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INLEIDING  

Voor u ligt het schoolplan 2015-2019 van Basisschool Meerdijk te Waalwijk. 

Het schoolplan 2015-2019 is een beleidsdocument en beschrijft welke keuzen we 

hebben gemaakt voor de schoolplanperiode 2015-2019. 

Het is opgesteld binnen de kaders van het stichtingsplan c.q. koersplan van ons 

bestuur. Op basis daarvan zijn de specifieke koersuitspraken voor onze school 

bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de 

omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school.  

Het schoolplan geeft in grote lijnen weer hoe onze school zich verder denkt te gaan 

ontwikkelen, uitgaande van onze visie op onderwijs die daarvoor de richting 

aangeeft. Met behulp van dit plan willen we die ontwikkeling vorm geven, zonder 

dat dit plan een blauwdruk levert en/of een keurslijf gaat worden.  

Het moet ook een werkdocument gaan worden dat leeft bij de betrokkenen.  

Een document dat regelmatig geraadpleegd wordt en dat ook tussentijds en jaarlijks 

gebruikt gaat worden voor evaluaties. Een duidelijk routeboek, zodat voor alle 

betrokkenen helder is welke richting de school op wil en hoe wij dat in grote lijnen 

op termijn denken te bereiken.  

Beschrijvingen van afspraken, ontwikkelingen, procedures blijven in ontwikkeling en 

zullen dat in feite altijd blijven omdat nieuwe inzichten, afspraken en/of activiteiten 

daarin steeds zullen worden opgenomen op het moment dat een en ander 

daadwerkelijk in onze organisatie is geïncorporeerd. Soms verdwijnen daardoor 

andere beschrijvingen van gedrag, afspraken, procedures en/of activiteiten. In dit 

plan zullen dus vooral beleidsvoornemens, weggezet in een tijdpad van vier jaar en 

gerelateerd aan onze visie op onderwijs, worden verwoord.  

Naast dat het schoolplan 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. Meerdijk wil 

onderwijs van goede kwaliteit realiseren. Dit vraagt om als systeem te fungeren, 

een systeem waarin de lerende organisatie vormgegeven wordt. 

Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan 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. 

 

Akkoord: 

Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. 05-06-2015  

Mevr. M-A Megens; directeur  

 

De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. 01-07-2015 

Dhr. Kempff; voorzitter van de MR.  

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. 01-07-2015  

Dhr. J Leijtens, voorzitter van het College van Bestuur van Leerrijk! 
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DE BASIS VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONZE SCHOOL1 

 
De piramide van Kim 
 

In dit schoolplan2 wordt, op basis van de kennis van dit moment, de gewenste 

ontwikkeling van Basisschool Meerdijk voor de komende periode beschreven. In een 

zodanig lange periode kunnen zich echter zaken voordoen die nu niet te voorzien 

zijn maar die toch van invloed kunnen zijn op de nu gemaakte plannen en die dus 

ook tot aanpassingen kunnen leiden. 

 

Hoe de toekomst eruitziet, weten we nu niet. Ontwikkelingen zullen zich 

ongetwijfeld aandienen maar zijn niet allemaal van even groot belang voor de 

school. Bij de beoordeling daarvan moet er echter een “meetpunt” zijn op basis 

waarvan toetsing plaats kan vinden. 

 

De piramide van Kim brengt dit op zeer bruikbare wijze in beeld: 

 

 
 

 

Ontwikkelingen, zowel interne als externe, vragen een afweging en een reactie. 

Voor de schoolontwikkeling is het van belang om niet meteen in de top van de 

piramide “bezig te gaan” maar juist te toetsen of de onderhavige ontwikkeling past 

bij “de bodem van de piramide”, daar waar kernwaarden en missie beschreven zijn.  

 

De kernwaarden en missie zijn gezamenlijk (schoolteams, ouders, bestuur van 

Leerrijk!) vastgesteld en gelden daarmee voor alle Leerrijk! scholen. De manier 

waarop basisschool Meerdijk vormgeeft aan deze kernwaarden en missie geven we 

in dit schoolplan aan. 

 

 

 

 

                                                
1 Voor een verdere uiteenzetting ter zake verwijzen we naar bijlage 1 
2 Een toelichting op de plancyclus wordt in bijlage 2 gegeven 
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Kernwaarden, missie en organisatiefilosofie van Leerrijk!  
Onderstaand worden genoemde begrippen kort weergegeven. Voor uitwerking op 

stichtingsniveau verwijzen we naar het stichtingsplan, de uitwerking op 

schoolniveau wordt in de volgende paragraaf van dit schoolplan weergegeven. 

 

De kernwaarden. 

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” 

 

De missie. 

Wij willen een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving bieden waar 

kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. 

 

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

en ook van de wereld wordt geleerd. 

 

Wij willen op basis van onze identiteit een actieve bijdrage leveren 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 

proberen dat in zo groot mogelijk onderlinge verbinding te realiseren. 

  

De(ontwikkelings-)richting wordt als collectieve ambitie bepaald, er is daarbij ruimte 

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

keuzes en acties. 

 

Leiderschap dient 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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BASISSCHOOL MEERDIJK 

 
School en omgeving 
Basisschool Meerdijk is gestart op 1 augustus 1979 en de officiële openingsdatum 

was 20 juni 1980. Het schoolgebouw bestaat uit 8 groepslokalen en 2 

onderwijspleinen. De speelzaal is bestemd voor de kinderen uit de groepen 1 en 2. 

De lokalen van groep 5 tot en met 8 hebben een extra ruimte, die wij de 

"woonkamer" noemen. Hier trekken de kinderen zich terug om een boek te lezen,  

te werken met de computer of hun taken zelfstandig te verwerken. Er is een ruime 

speelplaats met enkele speeltoestellen. De kleuters hebben een aparte speelplaats 

aan hun eigen zijde van het gebouw. 

 

 
Het gebouw ligt in wijk Meerdijk in het zuidoosten van Waalwijk. 

De wijk Meerdijk telt 3170 inwoners. Waalwijk was het hart van de Langstraat, dat 

eeuwenlang het centrum vormde van de Nederlandse schoen- en lederproductie. De 

Langstraat was oorspronkelijk een dijk die van oost naar west door een moerassig 

landschap liep dat zich bevond tussen de Maas en de hoger gelegen Brabantse 

zandgronden. Meerdijk is een woonwijk in een groene omgeving nabij de Loonse en 

Drunense duinen. Er staan veel vrijstaande woningen. Er zijn op basisschool 

Meerdijk weinig tot geen allochtone leerlingen. Derhalve heeft de weging van de 

kinderen nauwelijks effect op de formatie en de inkomsten van de school. In de wijk 

is ook het Zilverlicht gevestigd, een speciale school voor basisonderwijs en een 

protestants christelijke school de Juliana van Stolbergschool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school ressorteert samen met vijftien andere basisscholen onder Stichting Leerrijk!, 

een stichting voor Primair Onderwijs in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk.  

Binnen de school heerst het adagium “Samen, je eigen weg”! 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Map_-_NL_-_Waalwijk_-_Wijk_00_Waalwijk_-_Buurt_07_Meerdijk.svg
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ZO ZIEN WE DAT OP BASISSCHOOL MEERDIJK 

 
Wat voor school willen wij zijn?  
 

Het onderwijs heeft steeds meer te maken met een omgeving die sneller dan ooit 

verandert. Voortdurend worden er nieuwe eisen gesteld aan scholen en aan de mensen 

die er werken. De hoofdfuncties van iedere school zijn 

kwalificeren en socialiseren. Kinderen voorbereiden op 

vervolgonderwijs en later op arbeid. Kinderen leren om te 

gaan met de consequenties van een verschuiving van het 

industriële tijdperk naar een tijdperk, waarin 

kenniseconomie- informatie-gestuurd, wereldwijd 

verbindend leidraad wordt. Kinderen voorbereiden op 

deelname aan de samenleving door hen het leerproces te 

laten doorlopen dat gericht is op het aangaan van een diepe verbinding met leerstof, 

jezelf, de ander en de omgeving vanuit zoveel mogelijk perspectieven. Eén van de 

belangrijkste vaardigheden is: het vermogen om de goede vragen te stellen.  

