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Voorwoord
“Ik ga met jou om zoals ik wil dat jij met mij omgaat.’
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting
KPOA, in de eerste plaats onze kwaliteit, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde
doelen. Wij spreken in dit geval van ambities. Op basis van de huidige situatie hebben we
diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en
daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert
daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en
de ouders. In dit schoolplan staan onze ambities voor de komende 4 jaar. Het geeft
duidelijkheid over welke focus we hebben, wat we willen bereiken met het onderwijs
op deze school en hoe we dit dagelijks vorm zullen geven. Wij werken planmatig aan
kwaliteitsverbetering volgens de PDCA (plan-do-check-act) cyclus.
PLAN: onderwijs (verbeter)doelen
DO: realiseren onderwijs (-verbetering)
CHECK: analyseren onderwijsopbrengsten
ACT: bijstellen aanpak realisatie
We schakelen daarbij steeds tussen drie niveaus: individueel-, groeps- en schoolniveau.
Doordat we systematisch onze onderwijsontwikkelingen in beeld brengen en ons onderwijs
aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van kinderen moet dit leiden tot optimale
groei en ontwikkeling van kinderen. Op De Kubus voelen we ons gezamenlijk verantwoordelijk
voor het onderwijs aan de kinderen. Dat zie je terug in onze werkwijze met professionele
leergemeenschappen (PLG’s) en leerteams. Wij borgen onze onderwijsverbeteringen door
de afspraken vast te leggen in onze ambitiekaarten. De ambitiekaarten worden continu
geactualiseerd en afgestemd op nieuwe inzichten en ontwikkelingen die zich voordoen.
Het werken aan een schoolplan is daarmee een continu proces van plannen, uitvoeren en
evalueren.
Het schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met het team, ouders en de MR.
Deze laatste heeft op het moment van publiceren nog niet volledig ingestemd met het plan.
We hopen dat dit plan bijdraagt aan een prachtige voortgaande schoolontwikkeling van
De Kubus. We realiseren ons dat we een ambitieus plan hebben opgesteld. Met enthousiasme
en inzet van onze leerlingen, ouders, team en partners gaan we ervoor zorgen dat het een
succes wordt.
Namens het schoolteam

Dit schoolplan 2019-2023 van de Katholieke Basisschool De Kubus is met de grootste zorg
samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Jacqualine van de Port
Marga van Keken
Janneke Smit
(managementteam De Kubus)
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profiel van de school,
feiten & cijfers
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1.1 De School

1.2 Missie en visie van de school

De Kubus is een katholieke school voor basisonderwijs. De Kubus is een echte buurtschool,
gelegen in het Amersfoortse Soesterkwartier. Onze school is een afspiegeling van de wijk
en daar zijn we trots op. Bij ons mogen kinderen zichzelf zijn en leren ze om oog te hebben
voor de ander en de omgeving.

Onderwijs op De Kubus
Een goede balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
vinden wij belangrijk. Wij kijken daarom naar de totale ontwikkeling van het individuele kind.
Ons doel daarbij is dat ieder kind zich naar zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.

Wij creëren een veilige speel- en leeromgeving waarin het kind in een doorgaande lijn
kennis en vaardigheden kan verwerven, die het nodig heeft om op te groeien tot een
zelfstandig, verantwoordelijk en positief kritisch mens.

Bij het verlaten van de basisschool zijn onze leerlingen emotioneel stabiel, verantwoordelijk,
betrokken, zelfbewust en zelfredzaam op het hoogst haalbare niveau en kunnen ze
probleemoplossend denken en werken. Ons doel is behaald als onze leerlingen terugkijken
op een fijne en leerzame tijd en in staat zijn een soepele overgang naar het voortgezet
onderwijs te maken.

Wij stemmen ons onderwijs, waar mogelijk, af op de onderwijsbehoeften van ieder kind.
Onze drie kernwaarden samen leren, samen werken en samen leven, vormen het vertrekpunt
van ons onderwijs.
De Kubus maakt onderdeel uit van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.
(KPOA). Deze stichting bestaat uit 17 scholen in de gemeente Amersfoort en omstreken.

1.1.1 Gegevens van de school
Basisschool De Kubus (onderbouw)
Spaarnestraat 2
3812 HG Amersfoort
033-4617221 (optie 1)
Basisschool De Kubus (bovenbouw)
Noordewierweg 235
3812 DH Amersfoort
033-4617221 (optie 2)
kubus@kpoa.nl
www.kbsdekubus.nl

Welbevinden
Kinderen die lekker in hun vel zitten, komen beter tot leren. Wij zien het als onze taak om
een veilige, gestructureerde leeromgeving te bieden waarin onze leerlingen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Duidelijke afspraken door de hele school heen geven ze daarbij
houvast. Bij ons mag en kan ieder kind zichzelf zijn, en leren we ze om te gaan met
waarden en normen zoals: betrouwbaarheid, met anderen begaan zijn, dienstvaardig en
behulpzaam zijn, verantwoordelijk zijn, eerlijk zijn en waardering hebben voor elkaar.
Zo leren ze betrokken te zijn bij de ander, de omgeving en de maatschappij.
Samen
Op De Kubus leren kinderen samen te leven, samen te werken en samen te leren. Dit proces
gaat niet vanzelf. Wij leren de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan, samen
problemen op te lossen en te leren communiceren met elkaar. Gezamenlijk bouwen we
onze samenleving in het klein, waarbij kinderen leren om zowel individueel als gezamenlijk
verantwoordelijkheid te nemen.
Resultaat
De Kubus volgt de leerlingen systematisch op kennis en vaardigheden en op sociaalemotioneel
gebied. Zo ontstaat een goed beeld hoe het met onze leerlingen gaat en kunnen er waar
nodig gerichte stappen worden gezet. Aan de hand van een toets kalender worden
op gezette tijden in de groepen 3 t/m 8 toetsen afgenomen. De resultaten worden
vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Deze resultaten worden geanalyseerd waarna actie
genomen kan worden om het onderwijsaanbod of de omstandigheden voor het kind zo
nodig aan te passen. Bovendien worden de resultaten vergeleken met inspectienormen en
landelijke gemiddelden, zodat we weten of we als school op koers blijven. Het onderwijs is
voortdurend in beweging. Samen leren geldt ook voor het team van De Kubus. De Kubus is
een lerende organisatie waarin verdere professionalisering en ontwikkeling centraal staan.
Op deze manier kunnen we de kinderen de juiste begeleiding blijven geven.
Persoonlijke ontwikkeling
Kunstzinnige vorming, muziek, sport & bewegen en natuur- en milieueducatie zijn voor
de persoonlijke ontwikkeling van het kind belangrijke vakken. Daarom besteden we op
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De Kubus ook aan deze vakken aandacht. Zo geven we ook de gelegenheid aan kinderen
om hun andere talenten te ontwikkelen. Op beide locaties wordt gewerkt met een
natuurspeelplaats met o.a. een moestuin, klimmuur, klimboom en amfitheater. In het
beleidsplan komt heel duidelijk de visie over natuurspelen terug en de afspraken die
gemaakt zijn over het gebruik van de natuurspeelplaats op beide locaties.

Op de onderbouw werken wij met Hemel en Aarde, een methode voor levensbeschouwelijk
onderwijs. Hemel en Aarde nodigt kinderen uit voor een ontdekkingstocht waarin
verwondering, verbeelding en verbinding centraal staan. Het biedt kinderen op een speelse
manier openingen en handreikingen om levensvragen te stellen en samen antwoorden
te vinden.

Basisschool De Kubus heeft gekozen voor drie basis kernwaarden:
Samen Leven > Betrokken
Samen Werken > Ondernemend
Samen Leren > Nieuwsgierig

Op de bovenbouw werken wij met Krachtbronnen. Krachtbronnen is een lespakket waarbij
burgerschap, levensbeschouwing en sociaal emotionele ontwikkeling zijn geïntegreerd in
één methode. De lessen helpen de kinderen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen,
goed met anderen om te gaan en met een kritische, open mind in het leven te staan.
Daarnaast maken de kinderen vanuit de Samenleesbijbel kennis met bekende en minder
bekende bijbelverhalen.

Het onderwijs op De Kubus is constant in beweging. Wij blijven op zoek naar mogelijkheden
en kansen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij stemmen ons onderwijs,
waar mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Onze drie kernwaarden samen
leren, samen werken en samen leven, vormen het vertrekpunt van ons onderwijs.

Onze school is onderdeel van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
(KPOA). Deze stichting gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke
stromingen.

Onderwijs aan het jonge kind
In ons onderwijs aan het jonge kind nemen spelend en ontdekkend leren een belangrijke
plaats in. Door te spelen verkent het jonge kind de wereld om zich heen en leert het zichzelf
en de ander kennen. Wij gaan uit van de natuurlijke kwaliteiten van jonge kinderen:
onderzoekend en nieuwsgierig. We bieden een rijke en veelzijdige speel-leeromgeving.
Er wordt thematisch gewerkt, waarbij betrokkenheid, initiatief en inbreng van de kinderen
gestimuleerd worden. Per thema staan er leer- en ontwikkelingsdoelen centraal. Binnen het
spelend en ontdekkend leren wordt spel als betekenisvol middel ingezet, zodat onze jongste
kinderen zich kunnen ontwikkelen op sociaal-, emotioneel-, cognitief- en sensomotorisch
gebied.
Ook muziek, beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs zijn onmisbare activiteiten.
Vanuit beweging en met behulp van alle zintuigen kunnen de kinderen de wereld om hen
heen ontdekken en onderzoeken.

1.2.1 Onze Katholieke Identiteit
De Kubus is een katholieke basisschool met een katholieke identiteit. Op De Kubus zijn we
allemaal uniek en gelijkwaardig. Vanuit onze kernwaarden samen leven, samen leren en
samen werken zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd welkom, ongeacht hun herkomst
of levensbeschouwing. Iedereen is uniek en mag er zijn, fouten maken, van en met elkaar
hiervan leren en een eigen mening hebben, vinden wij belangrijk. Op De Kubus groeien
wij in een veilige omgeving op tot zelfbewuste, competente en zelfstandige medeburgers
die zich op een verantwoordelijke en prettige wijze staande kunnen houden in de
multiculturele samenleving. Dit doen we onder andere door aandacht te besteden aan
christelijke feesten, rituelen en gebruiken. Daarnaast laten we de kinderen kennismaken
met het christelijk gedachtengoed én met andere geloven en culturen. Kennis draagt bij
aan begrip en verdraagzaamheid voor diegenen die een andere levensbeschouwelijke
achtergrond hebben.
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1.3 Kenmerken voedingsgebied van de school
De Kubus is een basisschool in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort. De school bestaat
uit twee locaties, een onderbouwlocatie (groep 1 t/m 4) en een bovenbouwlocatie
(groep 5 t/m 8).

1.4 Kenmerken leerlingpopulatie, leerlingenaantal en
   marktaandeel van de school
Het aantal kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften neemt toe. Met passend
onderwijs als basis worden kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de school in
de buurt aangemeld. In de praktijk houdt dit in dat handelingsgericht werken een primaire
plek heeft in de dagelijks onderwijspraktijk. Dit betekent dat prestaties van een leerling
niet vergeleken worden met die van andere leerlingen, maar met zijn / haar eerdere
resultaten. We willen onze leerlingen laten groeien en ontwikkelen door preventief
te kijken wat de leerling nodig heeft in zijn / haar leerproces.

Het voedingsgebied van De Kubus is de wijk het Soesterkwartier (zie kaartje). Daarnaast komen er 32 leerlingen
uit een ander postcodegebied dan postcode 3812.

Het Soesterkwartier is een gevarieerde wijk grenzend aan de binnenstad van Amersfoort,
bestaande uit een mix van huur- en koopwoningen. Aan de noordzijde van de
Noordewierweg, de levensader van de wijk, vind je de nieuwbouw en jaren ’30 woningen.
Aan de zuidzijde van deze weg heeft de wijk meer een volksbuurtkarakter.
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1.5 Kenmerken ouderpopulatie
De populatie van leerlingen op De Kubus is divers. De thuissituatie van de kinderen is divers
evenals het opleidingsniveau van de ouders. Naast een grote groep reguliere middenklasse
zijn er enerzijds een aantal risicogezinnen met (zeer) brede ondersteuningsbehoeften en
anderzijds zijn er gezinnen met een stevige thuisbasis (sportclubs, samen maken van
huiswerk, stimuleren en motiveren van ontwikkeling). De complete populatie van onze
school durven we een mooie afspiegeling van de samenleving te noemen.

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de kinderen uit het Soesterkwartier buiten de wijk naar
school gaat. De desbetreffende gezinnen maken bewust een keuze voor een school met
een bijzonder onderwijsconcept.
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1.6 Kenmerken team

1.6.4 Specialisten werkzaam op De Kubus

1.6.1 Verdeling mannen en vrouwen
Het team is verdeeld in onderwijzend personeel (leerkrachten), het management team en
onderwijsondersteunend personeel. Alle geledingen zijn vertegenwoordigd door vrouwen.

1.6.2 Leeftijdscohorten

1.6.3 Overzicht jaren werkzaam op De Kubus en werkzaam bij KPOA
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1.7 Hoofdlijnen onderwijsuitvoering
De missie van De Kubus is: ‘Kwaliteit voor ieder kind’. Waarbij de kernwaarden samen
leven, samen leren en samen werken centraal staan. Er wordt uitgegaan van het leerstofjaarklassensysteem met waar nodig groepsdoorbrekende activiteiten.
De school wil onderwijs op maat bieden voor elke leerling. Om dat te bereiken bieden
we onderwijs in intructieniveaugroepen. We gaan uit van een basisgroep, een groep met
instructie-afhankelijke (verlengde instructie) leerlingen en een groep met instructieonafhankelijke (verdieping en verrijking) leerlingen. De Kubus ontwikkelt zich van
een traditionele klassikale basisschool naar een school waar het lerende kind en zijn
onderwijsbehoeften centraal staan.

De consulent kan school, ouders of het kind tijdelijke hulp bieden, zoals:
• Contact leggen tussen ouders en kind, school en ziekenhuis;
• Leerkrachten voorlichting geven en advies geven over onderwijs aan zieke onderwijs;
• Informatie geven over de mogelijke gevolgen van ziekte op de schoolprestaties;
• Onderwijs en begeleiding geven aan de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op
school (of dit organiseren in samenwerking met school);
• Het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling, samen met de school;
• Informatie geven over ICT hulpmiddelen, of de inzet van communicatiemiddelen
regelen, zoals een laptop of tablet;
• Een aanvraag indienen voor KlasseContact, een project waarbij de zieke leerling via
een digitale verbinding alsnog lessen kan volgen in de klas en het contact met zijn / haar
klasgenoten kan houden.

