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1. ONS SCHOOLPLAN
1.1 Doel
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 2019-2023 op onze school hebben gemaakt.
Het is opgesteld binnen de kaders van het 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 aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het
onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.
1.2 Totstandkoming
Bij de totstandkoming van het schoolplan is gebruik gemaakt van de beschrijvingen in het
voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en op handen zijnde ontwikkelingen. In overleg
met leerlingen, team en ouders is de missie en visie herijkt. Vervolgens zijn de koersuitspraken
bijgesteld en geconcretiseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
 De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school, dat is opgesteld in 2015.
 De evaluatie naar aanleiding van het themaonderzoek (april 2019) door de Inspectie van het
Onderwijs in het kader van ‘extra ondersteuning’.
 Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers.
 De jaarlijkse evaluatie van het schooljaarplan.
 Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen.
 Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de
samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen.
1.3 Samenhang met andere documenten
De schoolgidsen en schooljaarplannen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van
de inhouden van het schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die
aanwezig zijn op onze school:








kwaliteitshandboek
formatieplan
schoolgids
schoolondersteuningsprofiel
schoolondersteuningsplan
ondersteuningsplan samenwerkingsverband
veiligheidsplan

1.4 Vaststelling
Het schoolplan is besproken in de vergadering van het schoolteam d.d. 24 mei 2019
Mevr. M-A Megens directeur
De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. 25 juni 2019
Dhr. G. Kempff voorzitter van de MR.
Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. juli 2019
Dhr. J. Leijtens, voorzitter van het College van Bestuur van Leerrijk!
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2. BASISSCHOOL MEERDIJK
2.1 Schoolgegevens
Naam school
Brinnummer
Adres
Postcode, Plaats
Provincie
Telefoonnummer
Email
Website

Basisschool Meerdijk
13CP00
Frans Halslaan 17
5143 GJ Waalwijk
Noord-Brabant
0416-563963
infomeerdijk@leerrijk.nl
www.meerdijk.nl

2.2 School en omgeving
Basisschool Meerdijk is gestart op 1 augustus 1979. 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,
zelfstandig te werken aan de taken of de uitdaging aan te gaan van het samenwerkend leren zoals
‘peer tutoring’. 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 2840 (01-01-2018) 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.

Basisschool Meerdijk ressorteert samen met veertien 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”!
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2.3 Kenmerken van het personeel
Basisschool Meerdijk heeft 19 personeelsleden (1-6-2019). Binnen de school komen de volgende
functies voor: OOP, L10, L11, vakleerkracht (combinatiefunctie) bewegingsonderwijs, 1 Intern
Begeleider, 1 Directeur. Er zijn 3 mannen en 16 vrouwen.
Leeftijd
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

aantal
4
8
1
5
1

LA10
1
7
1
1

LA11

BSC
1

OOP
1

OA
1

1

1

IB

D

1
1

1
1

Twee onderwijsassistenten ondersteunen de groepen 1 tot en met 8. Alle leerkrachten zijn bevoegd
als docent basisonderwijs en zijn voortdurend in ontwikkeling. Zij houden zelf een
bekwaamheidsdossier bij. De intern begeleider heeft de opleiding Master Sen afgerond en de
directeur is RDO geregistreerd schoolleider. Voor de lessen bewegingsonderwijs hebben wij een
vakleerkracht. Voor vijf dagdelen is een conciërge aanwezig.
2.4 Kenmerken van de leerlingenpopulatie
Onze school wordt bezocht door 225 leerlingen (peildatum 1-5-2019).
Er zitten 128 jongens en 93 meisjes in de groepen 1 tot en met 8. Van deze leerlingen hebben drie
leerlingen een gewicht van 0,30 en één leerling weegt 1,20. Geen gewicht geldt voor 221 leerlingen.
Basisschool Meerdijk wordt vooral bezocht door leerlingen die woonachtig zijn in Waalwijk en in wijk
Meerdijk. Van de zittende leerlingen komt 10% vanuit dorpen om ons heen. Al geruime tijd handelt
de school volgens de procedure “reguleren leerlingenstromen PO Waalwijk”, opgesteld door de
besturen van Willem van Oranje scholengroep, BRAVOO en Leerrijk! en afgestemd met de gemeente
Waalwijk. Dit in verband met de demografische ontwikkeling op wijkniveau dat leidt tot fluctuaties
van leerlingenaantallen en vervolgens zorgt voor een instabiele situatie in de onderwijsorganisatie en
huisvesting. Basisschool Meerdijk is één van de scholen waar aanmeldingen, ook vanuit de dorpen
om ons heen, de maximumcapaciteit van het schoolgebouw overschrijdt en daardoor voorrang moet
bieden aan kinderen, die broertjes of zusjes op school hebben zitten en gezinnen die in een straal
van 750 meter (hemelsbreed) van de school wonen. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de
reguleringsregeling van kracht. Er zitten weinig leerlingen met een westerse of niet-westerse
migratieachtergrond op onze school.
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In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende
aandachtspunten:
 Aandacht besteden aan het vak begrijpend lezen en woordenschat
 Aandacht besteden aan gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling)
 Aandacht besteden aan burgerschap
 Aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden
In het schoolondersteuningsplan 2018-2019 zijn de onderwijsbehoeften in beeld gebracht. De
komende schoolplanperiode zullen de onderwijsbehoeften jaarlijks bijgesteld worden en worden
afgestemd op de gestelde streefdoelen.
2.5 Kenmerken van de ouders en de omgeving
Onze school is gehuisvest in een onderwijsgebouw in de wijk Meerdijk in het zuidoosten van de
gemeente Waalwijk. De afgelopen jaren is het inwonersaantal van de wijk Meerdijk toegenomen met
4% dat neerkomt op toename van 110 inwoners in 5 jaren. In het overzicht 2011 tot 2019 van
geboorten in de wijk Meerdijk valt op dat het aantal geboorten in de wijk daalt.
Jaar
01-08-2011
01-08-2012
01-08-2013
01-08-2014
01-08-2015
01-08-2016
01-08-2017
01-08-2018

31-07-2012
31-07-2013
31-07-2014
31-07-2015
31-07-2016
31-07-2017
31-07-2018
27-12-2018

Totaal
31
17
26
22
20
17
16
7

4-jaar in schooljaar
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Geboorten voedingsgebied Meerdijk Waalwijk

Ondanks de lichte daling van het geboorteaantal in de wijk Meerdijk heeft de school de afgelopen
jaren te maken met een toename van het leerlingenaantal. De meeste gezinnen van onze school
komen uit de wijk Meerdijk en omliggende wijken. Zoals vermeld komt 10% van de zittende
leerlingen uit de dorpen nabij Waalwijk. Ouders geven aan dat zij bewust kiezen voor Meerdijk
vanwege kleinschaligheid, onderwijsconcept, goed pedagogisch klimaat. De identiteit is niet
doorslaggevend. Iets minder dan de helft van de leerlingen is Rooms Katholiek.
Het opleidingsniveau van de ouders is tot op heden geregistreerd en toont dat het opleidingsniveau
overwegend in categorie 3 valt. Op HBO of WO niveau heeft 70% van de ouders, verzorgers een
opleiding genoten. Op MBO niveau is dat 27%, slechts 3% valt onder categorie 2 of 1. De landelijke
trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces, is zeker
waarneembaar op Basisschool Meerdijk. Het aantal ontwrichte gezinnen neemt ook toe; 10% van de
leerlingen heeft gescheiden ouders.
Ouders zijn betrokken bij de school en zijn bereid om op basis van deze betrokkenheid zitting te
nemen in de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) of om op een andere manier hulp te
bieden. De samenwerking met de OR en MR is zeer positief. Zij vormen een aantoonbare
meerwaarde voor de kwaliteit van onze school.
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2.6 Wie zijn wij, waartoe zijn wij op aarde en wat willen we creëren?
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 kwalificatie, socialisatie en subjectivering of persoonsvorming.
Bij de kwalificatiefunctie gaat het om de vraag of ons onderwijs
de leerlingen uitrust met kennis, vaardigheden en houdingen die
relevant zijn voor het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt en
waarmee de jongere zich kan handhaven in een complexe,
multiculturele samenleving. De socialisatiefunctie van ons
onderwijs zorgt ervoor dat jongeren deel worden van de tradities,
dagelijkse praktijken en beroepspraktijken. Ons onderwijs bereidt
leerlingen voor op deelname aan de samenleving door hen het
leerproces te laten doorlopen dat gericht is op het aangaan van een diepe verbinding met jezelf, de
ander en de omgeving vanuit zoveel mogelijk perspectieven. Dit gaat hand in hand met de
persoonsvorming of subjectivering dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de eigen identiteit
en uniciteit: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn ( in relatie tot de sociale groep waar ik deel van
uitmaak, maar waar ik me ook van onderscheid).
Eén van de vragen die we ons zelf stellen is: “Wat moeten leerlingen leren in ons funderend
onderwijs?” Maar ook vragen we ons af hoe we ons onderwijs toekomstbestendig kunnen maken en
houden. Op welke manier geeft Basisschool Meerdijk invulling aan het realiseren van haar kerntaak
in een snel veranderende wereld?
De kerntaak van elke lerende school is het vormgeven van boeiend onderwijs, dat past in deze tijd
en voorbereidt op de komende tijd. Wat doet ertoe in onze school? Hoe leren we doen, wat ertoe
doet? Visievorming is een voortdurende ontwikkeling.
“Waar zijn we nu en waar willen we naar toe?” Hoe willen we bijdragen aan kennisontwikkeling,
maatschappelijke toerusting en persoonsvorming van leerlingen en wat is de goede balans tussen de
drie hoofddoelen van ons onderwijs?
Tussen de gezamenlijke visie en de actuele werkelijkheid ligt vaak een
kloof, die overbrugd moet worden (zie afbeelding “Creatieve spanning”).
Daarvoor zijn strategieën en concrete acties nodig die we in het
schoolplan beschrijven vanuit verschillende niveaus van denken en
handelen. 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.
Creatieve spanning
Welke gedragspatronen willen we laten 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?
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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2.7 Visualisatie Schoolplan 2019-2023
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3. ONZE RELATIE MET LEERRIJK!
3.1 Inleiding
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 heeft het bestuur de koers op bestuursniveau
bepaald voor de komende schoolplanperiode en beschreven in het koersplan. Dit plan is kader
stellend voor het op te stellen schoolplan van onze school.
Alvorens het stichtingsbeleid definitief vast te stellen is het besproken met het directieoverleg (DO)
en heeft de GMR instemming verleend aan dit koersplan voor de periode 2019-2023.
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid.
3.2 Uitgangspunt
De basis voor de ontwikkeling van onze scholen1
De piramide van Kim
In het schoolplan2 wordt, op basis van de kennis van dit moment, de gewenste ontwikkeling voor de
komende periode beschreven. In zo’n 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 er uit ziet weten we nu niet. Ontwikkelingen zullen zich ongetwijfeld aandienen
maar zijn niet allemaal van even groot belang voor de scholen. 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 door
schoolteams, ouders, bestuur) vastgesteld en gelden daarmee voor alle Leerrijk! scholen. De manier
waarop scholen vormgeven aan deze kernwaarden en missie is verschillend, scholen geven dat in
hun schoolplan aan.