 

Op welke manier geeft Basisschool Meerdijk invulling aan het realiseren van haar 

kerntaak in een snel veranderende wereld? Is de kerntaak van elke lerende school het 

vormgeven van boeiend onderwijs, dat past in deze tijd en voorbereidt op komende 

tijd? Wat doet ertoe in onze school? Hoe leren we doen, wat ertoe doet?  

 

We stellen ons de vragen: “Wat voor een school willen wij zijn?” “Wat willen wij op onze 

school creëren?” “Wat vinden wij de moeite waard?”  

Visieontwikkeling is een voortdurende ontwikkeling. “Waar zijn we nu en waar willen we 

naar toe?” De gezamenlijke visie als fundament is een visie, die leeft in de hoofden en in 

de harten van de mensen in de school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De creatieve spanning     piramide van Kim 

 

Tussen de gezamenlijke visie en de actuele werkelijkheid ligt vaak een kloof, die 

overbrugd moet worden. (zie afbeelding “De creatieve spanning”) Daarvoor zijn strategieën en 

concrete acties nodig die we in het schoolplan beschrijven vanuit verschillende niveaus 

van denken en handelen. ( zie afbeelding “ piramide van Kim”) 

Het gaat om visie, mentale modellen, structuren, patronen en gebeurtenissen.  

De mentale modellen laten zien welke opvattingen, aannames en waarden passen bij de 

visie-uitspraak. De structuren moeten passen bij de opvattingen. Hoe organiseren we 

dat? Het gaat bij de structuur onder meer om tijd, middelen, taakverdeling en de regels, 

die nodig zijn om de visie waar te maken. Welke gedragspatronen willen we laten 
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ontstaan? Wat zien we de komende periode toenemen of afnemen als we hieraan 

werken? Welke gebeurtenissen, concrete situaties ontstaan er? Wat doen we dan? Wat 

zeggen we? Wat zien we in de school en in de klas?  

 

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.  

 

Basisschool Meerdijk 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.  
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Hoe zien we dat in onze school?  
 

Kernwaarden 
Deze kernwaarden zijn geen statische begrippen: we vinden het belangrijk dat 

kinderen 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.  

 

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; 



10 

 

Schoolplan 2015-2019 Basisschool Meerdijk     

 voelbare veiligheid; 

 grotere zelfstandigheid; 

 gerichtheid op taken; 

 

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; 

 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 en ouders die samen lessen verzorgen in de ateliers. 
 

 

Kwaliteit “Wij, kinderen en volwassenen, ontwikkelen 

onze talenten en competenties harmonieus” 

 

Kwaliteit betekent dat we systematisch de “goede dingen nog beter proberen te doen”. 

Adequate instrumenten en een heldere plannings- en beleidscyclus zijn hiervoor 

onontbeerlijk. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan 

kwaliteit noodzakelijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen 

verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken.  

Een geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om 

de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste kwaliteit 

systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren.  

We zien het als een belangrijke taak van onze school om de kinderen die kennis en 

vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om een volwaardig lid van de 

samenleving te zijn. Dat houdt ook in dat we ze leren het beste uit zichzelf en uit 

situaties te halen. Het stellen van juiste, hoge doelen en verwachtingen, het effectief 

gebruiken van leertijd, het inplannen en gebruiken van extra tijd voor risicoleerlingen, 

convergente differentiatie (werken in drie instructieniveaus), het geven van effectieve 

instructie, vroegtijdig signaleren en reageren én het monitoren van alle aspecten van 

het onderwijs dragen samen bij tot de hoogst mogelijke resultaten van alle kinderen. 

 

Kwaliteit 

“Wij, kinderen en volwassenen, ontwikkelen onze talenten en competenties 

harmonieus” 

 

Een kwaliteit-respecterende leerkracht: 

 stelt het kind centraal; 

 heeft respect voor de uniciteit van het kind; 

 wil boeiend onderwijs verzorgen; 

 zet het werken met Meervoudige Intelligentie in; 

 geeft kinderen optimale ontwikkelingskansen; 

 zorgt voor een leerrijke omgeving; 

 werkt opbrengst- en handelingsgericht; 

 heeft hoge verwachtingen van het kind en zichzelf; 

 verkent voortdurend onderzoekend de effectiviteit van zijn onderwijs; 

 is op de hoogte van vakinhoudelijke veranderingen en ontwikkelingen; 

 staat open voor de reflectieve dialoog; 

 heeft groot analytisch vermogen; 

 werkt doelgericht; 

 wil gespreid/gedeeld leiderschap binnen de organisatie.  

http://www.pro-f.nl/wp-content/uploads/2015/05/kwaliteit.jpg
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Dit leidt bij leerlingen tot: 

 inzicht in eigen competenties; 

 een groeiend welbevinden; 

 eigenaar worden van je eigen leerproces; 

 nemen van verantwoordelijkheid; 

 de wil eruit te halen wat erin zit; 

 uitdagingen aangaan; 

 betekenisvol leren; 

 kritische houding ten opzichte van het onderwijs; 

 ontwikkeling reflectievermogen; 

 de vraagstelling: “Hoe ben jij knap” in plaats van “Ben jij knap”? 

 

Wij zien in de school, klas: 

 mindmap boeiend onderwijs; 

 “kind van de week”, waarmee de uniciteit van de leerling met haar/zijn 

gerespecteerd en zichtbaar wordt; 

 cirkels Meervoudige Intelligentie, waarmee gewerkt wordt aan de vraag “Hoe 

ben jij knap”; 

 het werken met de eigen leervraag;  

 de kwaliteit van een gestructureerde omgeving; 

 dat leerstof op drie niveaus aangeboden wordt; 

 de tutoren-aanpak bij bijvoorbeeld Technisch Lezen; 

 wisselende tentoonstellingen van materialen waardoor leerlingen worden 

uitgedaagd. 

 

Autonomie “Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en 

dragen van verantwoordelijkheid” 

 
Wij vinden dat binnen het proces van zelfregulatie autonomie een primaire plaats 

inneemt. Het begrip autonomie heeft de betekenis van ‘zelfbepaling’.  

We spreken van zelfbepaling (of zelfbeheer) wanneer iemand het gevoel heeft dat 

hij zijn handelingen echt zelf kiest, wanneer hij zijn handelingen voortdurend 

bekrachtigt en ondersteunt, en wanneer hij tijdens zijn handelen 

een grote psychologische vrijheid ervaart, dat wil zeggen: een hoge graad van 

flexibiliteit en weinig of geen druk van buitenaf. 

Als de persoon daarbij verbondenheid ervaart tussen zijn handelingen en zijn 

persoonlijke doelen en waarden, dan is er sprake van ware autonomie. Autonomie 

kan worden omschreven als ‘de toestand van integratie waarbij je helemaal in 

overeenstemming bent met je eigen gevoelens en behoeften’ (Grün, 1987). 

Belangrijke elementen van autonomie zijn: eigen keuze, weinig druk, innerlijke 

bekrachtiging van handelingen, flexibiliteit en overeenstemming 

tussen handelingen en eigen waarden en doelen. Wat vinden we daarvan terug in 

het onderwijs? 

 

 
 

 
 

 

 

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
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Autonomie 

“Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van 

verantwoordelijkheid” 

 

Een autonomie-respecterende leerkracht: 

 geeft kinderen (actie)keuzes; 

 erkent de gevoelens van de leerling; 

 hanteert niet-directief taalgebruik; 

 neemt het perspectief in van de leerling; 

 moedigt de leerling aan tot initiatief; 

 luistert meer dan zelf te praten; 

 geeft geen oplossingen voor problemen; 

 ondersteunt de intrinsieke motivatie; 

 stelt vragen over wat de leerling wil doen; 

 is flexibel; 

 geeft materiaal dat de leerlingen nodig hebben; 

 oefent geen dwang uit; 

 heeft respect voor de eigen agenda’s van de leerlingen; 

 biedt leeractiviteiten aan die relevant zijn voor de eigen doelen van 

leerlingen. 

 

Dit leidt bij leerlingen tot: 

 volledig engagement voor taken; 

 meer conceptueel leren; 

 meer interesse voor wat geleerd wordt; 

 groter welbevinden; 

 grotere nieuwsgierigheid; 

 hogere zelfwaardering; 

 initiatieven nemen; 

 gevoel van een grotere academische competentie; 

 toenemende creativiteit; 

 een voorkeur voor optimale uitdaging; 

 een groter conceptueel begrip; 

 positieve emotionaliteit; 

 een hogere intrinsieke motivatie voor school; 

 betere prestaties op school. 