De onderbouw groepen (1 t/m 4) en de bovenbouwgroepen (5 t/m 8) zijn op verschillende
locaties gehuisvest.

1.7.1 Verantwoording onderwijs uren
Onze leerlingen ontvangen in 8 schooljaren tenminste 7520 uren onderwijs. Onze school
hanteert het 5 gelijke dagen model met schooltijden van 08.30 – 14.15 uur. Een uitzondering
hierop is de onderbouw; deze groepen hebben op woensdag school tot 12.00 uur.

1.7.2 Verantwoording onderwijs aan zieke leerlingen
Wanneer een leerling i.v.m. ziekte voor langere tijd in het ziekenhuis moet verblijven wordt
de “Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen” ingeschakeld. Deze OZL is een voorziening
voor kinderen die acuut, ernstig of langdurig ziek zijn. Scholen en samenwerkingsverbanden
kunnen in het kader van passend onderwijs een beroep doen op deze voorziening,
die wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. De school blijft verantwoordelijk
voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. De begeleiding van deze zieke
leerling vraagt vaak om specifieke kennis en ervaring, zowel voor de aanpassing van het
lesprogramma als de omgang met der ziekte.
De ondersteuning kan zijn:
• Les in het ziekenhuis of thuis;
• Ondersteuning via ICT;
• Of het aanpassen van de reguliere lesstof.
De onderwijsondersteuning wordt door consuleten van de OZL verzorgd. Een onderwijsconsulent kan zowel door de school als door de ouders van de leerling worden
ingeschakeld.
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1.8 Hoofdlijnen schoolondersteuningsplan

1.9 Gerealiseerde onderwijsopbrengsten afgelopen vier jaar

De Kubus streeft naar een goede balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen. Wij kijken daarom naar de totale ontwikkeling van de
individuele leerling. Het doel is dat elke leerling zich maximaal ontwikkelt binnen zijn / haar
mogelijkheden. Binnen de school zijn een ondersteuningsaanbod en specifieke kennis en
vaardigheden aanwezig voor leerlingen met de volgende specifieke onderwijsbehoeften:
• ontwikkelingsperspectief
• laag / hoog en / of disharmonisch intelligentieprofiel
• (enkelvoudige) leerproblemen
• een vertraagde lees- taalontwikkeling (inclusief dyslexie)
• een vertraagde rekenontwikkeling (inclusief dyscalculie)
• (enkelvoudige) gedragsproblemen
• (enkelvoudige) sociaal-emotionele problemen
• een afwijkende motoriek

We zien onze leerlingen bijna elke dag. We zien hun kwaliteiten en volgen hun ontwikkeling.
Wat heeft een kind nodig als leerling of wat zijn de onderwijsbehoeften van de hele groep.
En welke leergebieden hebben bij ons op school aandacht nodig? Om zicht te krijgen op de
onderwijsopbrengsten maken we gebruik van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
(Cito). Ons doel is: het objectief meten en volgen van de kennis, vaardigheden en
competenties van onze leerlingen. We volgen ons leerlingen door gebruik te maken van
het leerlingvolgsysteem. Dit computersysteem geeft ons houvast bij het plannen en volgen
van ons onderwijs, op leerling-, groeps- én schoolniveau.
Door middel van de diepte-analyse worden de Cito-toetsen twee keer per jaar geanalyseerd.
Deze analyse vormt het uitgangspunt voor het formuleren van acties / verbeterpunten /
ambities of het nader onderzoek doen.

1.9.1 De eindtoets basisonderwijs
Bij een maximale groepsgrootte van 32 leerlingen is de groep fysiek vol. De Kubus verzorgt
onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en
stelt hierbij realistische doelen. De school denkt en werk vanuit kansen en mogelijkheden.
Daarbij geeft zij duidelijk haar grenzen aan.

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets de afgelopen jaren?

Het team is niet voldoende in staat om aan te sluiten bij gedragsproblemen waarbij de
veiligheid van het kind, de groep of leerkracht structureel in het gedrag komt. Zodra de
veiligheid van leerlingen, leerkrachten, groepen en ouders niet gewaarborgd is, is de grens
van de school bereikt. De Kubus heeft geen ervaring / kennis rondom slechthorende, dove,
slechtziende en blinde leerlingen en leerlingen met ernstige lichamelijke of geestelijke
beperkingen. Daarnaast is er beperkte kennis van lichte medische handelingen. Voor deze
specifieke ondersteuningsbehoeften bij leerlingen, heeft het team van De Kubus extra
ondersteuning / begeleiding nodig. Bij aanmelden kijken we, altijd in overleg met ouders,
of wij de leerlingen het onderwijs en begeleiding kunnen bieden dat nodig is.

1.9.2 Referentieniveaus taal en rekenen
Wanneer dit het geval is, is de leerling van harte welkom. Zo niet, dan zoeken we samen
met ouders naar een passende plek. Ook gedurende de schoolloopbaan kan blijken dat
door de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling hij / zij beter af is op
een andere (speciale) school.

Katholieke Basisschool De Kubus | Schoolplan 2019-2023 | 20

Katholieke Basisschool De Kubus | Schoolplan 2019-2023 | 21

1.9.3 Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

1.10 Gerealiseerde schoolontwikkeling (verbetering en
     vernieuwing) in de afgelopen vier jaar
Onderstaande meerjarenplanning (2015-2019) geeft een overzicht van de veranderingsonderwerpen en doelen van de planperiode 2015-2019. Middels een kleur wordt duidelijk
gemaakt of de gestelde doelen al dan niet behaald zijn en waar aandachtspunten liggen
voor de komende planperiode.
STRATEGISCHE KEUZES
2015 / 2016
‘Leren in de 21

2016 / 2017
ste

2017 / 2018

2018 / 2019

eeuw’ vormt een belangrijke leidraad in ons onderwijs en ontwikkeling op school.

Met het team herijken
huidige missie / visie van
De Kubus. De concrete taal
in deze identiteit én, even
belangrijk, de gedragingen
van betrokkenen in de school.

Verbinden aan strategisch
doel 3. Ouders.

Aanstellen ICT-coördinator.
Start ICT integratie
(ICT plan KPOA)
Team-individuele scholing
voor de invoering van het
ICT plan: digitale leeromgeving Heutink.

1.9.4 De positie in het voortgezet onderwijs na drie jaar vergeleken met
     de schooladviezen

Oriënteren en experimenteren
met nieuwe werkwijzen
een aanpak vanuit het MT

Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2014-2015 en waar kwamen ze in 2017-2018
terecht?

Scholing basiskennis ‘leren
in de 21ste eeuw’

Scholing verdieping ‘leren in Borgen en continu
de 21e eeuw’
verbeteren.

Starten implementatie
middagprogramma
(crea, WO, techniek etc.)

Vertaling naar kernvakken

Talentontwikkeling van leerlingen en leerkrachten is de basis voor de ontwikkeling van onze school.
Evalueren van de huidige
didactische aanpak ‘meer en
hoogbegaafde leerlingen’
en vervolg school breed plan
van aanpak.

Teamscholing; invoeren
Operationeel maken en
van aanpak gekoppeld aan samenwerken met externe
groepsobservaties.
partners.

Borgen en continu
verbeteren.

Aanscherpen en vaststellen
kijkwijzer.

Keuzes aanschaf materiaal
op basis van visie.
Scholing Directe instructiemodel, gekoppeld aan
groepsobservaties onder
de leraren.

Scholing Directe instructiemodelonderhouden,
individueel versterken
indien aan de orde.

Borgen en continu
verbeteren.

Vaststellen kijkwijzer.
Standaardoverzichten voor
de toets-resultaten.
Schoolbreed worden de
resultaten besproken.

Teamscholing: goed kunnen Talentontwikkeling op basis
interpreteren van resultaten van gesprek met kind.
(eenduidig) en daaraan
acties verbinden.

Borgen en continu
verbeteren.

Kinderen betrekken bij
leerresultaten.

De gegevens laten zien ongeveer 55 procent van onze leerlingen nog op het gegeven
basisschooladvies zit na 3 jaar. Daarvan is ongeveer 23% boven het advies gaan zitten en
ongeveer 15% onder het advies. Als je het uiteindelijke beeld bekijkt. Zit na 3 jaar nog
steeds ongeveer 60% van de leerlingen op een vmbo en 40% op de havo / vwo.

Zicht krijgen op de brede
onderwijsinhoudelijke
talenten en kwaliteiten van
de leerkrachten
(Gesprekkencyclus in
werking - nulmeting)

Verbinden van dit
overzicht met de keuzes
die zijn gemaakt ten
aanzien van het
onderwijsconcept. (POP)

doel is over het algemeen niet behaald
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Meting werkdrukbeleving.

doel is gedeeltelijk behaald

Meting werkdrukbeleving.
Borgen en continu
verbeteren.

doel is over het algemeen behaald
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STRATEGISCHE KEUZES
2015 / 2016

2016 / 2017

ONDERWIJSKUNDIGE VORMGEVING

2017 / 2018

2018 / 2019

Wij willen bijdragen aan een passende plek voor ieder kind. Ons ondersteuningsprofiel en de kaders van
passend Onderwijs zorgen daarvoor.
IB / MT : Vaststellen / nulmeting
basisondersteuning,
de concretisering van
de basisondersteuning’ van
het SWV.

IB / MT / TEAM:
Aandacht voor belofte 9:
we beschikken over een
aanbod voor lichte
interventies op school.

IB / MT:
Borgen aanpak kinderen
met lichte en curatieve
onderwijsbehoeften.

IB / MT:
Continu
verbeteren.

‘Leren in de 21

2016 / 2017
ste

2017 / 2018

2018 / 2019

eeuw’ vormt een belangrijke leidraad in ons onderwijs en ontwikkeling op school.

De systematiek van het
handelings- en opbrengstgericht werken verdient
aandacht. Dit betreft een
verdieping en verbetering
van deze werkwijze.

Implementatie 5-gelijkedagen-model.

Concrete uitwerking van
aanmeld en toelating op
De Kubus.

Zorgplan wordt aangepast
aan de hand van huidige
wet- en regelgeving.
HGW / OGW:
Zicht op ontwikkeling
De plannen bieden houvast
bij het handelen in de klas.

2015 / 2016

HGW / OGW:
Groepsplannen en groepsoverzichten verbinden aan
de praktijk en werken
volgens IGDI.

HGW / OGW:
Werkwijze en aanpak
groepsplannen en groepsoverzichten evalueren en
borgen.

Optimaliseren leerkrachtvaardigheden.

Tijdens groepsbesprekingen
persoonlijke doelen stellen
en gekoppeld aan de
gesprekscyclus.

Bij groepsbesprekingen
is het handelen van de
leerkracht onderwerp van
gesprek.
IB / MT
In gesprek: afstemming
doorgaande lijn VVE beleid.

TEAM
Borgen protocol VVE.

Protocol aannamebeleid
ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid groep
1 en 2 aanpak.

HGW / OGW:
Continu
verbeteren.

Implementatie PBS (2-3).

Implementatie PBS (3-3).

Borging PBS.

Vaststellen pestprotocol en
dat integreren in onderwijsprogramma.

Implementatie
pestprogramma

Borgen.

Basisvoorwaarden gezonde
school zijn in orde.

Borging vignet.

Implementatie nieuw
certificaat.

Vignet wordt aangevraagd.
Protocol certificaat voeding.

Borging certificaat
voeding.
Borging certificaat
bewegen en sport.

Protocol sport en bewegen.
Continue
verbeteren.

Afspraken zijn vastgelegd in
de schoolgids.

Schoolgids wordt
aangepast.

Protocol nieuw certificaat.
Schoolgids wordt aangepast.
Keuze maken nieuw
certificaat.

Implementatie
nieuw certificaat.
Protocol nieuw
certificaat.
Schoolgids wordt
aangepast.
Keuze maken
nieuw certificaat.

Keuze maken nieuwe
certificaat.

Zichtbaar in groepsplannen.

Pré-teaching kinderen met
VVE indicatie.
Ouders zien we als onze partners, in intensieve communicatie, waar mogelijk op maat.
Werkgroep:
Formuleren heldere visie op
ouderbetrokkenheid.

Verwerken visie in
aannamebeleid,
gesprekkencyclus.

Aanscherpen schoolregels en
afspraken op basis van visie.

Werkgroep:
Formuleren kernwaarden en
gedragsindicatoren.

Team:
Scholing oudergesprekken
3.0.

Team:
Scholing kindgesprekken.

Standaardoverzichten voor
de toets-resultaten.

Digitaal leerlingdossier
vormgeven en pilot met een
jaargroep.

Leerlingdossier toegankelijk
voor leraren en ouders.

Borgen en
continu
verbeteren.

Schoolbreed worden de
resultaten besproken.

Er is een doorgaande lijn
woordenschat voor groep
1 t/m 8, concrete doelen
zijn vastgesteld en worden
gehanteerd.

Beleidsplan natuuronderwijs borgen.

Doorgaande lijn spelling
in groep 1 t/m 8. Concrete
doelen zijn vastgesteld en
worden gehanteerd.

Verwerken leren in de
21ste eeuw.

Oriëntatie methode Naut.

Implementatie
nieuw certificaat.
Protocol nieuw
certificaat.
Schoolgids wordt
aangepast.
Keuze maken
nieuw certificaat.

Oriëntatie van een nieuwe
geïntegreerde methode
SEO, burgerschap en
Levensbeschouwing.

Keuze nieuwe taalmethode
door het team.
Beleidsplan Catechese.

doel is over het algemeen niet behaald

doel is gedeeltelijk behaald

doel is over het algemeen behaald
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doel is over het algemeen niet behaald

doel is gedeeltelijk behaald

doel is over het algemeen behaald
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PERSONEELSBELEID, KWALITEIT & KWALITEITSBEWAKING
2015 / 2016
‘Leren in de 21

2016 / 2017
ste

2017 / 2018

2018 / 2019

eeuw’ vormt een belangrijke leidraad in ons onderwijs en ontwikkeling op school.

IB
Vaststellen en vastleggen
Gouden afspraken
(vakgebied) & Gouden regels
(schoolbreed).

HGW als sturingsmethode
van de school (prestatieen medewerkers
management).

Scholing MT:
High Performance Schools.

Scholing MT:
High Performance Schools.

Planning en capaciteitsmeting MT- en teamtraining
planning.

In 2016 / 2017 invoering
van gesprekscyclus
conform KPOA beleid.

Invoeren van een eenduidig
systeem voor planmatige
kwaliteitszorg.

HGW als sturingsmethode
van de school
(prestatie-management).

Opbrengsten meer stelselmatig delen met het team
en verbinding naar de
gesprekscyclus.

Op groepsniveau wordt
gewerkt met een datamuur die maandelijks
wordt besproken met de
intern begeleider.