1
2

Voor een verdere uiteenzetting ter zake verwijzen we naar bijlage 1
Een toelichting op de plancyclus wordt in bijlage 2 gegeven
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3.3 De bedoeling van Leerrijk!
Wie we zijn
Leerrijk!.....dat zijn de mensen die uitvoering geven aan de missie van Leerrijk!, het realiseren van
kwalitatief goed onderwijs dat ertoe doet in deze tijd en in deze omgeving. Leerrijk! maakt contact
met deze omgeving en interacteert met ouders en kinderen. De uitvoeringsdeskundigheid, die de
gewenste kwaliteit realiseert en de pedagogische, didactische en organisatorische kennis die nodig is
om de gevraagde afstemming op de omgeving en haar populatie te realiseren, heeft Leerrijk! in
huis. Leerrijk! stelt zich ten doel om onderling contact tussen de scholen actief te bevorderen, zodat
zij samen van en met elkaar leren. Leerrijk! werkt met vakmensen. Deze:
 zijn actief betrokken op kinderen, ouders, collegae en de omgeving;
 hebben zelfkennis, tonen zelfreflectie, zelfdiscipline, zelfkritiek, zelf organiserend vermogen
en zelfverantwoordelijkheidsbesef;
 tonen pedagogische tact;
 hebben aantoonbare pedagogische en didactische kennis en vaardigheden;
 hebben ervaring uitend in startbekwaamheid, vakbekwaamheid en persoonlijk
meesterschap;
 hebben de bereidheid zich te legitimeren over het eigen handelen naar kinderen en hun
ouders.
Waar we voor staan, onze bedoeling
De bedoeling van Leerrijk! is het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van
kinderen tot zelfbewuste volwassenen die deel kunnen nemen aan de maatschappij van de
toekomst.
Deze bedoeling is weergegeven in onderstaande missie:
Leerrijk! biedt een veilige, toekomstgerichte en een rijke
leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten
en competenties ontwikkelen.
Leerrijk! is een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van
elkaar en ook van de wereld wordt geleerd.
Leerrijk! levert op basis van de identiteit een actieve bijdrage aan het
realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en
de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.
Wat we belangrijk vinden, onze 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”
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Voor wie we dat doen
Het bestaansrecht van Leerrijk! wordt gevormd door de in de scholen van de
stichting aanwezige leerlingen en in het verlengde daarvan hun ouders en onze
partners in de omgeving, zij zijn de morele eigenaren van Leerrijk! Bij alle
afwegingen die Leerrijk! maakt, vragen we ons als eerste af, indien dat van
toepassing is, welk effect deze hebben op de leerlingen. Pas daarna komen de
belangen van de overige geledingen in beeld. Indien belangen van leerlingen
en andere belangen strijdig zijn met elkaar gaan de belangen van leerlingen
voor. Ouders en hun kinderen zijn niet allen hetzelfde. Ook de samenstelling
van de wijken waarin de scholen staan is niet uniform. Scholen stemmen zich
dan ook af op hun omgeving, houden rekening met de bijzondere
eigenschappen van de leerlingen die de school bezoeken. De scholen van
Leerrijk! zijn daarin dus per definitie verschillend!
Ouders zijn onze partners in de opvoeding van de aan ons toevertrouwde kinderen. Ze worden door
allen die betrokken zijn bij hun kind als gesprekspartner serieus genomen, ook als de ouders kritiek
hebben. Daarbij gaan we er van uit dat ouders zich bewegen binnen de uitgangspunten die in
schoolplan en schoolgids geduid worden en die hen voor plaatsing van hun kind bekend gemaakt
zijn.
Hoe doen we dat in de leefwereld van Leerrijk!
We streven ontwikkeling van vakmanschap na bij alle vakmensen van Leerrijk! We doen dit op basis
van vertrouwen en realiseren dat in zo groot mogelijke onderlinge verbinding.
Om daadwerkelijk vakmanschap te laten zien, is professionele ruimte nodig. Vakmensen krijgen die
ruimte om, uiteraard binnen de collectief gemaakte afspraken, op eigen initiatief en naar eigen
inzicht te handelen en kennis en vaardigheden voluit te kunnen gebruiken in de praktijk van alle
dag. Leerrijk! gelooft in het hebben van vertrouwen en gaat uit van betrokkenheid en zelfsturend
vermogen van vakmensen, alsmede van de wil om mee te denken over de ontwikkeling van het
eigen werk en de ontwikkeling van de collectieve ambitie. Vakmensen werken samen en denken in
het belang van kinderen van Leerrijk!
De ontwikkelingsrichting van Leerrijk! bepalen we als collectieve ambitie, er is daarbij ruimte voor
individuele invulling en bijdrage. Vakmensen willen zich daarover en over het werk dat zij doen
verantwoorden, niet alleen aan de directie van de school of schoolbestuur maar net zo goed aan
collegae en ouders. Leiderschap is ook een vak. Binnen Leerrijk! zijn schoolleiders vakbekwaam of
meester in hun vak. Leiderschap is gericht op het realiseren van de collectieve ambitie van de
school. Leiders werken visie-gestuurd, zij durven leiding te geven en te nemen. Zij willen en kunnen
verantwoordelijkheid delen. Het leiderschap is niet gekoppeld aan één persoon. Leiderschap binnen
Leerrijk! is verspreid over vakmensen. Leiders in de scholen weten wie de kennis, de inzichten en de
wijsheid in pacht heeft. Leiders nodigen elkaar uit, leiders staan op, leiders hanteren het principe:
“wie het weet mag het zeggen en wie het kan mag het doen”. Leerrijk! werkt vanuit het perspectief
van dienend leiderschap, we dienen het belang van het kind. Iedere leider binnen Leerrijk! fungeert
daarnaast als “hitteschild voor de ruis van buiten”.
Ondersteunende systemen
Bij Leerrijk! zijn twee belangrijke groepen mensen te onderscheiden. Naast onze doelgroep,
bestaande uit de leerlingen en hun ouders/verzorgers, die we zien als partners van de school, is er
de groep medewerkers die “het professioneel kapitaal” van Leerrijk! vormt. Voor beide groepen is
eenzelfde doel te formuleren: een continue ontwikkeling! Het is daarbij aan Leerrijk! om de
ondersteunende systemen voor deze continue ontwikkeling te realiseren. Identiteit, mensen,
onderwijs en middelen zijn de belangrijkste beleidsgebieden van Leerrijk!. Het beleid wordt dermate
“open” geformuleerd dat er voor iedere specifieke schoolcontext voldoende ruimte is om aan te
kunnen sluiten bij de lokale positie en de schoolontwikkeling, tenzij de cao of wetgeving dit anders
voorschrijft. Deze afspraak is geen aanleiding tot vrijblijvendheid: Leerrijk!-beleid dient vertaald te
worden op schoolniveau, opgenomen te worden in de plancyclus van de school en verantwoord te
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worden aan de eigen medezeggenschapsraad, de eigen schoolomgeving en aan het bestuur binnen
de verticale en horizontale verantwoording zoals die in Leerrijk! afgesproken is. Alle personen en
geledingen binnen de stichting kunnen het initiatief nemen als het gaat om beleidsontwikkeling,
daarbij oriënteert Leerrijk! zich nadrukkelijk ook “op de wereld buiten de stichting”.
3.4 Koersuitspraken op stichtingsniveau
“De Bedoeling” van Leerrijk beschrijft dat mensen in de leefwereld verantwoordelijk zijn voor het
komen tot een goede oplossing, waarbij de mogelijkheden die in de leefwereld voorhanden zijn, als
de grote waarde die de leefwereld te bieden heeft slim worden benut. Wat er nodig is in de
praktijk en hoe de sturing gericht is op het kunnen nemen van verantwoordelijkheid en dat
tegelijkertijd niemand zich kan onttrekken aan het nemen van verantwoordelijkheid. Wat betekent
het werken vanuit “De Bedoeling” voor de leerling, de ouder, de professional, het leidinggeven en
besturen?
Het koersplan 2019-2023 van Leerrijk! beschrijft vanuit “De Bedoeling” een aantal koersuitspraken
gekoppeld aan “grote thema’s” zoals:
de Lerende Organisatie, kwaliteit, vitaliteit Leerrijk!- personeel, gesprekscyclus, Passend Onderwijs,
onderwijskundige vernieuwing, duurzame scholen, Kindcentra (KC) en Vroegschoolse educatie.
Uit bovenstaande bedoeling worden deze planperiode de volgende missie-elementen op
schoolniveau nader geconcretiseerd:
 Het realiseren van een uitdagende leeromgeving;
 Het vanuit uniciteit ontwikkelen van talenten en competenties;
 De leerling als full partner;
 De ouder als full partner.
Ook worden thema’s vanuit beleid op stichtingsniveau in dit schoolplan 2019-2023 beschreven.
Hierbij legt Leerrijk! accent op:
 Passend Onderwijs
 Onderwijskundige vernieuwing
 Samenwerking met de voorscholen gericht op doorgaande lijnen
 Omgang en voortgang ontwikkelplan voor cognitieve talenten en begaafden.

Leerrijk! Koersuitspraken in beeld
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Zowel de missie-elementen als de thema’s vanuit het beleid op stichtingsniveau komen aan de orde
in de beschrijving van missie, visie en de koersuitspraken3 van Basisschool Meerdijk.
3.5 Onze missie
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.
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. Thema’s zoals ‘Plastic
Soup’, gasboringen in eigen land, recycling, zonne- en windenergie komen aan de orde in het
duurzaamheidsonderwijs. Het is belangrijk dat het huidige aanbod aan kennis, competenties en
sociale vaardigheden meer aansluiting vindt bij wat de maatschappij nodig heeft, de samenleving
van nu en de toekomst. “De integratie van duurzaamheid in het gehele onderwijs is een voorwaarde
om in samenhang met de visie werk te maken van een groene economie en een leefbare planeet.”
Basisschool Meerdijk gebruikt voor het onderwijs in duurzaamheid de methode voor Wereldoriëntatie
‘Blink Wereld’ als basis. De verantwoordelijkheid die we leerlingen geven in het
duurzaamheidsonderwijs sluit aan bij doelstellingen voor talentontwikkeling, burgerschap en sociale
competentie (bijvoorbeeld verantwoordelijkheid geven, samenwerken).
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, nieuwsgierige en onderzoekende houding hebben, de integratie van ICT begrijpen en
de kennisconstructie mede vormgeven.
Het kader ‘Hersenwerk, de breinvriendelijke klas’ (Robin Fogarty) gaat uit van een goed klimaat voor
denken in het eerste kwadrant. Een veilige en rijke omgeving, toekomstgericht en uitdagend, dient
vormgegeven te worden om te kunnen komen tot optimale prestaties.
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.
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
3

Missie, Visie en Koersuitspraken Basisschool Meerdijk hoofdstuk 3.5-3.6-3.7
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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 “kartrekkers” m.b.t. Boeiend
Onderwijs, Sociaal Emotionele Ontwikkeling, Lezen, Rekenen, Cultuureducatie en Informatie
Technologie. 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 school 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.
Het schema ‘Essentie van de Lerende Organisatie’ (Peter Senge)is het onderliggend theoretisch
model, dat de school helpt de verbinding en de samenhang tussen ‘het terrein van actie’ en ‘het
terrein van permanente verandering’ te zien en te begrijpen.