 

Wij zien in de school, klas: 

 “de vrije inloop” waar kiezen centraal staat; 

 De taakbrief, die vrije keuze van taakplanning initieert; 

 leerlingen met eigen presentatievormen; 

 betrokkenheid; 

 tevreden leerlingen; 

 leerlingen, die verantwoordelijkheid dragen voor materialen en omgeving; 

 leerlingen, die op beschikbare flex-plekken werken.  
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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. 

 

 

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 Kanjertraining3; 

 hanteert de omgangsvormen, die genoteerd staan in het gedragsprotocol4; 

 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; 

 behouden van vrienden; 

                                                
3 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).  
4 Het gedragsprotocol ligt ter inzage op school 
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 zelfvertrouwen; 

 waarderen van elkaars kwaliteiten. 

 

Wij zien in de school, klas: 
 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, beloningssysteem 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. 

 

 

Creativiteit “Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan” 

 

 

 

In onze complexe wereld wordt veel van mensen gevraagd. We willen dat kinderen 

hun toekomst als een uitdaging ervaren en hen de hulpmiddelen geven om die 

toekomst vorm te geven. Creatief denken en handelen, nieuwe ideeën en 

werkwijzen stimuleren en ontwikkelen, flexibel zijn, levenslang blijven leren vanuit 

brede interesses zijn daarbij essentieel.  

Creativiteit is boeiend, omdat we het gevoel hebben intensiever te leven wat leidt tot 

een rijkere toekomst. Een creatief persoon brengt verandering in bestaande eenheden. 

Creativiteit is elke daad, idee, product dat een bestaand gebied verandert of een nieuw 

gebied creëert.  

Meerdijk wil anders kijken, anders denken en anders doen. Durf buiten de 

vertrouwde kaders te treden. Dat is outside the box denken. Door creatief en 

effectief te handelen, groeit het zelfvertrouwen van leerlingen en zijn ze beter in 

staat om te gaan met onverwachte ontwikkelingen. 

 

 

Creativiteit 

“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan” 

 

Een creativiteit-respecterende leerkracht: 

 heeft kennis van creatieve denkstrategieën; 

 kan analyseren en legt verbanden; 

 denkt na over waardenbeleving en zingeving; 

 reflecteert; 

 heeft inzicht in ontwerpprocessen; 

 durft weloverwogen risico’s te nemen, heeft lef; 

 treedt uit zijn comfortzone; 

 kijkt over zijn eigen horizon. 

 waardeert het kind als onderzoeker; 

 geeft ruimte aan het kind om te ontdekken; 

 legt verbinding met kunst en cultuur; 

 leert leerlingen zelf problemen op te lossen. 

  

Dit leidt bij leerlingen tot: 

 exploratiedrang; 

 vertrouwen hebben in eigen oplossend vermogen; 

 omgaan met onverwachte situaties; 

 een onderzoekende houding; 

http://www.visionair.nl/wp-content/uploads/2012/02/logo.png


15 

 

Schoolplan 2015-2019 Basisschool Meerdijk     

 onbeperkt vragen durven te stellen; 

 leren waarnemen op verschillende manieren; 

 durf om uitdagingen aan te gaan; 

 ontwikkeling associatief denken; 

 verbeeldingskracht; 

 gebruikmaken van talenten; 

 oplossingsgericht handelen. 

 

Wij zien in de school, klas: 
 activiteiten, die horen bij de voorloper van Cultuureducatie met Kwaliteit;  

 project Natuurbrug; 

 projecten Kunstmenu met tentoonstellingen van beelden, foto’s, boeken etc;  

 Meerdijkunstzinnig: projecten kunst en cultuur; 

 ateliers geënt op Meervoudige Intelligentie; 

 leerlingen, die onderzoeken; 

 lessen vanuit “Creativiteit en  Ontwerpend Leren”; 

 boekenatelier: zelf verhalen schrijven en illustraties tekenen; 
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Missie 
Wij willen op basis van ons katholieke gedachtegoed een actieve bijdrage leveren 

aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de 

omgeving is daarbij vanzelfsprekend. 

Handelend op basis van de kernwaarden en missie van Leerrijk! en Meerdijk waarin 

traditionele waarden een plaats hebben gekregen, hebben wij voldoende 

mogelijkheden om met de toenemende diversiteit qua bevolkingssamenstelling, 

etnische achtergrond en daarmee ook levensbeschouwelijke identiteit om te gaan. 

De school is geen geïsoleerde organisatie maar gaat relatie aan met haar omgeving. 

 

 Duurzame ontwikkeling integreert alle aspecten van 

 people, planet en profit. 

 Concreet betekent dit: kinderen leren om een probleem 

 van verschillende kanten te bekijken, daarbij te letten op 

 sociale, ecologische en economische aspecten en 

 daarin een eigen afweging en keuze te maken. Geheel in 

 hun eigen belevingswereld en passend bij hun niveau. 
 

 

 

 

Wij willen op onze scholen een toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving 

bieden, waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties 

harmonieus ontwikkelen. 

Een toekomstgerichte - en uitdagende leeromgeving vraagt 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. 

 

Uniciteit is bij iedereen. Elke 

mens heeft een eigen combinatie 

van intelligenties en 

mogelijkheden. Het gaat erom 

“hoe je knap bent” en niet “hoe 

knap je bent”. Het traditionele 

onderwijs heeft de intentie 

kindgericht te willen zijn, maar in 

het gedrag van het systeem zien 

we dat kinderen met hun talenten 

moeten aansluiten bij het 

curriculum. Het werken vanuit Meervoudige intelligentie betekent dat er meer 

verbindingen gemaakt worden rondom leerstof, waardoor het leren meer betekenis 

krijgt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.denhaag.bscosmicus.nl/wp-content/uploads/2014/09/Model21CSKN_06.jpg
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Wij willen een permanent ontwikkelende en lerende organisatie zijn, waar van 

elkaar en ook van de wereld wordt geleerd. 

Een lerende organisatie, die de leerdisciplines een essentiële rol toebedeelt.  

In de leercyclus vindt een dubbele lus plaats. De eerste lus wordt gevormd door de 

vaardigheid van observeren. Vervolgens vindt er reflectie plaats waarbij er eerst een 

herbezinning gemaakt wordt van de basisaannames. Vervolgens kunnen er nieuwe 

verbanden gelegd worden met nieuwe mogelijkheden. Je formuleert dan mogelijke 

nieuwe richtinggevende ideeën. Dan wordt er beslist hoe het wordt aangepakt om 

het vervolgens uit te voeren. 

Een lerende organisatie, die het gespreid leiderschap voorop stelt. 

In onze organisatie werken we met “kartrekkers”. We hebben tot nu toe 

“kartrekkers” m.b.t. Boeiend Onderwijs, Sociaal Emotionele Ontwikkeling, Lezen, 

Rekenen, Cultuureducatie en Informatie Technologie. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Senge; de lerende organisatie 
 

Wij willen onze kinderen voorbereiden op een toekomst die nu nog onzeker is. Onze 

kinderen krijgen te maken met beroepen die we nu nog niet kennen.  

Daarom zullen de talenten van kinderen op onze scholen in brede zin ontwikkeld 

worden. Kinderen zullen de kennis en ervaring krijgen om relaties aan te gaan en 

taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de maatschappij zullen 

laten zijn.  

 

Visie.  
Onze visie vertelt ons wat we willen bereiken. Basisschool Meerdijk spant zich in om 

Boeiend Onderwijs te verzorgen om de talentontwikkeling van leerlingen te 

bevorderen.  

Binnen Boeiend Onderwijs worden kinderen vaardigheden aangeleerd die ze nodig 

hebben om een leven lang gemotiveerd te blijven om te leren. Binnen deze vorm 

van onderwijs wordt aangesloten bij de leerstijlen van de kinderen en de manier 

waarop zij het beste leren. Zij kunnen zo de leerdoelen behalen op de wijze waar ze 

goed in zijn en waar ze plezier in hebben.  

Boeiend Onderwijs is een leersysteem waarin alle aspecten van onderwijs met 

elkaar samenhangen. De leerkracht biedt het onderwijs in samenhang aan, binnen 

betekenisvol leren. Verschillende werkvormen worden ingezet om de lesdoelen te 

bereiken. Zo wordt onderwijs op maat verzorgd om aan te sluiten bij de 

pedagogische en didactische behoeften van elk kind en wordt onderwijs inspirerend!  