Effectief vergaderen.

Het erkennen en
elimineren van
verspillingen.

Borgen en continu
verbeteren.

H2

Onze leerlingen:
SWOT-analyse

Scholing MT:
Lean-principe.
doel is over het algemeen niet behaald

doel is gedeeltelijk behaald

doel is over het algemeen behaald
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2 Onze school: SWOT-analyse

Ons onderwijs

Vanuit de analyse van de interne en externe situatie van De Kubus is op verschillende
onderdelen een SWOT gemaakt. Om van daaruit heldere keuzes te kunnen maken zijn
deze met het team besproken. Zij hebben daarop gereageerd en aangegeven wat naar
hun idee de belangrijkste aandachtspunten intern en extern zijn.

Ons personeel
STERKTES (intern)
• Expertise hoogbegaafdheid, het jonge kind,
gedrag, lezen en rekenen en inzet
vakleerkrachten
• De begeleiding van startende- en nieuwe
leerkrachten
• Het team is gericht op ontwikkeling
• Waardering personeel vanuit tevredenheidsonderzoeken
• Hoge betrokkenheid bij de doelgroep
• Sfeer en verbondenheid met elkaar
• Aandacht voor de diversiteit in onze leerling
populatie
• Samenwerking met externen
KANSEN (extern)
• Aandacht voor verbinding tussen
beide locaties
• Uitbreiden en versterken collegiale consultatie
• Leren van en met elkaar door inzet Leerteams
en PLG’s
• De samenstelling van het team in relatie tot
leeftijd en ervaring zou behouden moeten blijven
• Inrichten en opzet Lego studio
• Grotere mobiliteit

ZWAKTES (intern)
• Het geven en kunnen ontvangen van feedback
passend bij een professionele cultuur
• Reflectie op ons eigen handelen – i.p.v. richten op
externe factoren – verdient aandacht

STERKTES (intern)
• De ontwikkeling in ons onderwijs aan het jonge
kind
• De samenwerking met en inzet van
vakleerkrachten en OOP
• Kennis die aanwezig is binnen de school
• Focus en doelgerichtheid
• Pedagogisch klimaat vanuit PBS
• Coöperatieve structuren hebben een vaste plek
binnen ons onderwijs
• Er wordt handelingsgericht gewerkt

ZWAKTES (intern)
• De resultaten van rekenen en begrijpend lezen
• De resultaten van de eindtoets basisonderwijs

KANSEN (extern)

BEDREIGINGEN (extern)

• Integraal wijk en onderwijs overleg tussen scholen,
wijkteam, GGD, ABC en indebuurt033
• In kaart brengen van onze leerling populatie
en onderzoek OZA
• De inzet van ICT vergroten
• Vergroten van het handelingsgericht werken LZM
• Differentiëren in onderwijsaanbod
• Hoge verwachtingen hebben en uitspreken
• Groepsoverstijgende activiteiten aanbieden
• Versterken samenwerking peuterschool Partou
• Spelend en ontdekkend leren doorzetten naar
hogere groepen

• Het lerarentekort en het effect dat dit heeft op de
kwaliteit van ons onderwijs
• De ontwikkelingsachterstand bij kleuters
• De problematiek op didactisch en pedagogisch
gebied als gevolg van de uitvoering van passend
onderwijs
• Diversiteit in leerling populatie en uitstroom VO

BEDREIGINGEN (extern)
• Het leerlingenaantal
• Het lerarentekort, voor in elk geval de komende
tien jaar en de grotere mobiliteit leerkrachten
• Hoge werkdruk
• Geen mannelijke leerkrachten
• Onzekerheid in de formatie door gewijzigde
bekostiging impulsgelden vanuit overheid,
gemeente en SWV de Eem

Ons leiderschap
STERKTES (intern)
• Het team voelt zich verantwoordelijkheid voor het
welbevinden van onze leerlingen
• Er wordt ruimte gegeven voor leiderschap binnen
de leerteams
• Verantwoordelijkheid nemen voor de persoonlijke
ontwikkeling en daaraan gekoppeld het leren van
en met elkaar
• Een ieder die betrokken is bij De Kubus levert
vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid een
bijdrage aan het onderwijs aan onze leerlingen
KANSEN (extern)
• Eigenaarschap van de leerkracht voor het
onderwijsleerproces, de resultaten en de analyse
van deze resultaten kan vergroot worden
• Ruimte voor leiderschap van teamlid en
leerling(en)
• Vanuit vertrouwen en vakmanschap leiderschap
stimuleren
• Het geven en ontvangen van feedback
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ZWAKTES (intern)
• Wij spreken elkaar nog onvoldoende aan op ons
professioneel handelen

BEDREIGINGEN (extern)
• Het verdelen van het MT over beide locaties zodat
zij wekelijks zichtbaar zijn voor alle teamleden
• De bezetting van beide locaties door het MT kan
ten koste gaan van de intensiteit van
samenwerking binnen het MT
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Onze middelen
•
•
•
•

STERKTES (intern)

ZWAKTES (intern)

Aandacht voor de verrijking van de leeromgeving
Goede kwaliteitszorg
De inzet van social schools
De natuur speelpleinen

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze
ruimtes en onze gebouwen
• Methodes voor wereldoriëntatie en Engels sluiten
onvoldoende aan bij de onderwijsbehoeften
van onze doelgroep

KANSEN (extern)

BEDREIGINGEN (extern)

• De inzet van de middelen vanuit het
werkdrukakkoord
• OZA het onderwijs zorg arrangement
• Het vervangen van methodes voor Engels,
wereldoriëntatie en aanvankelijk lezen
• In kaart brengen van onze leerling populatie om
beter in beeld te hebben wat onze leerlingen
nodig hebben
• Aanvankelijk leesmethode aansluitend op onze
methode Staal
• Onderzoek naar effect van rekenmethode WIG

• Verdeling van middelen over beide locaties
• Een herverdeling van de impulsgelden vanuit de
overheid, de gemeente en het samenwerkingsverband
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H3

Ons onderwijs:
doelen, inhouden en
onderwijsresultaten

Katholieke Basisschool De Kubus | Schoolplan 2019-2023 | 31

Binnen onze school onderscheiden wij vier typen leren met bijpassende onderwijsdoelen:

				

1. Learning to know

Basisaanbod
Methode onafhankelijk activiteitenaanbod

De doelen en het aanbod van onze school zijn gericht op de realisatie van brede
ontwikkeling van leerlingen. Sommige ontwikkelingsprocessen kunnen versnellen door
een doelgerichte methodegeoriënteerde aanpak. Onderzoek naar de breinontwikkeling
van kinderen laat echter zien dat methodeonafhankelijke leerprocessen, waarin niet
alle doelen vooraf vastliggen, tot een bredere ontwikkeling van de hersenen leiden.
Met name situaties van spelend en ontdekkend leren waarin kinderen gebruik maken van
meerdere zintuigen, maakt dat zij in hun jonge jaren netwerken in hun hersenen
aanleggen waardoor zij op latere leeftijd wendbaarder zijn in hun denken en handelen.
Spelend en ontdekkend leren legt de basis voor onderzoekend en ontwerpend leren
op wat oudere leeftijd. Daarom hechten wij er belang aan dat in het onderwijsaanbod
van onze school ook voldoende aandacht is voor een methodeonafhankelijk activiteitenaanbod.

Deze doelen realiseren wij met ons basisaanbod en ons schoolspecifiek aanbod. Dit aanbod
kan methode-georiënteerd zijn of een methode-onafhankelijk activiteitenaanbod betreffen.

Methode geörienteerd aanbod

3.1 Doelen, inhouden en onderwijsresultaten

Schoolspecifiek aanbod

					Kennisdoelen
Daar waar de laatste jaren veel nadruk heeft gelegen op kennisdoelen, hebben wij nu de
ambitie om de komende jaren ook meer aandacht te besteden aan vaardigheidsdoelen,
pedagogische doelen en levensbeschouwelijke doelen.

				

2. Learning to do

					Vaardigheidsdoelen

				

3. Learning to live together

					Pedagogische doelen

				

4. Learning to be

					Levensbeschouwelijke doelen
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3.2 Learning to know – Kennisdoelen

Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend,
onderzoekend leren

Onze kennisdoelen zijn gebaseerd op de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor de verschillende
vak- en vormingsgebieden en de referentieniveaus voor Nederlands en rekenen-wiskunde.

Thema’s / projecten /
evenementen

Jaargroep

Nederlands – de basis

Boekbespreking

5 t/m 8

Werkstuk & presentatie

Het taalonderwijs in onze school richt zich op de vier doeldomeinen: mondelinge taalvaardigheid (o.a. woordenschat), leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, begrippenlijst
(o.a. grammatica) en taalverzorging (o.a. spelling en interpunctie).
Hoe doen we dat op De Kubus?
Om de wereld om ons heen zo goed mogelijk te begrijpen is het nodig om ons taal-leesonderwijs zo vorm te geven dat de leerlingen adequaat om kunnen gaan met teksten.
Het is daarom belangrijk dat de leerlingen snel en foutloos kunnen lezen, zodat ze daardoor
de informatie bij andere vakken sneller kunnen begrijpen. Binnen het leesonderwijs op
De Kubus staan leesmotivatie en leesplezier centraal. Er is een schoolbibliotheek aanwezig
met een gevarieerd aanbod aan boeken, dat jaarlijks aangevuld wordt. Daarnaast worden
er regelmatig lees bevorderende activiteiten georganiseerd. Door actief te werken aan
leesplezier wordt er een positieve leescultuur gecreëerd. Leerlingen maken veel leeskilometers, vergroten hun woordenschat en komen in aanraking met een grote diversiteit
aan teksten. Het doel van De Kubus is om zoveel mogelijk de lees- en spellingproblemen
te voorkomen en er voor te zorgen dat ten minste 75% van de leerlingen De Kubus verlaat
op het niveau van Functionele geletterdheid.
Gehanteerde methode
Jaargroep

1

Mondelinge
taalvaardigheid

Leerlijn taal:
Kleuterplein

Schrijfvaardigheid

2

BOUW

3

4

5

6

VLL:
KIM
versie
van
Zwijsen

Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip
Taal en spelling: STAAL van Malmberg

Begrippenlijst en
taalverzorging
Leesvaardigheid

7

8

Mondelinge
taalvaardigheid

Leesvaardigheid

Schrijfvaardigheid

Begrippenlijst
taalverzorging

x

x

x

x

x

x

x

x

Kinderboekenweek

1 t/m 8

x

x

Nationale voorleeswedstrijd

7 en 8

Nationale
voorleesdagen

1 t/m 8

x

x

Schoolbibliotheek

1 t/m 8

x

x

Voorlezen

1 t/m 8

x

x

Kringgesprekken

1 t/m 8

x

x

Huiswerk

4 t/m 8

x

x

Als realistische norm voor onze leerlingpopulatie hanteren wij:
• 92% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor Nederlands het 1F niveau
(minimum KPOA-2021)
• 42% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor Nederlands het streefniveau 2F
(minimum KPOA 2021)
• 95% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor Nederlands het 1F niveau
(ambitie KPOA-2023)
• 55% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor Nederlands het streefniveau 2F
(ambitie KPOA-2023)
• 98% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor lezen het 1F niveau
(minimum KPOA-2021)
• 57% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor lezen het streefniveau 2F
(minimum KPOA 2021)
• 99% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor lezen het 1F niveau
(ambitie KPOA-2023)
• 69% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor lezen het streefniveau 2F
(ambitie KPOA-2023)

LIST

Met name binnen het onderwijs aan jonge kinderen bevorderen wij de woordenschatontwikkeling en lezen via spelend en ontdekkend leren. Voor kinderen met een
VVE-indicatie is structurele samenwerking met peuterscholen van Partou
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Onze ambities
• Wij werken met een nieuwe methode voor begrijpend lezen, die beter aansluit bij de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen (2019-2020).
• De nieuwe methode begrijpend lezen wordt geborgd en geëvalueerd (2020-2021).
• De strategieën voor begrijpend lezen worden ingezet / aangeboden bij andere
vakgebieden (2021-2022).
• De leerkrachten zijn in staat van het groepsplan activiteiten te plannen in de dagelijkse
onderwijspraktijk vanuit de leerlijnen mondelinge taal, schriftelijke taal en taalbeschouwing (2020-2021).
• Er wordt gewerkt binnen een cluster op de bovenbouw met groepsdoorbrekende
instructiegroepen (2019-2020).
• Groepsdoorbrekend werken met instructiegroepen wordt geborgd en uitgebreid
(2020-2021).
• Er is een vertaalslag gemaakt van de (adaptieve) KPOA norm van de eindtoets naar
de tussenmetingen (2019-2020).
• Bij groepsbesprekingen worden de (tussen)resultaten geanalyseerd aan de hand van
de KPOA norm per vakgebied (2020-2023).

Rekenen en wiskunde – de basis
Het rekenen-wiskundeonderwijs richt zich op de vier doeldomeinen: getallen, meten en
meetkunde, verhoudingen en verbanden.
Hoe doen we dat?
Het rekenonderwijs op onze school moet voor alle leerlingen leiden tot functionele
gecijferdheid. In het dagelijks leven is het nodig om goed om te gaan met cijfers en
getallen. Daarbij streven we naar een optimale afstemming van het onderwijs op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Als realistische norm voor onze leerling populatie hanteren wij:
• 82% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor rekenen-wiskunde het 1F niveau
(minimum KPOA-2021)
• 32% van de leerlingen behalen het streefniveau 2F (minimum KPOA-2021)
• 89% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor rekenen-wiskunde het 1F niveau
(ambitie KPOA-2021)
• 44% van de leerlingen behalen het streefniveau 2F (ambitie KPOA-2021).
Onze ambities
• De rekenoverzichten doelen / lesoverzicht (vertaalslag dagelijkste onderwijspraktijk)
inclusief handelings- en drieslagmodel worden geborgd en geëvalueerd (2019-2020).
• Er wordt onderzoek gedaan naar ‘Met sprongen vooruit’ voor groep 3 en 4
(schooljaar 2019-2020).
• Wij onderzoek naar aanpassingen binnen de huidige methode of een nieuwe
rekenmethode, zodat deze beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen
(2019-2020).
• De aanpassingen of nieuwe rekenmethode wordt ingevoerd (2020-2021).
• De aanpassing of nieuwe rekenmethode wordt geborgd en geëvalueerd (2021-2022).
• Er wordt gewerkt binnen een cluster op de bovenbouw met groepsdoorbrekende
instructiegroepen (2019-2020).
• Groepsdoorbrekend werken met instructiegroepen wordt geborgd en uitgebreid
(2020-2021).
• Er is een vertaalslag gemaakt van de (adaptieve) KPOA norm van de eindtoets naar
de tussenmetingen (2019-2020).
• Bij groepsbesprekingen worden de (tussen)resultaten geanalyseerd aan de hand van
de KPOA norm per vakgebied (2020-2023).

