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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 

Beisterveld 
 
Basisschool Beisterveld 
Basisschool Beisterveld is een van de twee katholieke basisscholen op het Hof in Bergeijk.  
De school ligt in een landelijke omgeving op de grens van de wijk “De Beistervelden” en het 
buurtschap de Hooge Berkt en telt ongeveer 230 leerlingen.De school is behalve via de openbare 
weg en een ruime parkeerplaats, ook rechtstreeks over een voetpad vanuit de wijk gemakkelijk 
bereikbaar. 
 
Het schoolgebouw 
Het schoolgebouw (laagbouw) is eind 1974 in gebruik genomen.  
In het schooljaar 2005/2006 heeft er een ingrijpende 1e fase verbouwing plaats gevonden waardoor 
het gebouw voldoet aan de kwaliteitseisen van vandaag. 

  
We beschikken over een goed ingericht gebouw dat ook berekend is op de wensen die onze 
onderwijskundige ontwikkelingen met zich meebrengen. 
Vele functionele ruimtes staan tot onze beschikking  
De voormalige binnentuin is in deze fase geheel overdekt waardoor er letterlijk en figuurlijk “ruimte” is 
gecreëerd voor elkaar. 
Het oude kleutergedeelte en de toiletgroepen zijn in fase 2, in 2011 opgeknapt.  

 
In de grote ruime aula worden allerlei gemeenschappelijk activiteiten uitgevoerd zoals vieringen, 
ouderbijeenkomsten, muziek- en toneelvoorstellingen en de tussenschoolse opvang.  
 
De ruimte is verder beschikbaar als werkplek voor individuele leerlingen b.v. om aan de computer te 
werken, maar ook voor allerlei groepen kinderen in wisselende samenstelling om samen te werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De speelplaatsen 

Op onze school hebben we twee grote, gescheiden speelplaatsen: één voor de kleutergroepen en 

één voor de midden- en bovenbouwgroepen.  

De speelplaats voor de kleuters heeft een grote zandbak, een speel- en een klimtoestel en enkele 

losse picknickbanken. Ook is er een aparte berging voor zandbak- en speelspullen en het rijdend 

materieel. De speelplaats voor de groepen 3 tot en met 8 is naar eigen ideeën van de kinderen, en 

mede door de enthousiaste hulp van de ouders van het “klussenteam”, ingericht. We vinden hier een 

voetbalveldje met doelen, een basketbalveld met twee doelpalen, een groot klim- en speeltoestel, 

duikelrekken en onder de bomen enkele zitbankjes. 

Al onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Op deze speelplaats staat ook de 

overdekte fietsenstalling.  

 

2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
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Wat staat er in het strategisch beleidsplan?  

Hoe bewaakt het bestuur de gewenste kwaliteit op onze school?  
 

2.1. Missie en visie 
Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Onze 
koers, de missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers. 
 
Missie  
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig 
dat zij zich optimaal ontwikkelen.  
 
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 huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 
professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 
verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 
ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo 
goed mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.  
 
 

2.2 Het bepalen van onze strategie 
Enerzijds leiden zowel de krimp van het aantal leerlingen in onze regio als de steeds 
wijzigende verwachtingen van de maatschappij (ouders en politiek) tot de noodzaak van 
meer flexibiliteit van onze organisatie. Anderzijds zal de kennis en kunde van nu 
onvoldoende zijn voor de toekomst. De technologische vernieuwingen volgen elkaar immers 
snel op en de informatie-overload vraagt voortdurend om filteren en prioriteren, een 
andere manier van kennis opnemen en verwerken. Deze ontwikkelingen vormen het 
fundament voor de strategische keuzes die wij hebben gemaakt op het gebied van het 
leren, het organiseren en van wat wij verwachten van ons personeel. Deze keuzes hebben 
we beschreven in het strategische plan van SKOzoK voor de periode 2014-2018: het 
Koersplan.  
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2.3  Onze focuspunten voor 2014-2018 

1. Excellent in leren leren 
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor 
het bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld niveau). 
Daarnaast is het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te bereiden op de 
snel en steeds veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, stimuleren we bij kinderen 
de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over 
hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit “leren leren”. 
Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en het 
“leren leren”. Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie ontwikkelingsgebieden. 
Voor ieder ontwikkelingsgebied zijn of worden doorgaande leerlijnen uitgewerkt. Op de 
scholen worden verschillende accenten gelegd, die leiden tot een lokale inkleuring. 

 
2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap 
Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te 
bevorderen, zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs verder 
verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de belangrijkste 
succesfactor. De ontwikkeling van ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen door verdere 
professionalisering van de leerkrachten. Een lerende en onderzoekende attitude van onze 
collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie van een succesvolle 
leergemeenschap. We willen de professionalisering met name in de praktijk laten 
plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en van elkaar leren. Op die manier maken we 
de transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze school” naar “wij en onze organisatie”. 
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van buiten, om nog meer 
rendement te behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel belangrijk. Samen vormen we de 
leergemeenschap. 
 
