Schoolplan 2019-2020

1. Algemene gegevens
1.1. School en organisatie
Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze
onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn
verdeeld in 15 clusters. Daarnaast hee SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn RoomsKatholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.
Contactgegevens:
SKOzoK
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201
info@skozok.nl

1.2. School en haar omgeving
+ leerlingaantallen

2. Missie, visie en koers
2.1. Van de organisatie
Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.
Visie
Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast
stimuleren we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze
(het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds
kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in
samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de
draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.
Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en
met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te di erentiëren naar relevante
kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.

2.2. Van visie naar koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en
tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij
digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed
krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale
innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals
en tal van andere partners.
Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie, ontstaat onze koers voor de komende
planperiode.
We zetten maximaal in op twee focuspunten:
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk organiseren

2.3. Koersplan 2019 -2022
Met ons Koersplan geven we richting aan de organisatie. Voor elk schooljaar zijn jaardoelen geformuleerd. In 2019 zijn we gestart met ons
nieuwe Koersplan, dat loopt tot 2022.
In hoofdstuk 3 en 4 worden de focuspunten van ons Koersplan verder toegelicht.

3. Focuspunt Excellent in leren leren
3.1. Toelichting
In ons primaire proces richten wij ons op het optimaal ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen er bij iedere leerling uit halen wat erin zit.
Dat doen wij met een goede balans in aandacht voor de drie ontwikkelingsgebieden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve
ontwikkeling en de ontwikkeling in leren leren. We streven naar optimale betrokkenheid en welbevinden van onze leerlingen, minimaal een
gemiddeld niveau op de cognitieve leeropbrengsten per school en excellent toegeruste leerlingen voor het vervolg van hun
(school)loopbaan.
Dat betekent dat onze leerlingen leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij richten we ons op het
aanleren van vaardigheden in de vorm van zestien leerstrategieën, zodat we leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij
en zij stapsgewijs (mede-)eigenaar van hun leerproces worden. Hierin vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun eigen leerproces leren
evalueren en reflecteren vanuit gestelde doelen en hierdoor zicht hebben op hun eigen vorderingen. Voor de motivatie van leerlingen is het
een essentiële voorwaarde dat zij het belang van de kennis en de toepassing ervan leren. Betekenisvol leren blij daarbij het uitgangspunt.
Dat vraagt dat we blijven investeren in de bewustwording van leerlingen: in hoeverre hebben zij hier zelf invloed op en hoe kunnen zij hun
ontwikkeling het beste vormgeven? Dit start met het inzicht geven in leren en de resultaten daarvan (zelf volgen). Hiervoor hebben leerlingen
ruimte en vertrouwen nodig, maar ook sturing en begeleiding door de leerkracht. Hoe meer zelfsturend de leerling is, hoe minder sturing
nodig is en hoe meer de leerkracht begeleider wordt in plaats van leider. De leerling krijgt vrijheid binnen de verantwoordelijkheid die hij/zij
aankan. Ook stimuleert het leerlingen om met en van elkaar te leren. Leren leren is geen apart vak, maar is zoveel mogelijk geïntegreerd in
het leerproces.
Leren leren passen wij op alle niveaus toe: voor onze leerlingen en voor al onze collega’s. Als onze collega’s zich in het eigen handelen en in
hun eigen professionalisering focussen op excellent worden in leren leren, dan bereik je dat ook bij de leerlingen. Bij leerlingen sluiten we aan
op hun ontwikkelfase en werken we aan leren leren. Onze collega’s geven het goede voorbeeld. Zij zorgen ervoor dat zij actief kennis opdoen
over de laatste onderwijskundige inzichten. Zij verbeteren hun pedagogische en didactische vaardigheden, zodat zij optimaal afstemmen op
de leerbehoe e van de leerlingen. Collega’s werken samen om het best mogelijke aanbod aan al onze leerlingen te bieden en zetten daar
elkaars talenten op in. Door meer te di erentiëren binnen teams en binnen de organisatie, benutten we de aanwezige kwaliteiten maximaal
en houden we de belastbaarheid van onze collega’s op peil.
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4. Focuspunt Gemeenschappelijk organiseren
4.1. Toelichting
Gemeenschappelijk organiseren betekent dat wij de driehoek leerling-ouders-collega’s verbinden met alle betrokkenen binnen en buiten
SKOzoK vanuit onze gedeelde ambitie. Met een verbonden leergemeenschap bevorderen wij de samenwerking tussen onze collega’s, zowel
binnen als tussen scholen en clusters, ouders en leerlingen. Zo verbeteren wij de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs en ontstaat een
gedeeld bewustzijn van ‘wij zijn SKOzoK’. Door gemeenschappelijk te organiseren, creëren wij ook een flexibelere organisatie, waarbij de
gezamenlijke doelen van de organisatie leidend zijn, we optimaal gebruik maken van kwaliteiten, minder kwetsbaar zijn, e iciënter werken
en weerbaarder zijn tegen de krimp in onze omgeving. Het koersplan is leidend in onze organisatie en bepaalt daarmee de doelen van de
schoolplannen.