Engels – de basis
We hebben geconstateerd dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat
dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te oefenen) en het oefenen van sommen
in de context. We maken daarbij gebruik van de nieuwe methode Wereld in getallen.
De leerkrachten zijn zich tijdens de rekenles bewust van het drieslag- en handelingsmodel.
De leerkrachten evalueren en houden op een overzicht bij of de leerlingen de rekendoelen
per les / blok behalen. Op deze manier kunnen er direct interventies worden uitgevoerd.
Gehanteerde methode
Jaargroep

1

Getallen

Leerlijn rekenen:
Kleuterplein &
Met sprongen
vooruit

Meten en
meetkunde
Verhoudingen

2

3

4

5

6

Wereld in getallen

7

8

Het onderwijs in de Engelse taal richt zich vooral op mondelinge communicatie en het
leren lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met
de schrijfwijze van een beperkt aantal vaak voorkomende Engelse woorden. Voorts leren
kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp
van het woordenboek.
Hoe doen we dat?
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds
belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en
het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Wij besteden vanaf groep 7 aandacht aan de
Engelse taal. Daarbij hebben we de focus op het communiceren in het Engels. De leerlingen
begrijpen eenvoudig gesproken teksten over alledaagse situaties.

Verbanden
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Gehanteerde methode
Jaargroep

1

2

Mondelinge communicatie

Real Englisch

3

4

5

6

7

8

Lezen van eenvoudige teksten
Schrijven veelvoorkomende
woorden

Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend,
onderzoekend leren)
Thema’s / projecten /
evenementen

Jaargroep

Mens en
samenleving

Legostudio

5 t/m 8

De Lego Educatie Studio geeft de mogelijkheid voor het geven van
innovatief, creatief en uitdagend onderwijs. Door de doorlopende
leerlijn van LEGO is het mogelijk om kleuters (en zelfs ook peuters) al
kennis te laten maken met technologie, en vanaf die leeftijd door te
groeien gedurende de basisschool carrière. De LEGO leerlijn leent zich
immers ook nog om met kinderen van 14 jaar te werken. In de Lego
Educatie Studio richten wij ons in eerste instantie op de kinderen uit
de groepen 5 t/m 8.

Excursie

1 t/m 8

Om de leefwereld van het leerling te vergroten, kennis mee te geven
en theorie te koppelen aan praktijk worden er uitstapjes ondernomen.

Typecursus

6 t/m 8

Een typecursus om blind te leren typen lijkt ouderwets, maar is juist in
dit digitale tijdperk enorm handig en tijdbesparend. In samenwerking
met Basic Typewriting organiseren we een typecursus.

Opzoeken woordbetekenissen

Onze ambities
• In groep 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal en oriënteren ons
op een nieuwe methode waarbij we rekening houden met: woordbegrip, grammatica,
native speaker (2019-2020).
• De nieuwe methode wordt ingevoerd (2020-2021).
• In het document ‘gedragsverwachtingen per vakgebied’ staat voor Engels beschreven
hoe we Engels vorm geven op onze school (2021-2022).

Oriëntatie op jezelf en de wereld – de basis
In ons onderwijs oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan,
hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen
oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen.
Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij
gebruik van cultureel
erfgoed.
Hoe doen we dat?
Wanneer wij het hebben over oriëntatie van de leerling op zichzelf en de wereld dan willen
wij de leerlingen opleiden tot wereldwijze burgers. Dat doen wij door het aanbieden van
vakken zoals sociale emotioneel leren, burgerschap, identiteit, aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en techniek.
Gehanteerde methode
Jaargroep

1

2

Mens en samenleving

Hemel en Aarde

Natuur en techniek

CNME

3

4

5

6

Krachtbronnen

Ruimte

Meander

Tijd

Brandaan
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7

8

Natuur en
techniek

Ruimte

Tijd

Onze ambities
• Wij oriënteren ons op een nieuwe methode / werkwijze m.b.t. oriëntatie op jezelf en
de wereld (2020-2021).
• Wij besteden op de bovenbouw structureel aandacht aan relationele en seksuele
vorming (2019-2020).
• Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer van de strategieën van begrijpend lezen
(2021-2022).

Kunstzinnige oriëntatie – de basis
In ons onderwijs leren leerlingen impressies van gebeurtenissen, belevingen, gedachten en
gevoelens uit te drukken in beelden, taal, muziek, spel en beweging. Zo leren zij meer dan
talig te communiceren.
Ook leren ze enkele kunstzinnige vaardigheden:
• de beeldende mogelijkheden van materialen verkennen (kleur, vorm, ruimte, textuur
en compositie) en van technieken verkennen bij het maken van tekeningen en
ruimtelijke werkstukken;
• toon en ritme herkennen en instrumenten leren gebruiken als ondersteuning
bij het zingen;
• spelvaardigheid ontwikkelen en spelend leren dansen en bewegen.
Daarnaast leren leerlingen te reflecteren op eigen kunstzinnige uitingen en die van
anderen (o.a. professionals).
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Hoe doen we dat?
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en zich oriënteren
op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Goed cultuuronderwijs is breed. Daarbij kan gedacht worden aan kunstbeschouwing, muzieklessen,
discussies over media, expressieve vorming. De Kubus beschikt over een vakleerkracht
muziek.
Gehanteerde methode
Jaargroep

1

2

Communiceren in beelden, taal,
muziek, spel en beweging

Schrijf dans

3

4

5

6

7

8

1, 2, 3 Zing

Kunstzinnige vaardigheden
Reflecteren op kunstzinnige
uitingen

Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend,
onderzoekend leren)
Thema’s / projecten /
evenementen

Legostudio

Jaargroep

5 t/m 8

Communiceren in
beelden, taal,
muziek, spel en
beweging
x

Kunstzinnige
vaardigheden

x

Hoe doen we dat?
Bewegen is van essentieel belang voor de totale ontwikkeling van leerlingen. Daarin nemen
we plezier in het bewegingsonderwijs als uitgangspunt, omdat plezier in hoge mate
bepalend is voor buitenschoolse deelname aan sportactiviteiten nu en later. Om hier
duidelijk vorm aan te geven maken wij, door de inzet van een buurtsportcoach onder
schooltijd, een koppeling met de activiteiten die na schooltijd worden georganiseerd door
ABC Soesterkwartier. Daarnaast is er een samenwerking met Sportacademie Amersfoort.
Jonge leerlingen kunnen door te bewegen met heel hun lijf spelend en ontdekkend leren
in ons onderwijs. Vanuit beweging en met behulp van alle zintuigen worden hun hersenactiviteiten gestimuleerd. Op latere leeftijd zijn zij daardoor wendbaarder in hun denken
en handelen. Ook voor de fijne motoriek is veel aandacht. Met de hand schrijven heeft
een positieve invloed op het verwerven en verwerken van informatie. Het schrijven en
het ontwikkelen van een eigen handschrift heeft, juist in deze tijd van digitalisering,
een belangrijke plaats binnen ons onderwijs.
Hieronder beschrijven wij de activiteiten die wij rondom bewegingsonderwijs en handschrift op school hebben.

Reflecteren op
kunstzinnige
uitingen
x

Onze ambities
• Eén keer per jaar wordt er een (kunst)project georganiseerd in samenwerking met
Art & Sofie (2019-2023).
• Een ruimte creëren op de onderbouwlocatie waar onze leerlingen fysiek met hun
handen kunnen werken.

Bewegingsonderwijs en handschrift – de basis
In ons onderwijs ontwikkelen leerlingen zich zintuiglijk en motorisch via spel en doel
gerichte oefening. Ze leren de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij
activiteiten rekening te houden. Ze leren op een verantwoorde manier deel te nemen aan
de omringende bewegingscultuur door ervaren en (durven) uitvoeren van de belangrijkste
bewegings- en spelvormen. Ook leren zij samen met anderen op een respectvolle
manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen en afspraken te maken over het reguleren
daarvan.

Gehanteerde methode
Jaargroep

1

Senso-motorische ontwikkeling
via spel en doelgerichte
oefening

Bewegingsonderwijs in het speellokaal (deels onder
begeleiding van de
sportbuurtcoach)

Eigen bewegings-mogelijkheden
leren inschatten

2

Deelname aan diverse spelen
bewegingsvormen

3

4

5

6

7

8

Grove motoriek:
Bewegingsonderwijs in sporthal onder begeleiding
van sportbuurtcoach of Sportacademie Amersfoort
Fijne motoriek:
Pennenstreken

Respectvol omgaan met
elkaar

Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend,
onderzoekend leren)
Thema’s / projecten /
evenementen

Jaargroep

Sporttoernooien

3 t/m 8

Avondvierdaagse

5 t/m 8

Koningsspelen

1 t/m 8

Senso-motorische Eigen bewegingsontwikkeling
mogelijkheden
via spel en doelleren inschatten
gerichte oefening
x
x

Deelname aan
diverse spel- en
bewegingsvormen

Respectvol
omgaan met
elkaar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Onze ambities
• Spelend en ontdekkend leren (groep 3 en 4) meer integreren in de dagelijkse
onderwijspraktijk (2019-2023).
• De Nationale Buitenlesdag is onderdeel van ons onderwijsaanbod (2022-2023).
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3.3 Learning to do

3.4 Learning to live together

Vaardigheidsdoelen – de basis

Pedagogische doelen – de basis

Leerlingen leren in onze school vaardigheden die nodig zijn om in het dagelijks leven
wendbaar met kennis om te gaan, anderen te begrijpen en door anderen begrepen
te worden en het eigen handelen te kunnen reguleren. Zo besteden wij aandacht aan
communiceren, creatief denken en handelen, digitale geletterdheid (incl. mediawijsheid),
kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale en
culturele vaardigheden en het eigen handelen sturen op basis van zelfdiscipline en
reflectie.

Binnen onze school besteden wij expliciet aandacht aan pedagogische doelen. Vanuit
gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders, verzorgers en / of opvoedingspartners
leren leerlingen samenspelen en samenwerken met medeleerlingen, open en respectvol om
te gaan met anderen, verwonderd en nieuwsgierig te zijn naar ontwikkelingen in natuur,
cultuur en samenleving en gezamenlijke waarden te vertalen in gedragsregels en hier het
eigen gedrag op aan te passen en anderen aan te spreken op gedrag.

Hoe doen we dat?
De samenleving om ons heen verandert. Dat heeft invloed op de manier waarop we samen
leven, samen leren en samen werken. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van
vaardigheden meegeven die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de
maatschappij van de toekomst. We onderschrijven het belang van een kennissamenleving
en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Ze komen in aanraking met
een enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken
met allerlei verschillen tussen mensen en culturen. Duidelijk is dat voor het leren voor de
toekomst, naast kennis ook vaardigheden als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit
en ICT-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop
wij ons onderwijs inrichten. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen op hun best leren door
boeiende, actieve en zinvolle lessen.
We vinden het belangrijk om een extra accent te leggen bij het jonge kind. Door te spelen
verkent de leerling de wereld om zich heen en leert het zichzelf en de ander kennen.
Wij richten onze omgeving zo in dat de leerlingen worden uitgedaagd om met hun hele lijf
te spelen en ontdekken. Wij gaan uit van de natuurlijke kwaliteiten van jonge leerlingen:
onderzoekend en nieuwsgierig. Vanuit beweging en met behulp van alle zintuigen worden
hun hersenactiviteiten gestimuleerd. Op latere leeftijd zijn zij daardoor wendbaarder in
hun denken en handelen.
Onze ambities
• Onze leerlingen mediawijs maken door aandacht te besteden aan de Week van de
Mediawijsheid (groep 5 t/m 8) (2019-2023).
• Structureel vormgeven van atelieronderwijs op de bovenbouw (2019-2023).
• Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling en een actievere rol in hun
persoonlijke leer- en ontwikkelingsproces (2019-2023).
• Spelen en ontdekkend leren verder vormgeven voor het jonge leerling (groep 1 t/m 4).
Daarbij staat het vergroten van de woordenschat en het inrichten van uitdagende
hoeken / werkplekken centraal (2019-2023).
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Hoe doen we dat?
De Kubus is in schooljaar 2015-2016 gestart met School Wide Positive Bahavior Support
(SWPBS). PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief en veilig
schoolklimaat. Dit betekent dat wij ons richten op het versterken van gewenst gedrag en
het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag. Door met SWPBS een veilige,
positieve leeromgeving neer te zetten, creëren we meer effectieve werktijd en zijn onze
leerlingen beter in staat te leven, samen te leren en samen te werken. Samen zorgen we
voor een veilige leeromgeving.
De pijlers van School Wide Positive Behavior Support
1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden (gedragsverwachtingen).
2. Preventie staat binnen SWPBS centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedrags- en
leerproblemen.
3. Positieve insteek: het versterken van goed gedrag door het creëren van heldere
verwachtingen.
4. Planmatige en systematische aanpak op basis van de verkregen data.
5. Partnerschap met ouders en ketensamenwerking (bijvoorbeeld met jeugdzorg).
‘Face-jes’ verdienen
Op regelmatige basis kunnen onze leerlingen voor hun groep ‘face-jes’ (smiley-muntjes)
verdienen met het vertonen van gewenst gedrag op school. Dit kan zijn op het schoolplein,
in de gangen of tijdens de les. Heeft een groep gezamenlijk genoeg ‘face-jes’ verdiend,
dan worden de kinderen beloond met een ‘feestje’. Ze mogen dan bijvoorbeeld verkleed
naar school, speelgoed meenemen of een film kijken.
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Gouden Weken
De Gouden Weken zijn de eerste zes weken van het schooljaar. Op De Kubus zijn dit
belangrijke weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas.
Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen
verkennen elkaar, de leraar en de regels. Groepsvorming bestaat uit vier fasen die een
groep in ongeveer zes weken doorloopt.
• Forming (oriënteren)
Leerlingen leren elkaar kennen. De groep zoekt naar veiligheid en structuur.
• Storming (presenteren)
De verhoudingen tussen de leerlingen worden duidelijk. Wie is er leider en wie is
er volger?
• Norming (normeren)
De regels, waarden, normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen
taak in de samenwerking.
• Performing (presteren)
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels
waar iedereen zich aan houdt.
• Reforming (evalueren)
Het einde van het jaar of een periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe
groepsdynamiek. Een duidelijk voorbeeld is de afsluiting in groep acht.
Tijdens de Gouden Weken staan o.a. de gedragsverwachtingen vanuit PBS centraal.
Onze ambities
• Wij voeden onze leerlingen op tot emotioneel stabiele mensen die respectvol met
zichzelf, de medemens en de omgeving omgaan.
• Aandacht besteden aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit door de Week van
de Lentekriebels (groep 5 t/m 8) (2019-2023).
• Borgen en verdiepen van schoolbrede aanpak PBS door (nieuwe) medewerkers
te scholen (2019-2023).
• Invoeren SWIS* (2019-2020).
• Borgen SWIS (2020-2023).
• Inzicht krijgen en interpreteren van incidentenpatronen (2020-2023)
• Inzetten structurele interventies a.d.h.v. analyse incidentenpatronen (2020-2023)
• Onderzoek naar COTAN geregistreerd leerlingvolgsysteem voor sociale competentie,
welbevinden en sociale veiligheid (2020-2021).
• Invoeren geregistreerd leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden
en sociale veiligheid (2021-2022).
• Borgen geregistreerd leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden
en sociale veiligheid (2021-2023).
*

Via SWIS kunnen leerkrachten op eenvoudige wijze online incidentenformulieren invullen. De gegevens
worden in het dashboard samengevat en geven informatie over het gedrag van individuele leerlingen,
groepen leerlingen of alle leerlingen. Met de rapporten kunnen teams schoolbrede incidentenpatronen
bekijken en meer inzicht krijgen in individuele gedragspatronen.
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3.5 Learning to be
Levensbeschouwelijke doelen – de basis
Binnen onze school leren leerlingen, mede geïnspireerd vanuit onze katholieke identiteit,
dat zij mogen vertrouwen in zichzelf met alle talenten, mogen zijn wie zij zijn met al
hun sterke en minder sterke kanten, mogen vertrouwen in nieuwe kansen ook na teleurstellingen of tekortkomingen, mogen vertrouwen in de ander, een steun mogen zijn voor
anderen, het leven met anderen mogen vieren door met aandacht stil te staan bij mooie en
verdrietige momenten (bijv. ondersteund door verhalen, muziek, foto’s, films, symbolen en
rituelen) en deel mogen uitmaken van en zich mogen verbinden aan een grotere (geloofs)
gemeenschap waarmee zij zich verwant voelen en waarbinnen zij a. hun leven mogen
delen met de eigen en oudere generaties en b. hun levenservaringen mogen doorgeven
aan nieuwe generaties medemensen.