3. Slimmer organiseren 
 
Leeromgeving 
Wij willen leerkrachten en kinderen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces 
ondersteunt. Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, met 
veel aandacht voor reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen 
versterken de innovatie-mogelijkheden bij het organiseren van het leren. De omgeving 
hoeft zich niet te beperken tot een (school)gebouw, maar zegt meer over de wijze waarop 
het leren is georganiseerd. Deze is “leergericht” in plaats van “leerkrachtgericht”:  
De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het leren en 
het begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de 
leerdoelen, de opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De ruimtes 
waarin wordt gewerkt, bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om te doen.  
Er zijn plekken voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting. Centraal in de 
organisatie van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen. Deze 
leerlijnen gaan uit van kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan. De 
leerlijnen bevatten mijlpalen, leertaken en toetsen. 
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Kleine scholen 
Onze scholen worden gemiddeld door steeds minder kinderen bezocht. Dit vereist 
flexibiliteit in de organisatie van het leren, zowel in de groep als in de school. Wij willen de 
werkende principes bij onze huidige kleine scholen nader onderzoeken en uitbouwen, om zo 
"tight fit" mogelijk en met goede kwaliteit onze doelgroep te kunnen blijven bedienen. 
In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Logischerwijs is niet op iedere school 
dezelfde expertise beschikbaar. Via het opbouwen van netwerken willen we specialismen 
binnen onze organisatie zoveel mogelijk benutten, zodat we als de situatie daar om vraagt, 
elkaar snel kunnen helpen. De leeromgeving kan nog krachtiger worden, door meer samen 
te werken met ouders, vrijwilligers en lokale voorzieningen. Ook stimuleren we het 
experimenteren met bijvoorbeeld thuisleren of school doorbrekend werken. Dat kan de 
onderwijskwaliteit op een school met krimpende leerlingenaantallen minder kwetsbaar 
maken. 
Voor deze focuspunten worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een 
jaarplan van de organisatie: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel. Bij het bepalen van 
deze doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete invulling 
op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis waarmee onze scholen 
hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale aansluiting tussen de 
strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 verschillende scholen. 

 

2.4 Kwaliteitsbewaking 
SKOzoK kent een hoog ambitieniveau en streeft goede leeropbrengsten, in de breedste zin 
van het woord, na. Op organisatieniveau werken we met een planning en control cyclus, 
waar onder andere over de leeropbrengsten, de voortgang van het realiseren van de 
focuspunten uit het Koersplan, alsook specifieke ambities van de scholen wordt 
gerapporteerd en waar indien nodig wordt bijgestuurd. 
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3. ONS SCHOOLCONCEPT  
 
 
Onze missie -  waar staan we voor 
Ontwikkelingen en veranderingen in het 
onderwijs volgen elkaar in snel tempo op. 
Als team volgen wij deze nauwgezet en springen daar tijdig op in. 
Als team hebben we onlangs geconstateerd dat we onze visie en missie: “waar we voor 
staan en waar we voor gaan” in het huidige schoolontwikkelingsplan van de afgelopen 
periode vaak wat te veel in algemene zin hebben geformuleerd. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar 2015/2016 zal dan ook de eerste stap van het team 
bestaan uit het inventariseren en vervolgens expliciet en eenduidig  formuleren van onze 
visie en missie. Deze zullen wij vervolgens krachtig vertalen in kernwaarden. 
 
 
 
Wij proberen een sfeer te creëren die veilig, prettig en vertrouwd is. 
Hierdoor gaan kinderen met plezier naar school toe en zo komt elk kind tot zijn recht. 
Samenwerken van ouders, leerkrachten en kinderen aan de eigentijdse ontwikkelingen van 
de school vinden we belangrijk. 
Omdat we het belangrijk vinden dat uw kind graag naar school toe gaat, hebben we een 
aantal afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan. Naast het “leren” op school 
besteden we ook veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid en 
het leren omgaan met verantwoordelijkheid van de kinderen. We houden zoveel mogelijk 

rekening met de verschillen tussen kinderen en 
proberen het onderwijs hieraan aan te passen. 
Met ons logo, voorstellende een lange weg met 
aan weerszijden akkers en op de achtergrond de 
zon, verwijzen we niet alleen naar het ontstaan 
van de naam van de school “Beisterveld”, maar 
willen daarmee ook onze visie op het onderwijs 
aan onze leerlingen gestalte geven. De 
Beistervelden (Biesvelden) waren van vroeger 
uit, hoog en droog gelegen stukken grond waar 

mensen een veilig heenkomen vonden. 
Basisschool Beisterveld wil voor de kinderen een plaats zijn waar zij zich thuis voelen. Een 
belangrijke voorwaarde zodat zij zich onbelemmerd verder kunnen ontwikkelen op weg 
naar een zonnige toekomst. 
Kortom: 
“Beisterveld” de school waar leerlingen en 
leerkrachten in samenwerking en afstemming met 
ouders, met elkaar op een planmatige manier, volop 
kansen krijgen hun talenten te ontdekken, tot 
ontplooiing te brengen en te benutten”. 
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Onze visie  - Waar gaan we voor:  
  
Aspecten van onze onderwijskundige visie    
Voor Basisschool Beisterveld zijn volgende aspecten van wezenlijk belang bij onze visie op 
het onderwijs aan onze leerlingen, de omgang als leerkrachten met elkaar en de kinderen, 
de ouders en alle betrokkenen instanties bij onze school: 
 

 Uitdagend onderwijs  

 Ontwikkelingsgericht leren 

 Samenwerken 

 Relatie, competentie en autonomie 

 Effectief leren 

 Communicatie 
 
Uitdagend onderwijs 
Met uitdagend onderwijs bedoelen wij dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zelf keuzes 
te maken. Naast basisstof is er voldoende ruimte waarin kinderen vanuit hun eigen inbreng 
en interesses hun leervragen kunnen stellen. Het nemen en krijgen van eigen 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in deze zijn van groot belang. Onze uitdaging 
zoeken wij ook in het creëren van een rijke en gevarieerde leeromgeving voor onze kinderen 
en leerkrachten. 
 
Ontwikkelingsgericht Leren /HGW 
Hierbinnen staan betrokkenheid, betekenis en bedoeling centraal. Ook de rol van de 
leerkracht is van wezenlijk belang. Aansluiten bij de behoeften en ontwikkeling van elk kind 
is een belangrijk uitgangspunt. Kinderen maken uit een zo breed mogelijk onderwijsaanbod, 
tot op bepaalde hoogte, zelf keuzes. Het spel is erg belangrijk: Het kind gaat van verkennen 
via experimenteren naar gericht spel ( leren). Kinderen krijgen alle kansen om initiatieven te 
nemen en plannen te maken, interactie, communicatie en sociale vaardigheden worden 
verder ontwikkeld. Spel en werken is niet los van elkaar te zien omdat spelen tot werken 
leidt en andersom. 
 