De Lerende Organisatie (bewerkt door Guus Geisen)

Basisschool Meerdijk stelt zich voortdurend de vraag:” Hoe staat het met het lerend gehalte van
onze organisatie, onze school en de klas? Waar lukt het ons om lerend te zijn en waar kunnen we
verder groeien en ontwikkelen?”

Samen, je eigen weg!
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3.6 Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven.
Boeiend Onderwijs
Onze visie vertelt ons wat we willen bereiken. Basisschool Meerdijk spant zich in om Boeiend
Onderwijs te verzorgen en 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, gericht op 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 de leerling 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.
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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3.7 Koersuitspraken 2019-2023
Koersuitspraak 1
Uitwerking van de kernwaarden en missiebegrippen in de vorm van een collectieve ambitie
continueren.
Koersuitspraak 2
We geven Boeiend Onderwijs vorm, betekenisvol en duurzaam.
Koersuitspraak 3
We willen onze leerlingen optimale kansen 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 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 continueren.
De kernwaarden zijn geen statische begrippen: we vinden het belangrijk dat leerlingen
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
dagelijks 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 e lkaar
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 er varen 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 groepe n. 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, rustchef, 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;
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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, werken, leren en samen leven;
 coöperatieve werkvormen zoals tweegesprek, koppen bij elkaar, teaminterview etc.;
 werkgroepen/onderzoeksgroepen;
 vraagkaarten, vraagbord;
 ouders, die helpen bij het leesproces in de onderbouw;
 leerkrachten, ouders, gastsprekers en (oud-) leerlingen die samen lessen verzorgen.

17
Schoolplan 2019-2023 Basisschool Meerdijk

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 leerlingen 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,
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 leerlingen.
Kwaliteit
“Wij, kinderen en volwassenen, ontwikkelen onze talenten en competenties
harmonieus”
Een kwaliteit-respecterende leerkracht:
 stelt de leerling 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 de leerling 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.
Dit leidt bij leerlingen tot:
 inzicht in eigen competenties;
 een groeiend welbevinden;
 eigenaar worden van je eigen leerproces door het stellen van eigen leerdoelen;
 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”?
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Wij zien in de school, klas:
 mindmap boeiend onderwijs;
 vormen van “kind van de week”, waarmee de uniciteit van de leerling met haar/zijn
gerespecteerd en zichtbaar wordt. Te denken valt aan ‘de Verteltas, Flip de Beer;
 cirkels Meervoudige Intelligentie, waarmee gewerkt wordt aan de vraag “Hoe ben jij knap”;
 het werken met de eigen leer- of onderzoeksvraag;
 de kwaliteit van een gestructureerde omgeving;
 dat leerstof op drie niveaus aangeboden wordt;
 de tutoren-aanpak bij bijvoorbeeld Technisch Lezen;
 uitwisseling tussen groepen en/of individuele leerlingen van materialen, kennis,
ondersteuning zoals elkaar leren schaken, het samenwerken aan de techniekkist, het
ontwerpen van een circuit over een seizoen door de bovenbouw voor de onderbouw.
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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. 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?
Autonomie
“Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van
verantwoordelijkheid”
Een autonomie-respecterende leerkracht:
 geeft leerlingen (actie)keuzes;
 erkent de gevoelens van de leerling;
 hanteert niet-directief taalgebruik, zegt vaker ‘je mag’ dan ‘je moet’;
 neemt het perspectief in van de leerling;
 moedigt de leerling aan tot initiatief;
 luistert meer dan zelf te praten;
 heeft geduld en geeft ruimte aan de leerling om zelf oplossingen aan te dragen;
 ondersteunt de intrinsieke motivatie;
 stelt vragen over wat de leerling wil doen;
 is flexibel;
 biedt materiaal dat de leerlingen nodig hebben;
 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 betrokkenheid voor taken;
 meer interesse voor wat geleerd wordt;
 groter welbevinden;
 grotere nieuwsgierigheid;
 hogere zelfwaardering;
 initiatieven nemen;
 gevoel van een grotere competentie;
 toenemende creativiteit;
 een voorkeur voor optimale uitdaging;
 positieve emotionaliteit;
 een hogere intrinsieke motivatie voor school;
 betere prestaties op school.
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Wij zien in de school, klas:
 vormen van “de inloop” waar kiezen centraal staat;
 de themataak (onderbouw)/agenda (bovenbouw), 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 flexplekken werken.
 structuur, zodat er duidelijkheid is waar vanuit keuzes gemaakt kunnen worden;
 werken aan eigen leerdoelen.
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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. 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.
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 Kanjertraining4;
 hanteert de omgangsvormen, die genoteerd staan in het gedragsprotocol 5;
 heeft vertrouwen in de ander;
 luistert met open houding;
 optimaliseert het pedagogisch klimaat in groep en school;
 voorkomt pestgedrag en heeft hierin een voorbeeldfunctie naar de leerlingen6;
 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
4

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).
5
Het gedragsprotocol ligt ter inzage op school
6
Het pestprotocol ligt ter inzage op school
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uitdragen van je mening
je durven presenteren;
omgaan met complimenten;
behouden van vrienden;
zelfvertrouwen;
waarderen van elkaars kwaliteiten.

Wij zien in de school, klas:
 visualisaties zoals mindmaps over groepsafspraken
 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, kanjerlijst;
 kwaliteitenspel;
 beloningssysteem ter bevordering van positief gedrag zoals Class Dojo;
 T-kaart met het oog en oor om sociale vaardigheden concreet te maken;
 project Lentekriebels;
 beleefdheidsvormen van zowel leerling, leerkracht en ouder.

23
Schoolplan 2019-2023 Basisschool Meerdijk

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 de leerling als onderzoeker;
 geeft ruimte aan de leerling 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;
 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 Cultuureducatie met Kwaliteit;
 projecten Kunstmenu met tentoonstellingen van beelden, foto’s, boeken etc.;
 Meerdijk Kunstzinnig. Projecten kunst en cultuur;
 leerlingen, die onderzoeken;
 lessen vanuit “Creativiteit en Ontwerpend Leren”;
 boekenatelier. Zelf verhalen schrijven en illustraties tekenen;

24
Schoolplan 2019-2023 Basisschool Meerdijk

 activiteiten vanuit BLINK WERELD geïntegreerd met cultuureducatie.
Koersuitspraak 2
We geven Boeiend Onderwijs vorm, betekenisvol en duurzaam.

Mindmap Boeiend Onderwijs door Truus Römgens Natuurlijk Leren

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 in het Netwerk Autopoiesis over de 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 jezelf, de ander en de omgeving.
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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.
Enkele kaders zijn helpend om Boeiend Onderwijs gestalte te geven en de duurzaamheid van de
ontwikkeling te bevorderen.

Kader: Lerende Organisatie

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.
Lerende Organisatie Senge

Toepassen van de vijf disciplines in de klas kan het beste beginnen met systeemdenken.
Wij bieden de kinderen een aantal “tools” aan om samenhang te kunnen begrijpen, te verwoorden
en te visualiseren.

Kader: Hersenwerk

Robin Fogarty beschrijft in haar boek ‘Hersenwerk in de klas’ het principe van de ‘breinvriendelijke’
klas. In een ‘breinvriendelijke’ klas wordt het leerproces bepaald door de manier waarop de
hersenen werken.
De ‘breinvriendelijke’ klas steunt op vier pijlers:
 een goed klimaat voor denken
 het aanleren van de vaardigheden van denken
 het werken met denken
 het leren denken over denken
Deze omstandigheden voor optimale leerprestaties heeft Robin Fogarty in
onderstaand vierhoekenmodel geplaatst.

Het vierhoekenmodel (Fogarty)

26
Schoolplan 2019-2023 Basisschool Meerdijk

Kader:21th Century Skills

De 21e -eeuwse vaardigheden komen vanuit het tweede en
derde kwadrant van het vierhoekenmodel aan de orde.
Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e -eeuwse
samenleving, is het belangrijk dat de vaardigheden een
plek krijgen in het onderwijs. Hoe kunnen bijvoorbeeld de
lessen over computers en het gebruik van digitale media
bijdragen aan de digitale geletterdheid van leerlingen?
Kwaliteitskaarten ‘Hersenwerk’ 1ste, 2de, 3de en 4de kwadrant
dienen als spiegel om inzicht te krijgen in de mate waarin
onder andere vaardigheden en het actief leren gerealiseerd
wordt en welke succesfactoren en knelpunten zich daarin
voordoen. En de kwaliteitskaart als kompas helpt de school
om vast te kunnen stellen welke aspecten verder tot
ontwikkeling gebracht kunnen worden.
De kwaliteitskaart draagt bij aan het opbrengstgericht
werken: planmatig en cyclisch.
21Th Century Skills (Kennisnet&SLO)

Het leren van de organisatie, van de professional en dat van de leerlingen wordt verdiept in de
reflectie. We maken de gezamenlijke visie concreet en visueel en we onderzoeken of de waarneming
of het handelen en de feedback op het handelen in overeenstemming zijn met de visie “leren leren,
een leven lang”, zodat onderwijs duurzaam en betekenisvol is. Verschillende reflectie-modellen en de
reflectieve dialoog helpen de school, de professional, de leerling om tot de kern te komen. Maar dan
wel een dialoog, waarin je elkaar activeert om onderzoeksmatig naar data te kijken. Waarin je elkaar
activeert om vanuit invloed te denken. Om relaties te leggen. Om de relatie te leggen met het eigen
handelen. Met kennis over “wat werkt”.
De reflectieve dialoog over data tot gewoonte maken binnen de school is een krachtig middel om tot
Lerende Organisatie te ontwikkelen.

Denken om te leren (Castelijns, Baas)

TROJKA (Verhoeven)
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Koersuitspraak 3
We willen onze leerlingen optimale kansen 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
leerlingenbestand, de veranderende omstandigheden zullen wij ons continu moeten herbezinnen op
onze mogelijkheden en onmogelijkheden om onderwijs op maat vorm te geven. We zullen de
grenzen van de zorg moeten erkennen.