Hoe doen we dat?
Wij zijn een katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is
verweven in ons onderwijs en wij vieren de belangrijke christelijke feestdagen. We vinden
het belangrijk om samen met de leerlingen in gesprek te gaan over levens(beschouwelijke)
vragen. Vanuit de vragen van leerlingen komen er veel onderwerpen aan bod.
Vragen kunnen gaan over het geloof of geloofsovertuigingen maar ook vragen die
betrekking hebben op de gevoelswereld van de leerlingen pijn, vriendschap, dood, stilte,
vreugde en verdriet. Deze onderwerpen komen ook aan bod in de methodes Trefwoord
en Krachtbronnen die wij op onze school gebruiken om onze identiteit vorm te geven.
We zien een sterke relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele
ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale
vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. De leerlingen groeien op in een steeds
complexere, pluriforme maatschappij. Wij vinden het van belang om onze leerlingen op
een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan,
waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien.
In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven
voor de samenleving.
Onze ambities
• Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor
andere opvattingen en overtuigingen (religies).
– We besteden om het jaar aandacht aan de Katholieke Heiligen
– We zetten om het jaar een leskist van Oblimon in
• Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die
daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te
verwoorden.
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H4
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Ons onderwijs:
pedagogisch, didactisch en
organisatorisch handelen
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4 Pedagogisch, didactisch en organisatorisch handelen
De basis

De regie van het onderwijsproces op onze school vindt plaats door
professioneel handelende leerkrachten. Zij stellen kinderen in staat tot
ontwikkeling en leren.
Leerkrachten in onze school hebben de taak het onderwijsproces zodanig te regisseren
dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit vraagt erom dat zij pedagogisch,
didactisch en organisatorisch handelen, passend bij individuele en groepen leerlingen.

Hoe doen we dat?
Handelingsgericht werken
Kwaliteit voor elk kind is onze missie. Dat betekent voor ons: afstemmen op de mogelijkheden,
kansen en wensen van leerling, leerkracht, begeleiders en ouder(s) / verzorger(s).
Alle kinderen zijn verschillend. Ieder kind heeft zijn / haar unieke persoonlijkheid en een
eigen behoefte om te spelen en te leren. De meesten leren op een regelmatige,
gemiddelde manier. Sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen
leren. Er zijn ook kinderen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote leerstappen
te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociaalemotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding
en door het milieu en de cultuur waar de kinderen vandaan komen.
De Kubus heeft als taak het onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot
zijn / haar recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen.
Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in
pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht. Op onze school
wordt opbrengstgericht (OGW) en handelingsgericht (HGW) gewerkt.
Kern van onze ondersteuning is de cyclus van handelingsgericht werken. De onderwijsbehoeften van de kinderen staan hierbij centraal. Daarnaast maken wij het leren zichtbaar
door de leerdoelen te laten zien en te bespreken met de leerlingen. Er wordt planmatig
gewerkt met groepsplannen en leerling overzichten.
In groepsplannen wordt per vakgebied aangegeven welke ondersteuning we bieden aan
de leerlingen die het vak moeilijk vinden en aan hen die iets meer aan kunnen. Op deze
wijze proberen wij maatwerk te leveren en tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften
van elk kind.
In schooljaar 2017-2018 is gestart met het spelend en ontdekkend leren in de onderbouw.
In schooljaar 2018-2019 heeft de leeromgeving voor de groepen 1,2 en 3 een metamorfose
ondergaan. Er zijn grote ruimtes gecreëerd waar kinderen, zo optimaal mogelijk, tot spelen
en leren kunnen komen.
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Coöperatief leren
Op De Kubus willen wij bereiken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en een
goede basis krijgen voor hun verdere toekomst. Het creëren van een positief en op leren
gericht klimaat, ontstaat door rust, orde en structuur te bieden en daarnaast kinderen op
een positieve manier te benaderen. Hierbij hoort ook mede eigenaarschap van de leerling
bij zijn / haar leren.
Op De Kubus werken wij met coöperatieve structuren. Een structuur is een werkvorm
waarin de interactie tussen leerlingen centraal staat. Door het toepassen van de coöperatieve
werkvormen, doen kinderen waar ze behoefte aan hebben - praten, samenwerken,
bewegen - in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren;
het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel de leerling als de
leerkracht. Het heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling
en sociaal en emotionele ontwikkeling.
Coöperatieve structuren stimuleren het leren en brengen een veilig klimaat in de groep
en in de school. De leerlingen en de leerkracht zijn samen verantwoordelijk voor het
leerproces. Het maakt de lessen plezierig en afwisselend.
Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid.
De opdracht kan alleen succesvol uitgevoerd worden als elk kind in het groepje zijn
bijdrage levert. De didactische structuren zorgen ervoor dat elke leerling actief
deelneemt aan de taak. Ook de bijdrage van de zwakke leerlingen is waardevol,
wat een positieve invloed heeft op hun zelfbeeld.
2. Individuele verantwoordelijkheid.
Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage aan het geheel van de opdracht.
De leerkracht kan terugzien wat elke leerling gedaan heeft, door bijvoorbeeld met
verschillende kleuren pennen te werken.
3. Directe interactie.
De kinderen wisselen hun ideeën, kennis en meningen samen uit. Goede interactie is
belangrijk voor het leerproces en de uitkomst van de opdracht.
4. Samenwerkingsvaardigheden.
De leerkracht kiest per les een vaardigheid uit en besteedt hier vooraf bewust aandacht
aan. Bij de evaluatie komt hij erop terug.
5. Evaluatie van het groepsproces.
De groepsleden bespreken eerst met elkaar hoe de samenwerking ging. Daarna wordt
er klassikaal geëvalueerd.
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken betekent dat leerlingen weten waarom ze leren, wat ze leren en
hoe ze leren; kortom inzicht hebben in het eigen leren. Het leren voor een cijfer of een
toets is minder relevant, de leerlingen leren omdat ze weten waar ze naar toe willen en
welke volgende stappen daarvoor nodig zijn. Daarmee kunnen leerlingen eigenaar
worden van hun leerproces. De rol van de leerkracht is om zijn / haar impact op het leren
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van de leerling te evalueren en kennis te gebruiken om besluiten te nemen om het leren
te bevorderen. Als leerlingen sturing geven aan hun leerproces, dan kunnen ze vertellen
wat ze aan het leren zijn, waar ze naar toe gaan, hoe ze daar komen en wat hun volgende
stap is. Essentiel hierbij is effectieve feedback. Effectieve feedback is bedoeld om de kloof
te overbruggen tussen waar de leerling nu staat en waar hij / zij naartoe groeit.
Om het pedagogisch en didactisch handelen van leraren te versterken leggen de specialisten,
schoolleiding en intern begeleider klassen- en flitsbezoeken af. De insteek is niet om
leraren te beoordelen, maar om hen te wijzen op verbeterpunten en daar waar nodig
te coachen. Kennisdeling vindt plaats tijdens studiedagen, professionele leergemeenschappen
(PLG’s), vergaderingen en leerteams.

Onze ambities

H5

Ons onderwijs:
zicht op ontwikkeling en
begeleiding

• Leerkrachten kennen het curriculum en de doorgaande lijn. Ze kunnen een relatie
leggen tussen de leerdoelen en een methode verrijken dan wel aanvullen.
• Leerkrachten staan boven de lesstof en kunnen vanuit de lesstof verbanden leggen
met het dagelijks leven.
• Coöperatief leren heeft een structurele plaats binnen het onderwijs van De Kubus.
• Elke leerling groeit elk schooljaar minstens een halfjaar door middel van Leren
zichtbaar maken.
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5.1 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
De basis

Het onderwijsproces in onze school speelt in op de ontwikkeling en het leren
van leerlingen in al hun diversiteit met het oog op een ononderbroken
ontwikkeling.
De ontwikkeling en het leren van leerlingen is geen logisch-lineair proces. Soms gaan
leerlingen sprongen vooruit, soms een paar passen terug. Dit verschilt van kind tot kind.
Leerkrachten proberen het onderwijsproces in onze school zo in te richten dat leerlingen
optimaal profijt hebben zich te ontwikkelen en te leren.

Hoe doen we dat?
Opbrengstgericht werken
Wij werken opbrengstgericht. Dat betekent dat wij systematisch en doelgericht werken aan
het verbeteren van de leerprestaties. Wij verzamelen gegevens en die informatie gebruiken
wij om ons onderwijs te verbeteren. Met leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor het
onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen in hun groep. Met een duidelijke taak en rol
voor de IB’er. Met een managementteam die de kwaliteit van de ondersteuning in school
bewaakt en aanstuurt op een schoolcultuur waarin het gewoon is om met verschillen in
onderwijsbehoeften tussen leerlingen om te gaan. Daarnaast maken we het leren zichtbaar
voor de leerlingen. Doordat de leerlingen weten wat de doelen zijn die aan bod komen,
kunnen zij zelf inschatten óf en wat ze van de doelen moeten leren.

6 Stimulerende aspecten zijn van groot belang.
Naast de belemmerende aspecten zijn juist de stimulerende aspecten nodig om de
situatie te begrijpen, doelen te stellen en om een succesvol plan te maken en uit
te voeren.
7 De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Het is voor de betrokkenen duidelijk hoe we op school werken en waarom. Er zijn
heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer.
In onze toets kalender is te zien welke didactische en pedagogische opbrengsten we volgen
bij onze leerlingen en welke middelen en methoden we daarvoor inzetten. Om de sociaal
emotionele ontwikkeling in kaart te brengen, maken we gebruik van het signaleringsinstrument SCOL (groep 3 t/m 8). De ontwikkelingen van de kleuters wordt gevolgd met
behulp van observatiesysteem van Pasnassys. Alle resultaten worden geanalyseerd en
verwerkt in Parnassys. De controle op de voortgang en de uitvoering van het beleid
gebeurt o.a. door klassenbezoeken en door kritische bevraging (tijdens groepsbespreking).
Handelingsgericht werken
Om goed af te kunnen stemmen op de mogelijkheden, kansen en wensen van de leerling,
leerkracht, ouder(s) / verzorger(s), interne en externe begeleiders, wordt binnen De Kubus
handelingsgericht gewerkt. De werkcyclus handelingsgericht werken is een cyclisch proces
dat bestaat uit 4 fasen met in totaal 6 stappen.

De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang
1 De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal
De leerkracht denkt, kijkt en praat over wat een leerling nodig heeft om een bepaald
doel te behalen.
2 Het is de leerkracht die het doet!
Leerkrachten stemmen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en leveren
daarbij een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het
gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.
3 Doelgericht werken
Het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en
het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus
van planmatig handelen.
4 Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouder(s) / verzorger(s), interne en externe
begeleiders
Samenwerking is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt
constructieve communicatie tussen betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie
en zoeken ze naar oplossingen.
5 Afstemming en wisselwerking
Het gaat niet alleen om de leerling, maar om de leerling in wisselwerking met zijn / haar
omgeving. “Wat heeft deze leerling, uit dit gezin, van deze ouder(s) / verzorger(s),
in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, voor deze periode nodig?”
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5.2 (extra) ondersteuning

Onze ambities
• We hanteren de adaptieve normen KPOA voor referentieniveaus.
• We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen en
betrekken hen actief bij hun eigen leerproces.
• We hanteren een formatieve evaluatie met bijpassende rapportage waarvan wij
de belangrijkste resultaten delen met ouders.
• De leerkracht weet voor zichzelf de volgende vragen te beantwoorden:
– Waar komen mijn leerlingen vandaan (wat kunnen / weten ze al)
– Waar breng ik ze dit jaar naar toe (wat wil ik ze nog meer leren)
– En hoe doe ik dit
• De tussenresultaten en analyse dienen als uitgangspunt om doelen en onderwijsinhoud
te bepalen.
• Binnen de leerteams worden Cito-resultaten geanalyseerd.

De basis

Het onderwijsproces in onze school biedt de mogelijkheid voor extra aanbod
en extra ondersteuning aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag.
In onze school werken wij vanuit de zes basisbeloften van het samenwerkingsverband:
Belofte 1: We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning
Belofte 2: We realiseren een veilig pedagogisch klimaat
Belofte 3: We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.
Belofte 4: We monitoren de ontwikkeling van leerlingen
Belofte 5: We werken samen met ouders en leerlingen
Belofte 6: We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Soms lukt het leerlingen niet om zich binnen het geregisseerde onderwijsproces optimaal
te ontwikkelen en te leren. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra aanbod of
specifieke (extra) ondersteuning in het onderwijsproces.
Ondersteuningsstructuur binnen SWV de Eem

Katholieke Basisschool De Kubus | Schoolplan 2019-2023 | 54

Katholieke Basisschool De Kubus | Schoolplan 2019-2023 | 55

Soms lukt het leerlingen niet om zich binnen het geregisseerde onderwijsproces optimaal
te ontwikkelen en te leren. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra aanbod of
specifieke (extra) ondersteuning in het onderwijsproces.

