Iedereen is een held in zijn eigen verhaal.
De kunst is om de verhalen bij elkaar te brengen.

Wil je kleine veranderingen, verander dan je gedrag,
Wil je grote veranderingen, verander dan je paradigma.
Covey (2005)

Inleiding
Maasbree had ooit twee scholen. Deze scholen zijn samengevoegd tot één katholieke school de
Violier (Stichting Kerobei). De Violier biedt momenteel onderwijs aan ongeveer 600 leerlingen.
Ruim 10 jaar is een ouderinitiatief groep bezig een openbare school in Maasbree te krijgen. De reden
hiervoor is dat zij vrijheid in keuze willen voor het onderwijs van hun kinderen.
Op 16 december 2015 heeft de staatssecretaris het plan van scholen van de raad van Peel en Maas
goedgekeurd. Stichting Kerobei heeft tegen dit besluit een beroep ingesteld.
Op 23 maart 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het geding tussen Stichting Kerobei en
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitkomst is dat alle betogen falen en het
beroep is hiermee ongegrond verklaard.  Dit houdt in dat Stichting Akkoord!-PO niets meer in de weg
stond om een nieuwe school te Maasbree te starten.
Kay (2010) geeft aan dat onderwijs geen gelijke pas houdt met de veranderingen in de wereld. De
wereld verandert sterker en sneller dan ooit eerder tevoren. Dit wordt met meerdere onderzoeken
bevestigd. Wagner (2008) stelt dat mensen steeds meer met het hoofd gaan werken dan met de
handen. In onze kenniseconomie is een leven lang leren essentieel door de snel veranderende aard
van informatie. Dit beeld wordt ondersteunt door Trilling en Fadel (2009). Zij geven aan dat scholen
deze snelle ontwikkelingen vaak niet bijhouden, waardoor veel leerlingen gebrek tonen aan
motivatie. Volgens Tilling en Fadel komt dat door de nieuwe wensen en verwachtingen die leerlingen
hebben door hun leven in de huidige (digitale) wereld.
Onderwijs moet daarom ondernemend en onderzoekend zijn en gebruik maken van de ruimte
binnen de gestelde kaders: wet en regelgeving en strategisch beleid Stichting Akkoord-PO! Het
recente eindadvies 2032 geeft richting aan de invulling van de kaders.
Het verhaal van de openbare basisschool is begonnen. Verhaal bedoeld als vertaling van het eigen
concept over een organisatie als levend lerend systeem gericht op de hoogst mogelijke
leeropbrengsten voor iedereen in en met de omgeving.
Deze vertaling is gefundeerd, iets doen omdat we weten dat dit goed is. We weten dit omdat er
aansluiting is gezocht bij recente wetenschap.
Daarom ligt voor u een uitgebreid schoolplan, waarin beschreven wordt van waaruit en waarom het
onderwijsconcept tot stand is gekomen. Een schoolplan wat wil duiden wat we doen, waarom we het
doen, op basis waarvan en welke richting we opgaan.
We werken niet in het onderwijs omdat we het werken met kinderen leuk vinden. We werken in het
onderwijs omdat we steeds het beste uit het systeem en onszelf willen halen om leerlingen de beste
kansen en mogelijkheden op leren en ontwikkelen willen geven.

“Gisteren heb je nodig om vandaag weer een beetje beter te worden en kansen voor morgen te zien”

Namens het team van de school,
Jolanda Hertogs
Directrice
oktober 2016
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1. De omgeving van De school
Maasbree telt ongeveer 5000 inwoners in de kern en 1500 inwoners in het buitengebied. Maasbree
maakt deel uit van de gemeente Peel en Maas met een totaal van 43.500 inwoners. De gemeente
Peel en Maas bestaat uit de kernen: Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik,
Koningslust, Maasbree, Meijel en Panningen. Gemeente Peel en Maas heeft hoge ambities t.a.v. de
missie: de beste gemeente worden van Limburg.
Van hieruit zijn drie leidende principes voor de ontwikkeling van Peel en Maas geïdentificeerd
(besturingsmodel gemeente Peel en Maas, 2010):
- diversiteit
Vanuit de betrokkenheid van burgers is dit een kwaliteit om te koesteren. Vanuit het concept van
netwerksturing in een concurrerende omgeving is variatie of diversiteit een centraal begrip. Het is de
basis voor een robuuste economische structuur en een aantrekkelijk woon- en leefmilieu. Ook
culturele diversiteit draagt bij aan de ontwikkeling van krachtige leefgemeenschappen.
- duurzaamheid.
De aanwezige economische activiteiten (industrie, logistiek, agribusiness) maken het mogelijk om
duurzame ketens te vormen. Peel en Maas hanteert dit concept stimulerend, als bron voor innovatie
en ontwikkeling. Duurzaamheid heeft betrekking op het maken van keuzes met toekomstwaarde op
sociaal (kwaliteit van leven voor bewoners en bezoekers), economisch (waarde creëren) en ruimtelijk
gebied (schaarse natuurlijke hulpbronnen verstandig benutten met het oog op toekomstige
generaties). Duurzaamheid heeft nadrukkelijk ook een sociaal- maatschappelijke dimensie, met
waarden als toegang, deelname, verdeling, keuzevrijheid en veiligheid.
- zelfsturing
De betrokken burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven vormen de kernkwaliteit van de
gemeente. Peel en Maas geeft ruimte aan particulier en maatschappelijk initiatief. Het doel is het
introduceren van haalbare vormen van zelfsturing passend bij de diverse kernen van Peel en Maas,
opdat betrokken burgers richting geven aan en verantwoordelijkheid nemen voor het zijn van een
bloeiende gemeenschap.
In Maasbree zijn vele verenigingen actief, waaronder een vijftal muziekverenigingen, een elftal
sportverenigingen en overige verenigingen of stichtingen zoals een carnavalsvereniging, Jong
Nederland, theatergroep Habbekrats, MAFcentrum, Jeugd en Natuur en de Fabriek. Daarnaast kent
Maasbree een rijk vrijwilligers leven die zich op verschillende terreinen inzetten, o.a. door het
organiseren van evenementen.
Maasbree heeft enkele bekende Nederlanders voortgebracht: Jens Janse (profvoetballer), Ton van
Reen (schrijver), Gijs Trepels (kunstschilder), Eric Roest (oud Marineofficier Bevelhebber der
Zeestrijdkrachten).
2.
Wet- en regelgeving
Om een duidelijk beeld te krijgen van wet-en regelgeving nu werkelijk voorschrijft is gebruik gemaakt
van de WOP, de wet op primair onderwijs geldend van 18-01-‘16 tot heden.
De doelstellingen van onderwijs staan beschreven in artikel 8 van de WOP:
1
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van
de leerlingen.
2
Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op
het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele
en lichamelijke vaardigheden.
3
Het onderwijs:
a.  gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b.  is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en