Passend Onderwijs OC&W

OC&W bracht Passend Onderwijs helder in beeld.
https://www.youtube.com/watch?v=EzVQDGDUP-Y
We stellen de vraag: wanneer is onderwijs passend? Als het onderwijs is ‘afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen’. Maar hoe weten we nu of dat punt is bereikt?
We bekijken Passend Onderwijs de komende schoolplanperiode vanuit een concreet en realistisch
perspectief. De maatschappelijke norm van nu is dat elke leerling op maat gesneden onderwijs
ontvangt.
Wij gaan uit van modern groepsgewijs onderwijs, dat voor elke leerling voldoende passend is. De
verschillende strategieën, die we hanteren zijn: intensiveren, vertragen, versnellen, verrijken en
verbreden. De keuze van de strategieën wordt deels ingegeven door de lesmethode. Intensiveren en
verrijken zitten hierin bij een convergente aanpak veelal verankerd. Versnellen, vertragen of
verbreden worden niet bepaald door de methode. Doordat we met adaptieve digitale leermiddelen
werken waarin het ELO-systeem zit verwerkt (Snappet) wordt versnellen of vertragen door de
software geregeld. Bij versnellen of vertragen gaan leerlingen sneller of minder snel door de leerlijn.
Bij verbreden worden er doelen toegevoegd uit andere leerlijnen, bijvoorbeeld filosoferen of een
vreemde taal; de Franse les. En bij verrijken of intensiveren worden doelen op een hoger werk- en
denkniveau aangeboden. Leerlingen kunnen meestal divergent door de leerlijn, dus wordt er
versneld en vertraagd. Er is aandacht voor verrijken van de leerstof, bijvoorbeeld door het
stimuleren van een onderzoekende houding. Er wordt remediëring geboden, waardoor er wordt
geïntensiveerd. En het aanbod wordt verbreed door het participeren in de ‘onderzoekersgroepen’.
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Loskomen van de methode neemt toe binnen de school en de leerlijn is vaker het vertrekpunt in
plaats van de methode. De visie op de onderwijsstrategieën wordt belangrijker naarmate de
leerkracht meer en meer de methode loslaat. Om voor elke leerling groei te realiseren, bieden we
passend onderwijs. Concreet betekent dit dat we verschillende aanpakken hanteren – basis, verrijkt
of intensief – om leerlingen zoveel mogelijk op maat te bedienen.
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 is in te zien 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 leerlingen, naar kijken wat zij daadwerkelijk nodig hebben om het onderwijs te
kunnen volgen. Het uitgangspunt hierbij is de mogelijkheden van de leerlingen. Zowel bij leerlingen
met leerproblemen, beperkingen, als bij leerlingen met cognitieve talenten. Onze visie is dat het
hiervoor belangrijk is om leerlingen als full partner te zien; ze leren waar hun krachten liggen, maar
ook wat zij moeilijk vinden.
Wijnand Gijzen beschrijft in het artikel ‘Vier indicatoren voor Passend Onderwijs in elke klas’ hoe je
Passend onderwijs kunt ‘aflezen’ aan vier indicatoren: vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing,
leerplezier en evenwicht leerpijn/leergemak.
Passend Onderwijs moet op zijn minst tot een gewenste opbrengst leiden. De indicatoren
vaardigheidsgroei en leerdoelbeheersing staan voor de opbrengstkant van het onderwijs. De
indicatoren leerplezier en het evenwicht leerpijn/leergemak hebben betrekking op het
onderwijsproces. Ze geven direct informatie over de manier waarop het onderwijs op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen inspeelt.

“Als er sprake is van voldoende vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing, leerplezier en een evenwicht
tussen leerpijn en leergemak, dan is passend onderwijs een feit.”
— Wijnand Gijzen —

“Leren leren” verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Het is de
leerkracht die de kwaliteit van het leren beïnvloedt. Veel
leerkrachten besteden daar intuïtief al veel aandacht aan. De
komende schoolplanperiode gaan we zicht op “leren leren”
verdiepen door onder andere kennis te nemen van “The Learning
Challenge” van James Nottinham. Hij beschrijft hoe de leerkracht
het diep leren kan ontwikkelen en hoe de principes worden
gebruikt en aangepast voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Hierbij houden we rekening met de mate
waarin het concept tastbaar is. We maken de leerkuil minder diep
en benadrukken de prestaties. We zetten hulpmiddelen in bij het
reflecteren.
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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?
Kwaliteitszorg is van iedereen
Als kwaliteit gaat over de mate waarin de school erin slaagt haar doelen te bereiken, gaat
kwaliteitszorg om de zorg voor die kwaliteit. Hoe zorgt Meerdijk ervoor dat de gestelde doelen
worden bereikt? Hoe lukt het om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen?
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.
Interne en externe kwaliteitszorg
Interne kwaliteitszorg is het vertrekpunt, maar is niet voldoende. Het is nodig dat de school, en
daarbinnen individuen en teams, hun eigen handelen evalueren en op grond daarvan veranderingen
aanbrengen. Kwaliteitszorg begint dus intern. De direct betrokkenen moeten vertrouwen hebben in
de activiteiten in het kader van kwaliteitszorg. Maar interne kwaliteitszorg is niet voldoende; de
inhoud en opbrengst van de activiteiten moeten extern getoetst worden. Een extern oordeel kan
worden gegeven door deskundigen, collega’s van andere scholen. Integraal schooltoezicht en audits
zijn daarbij voor de hand liggende instrumenten.
Systematisch werken aan kwaliteit
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school
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. Dat is kwaliteitszorg: het 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.
De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor kwaliteit:
 Waarborgen van sociale veiligheid voor de leerlingen en het personeel.
 Inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen;
 Jaarlijkse systematische evaluatie van de kwaliteit van onze opbrengsten;
 Regelmatige evaluatie van het leren en onderwijzen;
 Planmatig werken aan verbeteractiviteiten;
 Borging van de kwaliteit van het leren en onderwijzen;
 Rapportage aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.
Kwaliteit zichtbaar maken
Het gezamenlijke verlangen om een bepaalde kwaliteit neer te zetten.
Kwaliteit gaat vervolgens om hoe we erin slagen die ambitie waar te maken. Kwaliteitszorg richt zich
op het zorgen dat ambitie werkelijkheid wordt. Wij noemen dat “succes zichtbaar maken”. Dat
succes gaat om de ontwikkeling van leerlingen, medewerkers en organisatie.
Door kwaliteitszorg in te richten vanuit dat perspectief, succes zichtbaar maken, draagt
kwaliteitszorg bij aan een cultuur van willen weten en ‘vonken’.
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Het gaat meer om manieren dan om papieren.
Kwaliteitszorg betekent:
 Werken vanuit willen weten in plaats vanuit willen voldoen;
 Bewust met het team op zoek gaan naar deugdelijke data;
 Data gebruiken om te bouwen aan een reflectieve cultuur;
 Schoolontwikkeling en persoonlijke groei expliciet verbinden;
 Feedback inzetten om teamleren te versterken.
Zo wordt kwaliteitszorg een krachtig middel om te bouwen aan een kwaliteitscultuur die vonkt.
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 (planningen 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 uitziet en wat de school doet om
de kwaliteit verder te verbeteren. De verantwoordelijkheid ligt primair bij iedereen in de school.
Het vereist strategisch kwaliteitsmanagement dat zo ingericht is dat iedereen er bij betrokken is.
Leerkrachten ervaren dat activiteiten in het kader van kwaliteitszorg bijdragen aan beter onderwijs,
betere resultaten, meer focus op het eigen leren en aan verduurzaming.
De professionele dialoog over goed onderwijs staat centraal. Er is een cultuur waarin de eigen
werkwijzen en aannames ter discussie worden gesteld. Activiteiten in het kader van kwaliteitszorg
zetten leraren aan tot leren. Dat leren is nauw verbonden aan de eigen praktijk. We volgen niet wat
anderen doen, maar gaan steeds uit van wat de school nodig heeft.
Bij
1.
2.
3.
4.

kwaliteitszorg zetten we in op:
Visieontwikkeling ten aanzien van opbrengstgericht en datagestuurd onderwijs.
Het systematisch verzamelen van data om groei zichtbaar te maken.
Het hanteren van een kwaliteitsagenda.
Het borgen van processen door middel van kwaliteitskaarten.

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 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.
Het beleidsvoerend vermogen van school heeft impact op het verloop en de resultaten van
zelfevaluaties.
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De volgende elementen zijn dan ook waardevolle criteria voor het uitvoeren van zelfevaluatie:

gezamenlijke doelgerichtheid,

geïntegreerd beleid

reflectief vermogen.

innovatief vermogen,

responsief vermogen,

doeltreffende communicatie,

ondersteunende professionele en
persoonlijke relaties,

gedeeld leiderschap.
De kwaliteitsbepalende aspecten van zelfevaluaties door scholen.
Bron: Jan Vanhoof Pedagogiek 27e jaargang • 2 • 2007 •