5.3 Samenwerking
De basis

Hoe doen we dat?

Als school werken we samen met verschillende externe partners om het
onderwijs voor onze leerlingen optimaal vorm te kunnen geven.

De wens van De Kubus is om alle leerlingen zo dichtbij mogelijk bij huis (eigen wijk)
onderwijs te bieden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om een structuur neer te zetten
waarin samen gewerkt wordt aan het leren. Het team voelt zich verantwoordelijk voor
alle leerlingen. De inzet van professionele leergemeenschappen en leerteams leveren een
belangrijke bijdrage aan het leren van en met elkaar.

Het opvoeden en onderwijzen van leerlingen is geen enkelvoudige taak van individuele
leerkrachten maar een gezamenlijke opdracht met maatschappelijke partners. In het kader
van passend onderwijs, onderwijsachterstanden, transitie jeugdzorg en veiligheid is er in
toenemende mate behoefte aan professionele afstemming.

Binnen onze school hebben wij in ons school-ondersteuningsprofiel vastgelegd welke
doelgroep leerlingen wij extra ondersteuning kunnen bieden binnen het continuüm van
zorg binnen de stichting. Elk jaar evalueren wij met het team en de intern begeleider
ons schoolondersteuningsprofiel, deze bespreken wij vervolgens met onze onderwijsondersteuner.
In de ontwikkelingsperspectieven hebben wij vastgelegd welke specifieke (extra)
ondersteuning
in het onderwijsproces wij bieden aan leerlingen met belemmeringen in de leer- en
opvoedingscontext en leerlingen met een functiebeperking. Voor de meer- en hoogbegaafde
kinderen hebben wij een tweede leerlijn ontwikkeld; deze kinderen krijgen een passend
aanbod in de Plusgroep en worden begeleid door onze specialist hoogbegaafdheid.

Onze ambities
• Wij signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en
opgroeien.
• Wij werken open en transparant samen met ouders en leerlingen. Wij informeren ouders
op tijd en zorgen voor een goede overdracht.
• Wij beschikken over een aanbod voor lichte interventies op school. We voelen ons samen
verantwoordelijk voor alle leerlingen en weten elkaars expertises in te zetten.
We verdiepen met elkaar ons vakmanschap.
• Wij werken samen met externe ketenpartners en weten hen op tijd in te schakelen
voor hulp.

Hoe doen we dat?
Educatief partnerschap
Wij werken graag samen met ouder(s) / verzorger(s) om onze leerlingen zo goed mogelijk
te begeleiding in hun ontwikkeling. Dit noemen we educatief partnerschap.
Dit doen wij door de samenwerking en afstemming tussen thuis en school op pedagogisch,
didactisch en organisatorisch zo optimaal mogelijk te krijgen.
Bij ‘pedagogisch gebied’ kun je denken aan het hanteren van bepaalde normen en waarden
op school en thuis, hoe het met het leerling gaat en hoe de leerling thuis en op school is.
Wij zien ouder(s) / verzorger(s) als ervaringsdeskundige van hun kind. Zij kennen hun kind
het beste en kennen hun zoon / dochter in verschillende situaties. Zij zouden ons kunnen
vertellen welke aanpak hun kind nodig heeft op school. Het is van belang dat ouder(s) / verzorger(s) en leerkrachten over de genoemde onderwerpen in gesprek gaan. Dit doen wij
door het schooljaar te starten met een omgekeerd oudergesprek waarbij zowel het kind als
de ouder aanwezig is.
Bij ‘didactisch gebied’ gaat het om de leerprestaties van de leerling. Het is niet alleen van
belang dat ouder(s) / verzorger(s) worden geïnformeerd over de leerprestaties van de
leerling in bijvoorbeeld een rapport of een 10-minutengesprek, maar ook dat de ouder(s) / verzorger(s) hun kind ondersteunen bij het leren. Dit kan bijvoorbeeld door huiswerk
mee naar huis te geven waarbij de ouder(s) / verzorger(s) samenwerken met hun kind
om het te maken.
Bij ‘organisatorisch gebied’ gaat het om de organisatie tussen de school, de ouder(s) /
verzorger(s) en de buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat ouder(s) / verzorger(s) in de
school komen helpen met klusjes of schoonmaken, die meegaan met een uitstapje en
organisaties die betrokken zijn bij de school.
Bovenstaande is niet altijd een gemakkelijke opgave wanneer we kijken naar de pluriformiteit
in onze wijk. Er zijn belangrijke verschillen in opvoedingsstijlen en thuisomgeving van
de leerlingen.
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We zoeken naar een goede relatie met ouders. Deze relatie is niet vanzelfsprekend, maar
moet opgebouwd en met zorg onderhouden worden. Het realiseren van partnerschap is
geen proces dat als het ware vanzelf tevoorschijn komt. ‘Een partner ben je niet, maar
word je’. ” (van Rooijen et al, 2005). Wij streven naar een intensieve samenwerking, waarbij
ruimte is voor een open dialoog en respect voor wederzijdse verantwoordelijkheden.
ABC Soesterkwartier
ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie scholen. De missie van ABC Soesterkwartier
is het samenbrengen van kinderen en volwassenen. Niet alleen wonen in dezelfde wijk,
maar vooral ook samen leven en opgroeien in de wijk. Hiervoor worden vele initiatieven
genomen en activiteiten georganiseerd. Er is een intensieve samenwerking met de drie
scholen in de wijk: De Kubus, Het Anker en de Magneet, de kinderopvangorganisaties,
IndeBuurt033 en samenwerkingspartners zoals SRO en Scholen in de Kunst.
Binnen ABC Soesterkwartier zijn ook vele personen en organisaties actief, die op vrijwillige
basis van betekenis willen zijn voor de wijk; zoals de verkeerstuin, de speel o’theek en het
mama café. Veel initiatieven worden genomen voor en door de wijkbewoners. Dit maakt
van ABC Soesterkwartier een sterke verbinder.
Partners
Op De Kubus werken we nauw samen met een aantal partners. Samen zijn we verantwoordelijk
voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t / m 12 jaar.
• Partou
– kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang
• SKA
– kinderdagverblijf, speelleergroep, buitenschoolse opvang, tienerclub
• Bibliotheek op school
– Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen
		 ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én
		 thuis. We willen kinderen stimuleren om meer te lezen.
• SWV de Eem
– SWV de Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen van ruim
		 130 scholen. Zij zijn een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen
		samenwerken.
• Logopediepraktijk Soesterkwartier
– Binnen Logopediepraktijk Soesterkwartier werken twee allround logopedisten.
		 Samen behandelen zij kinderen en volwassenen van alle leeftijden met logopedische
		problemen.
• Wijkteam
– Het Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. In het Wijkteam werken
		 professionals op het gebied van jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg,
		 welzijn, woonbegeleiding, psychische problemen, ouderenzorg en andere zorgberoepen.
• Wijkagent
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De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en
ondersteuning. Tevens zorgen we voor een warme overdracht, dit doen we voor zowel
de peuterschool als het voorgezet onderwijs. Door met deze instanties contact te
onderhouden, halen we expertise binnen, waardoor we adequaat kunnen samenwerken
aan de opvoeding en de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit komt de kwaliteit van
het onderwijs en de school als organisatie ten goede.
Academische Opleidingsschool
De Kubus heeft in juni 2012 het Keurmerk Academische Opleidingsschool gekregen.
Onze school werkt nauw samen met de Hogeschool Utrecht. Studenten die hebben
gekozen voor het vak leerkracht worden begeleid en opgeleid op onze school. Studenten
zijn lid van het Kubus team en krijgen alle ruimte om te participeren in leerteams en een
bijdrage te leveren aan ons onderwijs. Op De Kubus leren we van en met elkaar.
Ook studenten krijgen hiervoor de ruimte. Onder begeleiding van de schoolopleider
worden intervisie bijeenkomsten gehouden. Van en met elkaar leren en elkaar feedback
geven leveren een positieve bijdrage aan het leren van deze toekomstige leerkrachten.

Onze ambities
• Wij hanteren een eenduidige manier van communiceren zowel digitaal als mondeling.
En zorgen dat wij in onze communicatiemiddelen up-to-date zijn en met onze tijd
meegaan.
• Wij stellen als school duidelijke grenzen naar wat haalbaar en mogelijk is.
• Wij vergroten de ouderbetrokkenheid door de contactmomenten tussen ouders en
school te intensiveren. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van projecten en acties.
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5.4 Toetsing, afsluiting en vervolgsucces
De basis

Toetsing en afsluiting van de schoolloopbaan van leerlingen vinden op onze
school zorgvuldig plaats. De bestemming van de leerlingen na het verlaten
van de school is bekend en voldoet tenminste aan de verwachtingen van de
school.
Onze school hanteert – net als alle andere KPOA-scholen - voor het meten van de leeropbrengsten voor taal en rekenen gestandaardiseerde toetsen gekoppeld aan een
gemeenschappelijk leerlingvolgsysteem en een gemeenschappelijke centrale eindtoets1.
Onze school spreekt op basis van de leeropbrengsten een verwachting uit over de
bestemming in het vervolgonderwijs. Dit resulteert aan het eind van hun loopbaan in onze
school in een (school)advies.

Procedure PO – VO
De verwijzing naar het VO start bij ons in groep 7. Een team bestaande uit de leerkracht
van groep 7, intern begeleider en teamleider stellen samen voorlopige schooladviezen op
welke eind groep 7 met ouders en leerlingen worden gedeeld. Begin groep 8 (september)
worden de doelen besproken aan de aan de hand van het voorlopig advies tijdens
omgekeerd oudergesprek. Tijdens de gespreksronde in november staan de gestelde doelen
in relatie tot voorlopig advies centraal.
In februari krijgen de leerlingen een definitief advies. Het opstellen van het definitieve
advies wordt gedaan door een team bestaande uit leerkracht groep 8, intern begeleider
en de teamleider.
Bij heroverweging van het schooladvies komt het team dat de definitieve adviezen heeft
opgesteld wederom bij elkaar. Daarbij wordt de ontwikkeling van leerlingen in de laatste
maanden groep 8 ook meegenomen.

Hoe doen we dat?
Het in beeld brengen van de ontwikkeling van onze leerlingen doen we op de volgende
manieren;
• Observeren en evalueren tijdens de les
• Gesprekken met kinderen
• Gesprekken met ouder(s) / verzorger(s)
• Kwalitatieve analyses uit de toetsen
– Toetsen van korte termijn doelen (methode gebonden)
– Toetsen van lange termijn doelen (cito toetsen)
• SCOL
Deze gegevens maken dat we een compleet beeld hebben van onze leerlingen waar we
vervolgens op kunnen handelen.

Bij de warme overdracht volgen wij de afspraken zoals vastgelegd in het bestuurlijk overleg
PO-VO.

Onze ambities
• Evaluatie van de adviesprocedure heeft ertoe geleid dat we al eerder beginnen (groep 7)
met het delen van een schooladvies. Zo nemen we ouders en leerlingen beter mee in
dit proces. Ambitie voor de komende vier jaar is dit proces te perfectioneren.
• Om de kwaliteit van de adviesprocedure de komende jaren te bewaken zullen wij de
resultaten van oud-leerlingen in het vervolgonderwijs volgen om te kunnen vaststellen
of de bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school ook langjarig voldoet
aan de verwachtingen zoals geformuleerd in het schooladvies.

Wij rapporteren 5 maal per schooljaar aan ouder(s) / verzorger(s) over de ontwikkelingsen
leerresultaten van de leerlingen.
• Omgekeerd oudergesprek (september)
• Voortgangssprek met ouder(s) / verzorger(s) (november en april)
• Rapport / schoolverslag (februari en juli)
Bij het wisselen van school door leerlingen volgen wij de onderwijskundige adviesprocedure
zoals afgesproken in het samenwerkingsverband SWV de Eem.

1

Hierdoor kunnen scholen met en van elkaar leren en kunnen eenvoudig gemeenschappelijke schoolontwikkelingsvraagstukken opgespoord worden op basis van vergelijkbare data. Het inwerken van nieuwe
collega’s binnen de school (mobiliteit) en binnen de stichting wordt zo ook eenvoudiger. Daarnaast kan
het proces van interne en externe verantwoording gemakkelijker in gezamenlijkheid worden aangepakt.
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Ons schoolklimaat:
veiligheid en pedagogisch
klimaat
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6.1 Veiligheid

6.2 Pedagogisch klimaat

De basis

De basis

Wij creëren binnen onze school een sociaal, psychisch en fysiek veilige
leeromgeving, die mede gekleurd is vanuit onze katholieke identiteit.

In onze school creëren wij een pedagogisch klimaat dat veiligheid bevordert.

Schoolleiding en leerkrachten bewaken de veiligheid en ondernemen preventieve maatregelen om incidenten te voorkomen. Wanneer incidenten plaatsvinden zoals pesten,
agressie en geweld, dan nemen zij maatregelen om de situatie te verbeteren.

Hoe doen we dat?
Wij hebben daarover de volgende afspraken gemaakt:
• Jaarlijks nemen wij op school een leerlingenpeiling af onder leerlingen van groep 5 t / m 8.
Daarnaast nemen wij 1 keer in de twee jaar een QuickScan en 1 keer in de vier jaar
een risico-inventarisatie RI&E af.
• We gebruiken SCOL (De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid, meetinstrument
sociale-ontwikkeling / veiligheid).
• Op onze school beschikken wij over een interne contactpersoon en een preventiemedewerker om het anti-pestbeleid te monitoren. Er zijn voor alle KPOA-scholen
gezamenlijk twee externe contactpersonen.
• We houden gedragsincidenten bij aan de hand van incidentformulieren.
• Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheidsbeleid zijn vastgelegd in
het schoolveiligheidsplan.

Het pedagogisch klimaat in de school bevordert het aanleren van sociaal gedrag, actief
burgerschap en sociale integratie binnen de democratische rechtsstaat.

Hoe doen we dat?
Dit geven wij vorm door het gericht aanleren van sociaal gedrag met behulp van een
methodiek voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij hebben
daarbij gekozen voor PBS (zie learning to live together).
Daarnaast hebben wij binnen de school met teamleden, leerlingen en ouders onze
gedragsverwachtingen en time-out procedure besproken. Teamleden leven deze voor
en dragen deze actief uit. Het leerteam sociaal emotionele ontwikkeling heeft hierbij
een kartrekkers rol.
In ons pedagogisch klimaat laten wij onze katholieke identiteit doorklinken:

“We gaan met elkaar om vanuit veiligheid en vertrouwen”

Onze ambities
We willen incidenten beter functioneel gaan registeren (SWIS). Doel van registratie is
inzicht in onveilige plekken en situatietjes in de school om hier vervolgens op te kunnen
handelen. Belang om geen extra belasting registratiedruk te creëren.
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Ons personeel
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7 Ons personeel
Ons onderwijs staat of valt bij kwalitatief goed en kwantitatief voldoende personeel.
Op beide terreinen spannen wij ons in. Daarbij hebben wij ook oog voor de wijze van
personeelsinzet en de personeelszorg.