c.  is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
3.

Stichting Akkoord!-PO

3.1
Openbaar onderwijs
Stichting Akkoord –PO is het bevoegd gezag van de openbare scholen voor basisonderwijs in de
gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo.
Idealiter kenmerkt Openbaar Onderwijs zich door het streven de intellectuele, culturele en
persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Ieder wordt aangesproken op zijn geweten. Het is een
opvoeding die niet gekenmerkt wordt door ‘schuld- en boete principe’. De openbare school is
toegankelijk voor alle leerlingen, opdat een bijdrage wordt geleverd aan de integratie en
harmonisering van de samenleving.
3.2
Strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van Stichting Akkoord!-PO kent 4 kernaspecten:
⋅ eigentijds onderwijs: de vaardigheden van deze eeuw verweven in alles wat gedaan wordt.
De 21e eeuw staat voor oplossingsgericht denken, daadkracht, creativiteit, kritisch denken,
sociale en culturele vaardigheden, kunnen samenwerken en jezelf kunnen presenteren.
⋅ Duurzame kwaliteit: Kwaliteit is meer dan de opgelegde norm. Wet- en regelgeving vormen
de basis, denken in kansen en oplossingen, uitdagend onderwijs waarbij doorgaande
ontwikkelingslijnen gewaarborgd worden.
⋅ Professionele organisatie: vanuit gedeeld leiderschap en eigenaarschap en onderzoekende
houding steeds het onderwijs willen verbeteren. Medewerkers genieten veel vrijheid, in een
cultuur waarbij we feedback en advies waarderen, met elkaar in gesprek zijn en blijven, een
professionele leergemeenschap willen zijn.
⋅ Verbinden en samenwerken: besef dat we deel uitmaken van de samenleving komt tot uiting
in de voortdurende wens om verbinding te zoeken en samen te werken. De school als kleine
gemeenschap met oog voor de wereld.  Voortdurende werken aan optimalisatie van relaties
en open communicatie. Ouders als belangrijkste stakeholder en educatief partner in het
gezamenlijk ondersteunen van de ontwikkeling van het kind.
4. De School
4.1
Bestaansrecht
Bij het opstellen van de prognose is in principe het gemeentelijk denominatie cijfer het uitgangspunt.
Dit cijfer is afgeleid van de denominatie verdeling op 1-10-2014 in het basisonderwijs in de gemeente
Peel en Maas. Daarnaast heeft de gemeente Peel en Maas een directe meting laten uitvoeren door
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. De resultaten van deze meting zijn eveneens doorgerekend.
De stichtingsnorm voor de gemeente Peel en Maas is 200 leerlingen. Binnen vijf jaar moet deze norm
gehaald worden en de norm moet dan nog 15 jaar worden vastgehouden. Bij de indirecte meting
wordt de norm niet gehaald. In het geval van de directe meting moeten nog 5 kinderen elk jaar in
mindering worden gebracht. Deze kinderen wonen op 1-10-2014 in Maasbree en bezoeken een
bestaande school op openbare grondslag.
Op basis van de directe meting uitgaande van 47,04% (voorkeur voor openbaar onderwijs) en de
correctie voor leerlingen die reeds openbaar onderwijs volgen wordt de stichtingsnorm van 200 de
hele prognoseperiode gehaald.
4.2
Locatie
De school is gesitueerd in het centrum van Maasbree en staat tegenover de collega school, ‘de
Violier’. Dit is een bewuste keuze om ouders gericht te laten kiezen voor een onderwijsconcept en de

keuze voor een school niet af te laten hangen van bijvoorbeeld de afstand thuis – onderwijsplek.
4.3
Gebouw
Het gebouw moet de basiswaarden, missie en visie van de school letterlijk
omarmen en bijna als vanzelf uitdragen, ook al kent het gebouw een
tijdelijkheid.
Het gebouw kent een weloverwogen plattegrond. Centraal staat de grote
centrale hal, die als ontmoetingsplek gezien kan worden. Mensen
ontmoeten elkaar tijdens het werk, tijdens het leren, tijdens een gesprek.
De ontmoetingen kunnen geregisseerd verlopen door keuzes vanuit het
onderwijsleerproces, maar ook spontaan. Daarnaast kennen ze een formeel dan wel informeel
karakter. De hal is open en transparant, zodat de leerlingen en iedereen de ontmoetingen kan zien,
kan ervaren en deel kan nemen. Hiermee willen we een voorbeeldfunctie zijn voor ontmoetingen in
het algemeen , herkenbaar in het dagelijkse maatschappelijke leven.
Rondom de hal zijn ruimtes beschikbaar. Deze ruimtes worden gebruikt om het leerproces af te
schermen. Er wordt instructie gegeven, gewerkt en verwerkt. Er is ook een lokaal beschikbaar voor
kookactiviteiten en lessen handvaardigheid en techniek.
De ruimtes staan in dienst van het onderwijsleerproces van de leerlingen en zijn als zodanig ook altijd
beschikbaar voor de leerlingen. Het leren wordt op deze manier meer dynamisch en beter afgestemd
op wat leerlingen nodig hebben bij hun leerinhoud. Leerlingen kunnen de passende context kiezen
en er gebruik van maken; het totale gebouw faciliteert het leren van alle kinderen, waarbij elkaar
ontmoeten als zeer waardevol wordt gezien voor leren en ontwikkelen.
4.4