Samen Werken  - Het ontwikkelen van leergemeenschappen 
Op basisschool Beisterveld krijgen leerlingen en leerkrachten gelegenheid tot 
samenwerkend leren. Leren van en met elkaar staat bij ons hoog in het vaandel 
Vooral nu nog binnen de eigen groep maar ook al tussen groepen onderling proberen we 
regelmatig op verschillende manieren samen te werken. Samenwerking tussen leerlingen 
maar zeer zeker ook tussen onze leerkrachten onderling is belangrijk omdat we vinden dat 
we door samenwerking elkaar kunnen versterken. Leerkrachten professionaliseren zich door 
deelname aan (na)scholingstrajecten binnen de school, maar participeren ook vaak in één of 
meerdere leernetwerken op basis van eigen leervragen. Deze leernetwerken kunnen zowel 
intern op school ontstaan maar ook  in groter, regionaal verband ( Professionalisering van 
de leerkrachten) 
 
Relatie, Competentie en Autonomie 
Op Beisterveld willen we veel investeren in een fijne sfeer en een goed pedagogisch klimaat.  
Wij vinden dit een van de belangrijkste voorwaarden waaraan we moeten voldoen om te 
komen tot een school waarbinnen kinderen, leerkrachten en ouders zich ”thuis” voelen. Een 
goede relatie tussen leerlingen onderling, met leerkrachten binnen het team en met ouders, 
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is voor ons de basis om een goede sfeer / pedagogisch klimaat te scheppen waarbinnen 
iedereen zich veilig voelt.  
Veiligheid van waaruit eenieder zich onbelemmerd kan ontwikkelen. Daarvoor is het nodig 
dat we met elkaar regels afspreken en dat we er ook op toezien dat we ze naleven. 
Respect en zorg hebben voor elkaar, omgaan met en het accepteren van verschillen bij 
elkaar en waardering versterken de competentie en autonomie van ons allen. Je competent 
en autonoom voelen geeft je zelf en anderen in je omgeving een geweldig positieve 
stimulans en werkt inspirerend! 
Het houden van ouder – en leerlinggesprekken vinden we dan ook zeer belangrijk. Onlangs 
zijn we gestart met oudervertelgesprekken. Aan het begin van het schooljaar nodigen we 
ouders uit om te komen vertellen over hun kind. De eerste ervaringen / uitkomsten zijn zeer 
positief en we zullen ook de komende jaren in een bepaalde frequentie deze voor ons zo 
belangrijke informatiebron vast blijven houden.  
 
Effectief leren 
We proberen ons onderwijs zodanig in te richten dat het leidt tot effectief leren / onderwijs. 
Effectief onderwijs draait om een aantal kernbetekenissen: 

 structuur,  

 betrokkenheid  

 erbij horen. 
 

Met een goede structuur bedoelen we niet alleen een goede organisatie in de zin van “alles 
op orde” hebben maar zeer zeker ook de gerichtheid van deze organisatie “om vooruit te 
komen, op leren”.  
De onderwijsorganisatie wordt gekenmerkt door concentratie van denken en doen. 
Zelfreflectie van leerlingen en leerkrachten en het (leren) evalueren vinden wij belangrijk. 
Methodes volgen we niet slaafs, maar we hanteren ze als kapstok waarbinnen we keuzes 
kunnen maken. Hiernaast zullen we ook vaak thematisch te werk gaan.  
Onze ontwikkeling in het werken met HGW, waarbij we steeds beter willen werken met een 
afgestemd aanbod voor onze leerlingen gaan we in de groepsplannen steeds meer uit van 
leerlijnen en referentiekaders. 
 
Betrokkenheid 
Onze onderwijsorganisatie en de interacties tussen leraren en leerlingen en leerlingen 
onderling gaan nauw samen en bepalen voor een groot gedeelte je kwaliteit. Deze kwaliteit 
kunnen we ook betrokkenheid noemen. 
 
Erbij horen:  
Leraren zijn erbij en houden alle leerlingen erbij. 
Effectief onderwijs wordt door mensen gemaakt; het gaat om de interactie tussen leerlingen 
onderling en tussen de leerkracht en leerling. 
 
Communicatie 
Wij willen graag een open en eerlijke communicatie met alle betrokkenen op school. Op 
diverse manieren communiceren en onderhouden wij (in-)directe contacten met onze 
ouders en instanties. 
In onze dagelijkse omgang met elkaar benaderen en communiceren wij op een 
professionele manier. Het belangrijkste kenmerk van ons professioneel gedrag is, dat wij 
elkaar te allen tijde kunnen aanspreken en zodoende open staan voor ons handelen als 
leerkracht. 



 9 

Gesprekken en andere vormen van communicatie die wij regelmatig hebben op onze school 
vinden plaats op diverse manieren: 
 
We zijn “op weg naar” 

Onderstaande transformaties en hoe ver we al op weg zijn geven dit goed aan: 

We zijn in ontwikkeling van : 

 

0% -     op weg naar  –     100% 
 

Instructeur         Begeleider, coach, mentor. 
 
Autonome leraar       Teamwerk. 
 
Alleen verantwoordelijk      Gedeelde verantw.heid. 
 
Mijn klas        Onze kinderen. 
 
Alleskunner        Teamteaching. 
 
Klassikaal        Klassendoorbrekend. 
 
Jaargroep        Kern- of basisgroep. 
 
Kennisoverdracht       Betekenisvol actief leren. 
 
Vaste leergroepen       Wisselende leergroepen. 
 
Alleen uit methode       Betekenisvol leren, 
leerlijnen. 
 
Klaslokalen        Leer- en werkplekken. 
 
Computer om te oefenen      Computer / tablets als  
         leerbron en 

      communicatiemiddelen. 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
‘kwaliteitszorg’, ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘de leerlingenzorg’ aangegeven hoe 
basisschool Bs. Beisterveld hieraan voldoet. 
 

4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
- Welke meters heb je als school (organisatie) uitstaan? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op welke manieren meten wij nog meer? 