Goed personeel – de basis
Ons personeel moet in staat zijn om de doelen uit voorgaande hoofdstukken – de basis en
onze ambities – te realiseren. Dit vraagt om professionele ruimte zoals bedoeld in het
professioneel statuut en beschreven in dit schoolplan. Ook het voortdurend ontwikkelen
van nieuwe kwaliteiten maakt hier onderdeel van uit.
Hoe doen we dat?
De ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Ze zijn eigenaar van hun
eigen leer- en ontwikkelproces. Zij willen zich voortdurend professionaliseren en het leren
van en met elkaar staat centraal; samen leven, samen leren & samen werken.
Wij kennen drie niveaus van een professional:
• Startbekwaam: Een startbekwame leerkracht heeft een vaste coach en begeleiding
op maat. De leerkracht is gericht op de eigen groep.
• Basisbekwaam: Een basisbekwame leerkracht is vakbekwaam en deelt zijn kennis en
vaardigheden op bouw- en schoolniveau.
• Vakbekwaam: Een vakbekwame leerkracht kan zich verder ontwikkelen tot excellente
leerkracht of specialist. De leerkracht in deze fase is master geschoold en draagt actief
bij aan de ontwikkeling van de school / KPOA.
Ondersteunend aan het loopbaanbeleid is een adaptieve gesprekkencyclus. Elke twee jaar
worden minimaal een ambitie-, functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd.
Tijdens deze cyclus maken wij afspraken over professionalisering, taak- en functiedifferentiatie en mobiliteit. Daarbij wegen wij steeds af wat de leerlingen nodig hebben
en wat individuele teamleden aan (loopbaan)wensen hebben.
Onze ambities
Op basis van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zullen wij ons de komende jaren
verdiepen in en uitbreiden van het onderwijs aan het jonge kind, ervaring met groepsdoorbrekend werken om toekomstgericht onderwijs vorm te geven en experts in de
bovenbouw.
Ons uitgangspunt hierbij is om de expertise binnen ons eigen team in te zetten en verder
te ontwikkelen.

Voldoende personeel – de basis
De onderwijsarbeidsmarkt staat momenteel onder druk. Het wordt steeds lastiger om
personeel te vinden en te behouden.
Als school spelen wij een cruciale rol in het binden en boeien van onze (nieuwe) collega’s.
Hoe doen we dat?
Binnen de stichting dragen wij mede de verantwoordelijkheid voor het opleiden van
nieuwe collega’s, het begeleiden van startbekwame leerkrachten en de verdere
professionalisering van onze teamleden. Hierin leveren wij ons aandeel door als opleidingsschool pabostudenten intensief te begeleiden bij het aanleren van het vak.
Voor het begeleiden van al deze nieuwe collega’s van de toekomst hebben wij naast
de praktijkbegeleiders een schoolopleider. Zij coacht naast deze toekomstige collega’s
ook startende collega’s.
Wij vinden goed werkgeverschap erg belangrijk. Dat begint met het bieden van een fijne
werkplek. Wij creëren met elkaar een professionele cultuur en een goede werkplek.
Medewerkers voelen zich betrokken en willen met elkaar het verschil maken. Ze komen
dagelijks met veel plezier naar school om daar met hart en ziel les te geven aan de
leerlingen die aan het begin staan van een leven lang leren.
Een medewerker op De Kubus heeft de volgende kenmerken:
• professioneel
• kennis van gedrag en ontwikkeling
• kindgericht; aansluiten op leerdoelen
• onderwijsgericht
• collegiaal
• creatief
• flexibel
• gestructureerd
• kan goed samenwerken met collega’s
• biedt veiligheid
• kan goed communiceren met diverse ouders
Voor het managementteam is het belangrijk om hier de voorwaarden voor te creëren.
Wij doen dat door de werkdruk in de school zo laag mogelijk te houden, waardoor de
leerkracht de ruimte krijgt om haar vakmanschap te ontwikkelen. We vinden het belangrijk
dat de leerkracht zoveel mogelijk tijd besteedt aan haar primaire taak. Een leerkracht op
De Kubus heeft in basis een baan zonder de organisatie van feesten en partijen. De focus
binnen de schooltaken richt zich op deelname in leerteams. Het uitgangspunt hierbij is het
verdiepen van het vakmanschap van de leerkracht.
Daarnaast zijn er verschillende medewerkers met een ondersteunende taak. Dit realiseren
wij door het inzetten van de werkdrukmiddelen.
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Om voldoende personeel te behouden is het belangrijk om ons huidig personeel te binden
en boeien. De afgelopen jaren is gebleken dat niet elke leerkracht past bij De Kubus. Het is
een dynamische school met een diverse populatie. Dit vraagt om een bepaalde aanpak en
mentaliteit.
Onze ambities
Wij zorgen dat we ruim een half jaar van tevoren ons formatieplaatje in beeld hebben
waardoor we op tijd kunnen anticiperen. Tevens zorgen wij ervoor dat als we extern
moeten werven dat wij een pakkende en uitdagende vacature opstellen.

Personeelsinzet – de basis
Bij de personeelsinzet zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van
een goed werkverdelingsplan.
Hoe doen we dat?
Het is belangrijk dat medewerkers uitdaging hebben in hun werk, vertrouwen krijgen en
zich gewaardeerd voelen. Ruimte en eigen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke
ontwikkeling is voorwaardelijk. Daarbij moeten alle medewerkers het gevoel hebben
dat hun inspanningen doeltreffend zijn. Het team is een cruciaal onderdeel van de
beleidsbepalende mechanismen van de school. Bij het inrichten van de personele inzet zijn
dit belangrijke aspecten die wij meenemen. Het managementteam zal in gesprek gaan
met de individuele medewerkers om te kijken waar de uitdaging ligt en welke plek in
de organisatie daarbij passend is. Vervolgens zal er een werkverdelingsplan worden
opgesteld waarin alle medewerkers een plekje hebben binnen de organisatie. De PMR
heeft een belangrijke rol in het proces, de inhoud en het draagvlak van het werkverdelingsplan.

Hoe doen we dat?
Het kortdurende ziekteverzuim op onze school ligt onder het gemiddelde van de stichting.
Dit heeft er mee te maken dat collega’s het fijn vinden op school en daarom sneller een
stapje harder lopen of langer op school blijven wanneer zij zich niet lekker voelen.
Als een medewerker zich ziekmeldt vertrouwen wij erop dat hij / zij dat doet met een
bewuste keuze. Zij melden zich ziek bij één van de leden van het managementteam.
Deze regelt de vervanging of zorgt voor een andere passende oplossing.
Om de continuïteit en stabiliteit van het primaire proces in de verschillende groepen zoveel
mogelijk te waarborgen hanteren we de volgende werkwijze:
• Er wordt gekeken of er een interne ruil mogelijk is om de afwezige leerkracht te
vervangen wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is.
• In het uiterste geval zijn we genoodzaakt te er voor te kiezen om een klas naar huis
te sturen.
• Om de last te verdelen zullen we er voor kiezen een andere groep naar huis te sturen
en de leerkracht te vragen de groep te draaien wanneer de groep al vaker met een
dergelijke noodsituatie te maken heeft gehad.
Bij langdurige ziekte wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Tussentijds hebben wij overleg
hoe het ziektepatroon verloopt en wanneer de werkzaamheden weer hervat kunnen
worden. In samenwerking met de bedrijfsarts wordt de focus gelegd op wat er tijdens
ziekte wel mogelijk is.

Onze ambities
Bij de werkverdeling rekening houden met de belastbaarheid van teamleden, waarbij we
ons de komende jaren specifiek richten op het primaire proces. Om de formatie passend te
krijgen zullen we zoveel mogelijk kijken naar kansen en mogelijkheden en proberen hierbij
out of the box te denken.

Personeelszorg – de basis
Onze personeelszorg is erop gericht om het onderwijs aan de leerlingen zo goed mogelijk
te continueren. Wij verwachten van elkaar als teamleden dat wij met elkaar de voorwaarden
scheppen om gezond en met plezier naar het werk te gaan.
Voor het geval we onverhoopt ziek worden, zorgen wij ervoor dat invallende collega’s
gemakkelijk in staat zijn de werkzaamheden tijdelijk over te nemen.
Daarnaast zetten wij er ons voor in om zo snel mogelijk weer in staat te zijn werkzaamheden
op te pakken, zodat leerlingen daar zo min mogelijk hinder van ondervinden.
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Onze middelen:
leeromgeving en
leermiddelen
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8.1 Leeromgeving

8.2 Middelen

De basis

Zowel het verkrijgen als het besteden van onze financiële middelen zijn primair gericht op
het (kunnen) realiseren van onderwijsdoelen.

De ontwikkeling en het leren van kinderen krijgt binnen onze school concreet vorm aan de
hand van leermiddelen in een rijk ingerichte leeromgeving.

Baten – De basis
Hoe doen we dat?
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen in een passende en
uitdagende omgeving. We proberen kritisch te kijken naar wat wenselijk en nodig is.
De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in de realisatie van onze kleuterpleinen,
die ruimte bieden voor het spelend en ontdekkend leren van het jonge kind. We zorgen
dat wij up-to-date blijven en ons aanpassen aan wat de tijd van ons vraagt.

Onze ambities
• Wij willen op de onderbouw graag een ruimte creëren waar we met onze leerlingen
fysiek met hun handen kunnen werken. We willen daarom onderzoeken of wij het
lokaal van de conciërge kunnen ombouwen tot ‘werkplaats’. De ‘werkplaats’ is speciaal
ontwikkeld om leerlingen en volwassenen hun creatieve vaardigheden te laten
ontplooien. We willen hierbij ondersteuning zoeken vanuit verschillende bedrijven.
• We zullen geld reserveren voor de aanschaf van een nieuwe methode / methodieken voor:
– Rekenen en wiskunde groepen 3 t / m 8
– Engels voor de groepen 7 en 8
– Wereldoriëntatie
• We zullen geld beschikbaar stellen voor kunstzinnige vorming

De inkomsten hangen grotendeels samen met het leerlingenaantal van onze school.
Inkomsten kunnen we voor een beperkt deel verwerven door andere financiers te
benaderen.
Hoe doen we dat?
Wij zien dat de basisgeneratie iets daalt waardoor wij op de korte termijn minder leerlingen
kunnen verwachten. Daarnaast zien we dat een groot deel van de basisgeneratie buiten
de wijk naar school gaat. Op de lange termijn ziet de prognose m.b.t. het leerlingenaantal
er gunstig uit.
Tevens zien wij ook dat er verhuizingen en verwijzingen zijn gedurende of aan het einde
van een schooljaar. Elk jaar stromen er gemiddeld 10 leerlingen uit naar andere
(basis)scholen. Helaas is de invloed hierop beperkt.
Wel kunnen wij de reputatie van de school hooghouden. We proberen dat te doen door
goed te vertellen waar wij voor staan en verbeeldingskracht daarbij te gebruiken.
Wij doen dat door onze website, nieuwsbrief en sociale mediakanalen up-to-date te
houden. De beste reclame is mond-tot-mond.
Tevens zullen de werkdrukmiddelen per schooljaar worden verhoogd waardoor we nog
beter in staat zijn om de focus op het primaire proces te behouden.

Lasten – De basis
De uitgaven van de school hangen grotendeels samen met de personeelsomvang.
Grofweg 80% van de lasten zijn personeelslasten. Als de leerlingenaantallen en daarmee
de baten teruglopen zullen wij moeten ingrijpen de formatieomvang. Dit betekent direct
dat wij ons ook moeten gaan beperken in onze ambities. Bij stijgende leerlingenaantallen
ontstaat op termijn juist financiële ruimte, met de mogelijkheid om meer ambities
te kunnen realiseren.
Hoe doen we dat?
De personele kosten zijn in verhouding hoog versus het totaal aan financiële middelen.
Daarnaast kost het werken op en onderhouden van twee locaties, inclusief gedeeltelijke
leegstand, veel geld. Echter zien wij ook dat er bepaalde budgetten extra beschikbaar
komen. Dit zal echter niet voldoende zijn positief te begroten. Hierbij blijft het belangrijk
om continu de keuze te maken wat is nodig en wat is effectief.
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Onze kwaliteitszorg:
onderdeel van kwaliteitszorg binnen KPOA,
kwaliteitscultuur,
verantwoording en dialoog
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9.1 Kwaliteitszorg

Zo bouwen we binnen KPOA een kwaliteitscultuur waarin professionele ontwikkeling en
professionele verantwoording van kwaliteit van onderwijs centraal staan.

KPOA kent een cyclisch stelsel voor kwaliteitszorg, gebaseerd op het INK-model.

Onze kwaliteitszorg maakt deel uit van dit grotere geheel.
Ons schoolplan maakt deel uit van het dynamisch koersplan van alle KPOA-scholen.
Ons schoolplan geeft vervolgens richting aan onze leerplannen op groepsniveau.
Daar waar onze schoolleider erop toeziet dat de kwaliteit van het onderwijs in de groepen
zich ontwikkelt, ziet het bestuur erop toe dat de schoolleiders hun werk goed doen.
En steeds gericht op het verbeteren van het dagelijks werken met leerlingen in de groep:
het primaire proces.

Op deze manier ontstaat er op alle niveaus binnen de stichting leiderschap en
eigenaarschap voor het voortdurend verbeteren van ons onderwijs.
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9.2 Leiderschap van leerkrachten

9.3 Leiderschap van de schoolleider

De basis

De basis

Op het niveau van de groep ligt het leiderschap van onze kwaliteitszorg bij onze
leerkrachten.

Op het niveau van de school ligt het leiderschap van onze kwaliteitszorg bij onze schoolleider.