Kleurenpalet

Het kleurenpalet van de school is niet willekeurig gekozen. Het
beïnvloedt stemmingen en kan informatie geven, daarnaast kunnen
kleuren symbolisch van aard zijn. Voor ons staan de kleuren symbool
voor op willen gaan in en met de omgeving, de kleurrijke maatschappij
en diversiteit.
Elke ruimte heeft een eigen kleur. De kleurstelling is volledig
doorgetrokken in de hele ruimte. Muren, vloerbedekking,
vensterbanken, leidingen, verwarming en kasten hebben dezelfde kleur.
Dit is gedaan om de essentie van wat zich afspeelt scherp af te laten
steken tegen de achtergrond. Daarnaast zorgt het voor visuele rust. De kleuren hebben een eigen
betekenis. In de termen herkennen we de basiswaarden van het samenkomen op deze
(onderwijsplek.
exterieur
Groen:
wijsheid en inzicht, veiligheid, kalmte en rust, orde en vrijheid
interieur
Oranje:
positiviteit, humor, luisteren en begrip, creativiteit, speelsheid en plezier,
Geel:
zelfkennis, communicatie, warmte, intelligentie, educatie en besluitvorming, , actie,
Licht roze:
intuïtie motivatie, energie en,
Zachtgroen:
harmonie hulp, ontspanning en bemiddeling, raad en evenwicht, vertrouwen, groei,
kalmte,
Zacht oranje: daadkracht positiviteit, luisteren en begrip,
Lichtblauw:
deskundigheid expressie, en communicatie.
4.5

De naam en het logo

Ook de naam en het logo zijn weloverwogen gekozen. Er is gezocht
naar een typering die essentie in zich heeft, simpel, eenvoudig,
kernachtig en waarbij communicatie de nadruk krijgt. De

onderliggende streep duidt de tijdsfase aan die de leerlingen bij ons onderwijs mogen krijgen. Tevens
dient deze streep om informatie op te schrijven. Deze informatie kan handmatig geschreven worden,
hiermee beogen we het persoonlijke in het aangaan van de contacten. Ook kan er gekozen worden
voor gebruik van kleuren, dat weer kleurrijkheid aangeeft, diversiteit, pluriformiteit. Met het logo
zoekt de school het contact met de buitenwereld op een persoonlijke manier, afwisselend, flexibel,
passend bij de context.
Basiswaarden, missie en visie
Een gebouw, diversiteit aan leerlingen, team, ouders en omgeving zijn voorwaardelijk om aan het
onderwijsleerproces te beginnen. Echter is het wel van belang te weten waarom we bestaan,
waarom we onmisbaar zijn, wat we willen betekenen en bij willen dragen aan leren en ontwikkelen.
Vanuit het besef om het verschil te willen maken voor leren en ontwikkelen in en met de
maatschappij zijn basiswaarden, missie en visie opgesteld.
Basiswaarden
Wijsheid, positiviteit, zelfkennis, intuïtie, harmonie, daadkracht en deskundigheid
Missie
Vanuit passie komen tot focus en flow om zo de natuurlijke innerlijke drang tot leren te
ondersteunen en te stimuleren, samen, vanuit gezamenlijkheid en in samenhang.
Visie
De school streeft ernaar een ontmoetingscentrum te zijn waar:
leren en ontwikkelen vanzelfsprekend zijn,
onderwijs 'binnenstebuiten' gekeerd wordt,
alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen volgen,
iedereen van en met elkaar kan leren,
ontmoeten noodzaak is om te kunnen ontwikkelen,
gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis, kunde, vaardigheden en materiaal,
gezondheid en gezond gedrag voorwaarden voor ontwikkelen zijn,
iedereen elke dag een beetje beter wordt,
we ambitieus durven en willen zijn,
ondernemen en onderzoeken enthousiasme aanboort,
dagarrangementen aangeboden worden,
gezinnen ontzorgd worden.
Motto
Iedereen is held in zijn eigen verhaal.
De kunst is om verhalen bij elkaar te brengen.
5.
Fundamenten voor het onderwijsconcept
De fundamenten voor het verder vormgeven en richting geven aan het eigen onderwijsconcept
voortvloeiend uit de basiswaarden, missie en visie, zijn breinwetenschap, het sociaal constructivisme
en de opvattingen die de basis vinden in de Taxonomie van Bloom (1956). Daarnaast hanteert de
school principes van ‘de gezonde school’. Dit alles komt tot uiting in specifiek leerkrachtgedrag en
handelen en keuzes van de schoolleider. Dit alles ten einde een hoge, gefundeerde kwaliteit van
toekomstgericht onderwijs te geven, waarbinnen leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf
te halen, om hiermee de leeropbrengsten te verhogen, verbreden en te verankeren.