 

Boeiend Onderwijs gegeven door leerkrachten, die ertoe doen, wil een krachtig 

effect hebben op het leren van leerlingen in de breedste zin van het woord. 

 

 

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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Mindmap Boeiend Onderwijs door Truus Römgens Natuurlijk Leren 
 

De leerkracht doet ertoe.  

De leerkracht doet ertoe betekent goed lesgeven door je manier van lesgeven te 

onderzoeken en te verbeteren, lessen plannen en lesgeven als onderdeel van het 

team, samenwerken met collega’s om het beste Boeiend Onderwijs te geven.  

Vaardigheden ontwikkelen om goed les te kunnen geven: kennis hebben van het 

lesonderwerp, weten hoe je leerstof overbrengt, inzicht hebben in leerstijlen en 

intelligenties van kinderen, weten hoe kinderen leren door kennis van en inzicht in 

het brein van kinderen, op de hoogte zijn van succesvolle en vernieuwende 

methodes. Goed vakmanschap doordat je passie en betrokkenheid bezit om er voor 

alle kinderen te zijn, op basis van een gemeenschappelijke missie en visie handelt, 

normen en gedrag voorleeft.  

De leerkracht en zijn pedagogische opdracht: hij heeft hoge verwachtingen, werkt 

aan succeservaringen van kinderen, stimuleert het leer- en leefklimaat. 

De leerkracht doet ertoe als de meest belangrijke positieve invloeden op het gebied 

van lesgeven aanwezig zijn. Uitdagende doelen stellen, convergente differentiatie 

inzetten, instructiekwaliteit, goede relatie leerkracht-leerling, hanteren van directe 

instructie, feedback geven, wederzijds leren en kennis hebben van en inzetten van 

metacognitieve leer-strategieën. 

 

Naast de bekwaamheid van leerkrachten vraagt Boeiend Onderwijs om een 

stimulerende organisatiecultuur, waarin het reflecterend vermogen van een ieder 

deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk. De bekwaamheid van de leidinggevenden, 

de beschikking hebben over moderne leer- en hulpmiddelen, de wijze waarop 

kwaliteitszorg vorm krijgt zijn wezenlijke onderdelen om de visie waar te maken. 

Optimaal samenwerken en het zichtbaar maken van leren,  

werken mee aan inspirerend, krachtig onderwijs. 
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KOERSUITSPRAKEN BASISSCHOOL MEERDIJK 

 
Koersuitspraak 1 
Uitwerking van de kernwaarden en missiebegrippen in de vorm van een collectieve 

ambitie continueren.  

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

onderwijs ontwikkelen. 

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

regelgeving van het ‘passend onderwijs’. 

 
Koersuitspraak 4 
We willen dat kwaliteitszorg het leren zichtbaar maakt op elk niveau.  
 
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. 
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Koersuitspraak 1 
UITWERKING VAN DE KERNWAARDEN EN MISSIEBEGRIPPEN IN DE 

VORM VAN EEN COLLECTIEVE AMBITIE.  

Wat bedoelen we? 

In de komende planperiode worden de kernwaarden en kernbegrippen uit de missie 

van Leerrijk! verder onderzocht en uitgewerkt en waar nodig bijgesteld.  

Het 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. 

  

Gevolgen  

Op teamniveau zal er intensief worden gekeken naar wat de begrippen voor ons 

inhouden. Ook zullen de effecten hiervan op ons functioneren en richting van de 

school en ons onderwijs worden onderzocht en uitgediept. Voorwaarde is dat 

teamleden zich leerbaar opstellen, een positief kritische houding innemen en dat we 

als collectief (in samenwerking met onze omgeving) onszelf een spiegel voor 

houden. De bespreking van de thema’s zal ook in de medezeggenschapsraad, de 

ouderraad en de leerlingenraad plaatsvinden.  

 



21 

 

Schoolplan 2015-2019 Basisschool Meerdijk     

Koersuitspraak 2 
WE WILLEN HET PERSPECTIEF OP DUURZAAM EN BETEKENISVOL 

ONDERWIJS casu quo BOEIEND ONDERWIJS ONTWIKKELEN.  

Wat bedoelen we? 

We willen een leeromgeving, die krachtig leren mogelijk maakt.  

Goed onderwijs is duurzaam. Het gaat in deze planperiode over een impuls geven 

aan de reflectie op onze huidige situatie en het co-creëren van een perspectief op de 

toekomst van ons onderwijs. We gaan uit van de ecologische benadering, die wordt 

samengevat middels het “Triple P” perspectief; People, Planet en Profit. 

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 gaan de dialoog aan met Guus Geisen en zijn visie op duurzaam en betekenisvol 

onderwijs. Verschillende ontwikkelingen worden opgenomen en/of doorgezet in ons 

schoolplan 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 willen de ontwikkelingen op Basisschool Meerdijk verbinden 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 en de 

ander en de omgeving.  

 

Gevolgen 

We zullen ons moeten realiseren dat het huidige onderwijs vanuit het 

machinedenken is ontstaan en dat we in plaats van het perspectief machinedenken 

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:  

 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.  

 

Toepassen van de vijf disciplines in de klas kan het beste beginnen met 

systeemdenken. Maar hoe doen we dat? 
 
Wij willen de kinderen een aantal “tools” aanbieden om samenhang te kunnen begrijpen, te verwoorden en te 
visualiseren. Deze tools zijn o.a.: 

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

 Mindmaps. 
Een uitgebreide woordspin met meerdere takken, kleuren en afbeeldingen. 

 De gedragspatroongrafiek. 
Door middel van de gedragspatroongrafiek kunnen 

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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we een verandering laten zien binnen een bepaald tijdsbestek. 
Kinderen leren zien dat iets kan toe- en/ of afnemen. 

 Relatiecirkel. 
Door middel van de relatiecirkel leren kinderen dat dingen elkaar kunnen beïnvloeden en 
dat er samenhang is. 

 Causale lussen. 
Door middel van de causale lussen leren kinderen de oorzaak - gevolg relaties 

 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. 

 

Dit betekent dat ons leren en dat van de leerlingen verdiept wordt in de reflectie. 

We maken de gezamenlijke visie concreet en visueel en we kijken of het kijken of 

het handelen en de feedback op het handelen in overeenstemming zijn met de visie 

“leren leren, een leven lang”. 

 

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 het leerlingenaanbod zullen wij ons continu 

moeten herbezinnen op onze mogelijkheden en onmogelijkheden. We zullen de 

grenzen van de zorg moeten erkennen.  

 

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 wordt als bijlage toegevoegd aan het 

schoolplan. Ter inzage op www.meerdijk.nl  

 

 

  

Passend Onderwijs in Beeld;  

OC&W bracht Passend Onderwijs helder in beeld. You Tube animatiefilmpje Passend Onderwijs  

 

 
 

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

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

http://www.meerdijk.nl/
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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 denkt in mogelijkheden en ziet talenten.  

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 op weg naar passend onderwijs. 

 

 
Otto Scharmers Theorie U toegepast op de onderwijsbehoefte van elk kind 

 

 

 

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? 

 

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 
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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’.  

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. 

 

Bij kwaliteitszorg zetten we in op: 

1. Een kwaliteitsagenda die daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

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. We houden het handelingsrepertoire en 

kennisbasis van het team op niveau door in te zetten op vakmanschap op zowel 

individueel als op teamniveau. We maken dus onderscheid tussen materiaal, 

methodiek en vakmanschap.  

Dit houdt direct verband met een stuk scholing van team en individu. We zullen ons 

moeten realiseren wat onze positie en toegevoegde waarde is in de huidige en 

toekomstige maatschappij. Binnen de opgestelde investeringsplannen zullen we 

methodes up to date moeten houden, op het gebied van ICT de laatste 

ontwikkelingen bekijken en toetsen op bruikbaarheid. Een ‘open mind’ wordt hiervan 

van alle betrokkenen verwacht. 

 

Het uitvoeren van zelfevaluaties 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.  