Verbinding binnen schoolteams
Voor goede onderwijskwaliteit zijn de schoolteams de belangrijkste succesfactor. Een lerende en onderzoekende houding van onze collega’s
zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie hiervan. Gemeenschappelijk organiseren gee ons de mogelijkheid onze collega’s meer vanuit
hun kracht in te zetten en hun kwaliteiten beter te benutten. Dit betekent onder andere dat we binnen schoolteams taken verdelen in plaats
van dat iedereen alles moet kunnen en doen. Op die manier kunnen we e iciënter en gerichter werken.
Verbinding binnen de organisatie
Binnen de organisatie verdelen we de taken vanuit de overtuiging dat we samen verantwoordelijk zijn voor al onze leerlingen. Iedereen, op
school-, cluster- en organisatieniveau, draagt bij aan het succes op gemeenschappelijk niveau. De persoonlijke ontwikkeling van onze
collega’s wordt versterkt door in te zetten op gemeenschappelijk leren. Ontwikkeling wordt gefaciliteerd door professionaliseringstrajecten
voor al onze medewerkers in wisselende samenstellingen, door middel van collegiale consultatie, praktijkgericht leren en een breed
professionaliseringsaanbod.
Verbinding met ouders
Het partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind en hun verbondenheid met de school willen we
verder versterken. Hun betrokkenheid en inbreng van expertise hierin is voor ons van groot belang. Uitgangspunt is wederzijds respect en
vertrouwen. Leerkrachten zijn duidelijk over hun verwachtingen naar de leerling en de ouders en vice versa, zowel over de leerontwikkeling
(didactisch partnerschap) als over zelfstandigheid, moreel besef en sociale vaardigheden (pedagogisch partnerschap). Zo kan er gezamenlijk
gewerkt worden aan het partnerschap in het belang van de leerling. School en ouders communiceren in dialoog. Betrokkenheid van beide
kanten over de leefwereld van de leerling, thuis en op school, blij van groot belang om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te
begeleiden.
Verbinding met ketenpartners en maatschappelijke partners
SKOzoK is een open organisatie die graag de interactie aangaat met haar ketenpartners ter bevordering van de onderwijskwaliteit en het
welzijn van leerlingen en collega’s. De voornaamste partners zijn gemeenten, verenigingen en voorzieningen in de omgeving, samenwer‐
kingsverbanden, opvangpartners, voortgezet onderwijs en maatschappelijke partners. Wij streven naar een breed aanbod in actieve
afstemming met onze ketenpartners.
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5. Onze school
5.1. Missie en visie
Missie:
“De Boogurt” vormt een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer samen veel te
leren. We leren kinderen zich weerbaar op te stellen voor de maatschappij, waarvan zij deel gaan uitmaken. Op “De Boogurt” komt elk kind
tot bloei!
Visie:
We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in
dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving.
We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij de plek waar het kind woont.
“De Boogurt” is een open en lerende omgeving voor de medewerkers waarin op professionele wijze wordt gewerkt. Dit houdt onder andere in
dat we verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen en voorbeeldgedrag belangrijk vinden en dat we elkaar hier op aanspreken.
We hebben een actieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, gemeente en ketenpartners.
We streven ernaar om een school te zijn waar aandacht is voor de continue ontwikkeling van alle kinderen. In dat ontwikkelingsproces
komen cognitieve, motorische, sociale, emotionele en creatieve aspecten aan bod. Als school hebben we er voor gekozen om de leerling een
grotere verantwoordelijkheid te geven voor het eigen leren: zelf leren plannen, leren omgaan met uitgestelde aandacht en zelfstandig leren.
In principe moet ieder kind een plaats kunnen vinden op onze school. We streven ernaar, om te komen tot een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling, zowel in de basisschoolperiode als daarna, om op die manier de basis voor elk kind zo sterk en breed mogelijk te maken.
Daarbij wordt uitgegaan van een aantal basisvoorwaarden, waaraan veel belang wordt gehecht. We vinden dat kinderen zich het best
ontwikkelen als ze nieuwsgierig zijn, als ze zelfvertrouwen hebben en emotioneel vrij kunnen zijn. Kortom: kinderen die “goed in hun vel”
zitten, ontwikkelen zich het best. De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt dan ook als een rode draad door ons onderwijs. Een kind dat zich
gewaardeerd en veilig voelt, zal zich goed kunnen ontwikkelen. Veiligheid en waardering brengen kinderen tot communiceren, actief zijn en
initiatieven nemen. Samen met anderen kunnen spelen en werken, de wereld gaan verkennen, voorstellingsvermogen en creativiteit kunnen
ontwikkelen, dat is het ideaal wat ons in het onderwijs voor ogen staat. Samen met kinderen, ouders en leerkrachten gaan we op weg om
iedere dag, iedere maand en elk jaar wat dichter in de buurt te komen van deze doelstelling.
Binnen ons leerstofjaarklassensysteem proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan “het eigene” van het kind. Het passend
onderwijs, waarbij de leerkracht uitgaat van de behoe en en de mogelijkheden van het kind, zal elk jaar in een bepaalde vorm in het
ontwikkelingsplan van de school worden opgenomen. We bese en maar al te goed, dat elk kind anders is. Elk kind hee zijn “eigen
aardigheden”. Het onderwijs op onze school is erop gericht dat anders zijn mag. Je mag dus jezelf zijn als dit niet ten koste gaat van de ander.
De leerkrachten en kinderen kunnen verschillen accepteren en vervolgens daar hun acties/interventies op afstemmen.

5.2. Van visie naar koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en
tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij
digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed
krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale
innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals
en tal van andere partners.
Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie, ontstaat onze koers voor de komende
planperiode.
We zetten maximaal in op twee focuspunten:
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk organiseren
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Ambities Excellent in leren leren
ONDERWERP

EINDDOEL

PROCES

TIJDPAD

Leren leren

Doelgericht en planmatig
inzetten van gepersonaliseerd
Leren leren.

Gepersonaliseerd Leren leren
traject met procebegeleider
voortzetten met opbouw
eigenaarschap binnen team.

2019 - 2021

Groep 1 t/m 8 hanteren
dezelfde (paars en gele)
leerstrategieën.
Borgen en vastleggen wat we
doen.
Vasthouden van doelgericht en
gepersonaliseerde inzet van
leerstrategieën.
Eigenaarschap

Leerlingen zijn mede-eigenaar
van hun eigen leerproces.

Ouders en leerlingen betrekken
als partner in de ontwikkeling
van kinderen.
Professionalisering

Collega's tonen vanuit hun
lerende houding didactische
gretigheid en werken
voordurend aan verbetering
van kennis en vaardigheden.

Structureel voeren
kindgesprekken.
Inzicht in didactische leerlijnen
in samenhang met
leerstrategiën.

2019 - 2020

Structureel inbedden van:
-studiedagen met experts
-gesprekkencyclus
-collegiale consultatie
-intervisie
-nascholing op individueel
niveau

2019 - 2020

Management Drives inzetten.
Waarderend Leiderschap.
Professionele zelfsturing
teamleden.
Di erentiatie

Collega's zijn samen
verantwoordelijk voor alle
leerlingen en worden ieder op
hun kwaliteiten ingezet.

Vasthouden van gezamenlijke
verantwoordelijkheid t.a.v.
sociaal emotionele
ontwikkeling van leerlingen.
Uitbreiden van gezamenlijke
verantwoordelijkheid t.a.v.
didactische ontwikkeling van
leerlingen.
Passend aanbod voor Meer- en
Hoogbegaafde leerlingen.
Groepsdoorbrekend werken
uitbouwen.

5.4. Gemeenschappelijk organiseren ambities

2019 - 2022

Ambities Gemeenschappelijk organiseren
ONDERWERP

EINDDOEL

PROCES

TIJDPAD

Schoolteams

Samenwerken via
werkverdeling voor
groepsoverstijgend organiseren
van het onderwijs.

Tijdens jaarlijkse
werkverdelings-sessies denken
teamleden na over optimale
inzet talenten en
mogelijkheden. Koppeling aan
Management Drives.

2019 - 2022

Vanzelfsprekend delen

Delen van kennis en kunde
gebeurt structureel binnen de
organisatie en draagt zo bij aan
Leren leren van en met elkaar.

Kennis en kunde binnen school
wordt al veel gedeeld.
Uitbreiden en vasthouden op
cluster-niveau bouwen we uit.