5.1
Breinwetenschap
Hersenen blijven zich ontwikkelen, vernieuwen, steeds nieuwe verbindingen aangaan volgens
Sitskoorn (2014)  en Jolles (2011), zelfs tot op hoge leeftijd. Dat betekent dus dat we altijd in
ontwikkeling zijn, altijd leren, altijd beïnvloed worden.
Hersenen zijn in beginsel gelijk, en er zit een hiërarchisch patroon in de ontwikkeling, maar
ontwikkelen anders door omgevingsfactoren. Dat wordt door Sitskoorn (2014) ook wel
ervaringsplasticiteit genoemd: “ Het zorgt ervoor dat je hersenen van vandaag alweer anders zijn dan
je hersenen van gisteren” (Sitskoorn, 2014, p. 69) Als het brein maakbaar is, heeft dit effect op je
gedrag en je vaardigheden volgens Sitskoorn (2014). Jolles (2011) schrijft hierover dat hersenen zich
blijven ontwikkelen in relatie met de omgeving, door ervaringen in het sociale en culturele systeem.
“Neuropsychologische studies en het moderne hersenonderzoek laten zien dat omgevingsfactoren
zoals gezin, opvoedingsfactoren en cultuur veel belangrijker zijn dan werd gedacht” (Jolles, 2011, p.
24). De genen, het fysieke systeem en de interactie met de omgeving zijn verantwoordelijk voor het
activeren van de hersenen en de kwaliteit daarvan. Jolles (2011) geeft hierbij nadrukkelijk aan dat de
omgevingsfactoren de hersenen en met name de van nature aanwezige nieuwsgierigheid positief
kunnen doen ontwikkelen. De achtergrond van de leerling kan dus ondersteunend of belemmerend
werken. Jolles (2011) benoemt dit als een samenspel van biologie en omgeving die bepalen hoe goed
een brein zich ontwikkelt. Brein@work (2010) geeft hierbij het ecologische principe aan; de werking
van het brein is verbonden met de context, handelingen, percepties en acties zitten verankerd in de
omgeving. Leren gebeurt alleen in de natuurlijke omgeving, in de context. Om het leren verder uit te
bouwen is het noodzakelijk het geleerde in een andere context toe te passen. Brein@work (2010)
noemt dit een breinniveau hoger inzetten en Sitskoorn (2014) noemt dit het verstevigen en
integreren van verbindingen. Verbindingen die niet gebruikt worden, verdwijnen.
Volgens Sitskoorn (2014) vraagt de vierde Industriële Revolutie  nieuwe kennis en kunde en hiermee
complexe vaardigheden van ons brein. Jelles (2011) en Sitskoorn (2014) geven aan dat het belang van
onderhoud en ontwikkeling van het brein groot is, omdat het de vaardigheden en gedrag bepaalt en
daarmee richting aan het leven.
Jolles (2011) benoemt expliciet de mogelijke verschillen tussen individuen. “Kinderen van eenzelfde
leeftijd kunnen behoorlijk verschillen in de fase van ontwikkeling van hun neurocognitieve
vaardigheden” (Jolles, 2011, p. 25). Jolles (2011) stelt hierbij nogmaals dat de omgeving de
hersenwerking kan stimuleren.  “ Het is de uitdaging voor onze samenleving om onze jeugd in dat
groeiproces te ondersteunen” (Jolles, 2011, p. 26). Hij doelt hiermee ook op opvoeding en onderwijs
en de aanpassing die dat vraagt. Hij pleit voor een ondersteunende rol van de omgeving van het kind,
maar ook minder vrijblijvendheid. Het gaat hier om effectief de rijping van de hersenen
ondersteunen en hiermee de rijkheid aan capaciteit, waarmee kennis en vaardigheden worden
opgedaan en omgezet in gedrag.
Lichte stress is nodig om tot leren te kunnen komen aldus brein@work (2010). Stress zorgt voor een
verhoogde staat van alertheid en aandacht d.w.z. adequaat reageren en relevante informatie
opslaan. Stress wordt hier bedoeld in de betekenis van sensatie, lichte spanning vanwege de
uitdaging, nieuwsgierigheid. Zonder echte interesse, geboeid zijn, of betrokken zijn, gaat leren vele
malen langzamer en is het ook moeilijker om dat wat geleerd is weer op te halen. Ook Sitskoorn
(2014) geeft aan dat aandacht onontbeerlijk is voor ontwikkeling van hersenen. Ros (2016) haalt Van
Aalderen Smeets aan in didactief (2016) zij geeft aan meer in te zetten op de nieuwsgierigheid, want
op moment dat iemand nieuwsgierig is en zelf dingen mag uitzoeken, herinnert hij de informatie
langer. Het is zaak stress niet te hoog te laten zijn, daar het dan een duidelijk averechts effect heeft
op leren. Het behalen van successen levert een positieve boost op. Hersenen zullen altijd op zoek
gaan naar dat geluksgevoel. Leren is dus een spannend werkveld tussen stress en geluk.
Zo zijn er ook neuro-nonsens blijkt uit onderzoek van Howard-Jones en Jolles (2015). 96% Van alle
onderwijsprofessionals geloven in meervoudige intelligente, maar zeggen Howard-Jones en Jolles
(2015) in Didactief “Er is geen enkel bewijs voor”. Volgens hen is het juist goed om informatie op