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-Check-Act” met de opdracht het borgen een
vaste plaats te geven.
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Koersuitspraak 5
Wij werken aan het vergroten van de samenhang binnen alle niveaus van de organisatie
teneinde een professionele leergemeenschap te realiseren.
Wat bedoelen wij?
Gedurende de schoolplanperiode 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.
Wij spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals (leerkrachten,
onderwijsondersteuners, schoolleiding) duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs aan
de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren.
Kenmerkend voor de professionele leergemeenschap is:
 Focus op leren van de leerling.
 Een leercultuur, gericht op samen leren, leren door iedereen.
 Gezamenlijk onderzoek naar de beste praktijkvoorbeelden en naar de eigen praktijksituatie.
 Actiegericht: leren door te doen.
 Een voortdurend streven naar verbetering.
 Resultaatgericht.
In de Professionele Leergemeenschap ben je samen verantwoordelijk voor het resultaat.
Er zijn verschillende professionele leerteams binnen Leerrijk! georganiseerd.
Teamleden en schoolleiding participeren in de leerkringen Leerrijk!:
Gedrag, Lezen, Taal, Rekenen, Onderzoeksgroepen, Autopoiesis, Onderbouw, Groep 3, Groep 8,
Informatie Technologie, Interne Begeleiders, Interne vertrouwenspersonen, Preventie-medewerker,
Hoogbegaafdheid, Starters.
Op schoolniveau brengen we ‘gespreid leiderschap’ in de praktijk. Er zijn zes ‘kartrekkers’, die we het
leiderschap gunnen om de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen te verbeteren en te
vernieuwen. De komende schoolplanperiode verdiepen zij zich in de volgende vak- en
vormingsgebieden: Boeiend Onderwijs, Informatie Communicatie Technologie (ICT),
Cultuureducatie, Sociaal Emotionele Vorming, Lezen en Rekenen.
Meerdijk als lerende school is de ontmoetingsplaats waar de professional kan leren en individueel en
samen op zoek zijn naar manieren om eigen mogelijkheden te verbreden en te vergroten.
Samen leren vraagt aandacht voor belangrijke leeractiviteiten zoals:
 Reflecteren op de eigen lespraktijk.
 Feedback vragen. Feed-up, feedback en feedforward.
 Innovatief gedrag. Nieuwe ideeën bedenken, promoten en implementeren.
 Kennis delen.
Gevolgen:
Om te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap bouwen we aan een
gemeenschappelijke visie, een ondersteunende leerstructuur, een open en veilige leercultuur,
ondersteunend leiderschap, een rijke leeromgeving, samenwerking, een onderzoekende, reflectieve
houding, het leren van leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een uitdagend,
haalbaar en gedegen leerprogramma.
Dit vraagt van de schoolleider het proces te verbinden, te ondersteunen, richting te geven en te
bewaken.
De leraar heeft een onderzoekende, reflecterende houding gericht op samenwerken. Neemt
initiatieven, leert nieuwe vaardigheden, construeert nieuwe kennis, komt tot nieuwe inzichten en
attitudes.
Met de focus op het leren, speelt de overtuiging of te wel mindset een grote rol. De Amerikaanse
psychologe Carol Dweck onderscheidt twee soorten: de growth mindset en de fixed mindset.
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Als leraren, maar zeker ook de leerlingen zich bewust zijn van hun mindset en hieraan gaan werken,
kan dat grote invloed hebben op de motivatie en de resultaten.
De ouder wordt betrokken als ervaringsdeskundige in het educatief partnerschap. De ambitie is, dat
de school het effectief onderwijsondersteunend gedrag van de ouder stimuleert wat gepaard gaat
met het bieden van inzicht in de lessen. Educatief partnerschap is meer dan oudercontacten of
ouders betrekken bij schoolactiviteiten. Het is een wederzijdse relatie, procesgericht met een
pedagogisch, organisatorisch en democratisch doel.
Een lerende 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)
Bij het groeien naar een professionele leergemeenschap, een lerende organisatie zijn
referentiekaders zoals ‘Essentie van de Lerende Organisatie’ en ‘Theorie van Succes’ helpend om de
gedragsverandering, die moet plaatsvinden zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Essentie van Lerende Organisatie (Bron: Senge Bewerkt door Geisen)

Bij de ‘Theorie van Succes zijn vier samenhangende items van belang namelijk: de kwaliteit van
onderlinge relaties, de kwaliteit van het collectieve denken, de kwaliteit van acties en de kwaliteit
van resultaten.

Theorie van Succes Bron: Daniel Kim
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3.8 Gevolgen van de koersuitspraken voor de professional
Koersuitspraken hebben gevolgen voor de professional binnen de school. Het personeelsbeleid moet
er dan ook op gericht zijn om teamleden in staat te stellen uitvoering te geven aan de realisatie van
onderwijs zoals in de ambitie 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).
De komende planperiode zal de focus gericht zijn op de gedragsverandering die door de
concretisering van de vijf gewoonten zal plaatsvinden.
De vijf gewoonten zijn zichtbaar binnen de Lerende Organisatie, die wij willen zijn, op de volgende
wijze:
‘Op leren gericht zijn’
We zien professionals die met concrete initiatieven bijdragen aan schoolontwikkeling, op eigen
kracht veranderingen doorvoeren, experimenteren en volhouden als het niet meteen lukt.
We zien professionals, die het effect van eigen handelen op het leren van kinderen onderzoeken.
Daarin niet afwachten maar initiatief nemen.
We zien professionals die in staat zijn hun eigen groei en daarmee bijdrage aan de organisatie
specifieker maken.
We zien professionals die zich openstellen voor nieuwe ervaringen en inzichten.
We krijgen zicht op mentale modellen.
We zien professionals die actief feedback zoeken om de eigen ontwikkeling te versterken.
We groeien van moetisme naar moreel besef en we voeren de reflectieve dialoog over de collectieve
waarden, missie en visie.
We ontwikkelen het systeemdenken, waarbij we cyclische taal gebruiken in plaats van lineaire taal.
‘Op leren gericht leiderschap’
We zien leiderschap, dat activeert tot onderzoeken en reflecteren en inzet op zelfsturing.
We zien leiderschap, dat gericht is op het geven van vertrouwen.
We zien leiderschap, dat gericht is op werken vanuit kaders in plaats van vanuit regels.
‘Op leren gericht gebruik van data’
We zien professionals die bronnen gebruiken om samen te leren.
We zien professionals die een reflectieve dialoog voeren op basis van data.
We zien professionals die data gebruiken om het effect van de aanpak, werkwijze of innovatie te
onderzoeken en te verbeteren.
We zien professionals die kennis en vaardigheden in analyseren en onderzoeken uitbreiden.
‘Op leren gerichte interactie’
We zien professionals die tijdens overleg blijk geven van kritisch-opbouwende aandacht voor de
eigen praktijk en die van anderen.
We zien professionals die samen met collega’s mogelijkheden bespreken en ontdekken om de eigen
praktijk te verbeteren.
‘Op leren gerichte innovatie’
We zien professionals kennis delen om tot nieuwe kennisconstructie te komen.
We zien dat het eigenaarschap voor innovatie bij teamleden ligt.
We zien professionals die veranderdoelen als inspirerend ervaren.

35
Schoolplan 2019-2023 Basisschool Meerdijk

3.9 Tijdpad uitwerking koersuitspraken
In onderstaand schema wordt een duiding gegeven ten aanzien van het tijdstip waarop de diverse
thema’s uit de koersuitspraken van Meerdijk en Leerrijk aan de orde zullen komen.
Koersuitspraken Meerdijk
Uitwerking van de kernwaarden en
missiebegrippen in de vorm van een
collectieve ambitie continueren.
Samenwerking:
Vanuit concept Boeiend Onderwijs
Coöperatief Leren herzien.
Vanuit 21th CS vaardigheid
samenwerken verdiepen.
Samenwerking:
Samenwerkingsvormen gericht op
leren van en met elkaar in de groep,
groepsoverstijgend,
schooloverstijgend op
leerlingenniveau, lerarenniveau
uitbreiden.
Samenwerking:
Herijken begrip 'full partner'.
Leerlingen zijn niet langer' object'
maar 'subject'; actief, participerend.
Leerling als reflectiebron; uiteindelijk
metacognitief capabel actief
handelend.
Samenwerking:
Herijken begrip 'full partner'. We
verkennen de verwachtingen,
verantwoordelijkheden van de ouder
en de manier waarop contact
vormgegeven wordt.
Kwaliteit:
Kwadrant 1 Hersenwerk; klimaat
voor denken is referentiekader om
actief leren te stimuleren.
Kwaliteit:
Kwadrant 2 Hersenwerk; lesgeven
en vaardigheden van het denken is
referentiekader om actief leren te
stimuleren.
Kwaliteit:
Kwadrant 3 Hersenwerk; werken
met denken is referentiekader om
actief leren te stimuleren.
Kwaliteit:
Kwadrant 4 Hersenwerk; denken
over denken is referentiekader om
actief leren te stimuleren.
Kwaliteit:
De basiskwaliteit onderhouden en
bewaken met behulp van het
waarderingskader voor zelfevaluatie.

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

x
Coöperatief
Leren
De Basis

x
Coöperatief
Leren
& Didactische
structuren MI

x
Samenwerkend
Leren:
hulpkaarten &
GIPS

x
Samenwerkend
Leren:
gedeelde
verantwoordelijkheid

x
Wereld
Oriëntatie
DUOgroepen
1-2/3-4/5-6/7-8
Groep 8+/VO

x
Wereld
Oriëntatie
Groep 8+/VO
Tutorlezen
Bovenbouw/
Onderbouw

x
Wereld
Oriëntatie
Groep 8+/VO
Tutorlezen

x
Wereld
Oriëntatie
Groep 8+/VO
Tutorlezen

x
Eigenaarschap
Reflecteren
a.d.h.v.
Zelfsturing fase
1

x
Eigenaarschap
Reflecteren
a.d.h.v.
Zelfsturing fase
2

x
Eigenaarschap
Reflecteren
a.d.h.v.
Zelfsturing fase
3

x
Eigenaarschap
Reflecteren
a.d.h.v.
Zelfsturing fase
1,2,3

x
Oriëntatie
begrip
fullpartner

x
Uitgangspunten

x
Proces

x
Reflectie &
bijstellen

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zie
Kwaliteitskaart

x
Zelfevaluatie

x
Zelfevaluatie

x
Zelfevaluatie

x
Zelfevaluatie
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Autonomie:
We stimuleren passende
zelfstandigheid en het nemen en
dragen van verantwoordelijkheid.
Autonomie:
De leraar stuurt waar het nodig is
en begeleidt waar het kan.
Hij stelt zich vragend en
onderzoekend op.
Autonomie:
De leerling wordt uitgedaagd en
uitgenodigd zelf keuzes te maken,
zelfsturend te zijn.
Autonomie:
Vanuit 21th CS vaardigheid
Zelfsturing centraal stellen.

x

x

x

x

x
Reflectieve
dialoog
MacKenzie

x
Reflectieve
dialoog
MacKenzie

x
Reflectieve
dialoog
MacKenzie

x
Reflectieve
dialoog
MacKenzie

x
Inloop

x
Takentrap

x
Executieve
functies

x

x
Denken om te
leren: fase 1
Voor ik begin

x
Denken om te
leren: fase 3
Als ik klaar ben

x
Denken om te
leren: fase 4
Volgende keer

Respect:
Kanjertraining en Kanjerlessen
verdiepen het begrip ‘respect’,
voeden het pedagogisch klimaat.
Respect:
Het veiligheidsbeleid ondersteunt de
concretisering van respectvolle
omgang.
Respect:
De professional leeft voor en geeft
het ondersteunend pedagogisch
klimaat voorrang op al het handelen
binnen de onderwijskundige
context.
Respect:
De concretiseringen zoals
visualisaties met betrekking tot
groepsafspraken, respect-muur,
verkiezing ‘ambassadeur van de
respectvolle omgang’, inzet
kwaliteitenspel et cetera worden elk
jaar uitgewisseld en dienen als
gidsen om ‘respect’ tastbaar,
voelbaar te maken.
Creativiteit:
Het ontwerpend en onderzoekend
leren als didactiek wordt
aangemoedigd.
Creativiteit:
Als cultuurloperschool ontwikkelen
we het onderzoekend, creërend en
reflecterend vermogen.

x

x
Denken om te
leren: fase 2
Tijdens het
leren
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Creativiteit:
Vanuit 21th CS stellen we de
vaardigheid Creativiteit centraal.