2019 - 2021

"Alleen ga je sneller, samen kom
je verder".
Ouders als partners

Vanuit concrete afspraken over
wederzijdse verwachtingen is er
een gezamenlijk partnerschap
met betrekking tot het
leerproces van de leerling.

Ouders kennen na de
informatie-avond aan het begin
van elk schooljaar de manier
waarop binnen de school vorm
wordt gegeven aan de
ontwikkelingen van onze
kinderen.
De ouder als partner vraagt
open houding van beide
partijen.
Een voorbeeld van actief
partnerschap zijn de OR en MR.
Zij vervullen een verbindende
rol tussen school en ouders.
Korte lijnen bij ouders
behouden middels SKOzapp.
Ouders mee blijven nemen in
veranderingen / processen oa
middels ouderinformatieavond.

Organisatie als
leergemeenschap

Samen met ketenpartners

Vanuit expertise of thema,
bijeenkomsten / lezingen
organiseren voor leerkrachten/
ouders op clusterniveau /
regioniveau / SKOzoK-niveau.

Ophalen van
informatiebehoe e ouders
vanuit MR behouden.

We werken op interactieve en
innovatieve wijze samen met
ketenpartners.

BRAVO! college overgang PO-VO
optimaliseren
Samenwerking met
peuterspeelzaal.
Samenwerking met Bibliotheek
de Kempen.
Samenwerking met Cordaat
Jeugdwerk Cranendonk.
Samenwerking met IVN.
Samenwerking met sporthal
Zuiderpoort.

Werkgroepen clusterbreed
behouden.

Hierbij gebruik maken van
elkaars expertise.

2019 - 2022
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Overige ambities
ONDERWERP

EINDDOEL

PROCES

TIJDPAD

5.6. Schoolpopulatie
Aantal inwoners per jaar (kleine groei)
InwonersAantal
2013
9,065
2014
9,125
2015
9,150
2016
9,235
2017
9,390
2018
9,130
9,400

Aantal inwoners Budel, jaren 2013 tot en met 2018.
Het aantal inwoners in Budel is met 65 inwoners toegenomen (afgerond is dat 0%): van 9.065 in 2013 tot 9.130 in 2018.
Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart Budel

Kaart van de wijk Budel met het aantal inwoners per buurt in 2018
Inwoners naar lee ijd in wijk Budel
Lee ijdsgroepInwoners
0Tot15Jaar
1,335
15Tot25Jaar 985
25Tot45Jaar 1,935
45Tot65Jaar 2,715
65JaarOfOuder2,150
2,715
Bevolking, lee ijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per lee ijdscategorie.

Migratie
achtergrond
Westers
Marokko
Antillen
Suriname
Turkije
Overig
240 (17%)

Inwoners
1,090
25
25
15
15
240

Bevolking in Budel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun
geboorteland.

5.7. Schoolondersteuningsprofiel
In schooljaar 2018-2019 is het schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hier is terug te lezen op welke manier wij Passend onderwijs
vormgeven op basisschool De Boogurt, hoe het didactisch en pedagogisch handelen eruit ziet en waar onze focuspunten liggen.
Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hieronder vinden.
SKOzoK_SOP_A4_Boogurt.pdf

5.8. Schoolbeeld / schoolambitie
U vindt het schoolbeeld en de ambitie van onze school terug in paragraaf 5.7 in het schoolondersteuningsprofiel.

5.9. Schoolaanbod (onderwijstijd, vakken, burgerschap)
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?

Opvang
Schooltijd Schooltijd
(voor
(ochtend) (middag)
schooltijd)
Begintijd
Van Tot Van Tot
Maandag 08:3012:00 13:1515:15
Dinsdag 08:3012:00 13:1515:15
Woensdag 08:3012:30 Donderdag08:3012:00 13:1515:15
Vrijdag
08:3012:30 Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde lee ijd bij elkaar in de klas
zitten.
Zo’n groep kinderen loopt in principe de basisschool in acht jaar door. In die periode van acht jaar werkt een kind, samen met de leerkracht,
aan zijn ontwikkeling en schoolvorderingen. Het leerstofaanbod dat in de kerndoelen omschreven is, wordt in acht jaarblokken verdeeld. Het
aanbod van de leerstof per groep wordt dan weer onderverdeeld in kleinere hoeveelheden. In onze methoden is terug te vinden welke
onderdelen aangeboden worden in de verschillende lee ijdsgroepen.
Op dit moment worden de 12 basisschoolgroepen verdeeld over de leerkrachten. De directie is belast met de algemene organisatie.
Leerkrachten hebben soms extra taken, zoals kwaliteitsondersteuner en automatisering. Niet lesgebonden taken zijn gelijkmatig en zo goed
mogelijk over de teamleden verdeeld. Elk jaar bespreken we in een teamvergadering de teamtakenlijst en stellen die bij. In het schooljaar
2019-2020 komen we tot de volgende groepenverdeling:
4 groepen 1/2
2 groepen 3
2 groepen 4
1 groep 5
1 groep 6
1 groep 7
1 groep 8