verschillende manieren aangeboden te krijgen omdat zo meer hersengebieden actief gehouden
worden. Er zijn speciale functies in specifieke hersendelen, daarbij geven zij aan dat de linker en
rechterhersenhelft continu met elkaar in verbinding staan en ‘communiceren’.. We gebruiken wel
degelijk 100% van onze hersenen. Daarnaast benadrukken Howard-Jones en Jolles in Didactief (2015)
dat multitasken niet bestaat. De focus kan maar op één taak tegelijk gericht worden. Als er meerdere
taken tegelijk opgepakt worden, gebeurt dat op de automatische piloot.
Volgens Bolhuis (2000) benoemd door Howard-Jones en Jolles in Didactief (2015) zijn er de volgende
condities uit literatuur af te leiden voor veranderend leren:
1. Expliciteren: de aanwezigheid of het tot stand brengen van bewustzijn van opvattingen en
handelswijzen. Het gaat om impliciet geleerde, onbewust geworden patronen van denken en
handelen, zowel individueel als collectief, ook wel mentale modellen genoemd.
2. Kritische reflectie: de aanwezigheid of het tot stand brengen van de bereidheid om deze
opmerkingen en handelswijzen kritisch te bekijken. Dit vraagt een veilige sfeer en veranderen
in kleine stappen, reflectieve dialoog en feedback. Dit sluit naadloos aan bij de bevindingen
van Hatti (2007) Volgens Hatti (2007) heeft feedback het meest positieve effect op leren. Ros
(2016) haalt Van Aalderen-Smeets aan in Didactief (2016), positieve feedback leidt tot
verhoogde activiteit van de hersenen.
3. Adequate leeractiviteiten: leeractiviteiten die in overeenstemming zijn met het doel. De
leeractiviteiten moeten niet alleen worden gericht op verandering van kennisconcepten,
maar evenzeer op het ontwikkelen van nieuw gezamenlijk gedrag.
4. Een steunende sociaal-culturele omgeving voor het vervullen van voorgaande condities en
bestendigen van de gewenste veranderingen.
Kernachtig komt het toepassen van breinwetenschap neer op:
1.
Om te kunnen leren is zuurstof en brandstof nodig,
2.
hersenen zijn plastisch en dat vormt de basis voor leren,
3.
herhaling is noodzakelijk,
4.
het benutten van meerdere zintuigen bevordert het leren,
5.
leren samen met anderen is effectiever,
6.
het benutten van het onbewuste geeft extra leereffect,
7.
emoties spelen een hoofdrol bij leren,
8.
leren versterkt door de associatieve kracht van het brein,
9.
leren heeft doelen nodig,
10.
kennis over het brein stimuleert het leren.
De school heeft uitgangspunten van breinwetenschap herkenbaar in haar onderwijsconcept ingepast.
5.2
Sociaal constructivisme
Hersenen blijven zich ontwikkelen in relatie met de omgeving, door ervaringen in het sociale en
culturele systeem. O.a. de interactie met de omgeving is verantwoordelijk voor het activeren van de
hersenen en de kwaliteit daarvan. De school hangt daarom het ecologische principe aan; de werking
van het brein is verbonden met de context: gedrag, handelingen, percepties en acties zitten
verankerd in de omgeving. Leren gebeurt alleen in de natuurlijke omgeving, in de context. Om het
leren verder uit te bouwen is het noodzakelijk het geleerde in een andere context toe te passen in
relatie met het leren van anderen, met anderen.
Het sociaal constructivisme gaat ervan uit dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer
het gevolg is van een directe overdracht van kennis door de leerkracht, maar eerder het resultaat van
denkactiviteiten van de leerlingen zelf: leren nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten,
bouwen aan je eigen kennisconstructie door informatie gezamenlijk te verwerken.
5.3
Responsiviteit
Breinwetenschap en sociaal constructivisme benadrukken de actieve rol van de leerling bij het
verwerken van informatie, het verwerven van kennis, kunde en vaardigheden. Sociale processen

spelen hierbij een prominente rol.
De school ziet het leren meer als een onderzoeksproces van de leerling, de leerkrachten en eenieder
die zich verbonden voelt met de school. Het leren en ontwikkelen krijgt ruimte om actief, zelfstandig
en in samenwerking met anderen kennis te verwerven en te verwerken door het vinden van
oplossingen, bij (complexe) vraagstukken.
Bloom e.a. (1956) ontwikkelden  de Taxonomie of Educational Objectives, zij ordenen de cognitieve
vaardigheden. Dat zorgde voor een beter begrip van wetenschappelijke concepten en principes in de
leerplanontwikkeling.
Anderson en Krathwohl hebben in 2001 Blooms Taxonomie gemoderniseerd. Zij stelden dat kennis
niet alleen feitelijk en procedureel is, maar dat het om meerdere soorten kennis gaat:
1.
feitelijk
2.
conceptueel
3.
procedureel
4.
metacognitief
Marzano en Kandall breidden in 2007 Blooms Taxonomie nog verder uit. Zij noemden cognitieve,
metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden als cruciaal voor het leerproces! Hiermee wordt de
aandacht afgeleid van het overwaarderen van IQ gegevens, als maatgevend voor kunnen leren en
ontwikkelen. Leren en ontwikkelen blijkt van veel meer factoren afhankelijk.
De school sluit aan bij de verdeling cognitieve vaardigheden en conatieve vaardigheden van Marzano
en Kandall.
Cognitieve vaardigheden
Vaardigheden die de leerling nodig heeft bij informatieverwerking, leren en probleemoplossen:
1.
analyseren en gebruik maken van informatie: navigeren, denkfouten herkennen,
2.
conclusies trekken, presenteren en onderbouwen,
3.
aanpakken van complexe vraagstukken: focus, divergent en convergent denken,
4.
creëren van patronen en mentale modellen: systeemdenken, ‘hersenwerk’: tekenen en
schetsen.
Conatieve vaardigheden
1.
Vaardigheden die de leerling nodig heeft in de omgang / samenwerking met anderen en met
zichzelf.
2.
Jezelf kennen en beheersen
3.
Begrijpen van interactie van en met anderen.
De school hanteert vragen die gebaseerd zijn op de taxonomie van Bloom om het leerproces van
leerlingen verdiept en verankerd te begeleiden. Dit in onderverdeeld in:
⋅ Creëren: nieuwe ideeën, producten of perspectieven genereren, maken, plannen,
⋅ Evalueren: motiveren van besluit, controleren, beoordelen, experimenteren,
⋅ Analyseren: informatie opdelen, verbanden leggen en vinden, vergelijken
⋅ Toepassen: informatie in andere context toepassen, uitvoeren, bewerkstelligen,
⋅ Begrijpen: ideeën of concepten uitleggen, interpreteren, samenvatten,
⋅ Onthouden: informatie herinneren, herkennen, beschrijven, benoemen.
Met het stellen van juiste begeleidende vragen wordt het leren voorzien van feedback en reflectie.
Kortgezegd komt het leren van de school hier op deze 10 punten neer:
1.
concreet en compact,
2.
versterken doorlopende leerlijn,
3.
niveau differentiatie,
4.
samenhangend aanbod,
5.
toepassen in verschillende contexten
6.
samen,