 Scholen Maak je Samen  - om de 2 jaar. (ouder-, leerling- en 
leerkrachttevredenheidspeiling) 

 RIE  - risico inventarisatie ter verbetering op diverse  beleidsterreinen 

 Voortgangsgesprekken schoolontwikkelingsplan met leerkrachten afgewisseld met 
directeuren en KO-ers in intervisiegroepen met SKOzoK CVB en coordinator KO 

 Oudervertelgesprekken bij aanvang schooljaar verstrekken ons extra informatie 
m.b.t. het welbevinden van de kinderen op onze school en kunnen als zodanig 
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gebruikt worden om het onderwijsaanbod bij de individuele leerlingbehoefte beter 
af te stemmen. 

 Gesprekkencyclus HGW: groepsbezoeken, -besprekingen en – overdracht 
gesprekken van leerkrachten met directeur en KO. 

 Gesprekkencyclus met leerkrachten: functionerings-, voortgangs-, POP- en 
beoordelingsgesprekken geven informatie en mogelijkheden om op onze school 
knelpunten op te sporen en stappen te ondernemen. 

 Naast LOVS toetsen geven ook de methodegebonden toetsen ons bruikbare input 

 Bespreking opbrengsten datamuur 2x per jaar n.a.v. toetskalender. 

 We meten ( en borgen) of acties n.a.v. bevindingen datamuur (b.v. meer aandacht 
voor automatiseren) voldoende opgeleverd hebben en bijstelling behoeven. 

 Recent aangepast inspectiekader zorgt ervoor dat de school na inspectiebezoek 
verder kan met adviezen op maat 
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4.2      De inhoud van ons onderwijs 

 Leermiddelen/methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 

Spelkaarten van combinatie 
functionaris. 
Groels lessen 

Vakleerkracht LO geeft een les 
de tweede les door de 
groepsleerkracht. 

Nederlandse taal Taalactief 
Nieuwsbegrip 
Leeslijn. 
Schatkist + online content. 

Extra aandacht voor 
woordenschat en spelling 
 

Rekenen en wiskunde Pluspunt 1 t/m 8 
Steeds meer content vanaf 
online. 

Extra aandacht voor 
automatiseren en 
memoriseren  

Engelse taal Sterrenwerk en Groove Me 
Blink 3 

 

Wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur waaronder biologie) 

Naut, Meander en Brandaan. 
Doeboek 3-4 
HBB en Koekeloere 
De Buitendienst 
De Grote Reis 

 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling (ZIEN) 

Zien en Kijk 
Rots en Water, Pesten Niet 
Doen, Krachtig van start. 
De Grote Reis 1-2 
SCL  
Bloe Vriendschap. 

Schoolafspraken binnen 
SKOzoK beleid. 

Leren leren Blits studievaardigheden. 
Werken met weektaak. 

 

Maatschappelijke 
verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting  

Boek staatsinrichting. 
Projectlessen: De derde kamer 

Kennis en kennisoverdracht 
van waarden en normen. In de 
lessen komen o.a. geestelijke 
stromingen, democratie, 
discriminatie, rechtspraak en 
verkiezingen aan bod. 

Geestelijke stromingen Reis van je leven. 
Bijbel, content van internet. 

 

Expressie-activiteiten Cultuur project Bergeijk. 
Crea eigen ideeën  
Muziek  
Art4you aanbod. 
Boek Eigenwijs.  
Ideeën van internet 

 

Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
gedrag in het verkeer  

Wijzer door het verkeer. 
Op Voeten en Fietsen. 
Jeugdverkeerskrant. 
Examenwijzer. Ideeën van 
internet. 

Binnen Bergeijk is een 
verkeerswerkgroep actief die 
veel delen en samen 
organiseren. BVL behaald en 
steeds behouden. 

Bevordering van gezond 
gedrag 

Op projectbasis afhankelijk van 
de geplande thema’s:  

 Alcohol , tabak en 
drugs,  

 Ik Eet het Beter 

 HBB 

Op weg naar het embleem 
Gezonde School. 
Samenwerking met GGD en 
oudervereniging. 
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Schoolveiligheid/welbevinden 
van de leerlingen 

Zie SEO  
Krachtig van Start. 

 

Bevordering actief burgerschap 
en sociale integratie, 
overgedragen 
kennis/kennismaking met de 
diversiteit van de samenleving 

Geïntegreerd onderdeel van 
ons onderwijs is. Het is 
ondergebracht in alle andere 
vakken: in de verschillende 
thema’s waarmee gewerkt 
wordt. Tijdens de 
kringactiviteiten wordt dit vaak 
besproken. Ook incidentele 
gesprekken tussen de 
leerkracht en leerlingen of 
tussen leerlingen onderling, 
vinden plaats.  
In alle klassen wordt gekeken 
naar SchoolTV. De kerndoelen 
betreffende het actief 
burgerschap worden hierin 
allemaal behandeld. Verder 
besteden we hieraan aandacht 
middels Samsam, het 
jeugdjournaal  (dagelijks) en tv 
weekjournaal. 
Deelname aan regionale 
projecten: alcohol- tabak en 
drugspreventie in de 
bovenbouw, De derde kamer 
etc. 
Jaarlijks een project met de 
opbrengst voor een goed doel. 
Dit onderwerp is ook verweven 
met de andere methoden 
 
Zie SEO 
Ideeën van internet 

Aandacht voor samenwerken, 
samen spelen, 
verantwoordelijk- heid geven 
en nemen, zelfstandigheid. 
Hierbij spelen reflectie en 
meningsvorming een rol. Het 
handelt om het omgaan met 
levensvragen, waarden en 
normen binnen onze 
maatschappij en wat je eigen 
positie daarin is. 
 
Sociale vaardigheden; Hoe ga 
je om met jezelf, met 
anderen, met de omgeving.  
 