Met het invoeren van het instrument Integraal hopen we tegemoet te komen aan de 

eisen, die kwaliteitszorg vraagt.  
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Het beleidsvoerend vermogen van school heeft impact op het verloop en de resultaten 

van zelfevaluaties. De volgende elementen zijn dan ook waardevolle criteria 

voor het uitvoeren van zelfevaluatie: 

 doeltreffende communicatie,  

 ondersteunende professionele en persoonlijke relaties,  

 gedeeld leiderschap,  

 gezamenlijke doelgerichtheid,  

 responsief vermogen, 

 innovatief vermogen,  

 geïntegreerd beleid  

 reflectief vermogen.  

 
Bron: 
Jan Vanhoof  Pedagogiek 27e jaargang • 2 • 2007 •  

De kwaliteitsbepalende aspecten van zelfevaluaties door scholen. 

 

 
 

 

 

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-Act-

Check-Do” met de opdracht het borgen een 

vaste plaats te geven. 
 

 
 

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). 

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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Belangrijke systeem-denkvaardigheden zijn volgens Senge: 

 

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

processen in plaats van momentopnamen: de meeste mensen zijn hun hele leven 

geconditioneerd om zich op dingen te concentreren en om de wereld in statische 

beelden te bekijken. Daardoor hanteren ze lineaire verklaringen van 

systeemverschijnselen. 

 

2.Vermijd het zoeken naar zondebokken: we geven elkaar - of externe 

omstandigheden - vaak de schuld van onze problemen. Maar de meeste problemen 

worden niet veroorzaakt door incompetentie of een gebrek aan motivatie, maar door 

slecht ontworpen systemen. Met systeemdenken kunnen we zien dat er geen 

'buiten' is: we zijn - mèt de oorzaak van onze problemen - onderdeel van hetzelfde 

systeem. 

 

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

complexiteit (oorzaak en gevolg liggen in ruimte ver van elkaar): wanneer de 

gevolgen van ingrijpen subtiel zijn, worden deze door veel deelnemers van het 

systeem niet opgemerkt. De strategische hefboomkracht ligt in de meeste situaties 

in het inzicht van de dynamische complexiteit. 

 

4.Concentreer je op terreinen met een sterke strategische hefboomkracht: zoek de 

hefboomwerking of strategische kracht van kleine, goed gerichte maatregelen die op 

lange termijn aanzienlijke verbeteringen kunnen bewerken (mits het juiste 

aangrijpingspunt wordt gekozen). "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: geef niet toe aan de druk om in te grijpen als het 

gaat om symptoombestrijding zonder dat de onderliggende oorzaak wordt opgelost 

(waarbij je al snel in een eindeloze spiraal komt van steeds sterker ingrijpen). 

Onthoud je van ingrijpen en het toepassen van een snelle remedie, maar stimuleer 

iedereen duurzame oplossingen te zoeken. 

 

Een goede school is een systeem, geen verzameling goede leraren. Samenwerken is 

gericht op het beter doen van de goede dingen. Bouwen aan relaties, bouwen aan 

communicatie. Elkaar ondersteunen, als er respect en onderling vertrouwen is, zal 

het delen van kennis toenemen. Fouten maken mag. Psychologische veiligheid voor 

jong en oud. Het leren van elkaar verbetert het lerarengedrag en wordt verbonden 

met de resultaten van de leerlingen. 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. Waar wij ons op richten om ons 

te helpen om te leren op systeemniveau is:  

Vertrouwen hebben in de mensen, in de mogelijkheden en in de toekomst. 
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GEVOLGEN VAN DE KOERSUITSPRAKEN VOOR HET TEAM 

Koersuitspraken hebben gevolgen voor het team van de school, het team moet een 

en ander immers daadwerkelijk waar maken in de praktijk. Het personeelsbeleid 

moet er dan ook op gericht zijn om teamleden in staat te stellen uitvoering te geven 

de realisatie van onderwijs zoals in de visie van de school geformuleerd is.  

Leren leren, een leven lang! 

Dit vraagt een lerende organisatie, die de drie kerncompetenties; aspiratie, 

generatieve conversatie en begrijpen van complexiteit in samenhang de wenselijke 

toekomst zal creëren.(Peter Senge) 

Bij alle koersuitspraken verwijzen wij naar de gewenste professionele houding van 

teamleden in een lerende organisatie. 
 
onderwerpen/ontwikkelingen/scholingen/subsidies….. 

Autopoiesis; Guus Geisen 

Ontwikkeling Meervoudige Intelligentie 

Cultuureducatie met kwaliteit; Cultuurloper 

Kwaliteitszorg 

Opbrengstgericht werken en datagestuurd onderwijs 

Ontwikkeling gebruik/inzet ParnasSys 

Ontwikkeling gebruik/inzet Integraal 

Ontwikkeling gebruik/inzet groepsplan 

Kanjertraining 

Ontwikkeling instrument ZIEN 

ICT 

Ontwikkeling digitale omgeving 

Ontwikkeling methodische vernieuwing 

GEVOLGEN VAN DE KOERSUITSPRAKEN VOOR DE INVESTERINGEN 

In onderstaand schema worden de uit de koersuitspraken voortkomende 

noodzakelijk geachte investering weergegeven. Deze worden in de meerjaren 

investeringsbegroting ingevoegd. 

 

Investeringen  2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

     

Autopoiesis Guus Geisen € 1000, € 1000, € 1000, € 1000, 

Ontwikkeling Meervoudige 

Intelligentie 

€ 500, € 500, € 500, € 500, 

Cultuureducatie met kwaliteit; 

Cultuurloper 

subsidie € € € 

Kwaliteitszorg € 1000, € 1000, € 1000, € 1000, 

Opbrengstgericht werken en 

datagestuurd onderwijs 

    

Ontwikkeling ParnasSys 

-digitaal rapport 

€ 750. € 750, € € 

Ontwikkeling instrument ZIEN     

Kanjertraining traject A € 2000, 
1ste aanschaf 

€ 2000, € € 2000, 

ICT; digitale omgeving € 5500, 
infrastructuur 

€ 14.000, € 5500, € 14.000, 

Ontwikkeling methodische 

vernieuwing 

    

Engels € 6200, 
Licenties 8jr 

   

Aanvankelijk Lezen €  € 10.000, €  € 

Technisch Lezen € 400, € 400, € 400, € 400, 
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Begrijpend Lezen € € 8.000, € € 

Taal € € € 10.000, € 

Spelling € € € 8.000, € 

Wereldoriëntatie & 

Levensbeschouwing 

€ € 10.000, € € 

Met de ontwikkeling van de digitale omgeving zijn investeringen in methodisch 

materiaal sterk afhankelijk van beschikbaarheid digitale methoden, de inrichting 

van de infrastructuur en de professionalisering van leerkrachten. Het een en ander 

beïnvloedt de volgorde in investering, maar ook de grootte van uitgaven, die 

kunnen en die moeten.  

 

TIJDPAD UITWERKING KOERSUITSPRAKEN 

In onderstaand schema wordt een duiding gegeven ten aanzien van het tijdstip 

waarop de diverse thema’s uit de koersuitspraken aan de orde zullen komen. 

 

Koersuitspraken Meerdijk  2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Autopoiesis Guus Geisen x x x x 

Ontwikkeling Meervoudige 

Intelligentie 

x x x x 

Cultuureducatie met kwaliteit; 

Cultuurloper 

x x x x 

Kwaliteitszorg x x x x 

Opbrengstgericht werken en 

datagestuurd onderwijs 

x x x x 

Ontwikkeling ParnasSys  x  x 

Ontwikkeling instrument ZIEN x  x  

Kanjertraining x x x x 

Kanjertraining traject A  x   

ICT; digitale omgeving x x x x 

Ontwikkeling methodische 

vernieuwing 

x x x x 

Engels xstart      
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VERPLICHTE ACTIVITEITEN 

De verplichte activiteiten komen deels voort uit wet- en regelgeving maar ook voor 

een deel uit het kwaliteitsbeleid van Leerrijk! (gemerkt met*). Doel van met name 

de laatstgenoemde onderdelen is uiteraard het trekken van conclusies en doen van 

aanbevelingen naar de toekomst. 

 

Terrein Jaar Activiteit 

Onderwijs* 2x jaar  

 

 

4x jaar 

Het maken van trendanalyses, het trekken van 

conclusies daaruit en het formuleren van acties 

ten aanzien van de “zorgcijfers” en de toets- 

resultaten. 