7.

8.
9.
10.

toetsing en examinering; te grote druk op het kwalificerende doel is er te weinig aandacht
voor socialiserende functie van onderwijs en voor persoonsvorming. Niet alleen wat
meetbaar is, maar ook wat merkbaar is,
leraren opleiden voor de toekomst,
oefenen, oefenen, oefenen,
Alle kinderen kunnen alles leren.

5.4
Feedback en reflectie
Bij de beoordeling van prestaties kijken we niet alleen naar wat we hebben geleerd maar dus zeker
ook naar de manier waarop. In de wereld van nu en van de toekomst is het voor iedereen van belang
kritisch te kunnen kijken, zoeken en evalueren. Hatti en Timperly (2009) toonde in zjin meta-analyse
aan dat effectieve feedback de snelheid van het leren verdubbeld, dit geldt ook voor het leren van
volwassenen.  “ Uitsluitend door studie, reflectie en onderzoek kunnen professionals leren en
begrijpen welke invloed de beslissingen hebben.” (Peter Senge e.a., 2001, pag. 239) Hatti (2009)
neemt in zijn ‘Power of feedback’  een uitspraak op van Winne en Butler (1994): “ feedback is
information with which a learner can confirm, add to, overwrite, tune, or reconstructe information in
memory, whether that information is domain knowledge, meta-cognitive knowledge, beliefs about
self and tasks, or cognitive tactics and strategies.” (p.5740) Daarbij geeft Hatti (2009) aan, dat
feedback alleen zinvol is in een lerende context en gericht op zichtbare, duidelijke doelen. Ook
Ericsson (2016) geeft aan dat het meest effectief is om korte, haalbare doelen te stellen en hier direct
feedback op te geven.
De school zet feedback dan ook continue in, het is geen apart ‘vak’.  Er wordt gesproken over '
feedback' als meest krachtige invloed op leren en bereiken van doelen. Het continue leerproces
vanuit het opbouwen van eigen kennisconstruct, heeft net wat meer nodig dan alleen nog te denken
vanuit ' feed-back'.
Het gaat namelijk over:
FEED UP: waar ga ik heen,
FEED BACK: hoe ga ik erheen
FEED FORWARD: wat valt te verbeteren aan het proces.
De school past deze vragen toe op product, proces, gedrag en persoon. De wijze waarop gebeurd
door het toepassen van de BKC-regel: bevestigen, kritiek leveren, en constructief zijn.
5.5
Gezonde school
Een gezonde levensstijl heeft positieve invloed op de werking van de hersenen en geldt hiermee voor
iedereen en ieders leren en ontwikkelen.
Voeding en zuurstof zijn essentieel voor hersenwerking want het vraagt een kwart van je
energievoorraad en 20 % van je zuurstof en bloed in verhouding tot slechts beslaan van 2% van je
lichaam schrijft Sitskoorn (2014). “ Mensen die veel bewegen hebben een plastischer brein en
presteren cognitief beter” (Brein@work, 2010, p. 75). Daarnaast geeft Brein@work (2010) aan dat
een competitief element in een sociale context de plasticiteit van de hersenen stimuleert. Slaap is
onontbeerlijk om informatie te kunnen onthouden volgens Ros (2015). Wereldwijd onderzoek toont
aan dat kraanwater drinken gezond is: het is goed voor je hart, brein, stofwisseling, alertheid en het
voorkomt hoofdpijn. Eén suikerhoudend drankje minder per dag leidt al tot gewichtsafname bij
schoolkinderen. Daarbij signaleren leerkrachten dat leerlingen die overgestapt zijn op water drinken
zich beter en langer kunnen concentreren.
Vanzelfsprekend wil de school principes hanteren die horen bij het zijn van een ‘gezonde school’.
6.
Leiderschap
Het proces van het opzetten van de nieuwe school met de nieuwe visie vraagt steeds om moeten
nemen van beslissingen en maken van keuzes. “Dit vraagt van de leider helderheid,
besluitvaardigheid, moed en het vermogen knopen door te hakken en impasses te doorbreken, naast