Hoe doen we dat?
Onze leerkrachten stellen kinderen in staat zich te ontwikkelen en te leren. Zij ontwikkelen
hun professionaliteit door groepsobservaties, het werken in leerteams of professionele
leergemeenschappen en door het participeren in nascholing. Door te investeren in hun
professionele ontwikkeling, blijven zij voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen.
Zij leggen daarover professionele verantwoording af aan hun leidinggevende.
Daarbij worden leerkrachten kritisch bevraagd door collega’s, intern begeleider en
managementteam, maar kunnen ook rekenen op ondersteuning, begeleiding en coaching.
Onze ambities
• We bevragen elkaar kritisch en onderbouwd.
• We kunnen duidelijk aangeven wat onze groep nodig heeft en wijzelf nodig hebben om
tot optimale ontwikkeling te komen (waarbij minimaal de basisondersteuning op orde is)
• Wij delen kennis met elkaar en willen kennis met elkaar ontwikkelen.
• Wij zijn intrinsiek gemotiveerd, hebben plezier in ons werk en willen dat voortdurend
verbeteren en vernieuwen.
Op deze manier ontstaat er op alle niveaus binnen de stichting leiderschap en eigenaarschap
voor het voortdurend verbeteren van ons onderwijs.

Hoe doen we dat?
Onze schoolleider stelt teamleden in staat de juiste dingen te doen en zich te ontwikkelen.
Zij stelt zich daarbij lerend op tijdens schoolbezoeken van het college van bestuur, tijdens
kwartaalgesprekken op het bestuursbureau en in leerteams van schoolleiders. Door te
investeren in haar professionele ontwikkeling, blijft zij voldoen aan de wettelijke
bekwaamheidseisen. Zij legt daarover professionele verantwoording af aan haar leidinggevende en publiekelijk via vensters PO en het schoolleidersregister.
Het primaire proces staat op De Kubus voorop. Schoolleiderschap heeft een enorme invloed
op de prestaties van leerlingen (Marzano, 2013). Daarom ligt de focus van de schoolleiding
op onderwijskundig leiderschap. Dit houdt in dat het streven van de schoolleiding is om
veel tijd te besteden aan het primair proces. Naast betrokkenheid bij het primaire proces
moet een de schoolleider ook ondernemend zijn en gericht op de omgeving.
Als schoolleiding is het belangrijk om voorbeeldgedrag te vertonen. We laten door ons
eigen gedrag zien wat we graag in onze school willen ontwikkelen. We stralen hoop,
enthousiasme en energie uit. We hebben vertrouwen in de mensen, spreken hoge
verwachtingen uit. We kunnen inspireren, hebben lol in ons werk en nemen de regie
in handen. Een open manier van communiceren is hierbij essentieel. Daarbij staat je
kwetsbaar op durven stellen, zelf willen leren, open staan voor feedback en weerstanden
centraal. We coachen de leerkrachten op weg naar goed onderwijs, voeren gesprekken
en geven complimenten en bovenal vieren we successen!
Kernkwaliteiten van de schoolleiding op De Kubus
• Kennis van missie en visie
• Sterk in communicatie
• Zichtbaar aanwezig
• Kent de kwaliteiten van haar medewerkers en weet deze te benutten
• Gaat uit van gezamenlijkheid en vertrouwen
• Kennis van het primaire proces
• Humor
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9.2 Leiderschap het college van bestuur
De basis
Op het niveau van de stichting ligt het leiderschap van onze kwaliteitszorg bij het college
van bestuur.
Het college van bestuur richt zich erop dat schoolleiders de juiste dingen doen en zich
ontwikkelen.
Hoe dragen wij hieraan bij?
Onze teamleden en onze schoolleider leveren een bijdrage aan de uitvoering van wettelijk
bestuurlijke taken door ondersteunende administratieve werkzaamheden, medezeggenschap,
het vervullen van wettelijke functies (bijv. interne contactpersoon) en deelname aan
commissies (bijv. klachtenadviescommissie, benoemingsadviescommissie).

H10

Onze professionele
leer- en veranderopgave

Onze teamleden en onze schoolleider leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en
uitvoering van collectief beleid door deelname aan DIBERA (directeurenberaad),
leernetwerken en werkgroepen.
Onze ambities
De komende jaren gaan wij met onze school participeren in een interne collegiale audit
binnen KPOA op het gebied van het jonge kind.
Daarnaast gaan wij de komende jaren participeren in een collegiaal bestuurlijke audit.
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10 Onze professionele leer- en veranderopgave

4. Onderwijspraktijken vernieuwen
In onze school zijn er daarnaast onderwijspraktijken die op een andere manier
aangepakt moeten worden om betere resultaten te boeken.

De basis
Om de basis op orde te houden en de geformuleerde ambities te kunnen realiseren,
hebben we samen met ouders en externe partners de volgende prioritering aangebracht:
Basis op orde houden en ambities realiseren
1

Goed reken- en taalonderwijs. Uitstroom op adaptieve
norm KPOA

Urgent

Noodzakelijk

x

Wenselijk

x

2

Spelend en ontdekkend leren bij het jonge kind uitbouwen

x

3

Leerlingen actief betrekken bij hun eigen leer- en
ontwikkelproces

x

4

Groepsdoorbrekend onderwijs om aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften van de leerlingen

x

x

5

Sociale veiligheid waarbij elk kind gezien wordt

x

x

6

Inzetten van activerende werkvormen (coöperatief leren)

x

Het eerste jaar zullen wij ons focussen op:
1 Goed reken- en taalonderwijs
a. door leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leer- en ontwikkelproces
b. door inzetten van activerende werkvormen
2. Borgen en verder uitbouwen van sociaal veilige school aan de hand van de
uitgangspunten van PBS.
3. Spelend en ontdekkend leren bij het jonge kind uitbouwen
4. Groepsdoorbrekend onderwijs om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van
de leerlingen
Vervolgens stellen wij in juni 2020 – en daarna jaarlijks in juni - vast of de basis nog op orde
is en welke ambities gerealiseerd zijn, wat nog aandacht behoeft en welke nieuwe ambities
wij zullen oppakken. Daarbij zullen eerst de urgente, dan de noodzakelijke en tenslotte
de wenselijke ambities opgepakt worden.
Hoe realiseren wij onze professionele leer- en veranderopgave?
We houden de basis op orde en realiseren onze ambities door:
1. Bekwaamheid ontwikkelen
In onze school krijgen leerkrachten ruimte om te groeien via scholing en (in)formele
netwerken.
2. Goede praktijken behouden
In onze school houden we vast aan goede onderwijspraktijken: wat werkt hoeft niet
anders! Soms is de basis op orde maar moeten we deze praktijken wel toegankelijk
maken voor nieuwe collega’s (bijv. beschrijving werkwijze, opfriscursus, begeleiding
starters).
3. Onderwijspraktijken verbeteren
In onze school zijn er ook onderwijspraktijken die beter uitgevoerd kunnen worden op
basis van wetenschappelijke kennis en ervaringskennis.
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Bekwaamheid ontwikkelen
Onze teamleden zijn intern gemotiveerd om hun bekwaamheid op peil te houden.
De komende jaren gaan zij daartoe via de KPOA academie scholingen volgen, zullen wij
teamscholingen organiseren en nemen leerkrachten deel aan bovenschoolse
leernetwerken. Waar nodig wordt individuele scholing of coaching ingezet.
Goede praktijken behouden
Om onze kwaliteit te waarborgen en verder door te ontwikkelen zijn we bezig om ambitiekaarten te maken van onze ambities. Zo hebben wij precies in beeld waar onze ontwikkelpunten zitten en waar wij al voldoen aan onze eigen norm. De komende 4 jaar worden
de ambitiekaarten aangevuld, doorontwikkeld en in praktijk gebracht.
Onderwijspraktijken verbeteren
Onderwijsverbetering begint in de groepen waar onze leerkrachten dagelijks de cyclus van
handelingsgericht werken toepassen. Doordat je als leerkracht de leerlijnen kent, jouw
leerlingen ziet leren en weet welke instructie en begeleiding welk kind nodig heeft,
kun je de juiste dingen doen. Op groepsniveau betekent dit dat de leerkracht in staat is
om door handelingsgericht te werken doelen voor haar groep en zichzelf vast te stellen.
Daarbij vindt een intensieve samenwerking plaats met de intern begeleider.
Op schoolniveau stellen we in gezamenlijkheid met elkaar vast wat onze speerpunten zijn
en hoe wij deze acties in de school vormgeven. De intern begeleiders en schoolleiding
zullen hiervoor initiatieven nemen omdat zij een schoolbreed beeld hebben.
Het managementteam is regelmatig in de groepen aanwezig waarbij flitsbezoeken en
officiële klassenbezoeken worden afgelegd.
In de gesprekkencyclus met elke individuele medewerker staan we stil bij de persoonlijke
professionalisering en maken we verdere afspraken.
Leerkrachten werken samen binnen PLG’s en leerteams, waarbij gezamenlijk gewerkt wordt
aan de kwaliteit van het onderwijs binnen een bepaald vakgebied. Vergadermomenten
zijn zoveel mogelijk gericht op onderwijsinhoud en het verder verbeteren van de
onderwijskwaliteit.
Onderwijspraktijken vernieuwen
Om onze onderwijspraktijken te verbeteren zullen wij sommige onderwerpen ook echt
gaan vernieuwen. Zo gaan wij op zoeken naar een nieuwe methode voor: rekenen /
wiskunde, wereldoriëntatie en Engels. We willen groepsdoorbrekend werken, waarbij we
activerende werkvormen inzetten en leerlingen actief betrekken bij hun eigen leer- en
ontwikkelproces.
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H11

Plan van aanpak en
begroting te realiseren
ambities

1
2
3
4
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1 t/m 8
3 t/m 8
7 t/m 8
1 t/m 4
1 t/m 8
4 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 4
5 t/m 8
1 t/m 8

Rekenen; bijhouden / borgen kennis en didactiek
Voldoende kennis rekendidactiek / rekentaal
Nieuwe methode Engels
Werkplaats
Doorgaande lijn kunstzinnige oriëntatie
Nieuwe methode wereldoriëntatie
Leerlingen actieve rol leerproces
Spelend & ontdekkend leren verdiepen
Atelieronderwijs
Integraal levensbeschouwelijk onderwijs

IB

Ondervangen lichte interventies

1 t/m 8
7 t/m 8

Uitbreiden werkdrukmiddelen
Splitsen groep 7 / 8 (nu 5 / 6)
Zie hierboven

1 t/m 8

Feedback geven en ontvangen

Middelen

1 t/m 8

Verdiepen in elkaars vakmanschap

Personeel

1 t/m 8

Continueren PBS

Schoolklimaat:
pedagogisch
klimaat

1 t/m 8

7 t/m 8

Systematisch volgen resultaten vervolgonderwijs
Invullen incidentenregistratie

7 t/m 8

1 t/m 8
Adviesprocedure perfectioneren

Vergroten ouderbetrokkenheid

1 t/m 8

1 t/m 8

Vroegtijdig signaleren

Eenduidige manier van communiceren

IB

Goede samenwerking ketenpartners

Ambitie: wat?

Sociale vaardigheden op niveau en onder controle

CITO-toetsen rekenen / taal op ambitienorm
KPOA

CITO-toetsen rekenen / taal op minimumnorm
KPOA

Leerkrachten stellen juiste vragen voor zicht op
ontwikkeling

Centrale eindtoets resultaten boven landelijke
ondergrens

Elkaars talenten beter inzetten

Kennis het curriculum en de doorgaande
leerlijnen

Inzet coöperatieve werkvormen vergroten

Formatieve evaluatie

Wie?

5 t/m 8

Doorgaande lijn: begrijpend lezen

Leerlingvolgsysteem SEL

5 t/m 8

Groepsdoorbrekend werken

Wie?

Schoolklimaat:
veiligheid

Toetsing, afsluiting
en vervolgsucces

Samenwerking

(extra)
ondersteuning

Zicht op
ontwikkeling

Pedagogisch,
didactisch en
organisatorisch
handelen

Onderwijsdoelen,
inhouden en
resultaten

Ambitie: wat?

Aug 2021

Elk jaar

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

2019

2019

continu

continu

Realisatie
datum?

2023

2021

2023

continu

2023

2022

2023

2023

2022

2022

2019

2022

2019

Realisatie
datum?

€ 30.000

€ 2.000

€ 60.000

€ 20.000

€ 500

Activiteitenkosten
(o.a. scholing)

€ 1.500

Afschrijvingskosten
materiële
investeringen

€ 20.000

€ 5.000

€ 1.000
€ 4.000

€ 20.000

Afschrijvingskosten
materiële
investeringen

€ 1.500

€ 1.000

Activiteitenkosten
(o.a. scholing)

11 Plan van aanpak en begroting te realiseren ambities

Het realiseren van ambities vraagt vaak meer tijd dan je denkt, maar soms komen zaken
ook in een stroomversnelling. Dit betekent dat wij nu niet voor vier jaar vastleggen
wanneer we welke ambitie realiseren. We kunnen wel een globale planning en begroting
van activiteiten maken. Daarnaast hebben we een concrete uitwerking gemaakt voor
het eerste jaar van de planperiode.
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1 t/m 8
1 t/m 8

1 t/m 8
1 t/m 8

Rekenen; bijhouden / borgen kennis en didactiek
Structureel inzetten van 4 coöperatieve
werkvormen

Leerkrachten stellen juiste vragen voor zicht op
ontwikkeling
Schoolarrangement

Vergroten ouderbetrokkenheid
Eenduidige manier van communiceren

Pedagogisch,
didactisch en
organisatorisch
handelen
Zicht op
ontwikkeling
(extra)
ondersteuning
Samenwerking
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Zie hierboven

1 t/m 8

Feedback geven en ontvangen
Middelen

1 t/m 8

Verdiepen in elkaars vakmanschap

Personeel

1 t/m 8

Continueren PBS

Schoolklimaat:
pedagogisch
klimaat

1 t/m 8

7 t/m 8

Systematisch volgen resultaten vervolgonderwijs
Invullen incidentenregistratie (Swis)

7 t/m 8

Adviesprocedure perfectioneren

1 t/m 8

Schoolklimaat:
veiligheid

Toetsing,
afsluiting en
vervolgsucces

5 t/m 8

Nieuwe methode begrijpend lezen

1 t/m 8

5 t/m 8

Wie?

Groepsdoorbrekend werken

Onderwijsdoelen,
inhouden en
resultaten

Ambitie: wat?

continu

continu

continu

Dec 2019

continu

continu

Dec 2019

continu

Sept 2019

continu

Mei 2019

2019

Okt 2019

2019

Realisatie
datum?

€ 500

Activiteitenkosten
(o.a. scholing)

Afschrijvingskosten
materiële
investeringen

In het schooljaar 2019-2020 gaan we ons richten op:

Notities

In juni 2020 stellen wij vast hoever we zijn met de realisatie van deze ambities en wat onze
vervolgstappen zijn in onze professionele leer- en veranderopgave. Vervolgens stellen wij
jaarlijks in juni vast of de basis nog op orde is en welke ambities gerealiseerd zijn, wat nog
aandacht behoeft en welke nieuwe ambities wij zullen oppakken. Daarbij zullen eerst de
urgente, dan de noodzakelijke en tenslotte de wenselijke ambities opgepakt
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Notities
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