortkomend uit coöperatief leren en het werken met 

Meervoudige Intelligentie.  

 We bouwen aan een infrastructuur waarin we voortdurend reflecteren op ‘leren, leren 

een leven lang’. De innovatiewand en innovatieboom zijn hierin belangrijke 

communicatiemiddelen en dragers van informatie voor leerling, leraar en ouder. 

Er zijn tien ‘flits/bouwvergaderingen’ en negen teambijeenkomsten gepland, waarbij 

we stilstaan bij de innovatiewand/innovatieboom en de ontwikkelingen binnen de 

school. 

We delen de verantwoordelijkheid door ‘unitleiders/bouwcoördinatoren’ de 

flits/bouwvergaderingen voor te zitten en hen te laten participeren in de 

voorbereiding van de teambijeenkomsten. 

 We ontwikkelen de professionele leergemeenschap aan de hand van de kernwaarde 

‘samenwerken’ door ‘leren van en met elkaar’ te organiseren. 

 We nemen initiatieven het samenwerken op elk niveau en met de verschillende 

geledingen gestalte te geven. 

 We besteden extra aandacht aan de in 2017-2018 herziene schoolregels in 

samenhang met het door-ontwikkelen van het beleidsplan Sociale Veiligheid. 

 Met het continueren van de Kanjertraining en het toevoegen van de Kanjerlessen aan 

het curriculum wordt de kernwaarde ‘respect’ nadrukkelijk belicht. 

 

Koersuitspraak 2 
We willen het perspectief op duurzaam en betekenisvol onderwijs casu quo boeiend 

onderwijs ontwikkelen. 

 

Wij willen het autopoietisch leerproces verdiepen, zodat we kinderen kunnen begeleiden 

in het duurzaam handelen in de toekomst. 

 

Wat is de strategische koers? 

 We zetten het toepassen van systeemdenken voort m.b.v. het aanbieden van een 

aantal “tools” om samenhang te kunnen begrijpen, te verwoorden en te visualiseren. 

Deze tools zijn o.a.: woordspinnen, de gedragspatroongrafiek, relatiecirkel, causale 

lussen, de ijsberg. 

 We gaan in dialoog met dhr. G. Geisen; zelfstandig ondernemer gespecialiseerd in 

innovatie en organisatieontwikkeling. Schrijver van “Autopoiesis” en “De kunst van 

het denken”. 

 We verbinden het traject ‘Autopoiesis’ Netwerk Leerrijk, het traject ‘De Lerende 

School’, het ‘Netwerk Boeiend Onderwijs 2032’ met de schoolontwikkeling. 

 We willen activerend onderwijs binnen onze organisatie, waarbij leerlingen 

samenwerken, probleemoplossend denken, creatief denken, een zelfregulerend 

vermogen hebben, vaardig zijn in mondelinge en schriftelijke communicatie, 

kennis hebben van ondernemerschap, een initiatiefrijke houding hebben, een 

nieuwsgierige en onderzoekende houding hebben, de integratie van ICT 

begrijpen en de kennisconstructie mede vormgeven. Dit vraagt ook een 

activerende, onderzoekende houding van leraar, die de durf heeft de dingen 

anders vast te houden. 

 We blijven “Kunst in Leren” ontwikkelen door de kunstvakken uitdrukkelijk te 

betrekken in ons onderwijs. Met name het traject Cultuurloper geeft ons de kans 

cultuureducatie te integreren in het concept Boeiend Onderwijs. Hiermee willen 

we het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen van de leerling 

vergroten. 

 We leggen de focus op verdieping van ons leren en dat van de leerling door 

vooral de reflecterende houding te ontwikkelen. We stellen ons de vraag of er 

sprake is van een ‘maakcultuur’ of een ‘leercultuur’ binnen de school. 

 Wij ontwikkelen visie op de inrichting van de leeromgeving met het oog op de 

bevordering van de talentontwikkeling en de ontwikkeling van de brede 

vaardigheden.  
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 Leerkrachten nemen initiatieven om de leeromgeving te verrijken.  

 

Koersuitspraak 3  
We willen onze leerlingen optimale zorg bieden binnen de ontwikkeling en de 

regelgeving van het ‘passend onderwijs’. 

 

Handelen met een “open geest, open hart en open wil”. Op deze wijze denkend en 

handelend, zijn we op weg naar passend onderwijs. 

 

Wat is de strategische koers?  

 We willen het werken met een open geest, open hart en open wil ontwikkelen. 

De open geest stelt ons in staat met nieuwe ogen – een frisse blik – te kijken en om 

te gaan met de beelden en feiten om ons heen, zoals die zich precies aan ons 

voordoen. Een open hart geeft ons het vermogen ons af te stemmen op verschillende 

contexten en onszelf in anderen te verplaatsen. Een open hart stelt ons in staat 

relaties op te bouwen met kinderen, dé manier om prestaties te bewerkstelligen. Een 

open wil leert ons de werkelijkheid, die zich aandient te verstaan en we leren te 

handelen in overeenstemming daarmee.  