x
Wereld
Oriëntatie
x
Jaarthema
Geïntegreerd in
jaarplan

x
Wereld
Oriëntatie
x
Jaarthema
verbindt
cultuureducatie
met andere
disciplines

x
Cultuureducatie
en MI

x
Cultuureducatie
en Betekenisvol
Leren

x
Creatief denken
en handelen
Lesplan SLO
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Creativiteit:
Verbinding wordt gelegd met het
construct Meervoudige Intelligentie
zodat de waarneming wordt
verbreed naar andere intelligenties
zoals mathematisch-logisch, verbaal
linguïstisch, muzikaal ritmisch et
cetera.
We geven Boeiend Onderwijs vorm,
betekenisvol en duurzaam.
Boeiend, Effectief en
Opbrengstgericht Onderwijs waar op
leren gericht datagebruik' input
geeft aan de reflectieve cultuur, die
de onderzoekende houding
stimuleert en vervolgens de kwaliteit
verhoogt van onderwijs en
onderwijsgevenden.
Als cultuurloperschool dragen we
vanuit cultuureducatie bouwstenen
aan om balans te vinden tussen
routine en spel. We willen flexibiliteit
ontwikkelen en helpen bij het
ontspannen en loslaten=creativiteit.
Kunst helpt ons te leren spelen,
betekenis te geven.
Uitdagende leeromgeving.
Referentiekader Breinvriendelijke
klas. 1ste kwadrant: klimaat voor
denken met accent op betekenisvol
leren Leren=Verteren. Leren en
leven; van binnen naar buiten, van
buiten naar binnen.
Ontwikkelen competenties en
talenten.
Construct: Meervoudige Intelligentie

x
Taal en spelling
vanuit de MIcirkel

x
Rekenen
Vanuit de MIcirkel

x
OOL & Mi

x
OOL & Mi

x
Autopoietisch
leerproces:
Waarnemen

x
Autopoietisch
leerproces:
Waarnemen
Patronen

x
Autopoietisch
leerproces:
Waarnemen
Patronen
Kritische vraag

x
Autopoietisch
leerproces:
Waarnemen
Patronen
Kritische vraag
Structuren

x
Instellen
jaarthema
gebaseerd op
thema KBW
‘Op reis’
Aftrap:
Torenspel

x
Jaarthema
koppelen aan
input Torenspel

x
Cultuuronderwijs
&
vakgebied

x
Cultuuronderwijs
&
vakgebied

OGO a.d.h.v. Boeiend Onderwijs
Toegepaste didactiek:
Onderzoekend en Ontwerpend
leren.
Mogelijke vorm:
Flexibilisering gericht op verticale
unitstructuur.
We willen onze leerlingen optimale
zorg bieden binnen de ontwikkeling
en de regelgeving van het ‘Passend
Onderwijs’.
Omgang en voortgang ontwikkelplan
voor cognitieve talenten en
begaafden.
Invoeren Levelwerk.

x
Begrip
Betekenisvol
leren

x
MI-cirkel is
zichtbaar

x
Betekenisvol
leren en
inrichting
rijke omgeving

x
MI individueel &
groep

x
MI individueel &
groep

x
OOL in duogroepen

x
MI-cirkel &
Didactische
structuren
x
OOL in duogroepen

x
OOL in duogroepen &
Overstijgend
UNIT

x
OOL in duogroepen &
Overstijgend
UNIT

x
Talentcoördinator
begeleidt
‘onderzoekers’
3-4 en
Levelwerk 3-8
IB-er begeleidt
‘onderzoekers’
5-8

x
Talentcoördinator
begeleidt
‘onderzoekers’
3-4 en
Levelwerk 3-8
IB-er begeleidt
‘onderzoekers’
5-8

x
Talentcoördinator
begeleidt
‘onderzoekers’
3-4 en
Levelwerk 3-8
IB-er begeleidt
‘onderzoekers’
5-8

x
Talentcoördinator
begeleidt
‘onderzoekers’
3-4 en
Levelwerk 3-8
IB-er begeleidt
‘onderzoekers’
5-8
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Groep 8+/VO
LK begeleidt
cognitieve
talenten 1-4
x
De
Leeruitdaging
Waarden en
overtuigingen

Groep 8+/VO
LK begeleidt
cognitieve
talenten 1-4

Groep 8+/VO
LK begeleidt
cognitieve
talenten 1-4
x
De
Leeruitdaging
& De leerkuil

Groep 8+/VO
LK begeleidt
cognitieve
talenten 1-4

x
Voortgang ELO
Snappet groep
4-8
Digikeuzebord
1-2

x
Leerlijnen
zijn
uitgangspunt

x
Zicht op
Leerlijnen

x
Zicht op
Leerlijnen

x
Op leren gericht
DATA gebruik
Professionalisering
Trendanalyse
M & E en visie
Leren leren
x
Theorie van
succes

x
Op leren gericht
DATA gebruik
Professionalisering
Methodeanalyse
en visie Leren
leren
x
Theorie van
succes

x
Op leren gericht
DATA gebruik

x
Op leren gericht
DATA gebruik

x
Theorie van
succes

x
Theorie van
succes

Het systematisch en cyclisch proces
zal een continue verbetering
nastreven door het hanteren van de
PDCA cyclus; “Plan-Do-Check-Act”
met de opdracht het borgen een
vaste plaats te geven.

x
PDCA op
leerlingenniveau in de
groep

x
PDCA op UNIT
niveau

x
PDCA op school
niveau

Kwaliteitskaarten Hersenwerk door
ontwikkelen.
Wij werken aan het vergroten van
de samenhang binnen alle niveaus
van de organisatie teneinde een
professionele leergemeenschap te
realiseren.
Groeien naar professionele
leergemeenschap met o.a.
inbedding
gespreid leiderschap.

x

x
PDCA op
leerlingenniveau in de
groep en
schakel-groep
voor en na
eigen groep
x

x

x

We verdiepen het zicht op “leren
leren” door kennis te nemen van
“The Learning Challenge” van James
Nottingham. We leren hoe we het
diep leren kunnen ontwikkelen en
hoe de principes worden gebruikt en
aangepast voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
Organisatie van ons onderwijs wordt
daar waar mogelijk is, aangepast
aan de wensen van toekomstgericht
en passend onderwijs. Uitgaan van
leerlijnen, zodat adaptief onderwijs
kan ontwikkelen.
We willen dat kwaliteitszorg het
leren zichtbaar maakt op elk niveau.
Visieontwikkeling ten aanzien van
opbrengstgericht en datagestuurd
onderwijs.

De kwaliteitsagenda geeft structuur
en wordt elk jaar ingezet om
kwaliteitscultuur te bevorderen.

Inzet ‘De Makelaar’; leren van en
met elkaar door klassenbezoeken.
Deelname Netwerk Autopoiesis

x
‘Kartrekkers’
aan zet;
opzetten beleid
o.a.
Leesmotivatie
x
De Makelaar
uitvoeren;
vraag en
aanbod
x
Kernteam
5
bijeenkomsten

x
‘Kartrekkers’
aan zet;
herijken beleid
x
De Makelaar
uitvoeren;
ontwikkelthema

x
De Makelaar
uitvoeren

x
De Makelaar
uitvoeren

x
Kernteam
5
bijeenkomsten

x
Kernteam
5
bijeenkomsten

x
Kernteam
5
bijeenkomsten
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Deelname Leerkringen Leerrijk!

Referentiekaders zoals ‘Essentie van
de Lerende Organisatie’ en ‘Theorie
van Succes’ inzetten om de
gewenste gedragsverandering
zichtbaar en bespreekbaar te
maken.

x
Verbinding en
accent op
algemene
uitgangspunten
BO 2032
Havensessie
Netwerk
Autopoiesis
Leerkringen
x
Kwaliteit van
onderlinge
relaties

x
Verbinding en
accent op
specifieke
leerkring naast
3 kernbronnen:
BO 2032
Havensessie
Netwerk
Autopoiesis
x
Kwaliteit van
collectief
denken

x
Verbinding
accent op
specifieke
leerkring naast
3 kernbronnen:
BO 2032
Havensessie
Netwerk
Autopoiesis
x
Kwaliteit van
acties

x
Verbinding
accent op
specifieke
leerkring naast
3 kernbronnen:
BO 2032
Havensessie
Netwerk
Autopoiesis
x
Kwaliteit van
resultaten

3.10 Gevolgen van de koersuitspraken voor de investeringen
In onderstaand schema worden de uit de koersuitspraken voortkomende noodzakelijk geachte
investeringen voor scholing en begeleiding processen weergegeven. Investeringen met betrekking
tot materialen, methoden en middelen worden aan de meerjaren-investeringsbegroting toegevoegd.
Investeringen

(zie begroting meerjaren-

investeringen)

20192020

20202021

20212022

20222023

Methoden/Middelen
Levelwerk
€ 4800,
ICT
€ 25.000
€ 40.000,
Schrijven
€ 3000,
Techniek en Wetenschap/CKV
€ 2000,
€ 2000,
Technisch Lezen
€ 6500,
Scholing/Begeleiding processen
Netwerk Autopoiesis
€ 2000,
€ 2000,
€ 2000,
€ 2000,
Management Autopoiesis
€ 2500,
€ 2500,
€ 2500,
€ 2500,
Ontwikkeling Meervoudige Intelligentie
€ 500,
€ 500,
€ 500,
€ 500,
Kwaliteitszorg
€ 1000,
€ 1000,
€ 1000,
€ 1000,
Opbrengstgericht werken en
€ 500,
€ 500,
€ 500,
€ 500,
datagestuurd onderwijs
Ontwikkeling Digikeuzebord
€ 750,
€ 750,
Ontwikkeling Snappet
€ 750,
€ 750,
Kanjertraining traject A, B, C
€ 2000,
€ 1500,
€ 2000,
€ 1500,
Individuele professionalisering
€ 500, pp
€ 500, pp
€ 500, pp
€ 500, pp
Cultuureducatie met kwaliteit;
subsidie
subsidie
subsidie
subsidie
Cultuurloper
€ 3000,
€ 3000,
€
€
Leesbevordering;
subsidie
subsidie
subsidie
Leesavonturen
€ 2500,
€ 2500,
€ 2500,
ICT; licenties
MJIB
MJIB
MJIB
MJIB
Ontwikkeling methodische vernieuwing
MJIB
MJIB
MJIB
MJIB
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.
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4. ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Uitgangspunt
De kernwaarden en missie van Leerrijk! vormen de basis en tegelijkertijd het kader voor de
schoolontwikkeling. De uitwerking van kernwaarden, missie, visie en koersuitspraken van
basisschool Meerdijk zijn weergegeven in voorgaande hoofdstukken.
Basiskwaliteit
Het waarderingskader van Leerrijk! voorziet in een aantal richtlijnen op basis waarvan de school een
zelfevaluatie kan maken over de eigen onderwijskwaliteit. De basiskwaliteit wordt beschreven en
gewaardeerd en wordt opgenomen in de evaluatie van het jaarplan.
Omtrent de inhoud verwijzen we naar ‘Waarderingskader Leerrijk!’.
4.1 Kwaliteitsgebied Onderwijsproces7
Aanbod