School als oefenplaats; Je 
vindt de maatschappij in 
school terug. Binnen de school 
leren we (elkaar) hoe om te 
gaan met conflicten, wordt 
uitgelegd hoe Nederland is 
georganiseerd en wat 
democratie eigenlijk inhoudt. 
 
Gerichtheid op de 
buitenwereld; De school wil 
de leerlingen zo breed 
mogelijk voorbereiden. Dit 
vindt u terug in excursies en 
voorlichting door 
verschillende instanties over 
allerlei onderwerpen. 

 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden 
voldoet basisschool  Beisterveld aan de kerndoelen en wettelijke eisen, zoals verwoord in artikel 9 
van de Wet Primair Onderwijs. 
  



 14 

4.3      Wat hebben onze leerlingen nodig? 
 

Zorg op school 
Handelingsgericht werken 
In januari 2011 is gestart met Handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is een 
systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de 
basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan te 
geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken.  
De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning, 
instructie etc. heeft het nodig? Kenmerken van het kind worden vertaald naar onderwijsbehoeften. 
Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om 
bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.  
 
Opbrengstgericht werken 
 Onderzoek toont aan dat leerresultaten verbeteren als scholen daadwerkelijk opbrengstgericht 
gaan werken. Opbrengstgericht werken betekent dat integraal, systematisch en cyclisch gewerkt 
wordt aan het verhogen van de opbrengsten waarbij leerlingen centraal staan.  
Dat betekent dat leraren eigenaar zijn van het gebruik van leerresultaten als feedback op het 
aanbod, zichzelf, de groep en de leerling.  
Kenmerkend voor opbrengstgericht werken is:  

 Het werken vanuit hoge verwachtingen  
 Het stellen van doelen; op alle niveaus  
 Het specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en het onderwijsproces  
 Het meten en analyseren van opbrengsten: ‘Signaleren wij trends?’  
 Het gericht reflecteren op het onderwijsproces  
 Het bijstellen van de instructie, het programma en soms de doelen.  

 
Groepsplannen 
Op groepsniveau wordt ook cyclisch gewerkt aan de verbetering van de resultaten van de 
leerlingen. De cyclus voor opbrengstgericht werken op groepsniveau is gebaseerd op de cyclus 
handelingsgericht werken (1-Zorgroute, Clijsen, 2007). Voor elke groep is het werken met de 
groepsplannen hetzelfde in opbouw. 
  
• Verzamelen van leerlinggegevens in een groepsoverzicht 
• Overnemen van de drie instructiegroepen uit de datamuur: verkort, basis, verlengd 
• Formuleren van doelen voor de komende periode 
• Formuleren van de inhoud, het aanbod 
• Formuleren van instructie en de methodiek  
• Formuleren van organisatie 
• Formuleren van de wijze van evalueren 
• Uitvoeren van het groepsplan en verzamelen van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen  
• Analyse en verklaring van de gegevens 
• Checken of de interventies uit de afgelopen groepsplanperiode het gewenst effect hebben gehad.  
ZIEN 
Voorwaarde voor een goed functioneren is een veilige en vertrouwde omgeving. Om die te creëren 
is de Sociaal Emotionele Ontwikkeling heel belangrijk. Met behulp van het programma ZIEN! wordt 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 3-8 in kaart gebracht.  
 
KIJK 
Om de ontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2 goed te kunnen observeren en volgen, gebruiken 
we het observatie-registratie instrument KIJK. Dit kleuter volgsysteem richt zich op meerdere 
ontwikkelingslijnen waarmee we streven naar een compleet beeld van de ontwikkeling.  
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Groepsbesprekingen en Groepsbezoeken 
Om de leerkracht te ondersteunen bij de cyclus van  opbrengst-, en handelingsgericht werken 
worden er drie keer per schooljaar Groepsbesprekingen en Groepsbezoeken gepland door de 
kwaliteitsondersteuner. Het doel van de Groepsbesprekingen is om te komen tot een volledig 
overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de groep als geheel.  
In de groepsbespreking worden consequenties voor het handelen van de leerkracht en de werkwijze 
in de groep voor de komende periode besproken. Welke interventies zijn noodzakelijk of gewenst? 
Hoe kunnen de leerlingen geclusterd worden? Wat zijn de instructiebehoeften van leerlingen? 
Welke leerlingen hebben specifieke aandacht nodig? Formuleren van noodzakelijke of gewenste 
aanpassingen in de pedagogische ondersteuning van een kind.  
De cyclus wordt op groepsniveau wordt in een schooljaar 3 keer doorlopen.  
 
Eigen leerlijn (ontwikkelingsperspectief) 
Er zijn leerlingen die het aanbod tot en met groep 8 niet volledig aangeboden kunnen krijgen 
vanwege cognitieve en/of sociaal-emotionele belemmeringen. Uitgaande van het principe van 
convergente differentiatie, willen we zo veel mogelijk voorkomen dat leerlingen een eigen leerweg 
volgen. Een richtlijn hiervoor is dat tot en met groep 5 voor het lezen geen eigen leerweg gevolgd 
wordt. Een leerling wordt niet losgekoppeld van de groep (het groepsplan) want de leerling mist dan 
de instructie van de leerkracht, de kern van het onderwijs.  
De aanname is dat ook zorgleerlingen de gestelde doelen kunnen bereiken als wordt voldaan aan 
twee voorwaarden: instructie en tijd. Na evaluatie van het groepsplan, kan echter blijken dat een 
leerling toch niet de verwachte vaardigheidsscore heeft behaald. Deze leerling is geen 
onderpresteerder, de prestaties van deze leerling zijn conform zijn cognitieve mogelijkheden.  
 
Passend onderwijs 
PO De Kempen 30-09 is een samenwerkingsverband in oprichting zoals bedoeld in de wet op het 
Passend Onderwijs. In dit samenwerkingsverband werken  de schoolbesturen voor basisonderwijs in 
de gemeenten Bergeijk, Bladel, Craenendonck, Eersel, Heeze-Leende. Oirschot, Reusel- de Mierden, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre samen met de scholen voor speciaal onderwijs in de regio 
behorend tot cluster 3 en 4 ( LZ, ZML, Mytyl en gedragsproblemen). Deze samenwerking moet er toe 
leiden dat vanaf augustus 2014 het samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passend 
onderwijsaanbod kan verzorgen.  
 