De laatste 6 weken van het schooljaar stromen geen nieuwe leerlingen meer in. De groepsgrootte wordt bepaald door het aantal kinderen
per lee ijd. Op diverse momenten wordt er binnen de jaarklas in groepen gewerkt. De indeling hiervan kan op verschillende uitgangspunten
gebaseerd zijn. Hierbij kan gedacht worden aan leervorderingen, interesse, leesniveau, extra ondersteuning, enz. In de kleutergroepen
werken we met heterogene groepen, d.w.z. dat kinderen van verschillende lee ijden bij elkaar in de groep zitten.
Gepersonaliseerd leren op De Boogurt.
Wij vinden het een mooi streven als we het kind nog meer als uitgangspunt nemen binnen ons systeem en samen kijken hoe elke leerling
succesvol ontwikkelt op zijn of haar niveau. We willen de leerling nog meer eigenaar maken van zijn leerproces: “Wat kan ik al, wat vind ik
nog moeilijk en wat lukt me nog niet.” Waarbij de nadruk ligt op het proces van iedere leerling. We stimuleren een positieve groei-mindset bij
de kinderen. We blijven werken vanuit de methode maar nemen de leerlijnen steeds meer als uitgangspunt om te werken aan de leerdoelen.
We gebruiken de digitale leermiddelen als aanvulling op de methode. Op De Boogurt werken we naast de methode so ware met Junior
Einstein. Leerlingen kunnen, zowel op school- als thuis, gericht werken aan doelen die de leerkracht klaar zet in een weektaak. Het is ook
mogelijk dat leerlingen zelf kiezen aan welk doel ze werken. De leerkracht kan het proces hierbij monitoren en de leerlingen gericht coachen
en begeleiden. Daarnaast werken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 op een Chromebook. Voor rekenen werken we met Snappet en gebruiken
we Google Suite omdat leerlingen de mogelijkheid hebben om in hun eigen account te werken aan projecten, boekbesprekingen,
werkstukken enz. Hierbij stimuleren we de interesse en keuzemogelijkheden van leerlingen in een omgeving waar kinderen zowel thuis- als
op school de mogelijkheid hebben om samen te werken. De leerkracht behoudt altijd de supervisie en kan zien hoe elke leerling aan zijn
proces werkt. Plezier in leren, succeservaringen voor elke leerling!
GROEPSINFO Groepen 1 en 2:
In de groepen 1 en 2 vinden we het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen, zich thuis voelen in de groep en dat ze vertrouwen krijgen en
houden in zichzelf, in ons en elkaar. We werken meestal met projecten, die tijdgebonden zijn; bijv. herfst, sinterklaas, kerst, etc. Daarnaast
hebben we ook thema’ s zoals sprookjes, winkelen, beroepen enz. Wij gaan daarbij uit van de belevingsen ervaringswereld van de kinderen.
Door het werken met thema’s zijn de kinderen betrokken en krijgt het onderwijs betekenis voor de kinderen, waarbij de leerkrachten
nadrukkelijk letten op de bedoelingen (doelen-leerlijnen). Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen ervaringen en indrukken opdoen. Alle
ontwikkelingsgebieden komen aan bod, zoals taalontwikkeling, muzikale vorming, beginnende lees-, schrijf- en wiskundige activiteiten,
beweging en expressie. Kinderen ontwikkelen zich de hele dag door spelenderwijs: wanneer ze bijvoorbeeld samen buiten spelen, wordt niet
alleen de grove motoriek geoefend, maar ook de sociale ontwikkeling en de taalontwikkeling. Een kind hoort en gebruikt de hele dag door
taal. Toch besteden wij in de kleutergroepen bewust extra aandacht aan de taalontwikkeling. Dit gebeurt op verschillende manieren: De
mondelinge taal wordt gestimuleerd door middel van o.a. gesprekjes (ook in tweetallen, groepjes), naspelen van verhalen en prentenboeken,
en het vertellen van (eigen) ervaringen. De woordenschat komt nadrukkelijk aan bod in prentenboeken en op de woordmuur. Nieuwe
woorden worden d.m.v. spelletjes ingeoefend. Beginnende geletterdheid zie je terug in de letterboom: kinderen verzamelen allerlei spullen
met de betre ende beginletter. Maar ook d.m.v. ontwikkelingsmaterialen, spelletjes en in de lees-schrijfhoek leren kinderen spelenderwijs al
veel over woorden en letters, ook al lezen ze nog niet echt. Tijdens speelwerklessen en veel andere bezigheden proberen we de kinderen een
zekere mate van zelfstandigheid bij te brengen. Om die zelfstandigheid te bevorderen werken we o.a. met een werkkaart, waardoor de
kinderen de kans krijgen om hun eigen werk te plannen. Gedurende de dag observeren de leerkrachten en proberen zij zo goed mogelijk aan
te sluiten bij de volgende stap in de ontwikkeling van de kinderen. Deze observaties worden digitaal geregistreerd aan de hand van de
methode “Kijk”. Zo wordt heel duidelijk zichtbaar hoe een kind zich ontwikkelt. Ook nemen we bij de kinderen eind groep 1 en midden en
eind groep 2 cito-toetsen af. Het betre de toets “Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters”. Meestal bevestigt deze toets onze eigen
bevindingen. Maar we weten ook dat zo’n toets een momentopname is. In groep 2 bekijken we de leesvoorwaarden van de kinderen extra
goed door het afnemen van een toetsje volgens het dyslexieprotocol. Protocol OND-kinderen (oktober-november-december) In het verleden
kwamen kinderen, die na 1 oktober 4 jaar werden, in de instroomgroep. Volgens de wet bestaat deze groep echter niet. Dus is daarin
verandering gekomen voor de kinderen die jarig zijn in oktober, november en december. Als kleuters langer dan 2½ jaar in de kleutergroep
zitten, is er volgens de inspectie sprake van doubleren. Daarom hebben we voor deze kinderen een protocol ontwikkeld. U kunt dit achter in
de gids vinden als bijlage.
Groep 3: Als de kinderen in groep 3 komen, begint het “echte” lezen. We doen dit met de methode van “Veilig Leren Lezen” (laatste versie). Dit
is een methode voor lees- en taalonderwijs, die werkt met ankermaterialen, werkboekjes, leesboekjes, een klikklakboekje, de speelleesset,
een computerprogramma en een digitale leerkrachtassistent. Ook gee deze methode erg veel mogelijkheden om te di erentiëren.
Daarnaast volgen we ook het televisieprogramma: “Ik Mik Lore land”. Het is erg belangrijk dat kinderen goed leren lezen en er plezier aan
beleven. Alleen op school lezen is natuurlijk niet genoeg. Ook thuis lezen, samen met u, is gezellig en van groot belang. En we kunnen het niet
genoeg benadrukken: liever elke dag 10 minuten dan 1 maal per week een uur! Indien nodig geven we de kinderen lees huiswerk mee. Het
schrijfonderwijs geven we gestalte met de methode “Pennenstreken”. Onze rekenmethode heet “Wereld in getallen”. Als we rekenen,
proberen we zoveel mogelijk praktisch handelend bezig te zijn, zodat de kinderen rekeninzicht krijgen. De kinderen werken met een
weektaak, waar de taalleesopdrachten op staan. Op die manier leren de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te werken en de leerkracht
begeleidt kinderen die extra aandacht nodig hebben. Binnen de weektaak di erentiëren we zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen
werken. Voor wereldverkenning gebruiken we de tv-serie “Huisje, Boompje, Beestje”, samen met andere projecten, die afgestemd zijn op de
belevingswereld van het kind. Bij verkeer _________________________________________________________________________________
Basisschool ‘De Boogurt’ 13 2018-2019 werken we met de verkeerskalender van “School op Seef”. “Leefstijl” is de methode voor sociaalemotionele ontwikkeling en gaat over normen en waarden, emoties en sociale vaardigheden. Daarnaast hebben we nog 1x per week een uur
gym. In de loop van het schooljaar nemen we ook toetsen af. Dit kunnen methode gebonden toetsen zijn of CITO toetsen. We kijken ook op
welk AVI niveau kinderen lezen. Groep 4: In groep 4 vindt verdere verdieping en uitbreiding van de leerstof van groep 3 plaats. Voor veel