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.
Meerdijk biedt een op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en
rekenen omvat en dat aansluit bij het niveau van de leerlingen. Het onderwijs is gericht op het
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en op kennis hebben van en kennismaken
met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het aanbod sluit aan op het niveau
van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het
vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang
over de leerjaren heen. Uitgangspunt is een haalbaar en gedegen programma (Marzano).
Meerdijk staat een breed perspectief op het aanbod voor zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen
op het gebied van kwalificatie, socialisatie en personificatie.
 De school biedt een breed aanbod dat past bij de leerlingenpopulatie en waarmee zij
kinderen in staat stelt zich te ontwikkelen op de drie bovenstaande gebieden.
 De school kent de kenmerken van de leerlingenpopulatie en vertaalt dat naar
onderwijsbehoeften, aanbod en een gerichte aanpak.
 De school is toekomstgericht, waarbij het aanbod gericht is op ‘actief leren’.
 De school realiseert een aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving vanuit het perspectief van
betekenisvol en duurzaam onderwijs.
Zicht op ontwikkeling

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling
kunnen doorlopen.
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de
kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit met betrouwbare en valide toetsen die tevens
een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze informatie met de
verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op
de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg
lijken te profiteren analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke
verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden
bij leerlingen te verhelpen.
7

Zie Bijlage 3: Standaarden Onderwijsinspectie
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De school verleent voortdurend betekenis aan de data en stemt het onderwijs af op deze
betekenisverlening. Op meerdere niveaus binnen de school leidt dit tot afstemming van het
onderwijs, variërend van directe handelingen richting de leerling tot acties in scholing en
randvoorwaarden in de organisatie.
Toetsing en afsluiting

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.
Meerdijk volgt de vorderingen van leerlingen naast de toetsen, die bij het lesmateriaal horen met
algemene toetsen en met behulp van observaties. De school kan vroegtijdig signaleren of leerlingen
extra zorg nodig hebben. De algemene toetsen bieden de kans de prestaties van de leerlingen met
leerlingen uit de rest van Nederland te vergelijken. De resultaten zeggen iets over de vorderingen
van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs van de school.
Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn scholen verplicht om met een leerlingvolgsysteem (LVS) te
werken en een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in
leerjaar 8 maken een eindtoets. Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen vanuit methoden en
voortgangstoetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS). De leraren nemen de toetsen af conform de
voorschriften. Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen
krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. School hanteert hierbij een zorgvuldige procedure
conform de richtlijnen van overlegorgaan Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs (POVO).
Met een LVS houdt de school vorderingen en resultaten van leerlingen bij. Niet alleen van de
individuele leerling, maar ook van de groep en de school. Dit gebeurt in elk geval voor Nederlandse
taal en rekenen/wiskunde. De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor
taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling
past.
Didactisch handelen

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau
van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook
binnen één les. De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met
geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling
het zich eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en
onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op
ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.
Extra ondersteuning

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de
leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding,
gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning
en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school
evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventie zo nodig bij. De
school heeft in het schoolondersteuningsplan vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat
en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband
omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig
hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief of plan van aanpak vast hoe het onderwijs
wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.
Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Heusden Langstraat Altena. In het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden
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(basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het
samenwerkingsverband terecht kunnen.
Kaders leerlingenzorg
De leerlingenzorg vindt plaats binnen 3 belangrijke kaders:
 Het rijksbeleid inzake Passend Onderwijs
 Het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Heusden Langstraat Altena
 Schoolondersteuningsprofiel
Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle leerlingen
op onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van
hulpverlening. Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze
leerlingenzorg:
Wij bieden op onze school onderwijs aan leerlingen die binnen ons schoolondersteuningsprofiel
passen. Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor ons handelen en is te vinden op de website
van de school. De IB-er is verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning die met de beschikbare
middelen zo lang als kan op school gegeven wordt en organiseert passende ondersteuning (lichte of
zware ondersteuning) volgens de procedures van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Heusden Langstraat Altena. Kortom, alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag
binnen onze eigen mogelijkheden.
In het ondersteuningsproces van onze school wordt handelingsgericht en planmatig gewerkt. Het
proces start bij de signalering van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling door een leerkracht
of door de ouders. Er vindt overleg plaats tussen leerling, ouder en school over het meest passende
onderwijs voor de leerling.
Het proces van handelingsgericht werken (HGW) bevat de volgende stappen:
 Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders.
 Het groepsoverzicht biedt beknopt en bondig zicht op de geplande vaardigheidsgroei per
leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toetsmomenten en hoe het staat met de
belemmerende en bevorderende factoren
 Signaleren van de leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose
ontwikkelen.
 Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen, deze worden bij de groepsbesprekingen
besproken.
 Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen.
 Doelgericht opstellen van een groepsplan (indien van toepassing) op basis van de clustering.
 Uitvoeren en evalueren van het groepsplan en of het adaptieve onderwijs, waarbij de
leerling aan eigen doelen werkt.
 Afsluiten met groepsbesprekingen.
 Monitoren en evalueren. Twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats of de leerlingen hun
geplande vaardigheidsgroei bereikt hebben.
Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook op het
voorkomen van problemen. Zorgpreventie is voor onze school van groot belang. Goed onderwijs is
daarbij de krachtigste factor. De professionaliteit van de leerkrachten speelt bij deze preventieve
zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief klassenmanagement met een stevige
pedagogisch-didactische basis en een positieve grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die positieve
grondhouding van de leerkracht zorgt er voor dat elke leerling zich veilig en geaccepteerd kan
voelen.

43
Schoolplan 2019-2023 Basisschool Meerdijk

Samenwerking

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te
geven.

School werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie over
leerlingen uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren. Aan het eind van
de schoolperiode en bij tussentijds vertrek informeert ze de ouders en de vervolgschool over de
ontwikkeling van de leerlingen. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de
school samen met het samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg. De school
voert afspraken ten aanzien van de vroegschoolse educatie uit.
Vanuit VVE (voor- en vroegschoolse educatie) wordt de school in contact gebracht met
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, Voorgezet onderwijs, GGD jeugdgezondheidszorg, het
welzijnswerk en de bibliotheek en heeft overleg over opvang, zorg, spel en educatie. In het kader
van VVE zijn en worden afspraken gemaakt over de (warme) overdracht: er is een
overdrachtsprotocol en- formulier, zowel voor doelgroep peuters als voor de andere peuters die
overgaan naar de basisschool.
Basisschool Meerdijk heeft geen inpandig kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, wel is er
samenwerking met MIKZ VSO en BSO.
Onderwijs aan leerlingen met een taalachterstand
Het uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk is een uitwerking op uitvoeringsniveau van de notitie
“Waalwijk Taalrijk! Aanpak taal: ouder en kind samen” (vastgesteld december 2014) en de notitie
“Lokale Educatieve Agenda 2016-2020 Verdiepen en verbreden” (vastgesteld december 2015).
Het uitvoeringsprogramma is voorbereid en opgesteld door de werkgroep Waalwijk Taalrijk,
gevormd vanuit het netwerk VVE-Waalwijk Taalrijk. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers
van GGD Hart van Brabant, de Bibliotheek Midden-Brabant, Mikz VVE peuterspeelzalen, Stichting
Leerrijk!, ContourdeTwern en gemeente Waalwijk. MET praktijkonderwijs is (op onderdelen)
betrokken bij het uitvoeringsprogramma.
Waalwijk Taalrijk geeft ondersteuning op het gebied van taalonderwijs aan doelgroepkinderen VVE
in de groepen 1-2 en leerlingen groep 3 met taalachterstand om hun kansen op een succesvolle
schoolcarrière te vergroten. Onderwijs aan leerlingen met een taalachterstand is ook gekoppeld aan
de zogenaamde ‘nieuwkomer’.
In het basisonderwijs wordt de term ‘nieuwkomer’ gebruikt om de groep leerlingen aan te duiden die
nog maar kort (tot 4 jaar) in Nederland verblijven en het Nederlands onvoldoende machtig zijn om
aan het onderwijs deel te nemen. Kinderen van asielzoekers of vluchtelingen, kinderen van
arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Midden- en Oost-Europa of kinderen die naar Nederland komen in
het kader van gezinshereniging. Basisschool Meerdijk heeft op dit moment geen kinderen van
asielzoekers, arbeidsmigranten of vluchtelingen.
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke
kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld.
Het gaat dus om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of
langdurig ziek thuis zijn.
De school organiseert contacten met het zieke kind om ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed
mogelijk doorloopt. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht
door de groepslera(a)r(en) en medeleerlingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school
bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van bv.
video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en evt. contact met
behulp van e-mail en webcam. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en tekeningen een
belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen onze school en het zieke kind. Per
situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden van zijn. Veel hangt af van de medische behandeling
en de draagkracht van kind, ouders en school. De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in
goed overleg met de ouders van het zieke kind uitvoeren. We realiseren ons, dat de ouders van een
langdurig ziek kind een moeilijke periode doormaken en dat er op verschillende gebieden veel van
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hen wordt gevraagd. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een
ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider
van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. De school ontwikkelt in
overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met externe begeleiding). De school
blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren van de
aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats.
Volgens de wet: ‘Ondersteuning aan zieke leerlingen’ kan de school een beroep doen op een
begeleidingsdienst.
Regio Midden-Brabant richt zich tot: OZL Midden- en Oost-Brabant (www.ozl.nu ).

Procedure

Zo spoedig mogelijk nadat een zieke leerling is aangemeld bij OZL Midden- en Oost-Brabant, maakt
de consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen afspraken met de school. Er wordt gekeken
naar aanpassingen in organisatie en aanpak van het schoolwerk, prioriteiten in vakinhouden,
leerstofspreiding op langere termijn, de wijze waarop contacten met klasgenoten onderhouden
kunnen worden, enzovoorts.
Indien ouders en / of de school daar behoefte aan hebben, kan de consulent voorlichting geven
over:
het ziektebeeld van een leerling;
de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling op het leren en het gedrag;
de opvang van de zieke leerling bij terugkeer naar school;
de opvang van medeleerlingen, eventuele broer(s) en/of zus(sen), enz.
De onderwijsondersteuning wordt verzorgd door de consulent ondersteuning onderwijs zieke
leerlingen van OZL Midden- en Oost-Brabant. Daarnaast kunnen ambulante begeleiders van de
Mytylschool Tilburg ingeschakeld worden.
De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen brengt voor de school en voor ouders /
verzorgers geen kosten met zich mee.
Onderwijstijd
In de leerplichtwet is vastgelegd dat leerlingen in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten
minste 7520 uren onderwijs krijgen.
Basisschool Meerdijk hanteert het zogenaamde ‘Hoorns model’. Het gaat uit van het traditionele
schooltijdenmodel: school start om 8.30 uur en gaat uit om 15.00 uur. Naast de woensdagmiddag is
bij het Hoorns model ook de vrijdagmiddag vrij voor de leerlingen. De leerlingen eten tussen de
middag thuis of eten onder leiding van de Tussenschoolse Opvang (TSO).
Op woensdag en vrijdag gaat de school om 12.30 uur uit. De leerlingen krijgen 24,5 uren per week
les.