Ondersteuning 
Wanneer de begeleiding op school niet toereikend is, wordt in overleg met de ouders andere 
expertise ingeschakeld. In dat geval kan er een beroep worden gedaan op het 
samenwerkingsverband. Centraal staat de vraag wat het beste antwoord is op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dat kan zijn het bieden van extra hulp voor de leerling of 
bijvoorbeeld het ondersteunen van de groepsleerkracht bij het realiseren van een goede 
onderwijsleersituatie (lichte ondersteuning) of het toekennen van gelden om een handelingsgericht 
arrangement te organiseren. Hiermee wordt de school in staat gesteld om extra ondersteuning aan 
te trekken (in geld of in expertise) om een goed antwoord te kunnen geven op een 
ondersteuningsbehoefte(n) van een kind. Deze ondersteuning is altijd tijdelijk van aard.  

Er wordt binnen extra ondersteuning onderscheid gemaakt tussen Lichte en Zware 
Ondersteuning. 

Lichte Ondersteuning 

 Lichte en preventieve ondersteuning 

 Georganiseerd door SKOzoK 

 Toegekend door de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK 

 In veel gevallen wordt een Lichte Ondersteuner ingezet. Dit is een SKOzoK-collega 
met specifieke expertise die leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van 
Passend Onderwijs voor een leerling of groep met complexe onderwijsbehoeften. 
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Zware Ondersteuning 

 Een arrangement op de basisschool of een plaatsing op een S(B)O? 

 Georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO De Kempen 

 Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen 

Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd 
door de basisschool. 
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE 

SCHOOL 

 

Leerkrachtvaardigheden, leiderschap, samenwerking, focus op resultaten 

Leerkrachtvaardigheden  
In de afgelopen periode van het vorig schoolplan was er bij het team de sterke noodzaak,  
gezien de samenstelling en ontwikkeling van een aantal groepen op onze school, om een 
extra investering te doen in  sociaal emotionele structuur/vaardigheden van genoemde 
groepen. Zo werd er groepsambulante begeleiding voor meerdere jaren in een aantal 
groepen opgestart. School breed is na een uitgebreid invoeringsjaar “Krachtig van start”, nu 
geborgd en wordt jaarlijks bij aanvang van het schooljaar ingezet ter realisering van een 
positief leer- en werklimaat. Ook werden projecten uitgevoerd zoals, Rots en water, 
Meidenvenijn en Sta sterk training. 
 
Wisselende eind- en tussenopbrengsten maken er ons op attent dat we naast aandacht en 
vasthouden van het bovenstaande onze focus voor komende 4 jaar meer moeten gaan 
richten op deze opbrengsten. 
 
Uit verdere analyses blijkt dat het ontwikkelen van  leerkrachtvaardigheden, m.b.t. gebruik 
van instructievormen en –modellen, het tempo van de les,  maar ook zeker het meer 
initiatief laten uitgaan van de lln. zelf en het verantwoordelijk zijn voor het eigen leren van 
leerlingen, nodig zijn. 
 
Wederzijds vertrouwen geldt als basis om te werken aan jezelf en de kinderen. We hebben 
hoge verwachtingen van al onze lln. 
 
Ook het afstemmen van de onderwijsbehoeften van de lln. in de groepsplannen aan de 
hand van referentiedoelen en leerlijnen is een verder te ontwikkelen vaardigheid. 
 
Willen we de kernpunten uit bovenstaande analyse voortvarend aanpakken zijn we als team 
tot de conclusie gekomen dat we onze geformuleerde missie en visie van een te algemene 
aard is. We gaan daarom meteen van start met een missie /visie traject. 
 
Doelen: 

 Eigenaarschap van iedereen – individueel commitment uitspreken 

 Eenduidigheid – we spreken dezelfde taal 

 Kernachtig formuleren en uitwerken van onze kernwaarden 

 Binnen kaders SKOzoK koersplan 
 
 
Wij zien veel mogelijkheden en kansen door sterk in te zetten op SCL 
Leerkracht- en leerlingvaardigheden willen we op deze manier tot ontwikkeling brengen 
waarbij ook het aanleren en toepassen van routines behoort. 
 
In onderstaande tekst geven wij uitleg over  hoe wij  SCL als vliegwiel voor bredere 
ontwikkelingen zien en wat het kan betekenen in de verdere ontwikkeling van ons 
onderwijskundig handelen. 
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Ter voorbereiding van onze leerlingen op een volwaardige plaats 
in de samenleving van de 21e eeuw gaat  de taak van de school 
verder dan alleen het aanleren van cognitieve vaardigheden. 
Het is van groot maatschappelijk belang dat onze leerlingen 
beschikken over hedendaagse vaardigheden en dat ze routines 
ontwikkelen die een grote rol spelen in samenwerken en samen 
leren. 
 
 

Coöperatief leren gaat uit van op samenwerking gerichte activiteiten en prestaties. 
Door de invoering van SCL zien wij kansen om zowel bij lln. als leerkrachten deze 
vaardigheden en daarbij horende routines te ontwikkelen. 
 
Vaardigheden 
Vaardigheden onafhankelijk 

 Initiatiefrijk 

 Verantwoordelijk 

 Zelf leidend 

 Persoonlijke effectiviteit 
Vaardigheden met wederzijdse afhankelijkheid 

 Problemen oplossen 

 Creativiteit 

 Communiceren 

 Samenwerken 

 Kritisch denken 

 Multiculturele vaardigheden 
Vernieuwing  

 Betekenisvol werk 

 Emotionele stabiliteit 

 Flexibiliteit. 
 