kinderen is dit een hele stap. Het rekenprogramma is realistisch en veelzijdig en vraagt behoorlijk wat inzicht in de diverse onderdelen. De
tafelsommen worden aangeleerd. Het technisch lezen blijven we oefenen en regelmatig lezen de kinderen in hun eigen leesboek. Daarnaast
is het begrijpend lezen een belangrijk onderdeel. Het is dan ook van belang dat de kinderen thuis veel lezen. Het goed kunnen lezen hee op
alle terreinen een positieve invloed. Bij taal werken we met een spellinggedeelte en een taalkundig deel o.a. zelf opdrachten uitvoeren,
spreken en luisteren binnen de methode van Staal. Om duidelijk en netjes te schrijven gebruiken we de (nieuwste) methode
“Pennenstreken”. Ook de creatieve lessen (tekenen, handvaardigheid, muziek en gym) komen aan bod. Deze proberen we waar mogelijk te
koppelen aan een thema. Dit wordt hieronder nog kort besproken. Bij wereldoriëntatie volgen we de televisieserie “Huisje, Boompje,
Beestje”. We proberen deze telkens te koppelen binnen een thema. Dit thema proberen we zo sterk mogelijk te integreren binnen het overige
lesprogramma. Onze verkeersmethode heet “Wijzer door het verkeer”. Om goed met elkaar om te kunnen gaan, werken we o.a. met
“Leefstijl”, een methode over waarden en normen. Ook proberen de leerkrachten zoveel mogelijk in te springen en met elkaar te leren van
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Veel van de vakken verwerken we in de weektaak, zodat kinderen ook zelfstandig leren werken en
plannen. Dat gee de leerkracht tijd en ruimte om kinderen, die het nodig hebben, extra te begeleiden. Bovendien proberen we met de twee
groepen vier de groepen zoveel mogelijk gemixt te clusteren zodat we de kinderen een begeleiding kunnen geven waar zij, het meest baat bij
hebben. Ook wordt bij verscheidene vakken gebruik gemaakt van de computer. Tot slot: in de loop van het schooljaar worden de kinderen op
verschillende onderdelen getoetst om hun ontwikkeling te volgen. Dit gebeurt met methodegebonden toetsen en met Cito toetsen. Cito
toetsen zijn landelijk genormeerd en niet gebonden aan een methode. Groep 5 en groep 6: In de groepen 5 en 6 werken we aan het vergroten
van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen. De kinderen in de groepen 5 en 6 leren steeds meer zelfstandig bezig te
zijn. Dit doen we door het gebruik van een weektaak. Hier staan een aantal taken op die de kinderen op een bepaalde dag van de week af
dienen te hebben. Kinderen zijn dan vrij om te plannen welke taak ze wanneer gaan maken. Dit doet ook een beroep om de eigen
verantwoordelijkheid van de kinderen te ontwikkelen. Ook leren kinderen op deze manier omgaan met uitgestelde aandacht. Technisch lezen
blij ook in deze groepen structureel aan bod komen. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Estafette’. Daarnaast lezen de kinderen vrijwel
iedere dag in een eigen leesboek die in de school bibliotheek geleend kan worden of van thuis meegenomen kan worden. Een aantal
momenten per schooljaar kan een groep gebruik maken van projecten die door de bibliotheek aangeboden worden. Het begrijpend lezen
wordt geoefend door middel van het gebruik van de methode ‘Nieuwsbegrip’. Voor taal en spelling gebruiken we de methode ‘Staal’. In deze
methode van het vakgebied taal wordt o.a. aandacht geschonken aan het vergroten van de woordenschat, taal verkennen, spreken en
luisteren en schrijven. Bij spelling wordt er gewerkt aan het op de correcte manier schrijven van woorden volgens een aantal
‘spellingscategorieën’. Het onderdeel grammatica en werkwoordspelling zijn in de methode verwerkt.
_________________________________________________________________________________ Basisschool ‘De Boogurt’ 14 2018-2019 De
methode ‘Wereld in getallen’ wordt voor het vakgebied rekenen gebruikt. Binnen deze methode is het mogelijk om te di erentiëren op
niveau, zodat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen rekenen en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Nieuwe leerstof wordt
middels instructie van de leerkracht aangeboden waarna kinderen (op eigen niveau) de aangeboden leerstof gaan toepassen. Op het gebied
van wereldoriëntatie beschikken we over de methode ‘Alles in 1’. Aan de hand van verschillende thema’s en projecten leren kinderen meer
over de wereld om zich heen. Bij deze lessen bestaat de mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken. De kinderen van groep 5 kunnen dan
samen werken samen met de kinderen van groep 7 en de kinderen van groep 6 kunnen samen werken met de kinderen van groep 8. Onze
schrijfmethode heet ‘Pennenstreken’ en de methode die we voor verkeer gebruiken heet ‘Wijzer door het verkeer’. Vanaf groep 5 wordt er
(voor verschillende vakgebieden) structureel huiswerk meegeven. In groep 6 wordt dit verder uitgebreid. Dit gebeurt zowel op papier als
digitaal. Groep 7: In groep 7 volgen we het traject “gepersonaliseerd leren” met als doel de kinderen zoveel mogelijk mee te nemen in hun
eigen leerproces, zodat ze eigenaar worden van hun ontwikkeling. Op deze manier leren ze zelfverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces.
Dit doen ze natuurlijk met behulp van de leerkrachten en ze krijgen de hulp die ze nodig hebben. Zo hebben we een doelenmuur in de klas,
zodat de kinderen kunnen zien wat er van hen verwacht wordt. Ook gaan ze met een doelenblad aan het werk, waarbij ze zich vooraf moeten
inschatten en waarbij ze gaan reflecteren. Op die manier en nog een aantal andere manieren wordt hun ontwikkeling zoveel mogelijk
zichtbaar voor de kinderen zelf. We merken dat dit de betrokkenheid erg vergroot tijdens het leerproces. Voor rekenen gebruiken we de
methode “Wereld in getallen”. We bieden dit aan via het digitale onderwijsplatform “Snappet”. Dit sluit aan bij het gepersonaliseerd leren,
omdat kinderen via deze digitale manier van werken meer inzicht en overzicht hebben in hun eigen leerproces. Ook zien ze tijdens het
verwerken hun ontwikkeling en wordt er constant gereflecteerd. Tijdens het rekenen maken alle kinderen gebruik van een chromebook van
school (voor de verwerking), maar het uitrekenen van de sommen moet wel op papier gebeuren. Op deze manier werken kinderen
nauwkeurig aan hun opdrachten. Het chromebook wordt niet alleen gebruikt tijdens de rekenlessen, maar we gebruiken het ook voor het
maken van presentaties, geven van interactieve lessen, soms extra taalopdrachten en we besteden aandacht aan mediawijsheid. Verder
gebruiken we de methode “Alles in 1” voor wereldoriëntatie en Engels. Daarbij staat het zelfstandig werken en betekenisvol leren centraal.
Natuurlijk komt het dagelijks lezen ook naar voren in groep 7. Elk kind mag op het eigen niveau een boek uit de schoolbieb kiezen. De wat
zwakkere lezers worden op vaststaande momenten door de leerkracht extra begeleid d.m.v. verschillende leesvormen. Ook gaat elk kind een
boekbespreking geven en er is een boekenkring. Het lezen is en blij heel belangrijk, maar ook zeer zeker heel leuk. De leerkrachten lezen ook
geregeld voor. Dit alles is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Alle taalonderdelen komen verder aan bod in de methode
“Staal”, waar we vanaf schooljaar 2018-2019 mee aan de slag gaan. Ook spelling wordt aangeboden via deze, voor ons, nieuwe methode. Ook
is er dagelijks tijd ingeroosterd voor zelfstandig werken. In deze tijd zijn er een aantal opdrachten die verplicht gemaakt moeten worden en
een aantal keuzeopdrachten. Dit wordt via een weektaak zichtbaar gemaakt voor de kinderen. Ook leren de kinderen vooraf plannen (PLAVO)
en ze reflecteren hetgeen ze hebben gedaan (HOESO). Dit gebeurt overigens niet alleen tijdens de weektaak, maar dit komt de hele dag door
aan bod. We zijn namelijk school-/Skozokbreed bezig met de ontwikkeling van “Leren, Leren”.
_________________________________________________________________________________ Basisschool ‘De Boogurt’ 15 2018-2019 In
groep 7 werken we ook structureel met huiswerk. De kinderen zijn zelfverantwoordelijk voor hun huiswerk. Op school wordt het huiswerk
opgegeven en samen met de kinderen gepland. We verwachten dan ook dat alle kinderen een eigen agenda hebben, zodat ze kunnen
plannen. Verder komt het huiswerk ook op de website te staan bij groep 7. In groep 7 krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Dit advies
vindt plaats in februari tijdens het eerste rapportgesprek. Het advies wordt samen met ouders, kind en school vastgesteld. Het is duidelijk een