 Passend handelen en een passend ‘zijn’ om professioneel om te gaan met verschillen 

door optimaal gebruik van groepsplannen. 

 We willen het doelgericht werken stimuleren door de analyse- en trendvaardigheden 

te vergroten. 

 We willen dat vertrouwen in jezelf en de ander een cruciale rol speelt in het 

onderwijsleerproces. 

 We willen talenten en kwaliteiten van leerkracht en het systeem inzetten om te 

werken aan talentontwikkeling van de leerling. 

 We willen dat leraren denken in kansen en mogelijkheden. 

 We willen voldoen aan de basisondersteuning, die elke school moet kunnen bieden en 

blijven in het schooljaar 2018-2019 beleid ontwikkelen op (hoog)begaafdheid en 

dyscalculie.  

 
Koersuitspraak 4 
We willen dat kwaliteitszorg het leren zichtbaar maakt op elk niveau.  
 

Kwaliteitszorg kan alleen gerealiseerd worden als op de school 

een passende cultuur is ontwikkeld. Er is een cultuur nodig die 

wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor 

kwaliteitsverbetering, voor reflectie en ontwikkeling, een 

cultuur waarin de zorg voor kwaliteit een zorg is voor allen. 

De reflecterende, onderzoekende houding is de spil naar het 

zichtbaar maken van leren en het verbeteren en verdiepen 

hiervan.  

 

Wat is de strategische koers? 

 Het werken met een kwaliteitsagenda die gebaseerd is op 

de PDS/CA cyclus. 

 Visieontwikkeling ten aanzien van opbrengstgericht en 

datagestuurd onderwijs.  

 Het systematisch verzamelen van data om groei zichtbaar te maken. 

 Wij vergroten analyse- en trendvaardigheden van leerkrachten.  

 Wij bevorderen uitbreiding van kennis over leerlijnen.  

 We bouwen aan een infrastructuur waarin leraren voortdurend werken aan hun 

bekwaamheidsontwikkeling. 

 Wij bevorderen dat teamleden hun talenten ontwikkelen en inzetten in het kader van 

teamleren.  

 Wij investeren in de kwaliteit van onze communicatie met elkaar.  
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 Wij ontwikkelen op basis van evalueerbare doelen. Dat geldt op schoolniveau, op het 

niveau van de leerkrachten en op het niveau van de leerling.  

 Wij zetten instrumenten in om leren en het verduurzamen hiervan zichtbaar te maken 

(ParnasSys, observatiesystemen, instrument dat Integraal gaat vervangen)  

 Wij ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om de effecten van onze initiatieven 

te onderzoeken. (Reflecteren en hanteren van Feedback, Feed up, Feed forward) 

 Alle teamleden leggen hun bekwaamheidsontwikkeling vast in een 

bekwaamheidsdossier, waarin de afspraken staan over de persoonlijke 

ontwikkeling van de leerkracht. Hierbij worden de bekwaamheidseisen als 

leidraad gebruikt met als doel het op peil houden van de professionaliteit van de 

leerkrachten. 

 
Koersuitspraak 5  
Wij werken bewust en zichtbaar aan het vergroten van de samenhang binnen alle 

niveaus van de organisatie teneinde een professionele leergemeenschap te 

realiseren. 

 

We richten ons op de ontwikkeling van een duidelijke en heldere visie en missie op 

individueel niveau en in de verschillende lagen van de organisatie. Wat willen we 

zelf (persoonlijk meesterschap) en samen (gezamenlijke visie). 

We vergroten ons reflectief vermogen en doeltreffende communicatie ook gericht op 

de volgende generaties (mentale modellen en teamleren). Het begrijpen van 

complexiteit vraagt perspectieven en vaardigheden te ontwikkelen om 

systematische relaties te zien en te kunnen beïnvloeden (systeemdenken). 

 

Wat is de strategische koers? 

 De systeem-denkvaardigheden ontwikkelen. 

 Het ontwikkelen van de interpersoonlijke capaciteit zodat het samen leren en 

samenwerken vanuit gedeelde opvattingen betreffende leren en onderwijs een 

gebruikelijke uitwisseling van ‘leren leren’ wordt. 

De reflectieve dialoog tussen de professionals over hun handelen in de praktijk is 

het voertuig in deze collectieve leerprocessen. We stellen ons werk 

en functioneren in de klas open voor collega’s, zodat mogelijkheden ontstaan 

voor onderzoek en reflectie met elkaar. 

 Het ontwikkelen van de organisatorische capaciteit, de infrastructuur van 

innovatie. 

 Een cultuur tot stand brengen waarin leren vanzelfsprekend is, voor ieder 

afzonderlijk en vooral gezamenlijk. 