reflectie en open dialoog met zichzelf, de organisatie en de omgeving” (Van Loon, 2010). Veenbaas &
Weisfelt (2006) vertalen dit in kwaliteiten van leiderschap, kwaliteiten op zijnsniveau, kwaliteiten die
verband hebben met de eigenheid van een persoon, kwaliteiten op doe-niveau en kwaliteiten die
vakbekwaamheid laten zien. Makkelijk vertaalt is het dan ‘je doet wat je bent’.
Het is voor leiderschap nodig om ambitieuze doelstellingen te kiezen om de visie waar te kunnen
maken volgens Leithwood (2012).
Het leiderschap van de school vindt de basis in uitgaan van de natuurlijke aanwezigheid van de
motivatie om te leren (Ryan & Deci, 2000). Het kenmerkt zich in de Self Determination Theory die
uitgaat van basisbehoeftes van mensen:
1.
Autonomie
⋅ Eigenaarschap bij vernieuwingen
⋅ Zeggenschap over eigen ontwikkeling
⋅ Zelfkennis
2.
Competentie
⋅ Op het juiste niveau werken: voldoende uitdaging, gevoel dat je het aankan
⋅ Voldoende ondersteuning en begeleiding
⋅ Duidelijke verbeterdoelen
⋅ Ontvankelijk zijn voor feedback
3.
Verbinding (relatie)
⋅ Gewaardeerd worden en anderen waarderen
⋅ Jezelf kunnen en mogen zijn
Weggeman (2015) benoemt een aantal hoofdpunten waarop leiderschap, dienend leiderschap, tot
uiting kan worden gebracht:
⋅ Samen ambitieuze, collectieve ambitie hebben,
⋅ Vanuit visie geeft de leider leiding vanuit kracht en niet vanuit macht,
⋅ Leider oefent invloed uit in een netwerk van zelfstandige professionals om gezamenlijk
hogere doelen en rendementen te bereiken
⋅ De leider is nagenoeg onzichtbaar en creëert een een werkomgeving waarbinnen talent,
motivatie en omstandigheden centraal staan,
⋅ De leider stimuleert medewerkers het beste uit zichzelf te halen en zorgt ervoor dat zij
kunnen groeien,
⋅ De leider stelt geen regels maar geeft ruimte zodat de professionals hun werk goed kunnen
doen
Dit betekent het vertrouwen geven in mensen die goed willen zijn in hun vak en assertief optreden
naar mensen voor wie dat niet meer geldt. Faciliteren van professionals i.p.v hun werkprocessen
steeds maar te plannen en te controleren: regels en procedures, formulieren en schrijverij. De
productiviteit komt dan als vanzelf, omdat mensen die houden van hun vak liever iets goed doen dan
niet goed doen, liever iets willen leren dan afleren, liever iets willen weten dan nonsens vertellen.
Het enige dat mensen nodig hebben zijn duidelijke doelen.
Ook Mintzberg (1979) heeft al gevalideerd dat planning & controle niet werkt: professionals zijn niet
te managen door het opleggen van regels en procedures of door het toepassen van
kwaliteitssystemen; administratieve systemen en wetmatigheden die het werk verstoren en afleiden
van waarover leerkrachten, leerkracht willen zijn.
Het gaat o.a. over creëren van een veilige en ordentelijke omgeving zodat de psychische aspecten in
een goede verhouding kunnen blijven om het werk goed te doen.
 “ Een goede taak, werkt als een psychologische verleiding. Haalbaar genoeg om het succes te kunnen
proeven, afstand genoeg om hongerig te blijven naar meer.” (Veenbaas & Weisfelt, 2006, p. 41)
“ Onderwijs is voor leerlingen  en leraren in de eerste plaats authentiek mensenwerk.” (Luc Stevens,
Paul Beekers, e.a. 2009, pag. 7)
“Wanneer er een goede match tussen de behoeften en antwoorden tot stand komt, dan uit zich dat in

wederzijds vertrouwen, zelfvertrouwen en het geven en nemen van verantwoordelijkheid.” (Luc
Stevens, Paul Beekers, e.a. 2009, pag. 17) Zij spreken over eigenaarschap als bewezen aspect voor
motivatie en effectiviteit. Zij geven hierbij aan dat het makkelijker is om aangesproken te worden op
iets van de eigen keuzes dan opgelegde keuzes en hier dat makkelijker de verantwoordelijkheid over
genomen wordt. Zij noemen dit essentieel in ‘het goede schoolleven. Het goede schoolleven is voor
Luc Stevens e.a. (2009) ruimte en uitdaging, wederzijds vertrouwen en respect, verantwoordelijkheid
geven en nemen. De professional heeft een belangrijke opdracht in het geven van het juiste
(pedagogische) antwoord op ingewikkelde kwesties. Deze beslissingen zullen nooit alleen gebaseerd
kunnen zijn op stichtingsdoelen, missie en visie. De beslissingen vinden ook grond in de persoonlijke
biografie van degene die de beslissing neemt. “Als we geen expliciete vragen stellen over de morele
verplichtingen die bij ons werk horen, ontslaan we onszelf van de persoonlijke verantwoordelijkheid
voor de negatieve gevolgen die de leerlingen door onze beslissingen ondervinden”(Peter Senge e.a.,”.
Leithwood (2012)geeft aspecten van de terreinen / competenties waarop dit leiderschap zich
afspeelt
Ontwikkelen van de organisatie:
ontwikkelen van een cultuur van gedeeld leiderschap,
de organisatie structureren om samenwerking te bevorderen,
onderhouden van een veilige en gezonde omgeving,
onderhouden van gezond gedrag,
faciliteren van hulpbronnen,
goed werkgeverschap uitoefenen.
Richting geven:
een gemeenschappelijke visie ontwikkelen,
identificeren van lange termijn doelen,
identificeren van specifieke, korte termijn doelen,
hoge verwachtingen hebben,
ambitieus zijn,
helder en open communiceren.
Bouwen aan relaties en ontwikkelen van mensen:
voorzien in ondersteuning en zich bekommeren om individuele medewerkers,
bevorderen van de professionele ontwikkeling van de medewerkers,
voorbeeldig zijn in het uitdragen van de waarden van de school,
bouwen aan vertrouwensvolle relaties tussen teamleden, leerlingen en ouders,
ontwikkelen van productieve relaties met gezinnen en de gemeenschap,
de school verbinden met de brede omgeving.
Verbeteren van het leren en van het onderwijsleerproces:
voorzien in een adequaat team,
voorzien in ondersteuning van het onderwijsleerproces,
voorzien in duidelijk zorgsysteem,
voorzien in duidelijke structuur,
hoge ambities stellen,
kwaliteit van onderwijs in beeld hebben,
duidelijke doelen stellen.
Organiseren van verantwoording:
Voldoen aan de eisen,
Ontwikkelen bij team van verantwoordelijkheid voor en verantwoording van leerresultaten
welzijn van leerlingen,
Ontwikkelen bij team van verantwoordelijkheid voor hoge onderwijskwaliteit,
Organiseren van duidelijke structuren die verantwoording.