voorlopig advies, zodat we samen ergens naartoe kunnen werken. We verwachten in groep 7 ook dat de leerlingen tijdens de kennismakingsen rapportgesprekken aanwezig zijn. Het is namelijk een onderdeel van hun leerproces en we willen er samen een fijn leerjaar van maken.
Sociaal-emotionele ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Kinderen worden ouder, bewuster van verschillen en zijn zoekende naar hun
eigen identiteit. We willen de leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering om te gaan met de eigen mogelijkheden en
grenzen. Daarnaast willen we ze leren uiting te geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Ook geven we aandacht aan het omgaan
met waarden en normen, leren samenwerken aan een gezamenlijke taak en het omgaan met conflictsituaties. We streven naar een optimale
leeromgeving, waarin een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en daarbij hoort zowel het didactische- als sociaal-emotionele
welbevinden. Groep 8: Sociaal-emotionele ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Kinderen worden ouder, bewuster van verschillen en zijn
zoekende naar hun eigen identiteit. We willen de leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering om te gaan met de eigen
mogelijkheden en grenzen. Daarnaast willen we ze leren uiting te geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Ook geven we
aandacht aan het omgaan met waarden en normen, leren samenwerken aan een gezamenlijke taak en het omgaan met conflictsituaties. Met
groep 8 volgen we het traject “gepersonaliseerd leren” met als doel de kinderen zoveel mogelijk mee te nemen in hun eigen leerproces. Zo
hebben we een doelenmuur in de klas, zodat de kinderen kunnen zien wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast maken we de eigen
ontwikkeling zoveel mogelijk zichtbaar voor de kinderen zelf. Dit doen ze natuurlijk met ondersteuning van de leerkracht. We gebruiken de
methode “Alles in 1” voor wereldoriëntatie en Engels. Daarbij staat het zelfstandig werken en zelfstandig leren centraal en zal dagelijks aan
bod komen. Voor rekenen gebruiken we de methode “Wereld in getallen”. We bieden dit aan via het digitale onderwijsplatform “Snappet”. Dit
sluit aan bij het gepersonaliseerd leren, omdat kinderen via deze digitale manier van werken meer inzicht en overzicht hebben in hun eigen
leerproces. Tijdens het rekenen maken alle kinderen gebruik van een chromebook van school. Het chromebook wordt niet alleen gebruikt
tijdens de rekenles. We gebruiken het ook voor het maken van presentaties, geven er interactieve lessen mee en schenken aandacht aan
mediawijsheid. Dagelijks is er tijd ingeroosterd voor zelfstandig werken. In deze tijd zijn er een aantal opdrachten die verplicht gemaakt
moeten worden. Dit wordt via een weektaak zichtbaar gemaakt voor de kinderen. In groep 8 wordt het zelfstandig werken voortgezet en
proberen we een stapje verder te gaan en ook het zogenaamd “zelfverantwoordelijk” leren met de leerlingen verder te ontwikkelen, waarbij
de basisstof natuurlijk centraal staat. De leerlingen worden uitgedaagd zichzelf een doel te stellen en daar stapsgewijs naar toe te werken. Ze
worden gestimuleerd om op hun eigen niveau en tempo te blijven werken. Dit als voorbereiding op de overstap richting het Voortgezet
Onderwijs. Er wordt vrijwel dagelijks gelezen. Elk kind mag op het eigen niveau een boek uit de schoolbieb kiezen. De wat zwakkere lezers
worden op vaststaande momenten door de leerkracht extra begeleid d.m.v. verschillende leesvormen. Alle taalonderdelen komen aan bod in
de methode “Staal” waar we vanaf schooljaar 2018-2019 mee aan de slag gaan. Ook spelling wordt aangeboden via deze, voor ons, nieuwe
methode. _________________________________________________________________________________ Basisschool ‘De Boogurt’ 16 20182019 In groep 7 hee uw kind een voorlopig advies gekregen. In groep 8 werken we het hele schooljaar hard om het geadviseerde niveau te
behouden of verder te ontwikkelen, waarbij we de leerling meenemen in zijn/haar proces. Op deze manier werken we (kind, ouder en school)
samen naar een eindadvies. Dit advies wordt ruim voor het afnemen van de Cito eindtoets besproken. In het schooljaar 2018-2019 wordt de
Cito eindtoets afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2019. Na het eindadvies kan de leerling op een school voor Voortgezet Onderwijs
aangemeld worden en gaan de leerkrachten van groep 8 ook in overleg met de nieuwe school en worden onze leerlingen met de grootst
mogelijke “zorg” overgedragen. Hiervoor wordt voor elke leerling een zogenaamd Onderwijskundig Rapport gemaakt waarin een leerling
theoretisch wordt toegelicht. In groep 8 werken we structureel met huiswerk. Dit houdt in dat op vaste dagen huiswerk af moet zijn. Het
huiswerk kan voor iedereen anders zijn daar er verschil wordt gemaakt in het niveau van de leerlingen en het ook hier mogelijk is om
keuzewerkjes in je huiswerk te stoppen. Om ook de overstap op dit gebied naar het Voortgezet Onderwijs zo klein mogelijk te houden wordt
aan het hoofdstuk huiswerk best wat aandacht besteed. Voor dit proces is een agenda (voor het plannen e.d.) onmisbaar en wij vragen dan
ook vriendelijk aan alle leerlingen om hier zelf zorg voor te dragen. Het verblijf op basisschool “De Boogurt” wordt in groep 8 afgesloten met
en afscheidskamp. Natuurlijk houden we u op de hoogte over de invulling van dit kamp en krijgen alle ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid
om hun steentje bij te dragen.
Burgerschap in de wet
Het Wetsartikel met de opdracht het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie is op 1 februari 2006 in werking getreden. Het
betre een algemene oproep aan scholen.
Scholen hebben de ruimte om op een eigen wijze invulling te geven aan deze opdracht.
Burgerschap in de kerndoelen
Veel kerndoelen zijn met burgerschap en integratie verbonden:
Direct zijdeling, of in voorwaardelijke sfeer.
Voor het primair onderwijs gaat het voornamelijk over de volgende kerndoelen:
34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid voor zichzelf en anderen.
Wij hanteren de methode Leefstijl als bronnenboek, waarin expliciet het omgaan met jezelf en anderen aan de orde komt.
35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en consument.
We vinden het van belang om kinderen voor te lichten over de gevolgen van roken, alcohol en drugs.
Daarom worden in groep 8 lessen en een informatieavond over verslavingen o.a. drugs en roken gegeven.
Omdat ondermeer voor de gezondheid van de kinderen van onze school niet gerookt wordt en we een actief anti-rookbeleid voeren zijn we in
bezit van het predikaat van rookvrije school.
Een aantal leerkrachten zijn tevens BHV-ers en dienen hiervoor jaarlijks een certificaat te halen. We houden een wettelijk verplicht logboek
ongevallen bij.
De Schatkist is eveneens in bezit van het Brabants Veiligheids Label (BVL). Dit label is een kwaliteitskeurmerk. Dat gee aan dat onze
verkeersopvoeding altijd van hoge kwaliteit is.
We besteden veel aandacht aan verkeersveiligheid rondom de school. Hiervoor is een permanente verkeerswerkgroep in het leven geroepen.
Om de verkeersveiligheid voor leerlingen en