 De schoolleider profileert zich als cultuurbouwer, educator en architect. 
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HOOFDSTUK 4   

VERPLICHTE ACTIVITEITEN 

 
Terrein Jaar Activiteit 

Onderwijs 2 jaarlijks  Het maken van trendanalyses, het trekken van conclusies 
daaruit en het formuleren van acties ten aanzien van de 
“zorgcijfers” en de toetsresultaten. 

Organisatie Jaarlijks, 
mei 

Samenstellen (met het team) schooljaarplan.  

Organisatie Jaarlijks, 
oktober 

Samenstellen schooljaarverslag op basis van teamevaluatie. 

Organisatie Jaarlijks, 
mei 

Actualiseren en inzenden schoolgids voor 1-8-2019.  

Organisatie Jaarlijks, 
september 

Bespreken (jaar-)plan van aanpak ARBO in team en MR  

Organisatie 2 jaarlijks  
september, 
maart 

Uitvoeren ontruimingsplan + nabespreking.  

Organisatie Jaarlijks 
februari 

Leerling-, ouder- en personeelstevredenheidspeiling  
Leerrijk! onderzoekt instrumenten, waarmee  

Organisatie jaarlijks 
februari 

Uitzetten van Zelfevaluatievragenlijst medewerkers, auditoren, 
inspectie 

Organisatie ARBO 
september 
2019 

QuickScan ARBOmeester 2 
(2017-2018; RI&E is afgenomen) 

Personeel Jaarlijks 
maart/april 

Houden ontwikkelgesprek/functioneringsgesprek / 
beoordelingsgesprek 

Personeel Jaarlijks 
juni/juli 

Uitwerking taakbeleid 

Beheer Jaarlijks, 
november 

Jaarbegroting vaststellen 

Beheer Jaarlijks, 
jan-feb 

Toelichten jaarbegroting aan personeel en MR  

Beheer Jaarlijks, 
juni  

Actualiseren meerjarenbegrotingen 

Beheer Jaarlijks, 
september 

Toelichten meerjarenplanningen aan personeel en MR 

Beheer Jaarlijks, 

april 

Toelichten jaarresultaten aan personeel en MR 

Beheer Jaarlijks, 

november 

Onderhoudsplanning actualiseren (met Dyade VG) 
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HOOFDSTUK 5  

VAKMANSCHAP: TEAMLEREN EN PROFESSIONALISERING 

 

Activiteit Deelnemers Kosten 

Cultuureducatie met Kwaliteit; 
1 bijeenkomst 

Team 

 

subsidie 

Autopoiesis Meerdijk; 
2 bijeenkomsten 

Directie en 

unitleiders/bouwcoördinatoren 

€ 1500,- 

Autopoiesis Pilotscholen; 
5 bijeenkomsten 
17 september 2018, 20 november 2018, 
16 januari 2019, 
21 maart 2019, 20 mei 2019 

Kernteam; M. Megens, N. 

Lebens, leerkracht x 

€ 1500,- 

Autopoiesis Netwerk 2032 
5 bijeenkomsten 
26 september 2018, 12 december 2018, 
6 februari 2019, 27 maart 2019, 6 juni 
2019 

M. Beaard, L van der Geer, 

S. Laros 

€ 1425,- 

Autopoiesis Ontmoeting 

leerkrachten 
16 januari 2019 

Team €0200,- 

 

De Lerende School 

4 bijeenkomsten 
22 oktober 2018, 17 december 2018, 25 
maart 2019, 17 juni 2019 

N. Lebens, M. Megens € 0400,- 

Taalontwikkeling Kleuters M. Mandemakers, Y. Haertlein € 0790,- 

Nationaal Media Coach 
20 november 2018 

S. Laros € 0170,- 

Cursus Hoogsensitiviteit M. Maas € 0395,- 

SWV Masterclass 

4 bijeenkomsten 

Individuele deelname X 

 

Kanjertraining Licentie  Individuele scholing indien 

mogelijk: M. Mandemakers, M. 

Maas, S. Laros 

€ 1500,- 

ICT; Sharepoint 

 

Team x 

ICT; Snappet 3.0 Individuele training (digitaal) 

Groep 4 tot en met 8 

x 

Conferentiemiddagen 
22 mei 2019/19 juni 2019  

Team € 0250,- 

Teambuilding  
5 juli 2019 

Team € 0300, - 

BHV cursus 2 personen € 0250,- 

BHV basis/herhaling 7 personen R. Groeneveld (€56,-), P. 

Soethout, M. v Beijnen, K. 

Gillis, M Maas, L. van der Geer, 

T. Pijnenburg 

€ 0700,- 

EHBO T. Pijnenburg € 0075,- 

VCP N. Lebens, M. Maas € 0300,- 

Leerrijkdag 
20 februari 2019 

Team  

  

Totaal kosten €09.755,- 
Totaal beschikbaar (scholing + begeleiding) kalenderjaar 2018 
Schooljaar 2018-2019 

€12.000, 

 