Tussenrapportage over gang van zaken tijdens 

kwartaalgesprekken. 

Organisatie* Jaarlijks, 

mei 

Samenstellen (met het team) schooljaarplan  

Inleveren: einde schooljaar 

Organisatie* Jaarlijks, 

oktober 

Samenstellen schooljaarverslag op basis van 

teamevaluatie 

Inleveren: uiterlijk herfstvakantie 

Organisatie Jaarlijks, 

voorjaar 

Actualiseren en inzenden schoolgids  

Inleveren voor zomervakantie (bij inspectie) 

Organisatie* Jaarlijks, 

september 

Bespreken (jaar-)plan van aanpak (Arbo) in team 

en m.r.  

Organisatie Jaarlijks Uitvoeren ontruimingsplan + nabespreking  

Organisatie* N.t.b. Houden van leerling- en ouderenquête  

Organisatie* N.t.b. Houden van welzijnsenquête personeel 

Organisatie* Jaarlijks 

 

Vierjaarlijks 

Houden van RI&E, opstellen plan van aanpak, 

acties in schooljaarplan opnemen 

Externe toetsing van Ri&E 

Personeel* Jaarlijks Houden functioneringsgesprek / 

beoordelingsgesprek 

Personeel Jaarlijks Uitwerking taakbeleid 

Beheer Jaarlijks, 

november 

Jaarbegroting vaststellen 

Beheer Jaarlijks, 

jan-feb 

Toelichten jaarbegroting aan personeel en m.r.  

Beheer Jaarlijks, 

juni-aug  

Actualiseren meerjarenbegrotingen 

Beheer Jaarlijks, 

september 

Toelichten meerjarenplanningen aan personeel 

en m.r.  

Beheer Jaarlijks, april Toelichten jaarresultaten aan personeel en m.r.  

Beheer Jaarlijks, 

november 

Onderhoudsplanning actualiseren (met Dyade 

VG) 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: 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 de 

die kaders en de veranderingen die dat met zich meebrengt. 

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 is 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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BIJLAGE 2: FUNCTIE SCHOOLPLAN EN PLAATS IN PLANCYCLUS 

Het schoolplan 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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BIJLAGE 3: HET WETTELIJK KADER 

In de wet op het primair onderwijs (WPO) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien 

van het schoolplan. Naast het gegeven dat iedere vier jaar een nieuw schoolplan 

vastgesteld moet worden, wordt het volgende gemeld: 

 

Artikel 12. Schoolplan 

1.Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de 

kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk 

geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking 

tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan 

omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of 

geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving 

gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich 

neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die 

worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede 

tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of 

meer scholen voor basisonderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van 

hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben. 

 

2.Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke 

opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan 

opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. 

Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden 

budget beschikbaar is. 

 

3.Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt 

gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die 

bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid 

alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 

schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet. 

 

4.Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs omvat in elk geval: 

a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt 

gerealiseerd, 

b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter 

verbetering van de kwaliteit nodig zijn, en 

c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn 

bekwaamheid onderhoudt. 

 

Deze wettekst bevat een aantal voorwaarden waaraan het schoolplan moet voldoen. 

Opnemen van de volledige uitwerking van die voorwaarden zou tot gevolg hebben 

dat het schoolplan een wel zeer lijvig stuk zou worden. Bovendien zou o.i. de 

essentie van het stuk, zicht op de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de school, 

daarmee te niet gedaan worden. Daarom wordt in deze bijlage kort ingegaan op de 

voorwaarden en verwezen naar de betreffende beleidsstukken. Deze zijn openbaar 

en via de website www.leerrijk.nl in te zien. 

 

Beschrijving van het kwaliteitsbeleid. 

De plancyclus waar in dit schoolplan in hoofdstuk 1 naar verwezen wordt is een 

belangrijk element in het kwaliteitsbeleid. Middels de plancyclus wordt een zekere 

planmatigheid in de schoolontwikkeling gewaarborgd. Tevens is het een belangrijk 

instrument in de interne en externe verantwoording die de school aflegt.  

In het beleidsstuk ter zake “Kwaliteitsbeleid Leerrijk! “ wordt gedetailleerd 

beschreven hoe we de kwaliteit van de scholen monitoren en bevorderen. Een 

ontwikkeling die het noemen waard is betreft het gevoeglijk steeds meer gewicht 

http://www.leerrijk.nl/
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geven aan de mening van ouders en kinderen met betrekking tot de kwaliteit die ze 

ervaren. Daar ligt de eerste verantwoordingsplicht van de Leerrijk! scholen. 

 

Beschrijving van het onderwijskundig beleid. 

 

Onderwijskundig beleid. 

De kernwaarden en missie van Leerrijk! vormen de basis en tegelijkertijd het kader 

voor de schoolontwikkeling. De uitwerking daarvan geschiedt volledig op 

schoolniveau waarbij de scholen zich gaandeweg zoveel als mogelijk afstemmen op 

de specifieke situatie van de school. 

Deze ontwikkeling is ook een gepland onderdeel in het schoolplan (zie daarvoor de 

koersuitspraken). Over deze uitwerking willen we zo veel als mogelijk verbinding 

tussen de scholen bevorderen. 

 

Uitwerking van de wettelijke opdracht. 

Scholen binnen Leerrijk! werken met programma’s en methoden waarmee ze als 

uitgangspunt voldoen aan de kerndoelen die de wet stelt. In onderstaand schema 

worden deze methodes genoemd. Indien scholen daarvan afwijken, bv. middels het 

hanteren van eigen programma’s dan wel aangepasten didactiek wordt dat in 

onderstaand schema geduid en nader omschreven. 

Ook wordt aangegeven welke methodes in de komende planperiode in aanmerking 

komen voor vervanging….of door een andere methode of door een andere manier 

van werken. 

 

 

Ontwikkelingsgebied Methode/instrument Eigen aanpak 

Autopoiesis; Guus Geisen Autopoietisch leermodel i.s.m. Guus Geisen 

Ontwikkeling 

Meervoudige Intelligentie 

Concept Boeiend Onderwijs i.s.m. LB-er Boeiend 

Onderwijs 

Cultuureducatie met 

kwaliteit 

Traject Cultuurloper 

Kunstbalie Waalwijk 

i.s.m. ICC-er 

Kwaliteitszorg   

Opbrengstgericht werken 

en datagestuurd 

onderwijs 

ParnasSys (CITO LOVS 

geïntegreerd) 

 

Sociale Emotionele 

Ontwikkeling 

Kanjertraining i.s.m. Kanjerstichting en 

LB-er SEO 

Implementatie 

instrument SEO 

Instrument ZIEN i.s.m. LB-er SEO en IB-er 

en Netwerk IB 

Hans van Rijn 

Ontwikkeling digitale 

omgeving 

o.a. infrastructuur 

+ParnasSys/Integraal/Zien/ 

methodisch materiaal   

i.s.m. ICT-er en Netwerk 

ICT Leerrijk! 

Ontwikkeling 

methodische vernieuwing 

Zie overzicht methoden  
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Ontwikkelingsgebied Methode Eigen aanpak Vervanging 

Taal Taal Journaal ( 2008)  2018 

Taal; Engels Groove Me (2015) 
gr 1-8 

Hello World (2019) 
gr 7-8 

 8jr licenties 

2022 

Spelling Spelling in Beeld 

(2008) 

 2018 

Lezen; aanvankelijk Veilig Leren Lezen 

(2002) 

 2016 

Lezen; technisch Estafette Nieuw 

(2015) 

tutorlezen 2025 

Lezen; begrijpend en 

studerend 

Tussen de Regels 

(2006) 

Nieuwsbegrip 

 2016 

 

licentie 

Schrijven Schrift (2013)  2023 

Rekenen/Wiskunde Wereld in Getallen 

(2014) 

Compacten en 

verrijken m.b.v. 