Routines:     vaardigheden: 
 
Wees proactief     Initiatiefrijk, verantwoordelijkheid, zelfleidend 
 
Begin met het einddoel in gedachten  Verantwoordelijkheid, zelfleidend 
 
Belangrijke zaken eerst   Persoonlijke effectiviteit    
 
Denk win- win     Probleem oplossen 
 
Eerst begrijpen – dan begrepen worden Creativiteit, communiceren 
 
Creëer synergie  Samenwerken, kritisch denken, multiculturele 

vaardigheden 
Houdt de zaak scherp  
(lichaam, geest, hart en ziel)  Betekenisvol werk, emotionele stabiliteit en 

flexibiliteit 
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Door de klas- en teambouwers van coöperatief leren verbetert het pedagogisch klimaat in 
de groep en door de structuren en routines van coöperatief leren heeft de leerkracht een 
kader om zijn klassenmanagement aan op te hangen (denk aan teams, taakverdeling, 
materiaal uitdelen, hulp vragen). De leerkracht heeft de gelegenheid om een apart groepje 
te begeleiden door de structuren van coöperatief leren.  
De leerkracht kan tijdens coöperatief leren de verschillende groepjes observeren en kan 
daardoor na afloop niet alleen het product van het groepswerk bespreken, maar ook het 
groepsproces met de leerlingen (denk aan samenwerkingsvaardigheden, omgangsvormen, 
naleven van afspraken, etc.). 
SCL biedt de gelegenheid voor  leerlingen samen met de leerkrachten om  waarden en 
normen te beschrijven, gezamenlijke regels en afspraken op te stellen en na te leven. 
 

Leiderschap, samenwerking en focus op resultaten. 
 
De managementstructuur op Bs. Beisterveld wordt in onderstaand organigram 
weergegeven. De clusterdirecteur (Bs. Beisterveld en Bs. St. Bernardus ) geeft leiding en 
verantwoording en wordt hierin bijgestaan door de Kwaliteitsondersteuner (KO) die 
medeverantwoordelijkheid draagt t.a.v. de zorg voor onze leerlingen. De 
directieondersteuner (DO) heeft een faciliterende en ondersteunende rol naar 
clusterdirecteur en KO-er en voert vastgestelde taken uit.  
De directeur maakt momenteel een ontwikkeling door in zijn veranderende rol van één 
schooldirecteur naar clusterdirecteur en daarmee ook de noodzaak tot het bijstellen van zijn 
leiderschapsstijl. 
 

 
 
Het leiderschap op Bs. Beisterveld is sterk gericht op het verbeteren van de leerling 
resultaten, van de instructie en van het leren van de leerlingen. Kwaliteit van het onderwijs 
wordt vooral bepaald door het handelen van de leerkracht en het leren van het kind in de 
groep. Leiderschap kenmerkt zich in het beïnvloeden van de voortgaande interactie tussen 
onderwijzen door de leerkracht en het leren door de leerling met betere leerresultaten als 
doel. 
Op onze weg naar een steeds beter lerende en professionele organisatie die we willen zijn 
zal het leiderschap van de clusterdirecteur /management zich kenmerken door 
onderstaande acties: 
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 De clusterdirecteur legt jaarlijks in de gesprekkencyclus met het CVB, 
verantwoording af. 

 Een heldere visie en het stellen van ambitieuze doelen 

 Volgt en evalueert de vooruitgang planmatig samen met KO en DO 

 Zorgt ervoor dat leerkrachten hun werk goed kunnen doen, biedt rust en structuur. 

 Bewaakt samen met de KO de samenhang en kwaliteit - bewaakt de kwaliteit, niet 
alleen van de leerresultaten maar ook van het onderwijsleerproces 

 Geeft sturing (kaders) en stelt prioriteiten 

 Clusterdirecteur, KO en DO zorgen voor naleving en borging van onderwijskundige 
afspraken 

 Voorwaarden scheppen voor een professionele cultuur die zich kenmerkt door 
transparantie, veiligheid, autonomie, duidelijke kaders, dynamiek en de wil om 
samen te werken 

 Stimuleert de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap. 

 Betrokkenheid bij de primaire taak van de medewerkers: door o.a. samen met de KO 
–er regelmatig groepsbezoeken, - besprekingen en evaluatiegesprekken 

 Blijvende ontwikkeling door eigen bij- of nascholing 

 Kennis van nieuwe ontwikkelingen 

 Denken in mogelijkheden en kansen 

 Toekomstgericht; Verbindend naar partners om te komen tot een dekkend 
onderwijssysteem voor elk kind 
 

Speerpunten / doelen 2015 – 2019 

Speerpunt Doelen  

Visie- en missie traject Doel 1  
Kernachtig formuleren en uitwerken van onze 
kernwaarden 
Doel 2 

Eenduidigheid creëren– we spreken dezelfde taal 
Doel 3.  
Eigenaarschap van iedereen – individueel 
commitment uitspreken 
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Speerpunt Doelen  

Invoering en verder 
ontwikkelen van SCL 

Doel 1 
Leerkrachten bereiden hun didactisch repertoire uit 
door het gebruik van de verschillende werkvormen van 
SCL  en leren hierdoor  o.a. om gedifferentieerde 
instructies te geven. 
Doel 2 
Door het toepassen van SCL  leren lln. niet alleen vanuit 
de interactie met de leerkracht maar ook van de 
interactie met elkaar. 

Doel 3.  
Leerlingen worden door SCL uitgedaagd om zelf meer  
initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen 
samen op te lossen. De rol van de leerkracht verandert 
van leidinggeven naar een steeds meer  begeleidende 
rol op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en 
vertrouwen.  

 

 

 

Speerpunt Doelen  

Leren leren Doel 1 
Leerlijn leren leren:   
N.a.v. acties SKOzoK werkgroep “Leren leren” zijn we 
betrokken bij de concretisering van de leerlijn Leren 
leren binnen onze organisatie. 