ouders zo groot mogelijk te maken, zijn er heldere afspraken gemaakt.
36. De leerlingen leren hoofdzaken van een Nederlandse en Europese Staatsinrichting en de rol van de burger.
In de geschiedenislessen komt de inrichting van de Nederlandse en Europese Staatsinrichting expliciet aan de orde.
37. Leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. Ook hiervoor hanteren we de methode
Leefstijl.
38. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in een Nederlandse multi-culturele samenleving een belangrijke rol spelen
en ze leren respect op te brengen voor verschillen in opvattingen.
In de geschiedenislessen en lessen Leefstijl komen de hoofdzaken over de geestelijke stromingen aan de orde. De leerlingen worden getracht
respect bij te brengen over verschillende opvattingen.
39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Voortdurend en vooral aan de hand van de natuurkundemethode Naut wordt de
leerling respect voor het milieu en de natuur bijgebracht.

5.10. Schoolresultaten
jaar
Schoolscore Eindtoets
2015-2016 540,7
2016-2017 535,6
2017-2018 534,8
2018-2019 536,4

We scoorden al deze jaren boven de ondergrens.

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2018, De Boogurt in Budel

5.11. Kwaliteitszorg

5.11. Kwaliteitszorg
Link naar toetskalender
Op de scholen wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd op sociaal emotioneel gebied en didactisch gebied.
In de groepen 1 – 2 worden binnen KIJK! deze twee gebieden beiden gescreend. Naar aanleiding van de resultaten wordt het plannend
aanbod bepaald. KIJK! is een observatie- en registratiesysteem op basis van ontwikkelingslijnen van leerlingen.
In de groepen 3 – 8 wordt de sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd met behulp van het programma ZIEN. ZIEN is een registratiesysteem
dat observaties analyseert op de gebieden van welbevinden en betrokkenheid. Het sociaal emotioneel functioneren van een leerling wordt in
beeld gebracht. Vanaf groep 5 vullen leerlingen hiervoor ook zelf een vragenlijst in. In de groepen 3 en 4 vult alleen de leerkracht de
vragenlijst in a.d.h.v. observaties. In alle groepen worden daarnaast met regelmaat kindgesprekken gehouden waarbij welbevinden,
betrokkenheid en leren leren centraal staan.
Op didactisch gebied wordt er gewerkt met methodes; er wordt gericht aan doelen gewerkt en deze worden afgesloten met een toets. De
methode toets wordt gebruikt om direct interventies in te kunnen zetten wanneer doelen niet behaald zijn.
Naast de methode toetsen maken de scholen gebruik van CITO toetsen in de groepen 3 t/m 8, 2x per jaar. De Cito-toetsen geven zicht op de
groei van de groep en de leerling op een breder gebied. De CITO toetsen die gebruikt worden, zijn:
- Technisch lezen: Drie minuten toets en AVI
- Spelling
- Begrijpend lezen/ begrijpend luisteren
- Rekenen en Wiskunde.
De ondersteuningsbehoe e van de leerlingen wordt in kaart gebracht in een Groepsoverzicht en deze worden besproken met ouders. De
gegevens van de groep worden 3x per jaar besproken in een groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner. Tijdens deze bespreking
worden de gegevens geanalyseerd en wordt een plannend aanbod bepaald. De leerkracht legt dit vast in een groepsplan. Indien er voor een
individuele leerling onvoldoende aansluiting is binnen het groepsaanbod, wordt de specifieke ondersteuningsbehoe e van deze leerling in
kaart gebracht tijdens een leerlingbespreking. Aan het einde van het schooljaar worden de groepen overgedragen aan de nieuwe leerkracht
en wisselen de huidige en de nieuwe leerkracht informatie uit in een gesprek. De ouders worden 3x per jaar geïnformeerd over de
ontwikkeling van hun kind middels een rapport/portfolio en een gesprek.

(welke systemen)?