Rekenmeesters, 

Breinkrakers, 

Somplex, Kien, 

Vooruit 

2024 

Catechese Hellig Hart 

(2005) 

 2016 

Wereldoriëntatie De Grote Reis 5-8 

Groei 3-4 

 2016 

Verkeer Verkeerskranten; 

Rondje Verkeer 

Stap Vooruit 

Op voeten en fietsen 

Jeugdverkeerskrant 

 Jaarlijkse 

publicaties 

Handvaardigheid Laat Maar Zien Verscheidene bronnen 

worden gehanteerd 

Licentie p/j 

Tekenen Laat Maar Zien Verscheidene bronnen 

worden gehanteerd 

Licentie p/j 

Muziek Groove Me 

( geïntegreerd) 

Verscheidene bronnen 

worden gehanteerd 

8jr licenties 

2022 

Drama  Verscheidene bronnen 

worden gehanteerd 

 

Bewegingsonderwijs Basislessen 

bewegingsonderwijs 

W. van Gelder, H. 

Stroes (2009) 

 2029 

Sociaal Emotionele 

Ontwikkeling 

Kanjertraining ZIEN, sociogram, SVL, 

SAQI 

 

Taal, rekenen, WO, 

Schrijven, SEO groep 

1-2 

Kleuterplein 

(2011) 

 2021 

Informatica Methode gebonden en 

educatieve software 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.jufsanne.com/kleuterplein/kleuterpleinindex.html
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Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Binnen Leerrijk!-scholen is niet gekozen voor een eenduidige benadering van deze 

groep(en) leerlingen. Iedere school kiest een eigen benadering en legt daar 

verantwoording over af, in eerste instantie aan de ouders van de kinderen die het 

betreft. We zien een spreiding in uitwerking die varieert van extra aandacht voor 

het betreffende kind in de klassensituatie tot specifieke handelingsplannen binnen 

de klassensituatie, individuele of groepsgewijze hulp voor het kind buiten de 

klassensituatie door eigen personeel of ook inzet van externe begeleiders.  

 

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan 

mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van 

leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we 

altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe 

wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een 

beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs PO 30-10.  

 

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke 

ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke 

ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht 

kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze 

eigen mogelijkheden beschreven in het ondersteuningsprofiel.  

Het SOP is als bijlage 4 toegevoegd aan dit schoolplan. 

 

Meerdijk wordt bezocht door een toenemend breed publiek uit de verschillende wijken 

van Gemeente Waalwijk en enkele gezinnen uit Kaatsheuvel en Sprang Capelle. Er is een 

groot percentage academisch geschoolde ouders. Er zijn nauwelijks kinderen met een 

verhoogd schoolgewicht. 

De kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben, worden binnen de 1-

zorgroute die de school hanteert opgevangen. Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, 

school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van 

handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het 

uitgangspunt. Meerdijk heeft een ondersteunende structuur ingericht, waarbij de 

leerkracht ondersteund wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht 

werken. De intern begeleider is hierbij de coach van de leerkracht. 

De pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de kinderen op Basisschool 

Meerdijk zijn verschillend. Een kind met dyslexie heeft andere onderwijsbehoeften 

dan een hoogbegaafd kind. De onderwijsbehoefte kan betrekking hebben op diverse 

aspecten van het onderwijs, zoals: de instructie, de leerstof, de leertijd, de 

feedback, de werkvormen, de motivatie of de leeromgeving.  

Wij gaan uit van: 

 een veilig pedagogisch klimaat, dat ondersteund wordt door de 

uitgangspunten van de Kanjertraining.  

 een uitdagende werkomgeving, die ruimte geeft om te ontdekken en te 

onderzoeken. 

 Boeiend Onderwijs waarin leren betekenisvol is. 

 een gestructureerde leeromgeving. 

 het opbrengst- en handelingsgericht werken.  

 samenwerkend leren. 

 een leerkracht die doelen benoemt, structureert, responsief instrueert, 

doelgericht en flexibel kan differentiëren en zelfstandigheid van kinderen 

bevordert. 

 

Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband 30-10 afgesproken geheel 

van preventieve en lichte curatieve interventies, die binnen de onderwijs-ondersteunings-

structuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, 
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eventueel in samenwerking met ketenpartners, wordt uitgevoerd. Het is wat van alle 

basisscholen verwacht wordt op het gebied van passend onderwijs en ondersteuning. 

Samenwerkingsverband 30-10 sluit hiermee aan op de omschrijvingen van het 

Referentiekader Passend Onderwijs. 

In het Referentiekader Passend Onderwijs worden vijf aspecten van de 

basisondersteuning onderscheiden:  

 kwaliteit van het onderwijs;  

 ondersteuningsstructuur; 

 planmatige werken;  

 preventieve en licht curatieve interventies; 

 fysieke toegankelijkheid en sociale veiligheid 

 

De compleet uitgewerkte stukken met betrekking tot de zorgstructuur zijn uiteraard 

op school in te zien.  

 

Personeelsbeleid. 

Het personeelsbeleid van Leerrijk! bevat een fiks aantal onderdelen. Deze zijn in 

aparte beleidsstukken uitgewerkt. Hoewel dat op het eerste gezicht niet altijd zo 

lijkt is het personeelsbeleid direct of indirect gericht op het creëren van 

voorwaarden die het personeel in de breedste zin van het woord in staat stellen hun 

kerntaak, het verzorgen van goed onderwijs, zo goed als mogelijk uit te laten 

voeren. Daarnaast wordt jaarlijks in het schooljaarplan inzicht gegeven in de 

activiteiten die op het gebied van deskundigheidsbevordering ondernemen worden. 

Een ontwikkeling die we signaleren en ook willen bevorderen is het toenemen van 

teamgerichte scholing en ontwikkeling. Daarbij wordt ook meer dan voorheen intern 

beschikbare deskundigheid benut. Externe deskundigen worden steeds meer ingezet 

om “de trainer te trainen” en zodoende de schoolontwikkeling in handen te houden 

van bv. de eigen directie of intern begeleider. De komende planperiode zetten we in 

op het delen van de expertise, niet alleen binnen de scholen maar ook tussen de 

scholen. We willen de lerende organisatie en het systeemdenken gaandeweg meer 

en meer in werking zien. Het bevorderen van interne mobiliteit (van mensen en de 

kennis en ervaring die ze allemaal hebben) zal o.i. bijdragen aan het verspreiden, 

delen en gebruiken van elkaars kennis. 

 

Basisschool Meerdijk onderschrijft het personeelsbeleid van Leerrijk! 

Naast het uitvoeren van de gesprekkencyclus geeft de school de gelegenheid aan 

elke leerkracht een portfolio op te bouwen, waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. 

Hun persoonlijke ontwikkelingsplannen zullen de komende 4 jaren bestaan uit de 

ontwikkelingen aangaande de lerende organisatie. Hiervoor zullen zij zich moeten 

openstellen en leren loslaten c.q. anders vasthouden. Er wordt een beroep gedaan 

op het leren leren op alle niveaus, op alle fronten. 

Het ministerie van OCW wil samen met de beroepsgroep van leraren, de werkgevers 

en de vakbonden ervoor zorgen dat alle leraren in 2017 in het lerarenregister zijn 

opgenomen.  

In 2017 krijgt het lerarenregister een wettelijke status en krijgt de registratie een 

civiel effect. Dit betekent dat alleen de leraren die zich geregistreerd hebben 

onderwijs mogen geven. Om vervolgens geregistreerd te blijven, zullen docenten 

periodiek moeten aantonen dat zij aan voldoende professionaliseringsactiviteiten 

hebben deelgenomen.  

Steeds vaker krijgen wij te maken met nieuwe leerkrachten. Dit kan veroorzaakt 

worden door teruglopende leerlingaantallen of natuurlijk verloop/ afvloeiing. Het 

risico hiervan is dat kwaliteit van het lesgeven afneemt omdat er veel 

nieuwe/andere mensen op de school aan de slag gaan. De continuïteit van het 

onderwijs leidt hier onder. Wij willen dit voorkomen door de “vaste” werknemers 

sturend te laten zijn in ‘n groep. Liever geen volledige nieuwe samenstelling voor 

een groep. Het komend schooljaar is hier al sprake van. In twee groepen gaan de 

“vaste” werknemers de nieuwe leerkrachten aansturen. Naast deze begeleiding 
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coacht de Intern Begeleider de nieuwe leerkracht. Klassenbezoeken, flitsbezoeken, 

ontwikkelgesprekken maken deel uit van de begeleiding door intern begeleider en 

directeur. Accent ligt op een veilige werkomgeving om te komen tot leren van en 

met elkaar. 

 

Materiële of geldelijke bijdragen. 