 

 

 

Speerpunt Doelen  

HGW Doel 1 
Leerkrachten werken planmatig aan de leerdoelen voor 
3 verschillende niveaus in de groep uitgaande van 
leerlijnen en referentiedoelen 
Doel 2 
De leerdoelen voor de 3 verschillende niveaus zijn  
verwerkt in het groepsplan. 

 

 

 

Speerpunt Doelen  

Pedagogisch klimaat Doel 1 
Leerkrachten werken planmatig aan pedagogisch 
klimaat. 
Doel 2. 
ZIEN en KIJK zijn geïmplementeerd 
 

 

 

 

Speerpunt Doelen  

Techniek en Ik Doel 1 
3 Leerkrachten gaan eerste tranche “techniek en 
ik” lessen volgen op Fontys om ervaring op te doen 
als voorloper op invoering techniek PO 2019 
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Speerpunt Doelen  

Kurzweil Doel 1 
Leerkrachten zetten planmatig het programma Kurzweil 
in voor dyslectische leerlingen 
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6. LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN 
Meerjarenplan 2015-2019 

I = informatief 
O = organisatie 
IM = implementatie 
B = Borging 
Co & bew. = coördinatie en bewaking 
 

Onderwerpen Doelen I O IM B Co & 
bew. 

Activiteiten  en 
actiepunten     

Focuspunt  
Visie- en missie 
traject 
 

Kernachtig 
formuleren en 
uitwerken van 
onze 
kernwaarden 
 

Eenduidigheid 
creëren– we 
spreken 
dezelfde taal 
 
Eigenaarschap 
van iedereen – 
individueel 
commitment 
uitspreken 
 

15/16 
 

 

 
 

15/16 
 

15/16 
 

15/17 
 

15/19 Zie 
schoolontwikkelingsplan 

Focuspunt 2 
SCL 
 
 
 
 
 
 

Leerkrachten 
werken met 
didaktische 
principes van SCL 
 
Leerlingen leren 
van en met 
elkaar 
 
Leerlingen leren 
meer zelf 
initiatief te 
tonen en verant-
woordelijkheid 
te dragen voor 
eigen leerproces 
 
Rol van 
leerkracht 
verandert van 
leidinggevend 
naar coachend. 

15/16 
 
 
 
 
 
15/16 
 
 
 
15/16 
 
 
 
 
 
 
 
15/16 

16/17 
 
 
 
 
 
16/17 
 
 
 
16/17 
 
 
 
 
 
 
 
16/17 

16/17 
17/18 
 
 
 
 
16/17 
17/18 
 
 
16/17 
17/18 
 
 
 
 
 
 
16/17 
17/18 

18/19 
 
 
 
 
 
18/19 
 
 
 
18/19 
 
 
 
 
 
 
 
18/19 

19/20 
 
 
 
 
 
19/20 
 
 
 
19/20 
 
 
 
 
 
 
 
19/20 

Zie 
schoolontwikkelingsplan 
 
 
 
 
Zie 
schoolontwikkelingsplan 
 
 
Zie 
schoolontwikkelingsplan 
 
 
 
 
 
 
Zie 
schoolontwikkelingsplan 
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Focuspunt 3 
Leren leren 
 

Leerkrachten 
zetten In 
leerlijnen in die 
ontwikkelt 
worden door 
werkgroep 
“Leren Leren” 
van SKOzoK 

15/16 16/17 16/17 
17/18 

18/19 19/20 Zie 
schoolontwikkelingsplan 

Focuspunt 4 
HGW 
 

HGW: Lkr. 
werken 
planmatig aan 
leerdoelen 
binnen  4 hoofd-
vakken en zijn 
bekend met  de 
leerlijnen en 
referentiedoelen 

…./15 15/16 16/17 
17/18 

18/19  Zie 
schoolontwikkelingsplan 

Focuspunt 5 
Pedagogisch 
klimaat 
 

Planmatig 
werken aan ped. 
klimaat (O.A. 
Krachtig van 
Start 

ZIEN en KIJK  

 15/16 
 
 
 
 
 
15/16 

16/17 
 
 
 
 
 
16/17 

17/19 
 
 
 
 
 
17/19 

15/19 
 
 
 
 
 
15/19 
 

Zie 
schoolontwikkelingsplan 

Focuspunt 6 
techniek 

3 Leerkrachten 
gaan eerste 
tranche 
“techniek en ik” 
lessen volgen op 
Fontys om 
ervaring op te 
doen als 
voorloper op 
invoering 
techniek PO 
2019  
 
 
 
 

15/17 17/18 18/19   Zie 
schoolontwikkelingsplan 

Focuspunt 7 
Netwerkleren 
school- en 
regionaal  
 

Uitwisseling en 
delen met elkaar 
in 
leernetwerken: 
 
Leerkrachten 
groeien intern 
op school samen 
naar de rol van 
begeleider van 
leerprocessen  
bij leerlingen. 
 

 
 
 
 
14/15 
 
 
 
 
 
 
14/15 

 
 
 
 
15/16 
16/17 
 
 
 
 
 
15/16 
16/17 

 
 
 
 
17/18 
18/19 

 
 
 
 
19/20 

 Zie 
schoolontwikkelingsplan 
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Leerkrachten 
zoeken en delen 
extern opgedane 
ervaringen in 
veranderende rol 
naar begeleiden 
van lln. 

Samenwerking  
scholen SKOzoK 
Bergeijk? 

 

 

GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL 

 Meerjarenplan, jaarplan  

 Jaarverslag (zelfevaluatie meerjarenplan), onderwijsleerproces e.d. 

 Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen school 2015-2019” 

 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 

 Beschrijving ouder- en leerlingpopulatie  

 Schoolondersteuningsprofiel  
 Scholingsplan (schoolspecifiek)  

GERELATEERDE DOCUMENTEN ORGANISATIE 

 Strategisch beleidsplan (Koersplan) 

 Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen SKOzoK 2014-2018” 

 Zorgplan (leerlingenzorg)  

 Gesprekscyclus   

 Veiligheidsplan  

 Procedure schorsen en verwijderen 

 

 