5.12. Resultaten tevredenheidsonderzoek
In de bijlagen tre u de schoolrapportage van het tevredenheidsonderzoek 2019.
SKOzoK_-_OTO_2019_-_Bs....pdf
SKOzoK_-_LTO_2019_-_Bs....pdf

6. Beleidsplannen en protocollen
6.1. Meerjarenbeleidsplannen
Als praktische vertaling van het Koersplan van SKOzoK zijn er zes meerjarenbeleidsplannen gemaakt door verschillende domeinen: P&O,
Onderwijs, ICT, Communicatie, Financiën en Huisvesting.
Deze meerjarenbeleidsplannen vindt u hieronder.
Meerjarenbeleidsplan P&O 2019-2022
Meerjarenbeleidsplan_P....pdf
Meerjarenbeleidsplan Onderwijs 2019-2022
Meerjarenbeleidsplan_O....pdf
Meerjarenbeleidsplan ICT 2019-2022
Meerjarenbeleidsplan_I....pdf
Meerjarenbeleidsplan Communicatie
Meerjarenbeleidsplan_C....pdf
Meerjarenbeleidsplan Financiën
Meerjarenbeleidsplan_F....pdf
Meerjarenbeleidsplan Huisvesting
Meerjarenbeleidsplan_H....pdf
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6.2. Beleid meertalige leerlingen
Binnen onze SKOzoK-scholen stromen steeds meer leerlingen in voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is, zowel uit Europese als
niet-Europese landen. De diversiteit qua achtergrond van leerlingen neemt toe en volgens prognoses zal die komende jaren nog verder
groeien. Als stichting nemen we uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook deze leerlingen adequaat te bedienen.
De visie van Passend Onderwijs bij SKOzoK is kwalitatief goed onderwijs vooralle leerlingen. Mede vanuit dit gedachtegoed van Passend
Onderwijs en vanuit recente inzichten over dit onderwerp, streven we ernaar dat anderstalige leerlingen zoveel mogelijk een geïntegreerd
beredeneerd plannend onderwijsaanbod krijgen in de reguliere school die zij bezoeken. Daarbij zullen leerkrachten zich bewust moeten zijn
van de specifieke onderwijsbehoe en voor deze doelgroep en hun basisdidactiek hierop aan moeten kunnen passen. Een didactiek die
overigens de hele groep ten goede komt. Daarnaast is het van belang ook een geïntegreerd passend aanbod te realiseren op sociaal en
emotioneel gebied.
Voor de jongste leerlingen hebben we drie schakelklassen in onze regio’s (Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck) gerealiseerd. We ervaren
dat zij tegemoetkomen aan de behoe e om een specifiek taalaanbod te realiseren. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat ook leerlingen van
andere schoolbesturen deze voorziening bezoeken.
Momenteel wordt de eerste opvang aan nieuwkomers gerealiseerd door een klein aantal scholen, gehuisvest net buiten ons voedingsgebied,
namelijk in Eindhoven en Hapert.
Indien ouders met een anderstalige achtergrond (nieuwkomers) contact zoeken met één van onze scholen, verwijst de directeur hen door
naar bovengenoemde scholen. Leerlingen worden op deze scholen in speciale taalklassen gedurende een korte periode “ondergedompeld” in
een taalbad, wat hen voldoende zou moeten toerusten om door te stromen naar de reguliere basisscholen. We zien wel dat de specifieke
onderwijsbehoe en van deze kinderen nog te vaak het niveau van de basisondersteuning overstijgt.
Op deze manieren realiseren wij een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod:
1. Het is van belang dat leerkrachten, kwaliteitsondersteuners en directeuren toegerust zijn met achtergrondkennis en vaardigheden om op
zowel didactisch, sociaal-emotioneel gebied en ten aanzien van culturele diversiteit goed te kunnen anticiperen op wat deze leerlingen in
hun groep/school van hen vragen. Daartoe is veiligheid en inlevingsvermogen voorwaardelijk, naast het wendbaar maken en inzetten van die
verworven kennis;
2. Onderwijs aan anderstaligen valt onder de basisondersteuning. Daar we deze doelgroep op dit moment nog niet altijd voldoende op
kunnen vangen, zijn er vanuit Passend Onderwijs verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Ons streven is echter wel dat op termijn
de scholen zelf in staat zijn de anderstalige leerling te ondersteunen vanuit de basisondersteuning;
3. Om te komen tot een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod - op die scholen waarbinnen een substantieel aantal kinderen
in de groepen 3 t/m 8 anderstalig is - is het realiseren van (een vorm van) een schakelklas een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid om
deze doelgroep te ondersteunen, kan zijn door binnen de school te werken met een ‘taal-expert’ op dit terrein. De mogelijkheden dienen we
de komende periode verder te verkennen en eventueel verder uit te werken;
4. Met name in het taalonderwijs en alle daaraan gerelateerde aspecten, denk aan de rekentaal, overige vakken en begeleiding in algemene
zin, zal er vanuit een interactieve manier van werken bewust gehandeld moeten worden om deze leerlingen te gaan laten integreren: dit
betekent dat er kennis moet zijn over hoe de overdracht van talige aspecten dient plaats te vinden. In onze organisatie hebben we al
gerealiseerd dat hierbij ondersteuning kan worden geboden door op dit moment een drietal gespecialiseerde Leerkrachtondersteuners (LO);
5. Toetsing aan het inspectiekader voor NT-2 onderwijs;
6. Het is van belang met alle belanghebbende derden zoals gemeentes, vluchtelingenwerk en scholen buiten de stichting, goede contacten
aan te gaan en te onderhouden;
7. Om de scholen binnen SKOzoK te faciliteren en doelgericht te handelen, vraagt dit om specifieke en ervaringsgerichte coördinatie,
aangestuurd vanuit Team Passend Onderwijs.
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In onze stichting en op onze school gebruiken we gegevens van leerlingen en medewerkers. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. In ons
privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone
persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals
bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het schoolbestuur (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de
bescherming van de privacy van leerlingen en medewerkers en hee daarom het privacyreglement vastgesteld voor de gehele organisatie.
Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt
nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor
gegevensverwerking:
- Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
- Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG
genoemde grond (grondslag);
- Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt
(dataminimalisatie);
- Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de
gegevens).
Het privacyreglement is gebaseerd op bovenstaande principes. Het bestuur van SKOzoK zorgt, in samenspraak met de functionaris voor
gegevensbescherming (FG), ervoor dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers wordt omgegaan, en legt
verantwoording af over het gevoerde privacybeleid aan de betre ende medezeggenschapsorganen en aan de Raad van Toezicht.
Privacyreglement_SKOzo....pdf

6.4. Sponsorgelden
Het komt voor dat ouders of leerlingen zich inspannen om een bepaald project te realiseren voor, op of namens school. Mocht dit
voorkomen, dan is de afspraak dat de sponsorgelden opgehaald worden voor een vooraf vastgesteld doel dat met de ouders is
gecommuniceerd en dat het opgehaald bedrag ook daadwerkelijk besteed wordt aan dit doel.