Feitelijk is deze regel binnen Leerrijk! alleen van toepassing op middelen die in het 

kader van het overblijven geïnd worden. Het overblijven wordt binnen Leerrijk! 

georganiseerd middels het inhuren van organisaties of door inzet van de 

oudervereniging dan wel een speciale overblijfcommissie. Er worden geen 

structurele verplichtingen aangegaan, leerlingen worden dan ook niet 

geconfronteerd met de gevolgen daarvan.  

 

Onderzoeksgegevens /sz-analyse. 

De koers voor dit schoolplan is niet alleen bepaald door de visie die school heeft op 

de toekomst maar is net zo goed gebaseerd op in het verleden geleerde lessen en 

de daar uit voortkomende consequenties. De belangrijkste daarvan worden hier 

weergegeven. Vaak betreft het zaken die betrekking hebben op niet-

onderwijskundige thema’s en die daarmee terecht komen in de sector van de eigen 

beleidsvoornemens.  

 

 Sterkte Zwakte Kansen Bedreigingen 

1 Structuur 

Er is een stabiele 

leeromgeving. 

Voorspelbaarheid 

Structuur 

Minder ruimte 

voor “loslaten” 

c.q. anders 

vasthouden. 

Veel behoefte 

aan procedures. 

Structuur 

Eenduidigheid. 

Rust. Zichtbare 

gezamenlijkheid. 

Zekerheid. 

Structuur 

Vasthouden. 

Rem op innovatie 

vanwege 

beweging. 

2 Kwaliteitszorg 

De school werkt 

aan verbeteren 

kwaliteit door 

hanteren 

kwaliteitsagenda 

met focus op 

lerende 

organisatie.  

Kwaliteitszorg 

Ongeduld om stil 

te staan en het 

reflectief 

vermogen te 

verdiepen. 

Borging vraagt 

tijd. 

Kwaliteitszorg 

Aanscherpen 

visie op kwaliteit. 

Innovatie 

infrastructuur 

Verwezenlijken. 

Kwaliteitszorg 

Onzekerheid. 

Gevoel van 

werkdruk. 

Waan-gestuurd 

onderwijs i.p.v. 

waarden-

gestuurd. 

3 Docenten 

Enthousiaste, 

betrokken, 

hardwerkende 

teamleden met 

een diversiteit 

aan specialiteiten 

en of interesses. 

Docenten 

Ervaren van hoge 

mate van 

werkdruk. 

Docenten nemen 

weinig afstand. 

Wisselende 

samenstelling. 

Docenten 

Draagkracht 

verhogen binnen 

het team met 

oog voor 

verschillen 

tussen 

teamleden. 

Uitbreiden 

eigenaarschap bij 

teamleden en het 

leren van en met 

elkaar. 

Docenten 

Teveel werkdruk 

dat leidt tot 

ziekteverzuim 

en/of 

vermindering 

werksfeer. 

Wisselingen in 

het personeels-

bestand 

ontwricht 

continuïteit. 

4 Digitale wereld 

Elk lokaal is 

voorzien van een 

touchscreen/ 

Penbord. 

We werken 

Digitale wereld 

Onbekendheid. 

Vasthoudendheid 

analoge wereld. 

Trage 

ontwikkeling 

Digitale wereld 

Optimaal gebruik 

en nut van 

digitale 

middelen. 

Ontwikkeling 

Digitale wereld 

Snelheid van 

verandering. 

Te kort aan 

gelden voor 

investering. 
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schoolbreed met 

digitale 

systemen. 

infrastructuur. 21ste skills. Gebrek aan 

deskundigheid 

hard- en 

software. 

5 Lesmethoden 

Aandacht actuele 

methodes en 

methodieken. 

 

Lesmethoden 

Verouderde 

methoden of 

geen methode. 

Lesmethoden 

Professiona-

liseren t.a.v. 

leerlijnen en 

digitale wereld. 

Lesmethoden 

Implementatie 

“levend”, 

voelbaar houden. 

 

6 Opbrengsten en 

monitoring 

Voldoende tot 

ruim voldoende 

resultaten/ 

opbrengsten 

CITO LOVS 

Opbrengsten en 

monitoring 

De populatie 

profiteert niet 

optimaal van het 

onderwijsaanbod. 

Opbrengsten en 

monitoring 

Realistische kijk 

verkrijgen op 

input en output 

in relatie tot 

populatie. 

Opbrengsten en 

monitoring 

Fixatie op 

“cijfers”. 

Onzekerheid over 

vakmanschap. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgsysteem 

Laagdrempelige 

zorg. 

Professionaliteit 

interne 

begeleider en 

docenten. 

Alle kinderen 

tellen mee. 

Zorgsysteem 

Elk kind telt!  

Het is onmogelijk 

elk kind de zorg 

te geven die 

hij/zij nodig 

heeft. 

Zorgsysteem 

Aanpassen 

klassen-

management. 

Het profiel op het 

gebied van 

Passend 

Onderwijs 

aanscherpen.  

Zorgsysteem 

Onvoldoende toe 

komen aan 

zorg/aandacht in 

niveau 1 en 2. 

8 Schoolcultuur 

Meerdijk groeit in 

het uitdragen 

van respectvolle 

omgang. Een 

school waar 

ruimte, 

gezelligheid, 

eerlijkheid 

voelbaar 

is/wordt. 

Sterk 

pedagogisch 

klimaat. 

Schoolcultuur 

Eenduidige 

omgang met 

regels en 

afspraken. 

Een stellende, 

wetende 

omgeving maakt 

Meerdijk “klein”. 

Schoolcultuur 

Ontgroeien van 

stigma, dat 

Meerdijk maakt 

tot “elitair”. 

Op weg naar een 

veilige, 

respectvolle 

Kanjerschool. 

Schoolcultuur 

“Harde” 

buitenwereld. 

Invloeden van de 

snelle 

veranderende 

wereld. 

 

 

Bronnen:  

 Ri&E (zowel welzijn, veiligheid als gezondheid). 

 Plan van aanpak Ri&E. 

 Jaarverslagen school. 

 Vorig schoolplan/-jaarplan. 

 Inspectierapporten. 

 Enquêtegegevens. 

 Overzicht methodes en kerndoelen. 
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Samenstelling, opbouw, functies en specialismen team Meerdijk. 

 

Directie: Functie/taak: 

Directeur Algehele leiding/ verantwoordelijkheid 

 

Intern Begeleider/Managementlid Intern Begeleider is verantwoordelijk voor 

de zorg binnen de school en de daarbij 

behorende contacten. Hieronder valt ook 

coachen van leerkrachten. 

Managementlid is mede verantwoordelijk 

voor onderwijsinhoudelijke ontwikkeling.  

Docenten Basisonderwijs:  

Acht groepen verdeeld over: 

twee groepen 1 / 2 en voor zover de 

formatie het toelaat steeds één groep 

vanaf groep drie t/m acht. 

12 lesgevende docenten.  

Docenten zijn verantwoordelijk voor het 

primaire proces in de klas. Zij verzorgen 

ook de communicatie en rapportage richting 

ouders en directie. 

 

Docent basisonderwijs LB-functie 

Rekenen 

Heeft opleiding tot intern begeleider 

afgerond. Specialisme Rekenen. 

Docent basisonderwijs LB-functie 

Lezen 

Heeft opleiding tot Remedial Teacher 

afgerond. Specialisme Lezen. 

Docent basisonderwijs LB-functie 

Boeiend Onderwijs 

Heeft opleiding tot pedagoog afgerond. 

Specialisme Meervoudige Intelligentie en 

Spelbegeleiding. 

Docent basisonderwijs LB-functie 

Sociale Emotionele Ontwikkeling 

Heeft opleiding tot gedragsspecialist 

afgerond. Coördineert o.a. 

Kanjertraining. 

Interne Coördinator Cultuur 

 

ICC-er coördineert Cultuureducatie met 

Kwaliteit 

Coördinator Informatie en 

Communicatie Technologie 

Een dagdeel werkt de ICT-er aan 

systeembeheer, digitale omgeving. 

Overig personeel:  

Conciërge Reguliere werkzaamheden behorend bij 

functie conciërge. Conciërge is werkzaam 

voor 18 uren. 

 

 
 

BIJLAGE 4: HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

Dit ligt ter inzage op school en staat op de site van Basisschool Meerdijk; 

www.meerdijk.nl 
 
 

 

 
 

http://www.meerdijk.nl/