4.2 Kwaliteitsgebied Schoolklimaat
Veiligheid

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de
school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het
welbevinden van leerlingen. De school monitort dit tenminste jaarlijks. De school heeft een
veiligheidsbeleid, gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten.
Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven treft de school maatregelen om de
situatie te verbeteren. De school heeft een Anti-Pest Coördinator als aanspreekpunt als het gaat om
pesten en voor coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten,
agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen
en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratie.
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5. PERSONEELSBELEID
5.1 Inleiding
Het personeelsbeleid van Leerrijk! bevat een aantal onderdelen. Deze zijn in aparte beleidsstukken
uitgewerkt. Het personeelsbeleid is 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 ondernomen
worden. Een ontwikkeling die we bevorderen is het toenemen van teamgerichte scholing en
ontwikkeling. Daarbij wordt 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, intern begeleider en onderwijsgevenden. 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 bijdragen aan het verspreiden, delen en gebruiken van elkaars kennis.
Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden is, dat gebruik
gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit
krijgt invulling binnen het team, maar ook in samenwerking met collega’s van andere scholen via de
leerkringen.
Het Besluit bekwaamheidseisen
De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat de volgende bekwaamheden:
a.de vakinhoudelijke bekwaamheid;
b.de vakdidactische bekwaamheid;
c.de pedagogische bekwaamheid.
Met de kennis en kunde ten aanzien van de bekwaamheden toont de leraar aan dat hij zijn werk als
leraar en als deelnemer aan de professionele leergemeenschap, die hij samen met zijn collega’s
vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.
5.2 Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3)
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau
van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen als ook
binnen één les.
De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte
opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich
eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en
onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op
ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.
5.3 Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid en ambities
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de
komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op
onderwijskundig gebied.
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende
beleidsvoornemens van belang:
 Werkverdelingsbeleid/functiegebouw
 Formatie
 Invulling wet BIO
 Scholing van basisbekwaam via startbekwaam naar vakbekwaam
 Gesprekkencyclus en Persoonlijk ontwikkelingsplan
 Begeleiding startende leerkrachten
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6. KWALITEITSZORG
Koersuitspraak 4 ‘We willen dat kwaliteitszorg het leren zichtbaar maakt op elk niveau’ geeft aan wat
we bedoelen met kwaliteitszorg en hoe er systematisch gewerkt wordt aan de kwaliteit van het
onderwijs. Achtereenvolgens worden interne en externe kwaliteitszorg, systematisch werken aan
kwaliteit, zichtbaar maken van kwaliteit en strategisch kwaliteitsmanagement beschreven met als
focus de kwaliteitszorg tot een krachtig middel te maken om te bouwen aan een kwaliteitscultuur die
vonkt.
We willen systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’.
Het vereist strategisch kwaliteitsmanagement dat zo ingericht is dat iedereen er bij betrokken is.
Leerkrachten ervaren dat activiteiten in het kader van kwaliteitszorg bijdragen aan beter onderwijs,
betere resultaten, meer focus op het eigen leren en aan verduurzaming.
Kwaliteitszorg kan alleen gerealiseerd worden als op de school een passende cultuur is ontwikkeld.
We houden het handelingsrepertoire en kennisbasis van het team op niveau door in te zetten op
vakmanschap op zowel individueel als op teamniveau.
Het uitvoeren van zelfevaluaties is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem in het
onderwijs.
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; “PlanDo-Check-Act” met de opdracht het borgen een vaste plaats te geven.
Kwaliteitszorg Leerrijk!
Het bestuur hanteert als basis voor de kwaliteitszorg het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’.
Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de
leerresultaten.
Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen
geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald worden. De oorzaken van
eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden
verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en
scholen maakt een functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk.
Ieder werkt vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt
voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen en maakt mogelijk dat het personeel haar
bekwaamheid onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende
verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde
bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen.
Als basis voor de kwaliteitszorg gebruikt Leerrijk! het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’ (PO-Raad).

Regie op onderwijskwaliteit PO-Raad
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7. 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
Onderwijs*

Jaar
2x jaar
4x jaar

Organisatie*

Jaarlijks, mei

Organisatie*

Jaarlijks, oktober

Organisatie

Jaarlijks, voorjaar

Organisatie*
Organisatie
Organisatie*
Organisatie*

Jaarlijks, september
Jaarlijks
N.t.b.
Jaarlijks

Personeel*
Personeel
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer

Vierjaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks, december
Jaarlijks, jan-feb
Jaarlijks, juni-aug
Jaarlijks, september
Jaarlijks, april
Jaarlijks, november

Activiteit
Evaluatie van de beschreven ambities en het maken van
trendanalyses, het trekken van conclusies daaruit en het
formuleren van acties ten aanzien van de data.
Tussenrapportage over gang van zaken tijdens
kwartaalgesprekken.
Samenstellen (met team) schooljaarplan.
Inleveren: einde schooljaar.
Samenstellen schooljaarverslag op basis van teamevaluatie.
Inleveren: uiterlijk herfstvakantie.
Actualiseren en inzenden schoolgids.
Inleveren voor 1 augustus na instemming MR en vaststelling
bestuur (bij inspectie).
Bespreken (jaar-)plan van aanpak (Arbo) in team en m.r.
Uitvoeren ontruimingsplan + nabespreking.
Houden van tevredenheidspeilingen.
Houden van RI&E, opstellen plan van aanpak, acties in
schooljaarplan opnemen.
Externe toetsing van RI&E.
Houden ontwikkelingsgesprekken (gesprekkencyclus).
Uitwerking werkverdelingsbeleid.
Jaarbegroting vaststellen.
Toelichten jaarbegroting aan personeel en m.r.
Actualiseren meerjarenbegrotingen.
Toelichten meerjarenplanningen aan personeel en m.r.
Toelichten jaarresultaten aan personeel en m.r.
Onderhoudsplanning actualiseren (met Dyade VG).

8. OVERIG
Sponsoring
Landelijk is een convenant vastgesteld waarin de uitgangspunten voor sponsoring vastgesteld zijn.
Onze school onderschrijft dit convenant met betrekking tot sponsoring. De drie belangrijkste
uitgangspunten van het convenant zijn:
 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van
de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en
fatsoen.
 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden,
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het
onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
 De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag.
Tevens zijn de volgende principes van kracht:
 Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;
 Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;
 De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;
 De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Schoolontwikkeling volgens Leerrijk!
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 Leerrijk!
niveau. We zoeken juist naar overzichtelijk trajecten, gestuurd vanuit de eigen inzichten op
schoolniveau.
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 middels 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!
wet en regelgeving

kernwaarden en missie Leerrijk!

maatschappij

BELEIDSKADERS OP STICHTINGSNIVEAU
ORGANISATIE

IDENTITEIT

ONDERWIJS

PERSONEEL

BEHEER

STICHTINGSPLAN
Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar

SCHOOLPLAN
Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar

STICHTINGSJAARPLAN
Concretisering voor geldend jaar

SCHOOLJAARPLAN
Concretisering voor geldend jaar

STICHTINGSJAARVERSLAG
Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

SCHOOLJAARVERSLAG
Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

50
Schoolplan 2019-2023 Basisschool Meerdijk

Bijlage 3: Overzicht van de Inspectie
Lid
1
2A

Standaarden
Geen corresponderende standaarden
OP 1 Aanbod
OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
(ook schoolondersteuningsprofiel)
OR 1 Resultaten
OR 2 Sociale en maatschappelijke
competenties

2B

2C

OP 3 Didactisch handelen
Elementen uit 2a voor zover het gaat om
zaken die de wettelijke voorschriften
ontstijgen
SK 2 Pedagogisch klimaat

2D

SK 1 Veiligheid

3A

KA2 Kwaliteitscultuur

3B

Geen corresponderende standaarden

Zijn het veiligheidsbeleid, de monitoring van de veiligheid
en de coördinatie van het anti-pestbeleid beschreven?
Is beschreven hoe de school zorgt voor bevoegd en
bekwaam personeel?
-

3C

SK 2 Pedagogisch klimaat
OP 3 Didactisch handelen

Is beschreven wat de school op pedagogisch-didactisch
vlak van de leraren verwacht?

3D

Geen corresponderende standaarden

Is het beleid over evenredige vertegenwoordiging van
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Wettelijk minimum
Is beschreven hoe de school omgaat met sponsorgelden?
Is beschreven:
- hoe de school een doorlopende leerlijn mogelijk maakt?
- hoe het burgerschapsonderwijs is ingericht?
- wat de school aanbiedt qua extra ondersteuning (in
relatie tot het ondersteuningsprofiel)?
- hoe de school de leerlingen volgt?
- welke onderwijstijd de school hanteert?
- hoe de school omgaat met taalachterstanden?
- welke vakken de school aanbiedt?
- hoe de school omgaat met kerndoelen en
referentieniveaus?
- bij andere voertaal dan Nederlands: hoe de school
daarmee omgaat?
-

Eigen aspecten van kwaliteit

Is het schoolbeleid over het pedagogisch-didactisch
klimaat en het schoolklimaat beschreven?

Welke eigen ambities heeft de school voor
het pedagogisch-didactisch klimaat en het
schoolklimaat?
Welke eigen ambities heeft de school op
het gebied van de veiligheid?

Welke eigen ambities heeft de school voor
het onderwijsprogramma?

Hoe zet men het personeelsbeleid in om
de onderwijskundige ambities te
ontwikkelen en te verwezenlijken?
Welke ambities heeft de school met het
pedagogisch-didactisch handelen van de
leraren?
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E

3

KA3 (Alleen (v)so en vo!)

4A

OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OR 1 Resultaten
OR 2 Sociale en maatschappelijke
competenties
OR 3 Vervolgsucces
KA 1 Kwaliteitszorg
KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en dialoog
KA 1 Kwaliteitszorg
KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en dialoog

4B

vrouwen in de schoolleiding beschreven?
Is beschreven hoe de leerlingen invloed hebben op het
personeelsbeleid?
Is beschreven hoe de school monitort of het onderwijs zo
is ingericht dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen
ontwikkelen en het onderwijs op hun behoeften is
afgestemd?

Is beschreven hoe de school verbetermaatregelen
vaststelt als daar aanleiding toe is?

Welke eigen ambities heeft de school voor
leerlingenparticipatie?