7. Schoolconcept
7.1
Ontwikkeling van het schoolconcept
De kaders, wetenschap, basiswaarden, missie, visie, leiderschap en grondgedachte zijn vertaald naar
het onderwijsconcept van de school. De denkwijze die tot de totstandkoming hebben geleid vinden
oorsprong in de school als ‘levend, lerend systeem en systemisch denken.
Senge (2001) noemt wat systeemdenken kan betekenen, o.a. de wereld als een geheel zien en een
nieuw perspectief op de toekomst geven, zien hoe onderdelen samenwerken en elkaar beïnvloeden,
organisaties beter leren begrijpen en problemen oplossen, bewustwording van de eigen rol binnen
het systeem en de eigen mentale modellen, leren begrijpen dat de wereld continu verandert;
dynamisch is en niet statisch, beslissingen nemen. Ook Van Dijk en Peters halen Senge (2001) aan om
vraagstukken te verklaren vanuit het systemisch denken. “  Systeemdenken is het vermogen om
interacties en verbanden in complexe, dynamische verbanden te begrijpen (en soms te voorspellen) ,
dat zijn systemen die ons omringen en waarin we ingebed zijn”.
Een school moet kunnen doorgroeien, omdat er een gedegen beeld ontstaat van de organisatie in de
huidige tijd, op de huidige plek, in de huidige vorm, op weg en onderweg naar de gestelde doelen.
Niet elke aanpassing vraagt om dezelfde aanpak, hetzelfde stappenpatroon, dezelfde procedures,
dezelfde stijl van leiderschap die ooit tot het gewenste effect hebben geleid. De organisatie als
levend, lerend systeem vraagt om tactvol handelen: weten waarom je iets doet op dat moment in die
situatie.
7.2
De grondgedachte
Het concept gaat uit van altijd en overal leren en staat dus los van een plaats aangeduid als ‘school’,
en staat ook los van de term ‘onderwijs’. Het gaat over het leren van iedereen, altijd en overal. Het
overstijgt hiermee de eenzijdige verantwoordelijkheid van onderwijs voor het leren en kinderen. Het
is continue gezamenlijkheid in het laten leren en ontwikkelen van kinderen, zij het professioneel, dan
wel niet professioneel. Het is een simpel besef van continue beïnvloeding op elkaar en op de
omgeving, op de ontwikkeling van het brein en hiermee op leren en gedrag. Niemand kan zich
hieraan onttrekken en iedereen heeft hiermee een maatschappelijke opdracht.
Er blijft duidelijk verschil in verantwoordelijkheid op moment dat iemand professioneel betrokken is
bij leerlingen. De professionele verantwoordelijkheid ligt in het waarborgen van doorgaande
leerlijnen, het in beeld brengen van wat beheerst is, planmatig werken aan gerichte doelen
afgestemd op het ontwikkelingsperspectief van ieder kind en het besef dat de professional steeds de
eigen kennis en vaardigheden moet verversen.  Het bieden van een veilige omgeving waarbinnen
uitsluiting en buitensluiting niet mogelijk is, waar creativiteit essentieel is en eigenheid iets unieks,
waar leerlingen zich onderdeel voelen van een pluriforme samenleving uitgedaagd worden een
positieve bijdrage te leveren vanuit goed burgerschap, waar een constante uitwisseling van kennis,
vaardigheden en opvattingen kan bestaan tussen professionals onderling, maar evengoed tussen
iedereen, gebaseerd op openheid, eerlijkheid, authenticiteit, eigenheid, ontwikkelingsgerichtheid en
fatsoen. School met een vernieuwde taakopvatting, verzamelplaats van ‘ander kapitaal’: kennis,
kunde, vaardigheden en materiaal om van daaruit gezamenlijk de maatschappij en de toekomst te
creëren.
Samenleven, werken en ontwikkelen worden zodoende op andere waarden gebouwd dan harde
rendementen en cijfers, persoonlijk gewin en belang, maar op kwaliteit van leven, kwaliteit van
ontwikkelen en het zaaien van geluk. Het is een simpel uitgangspunt gebaseerd op de psychologische
voorwaarden: autonomie, competentie en relatie, die gelden voor jong en oud, ongeacht
achtergrond, huidskleur, afkomst, of cultuur en houdt niet op om 15.00u, met het sluiten van de
schooldeur.
7.3
De uitwerking van het schoolconcept
De school wil een moderne publieke organisatie zijn, met een hoge mate van productiviteit en

(emotionele) rendementen. Voortvloeiende uit nieuwe kennis over leren en leiderschap. Los durven
laten van verticale meetinstrumenten, invoegen van prettig, simpel en overzichtelijk spelbord,
waardoor professionals inzicht krijgen in hun complexe werkveld en vanuit systeemdenken
weloverwogen keuzes kunnen maken die de uitvoering van het werk, het primaire proces dienen!
Het concept is een driedimensionale uitwerking geworden, waarin de aspecten van het sociaal
statuut herkenbaar verweven zijn. Alle nieuwe kennis krijgt een plek te geven en wordt herkenbaar.
Het geeft op een eenvoudige wijze inzicht en overzicht. Het gaat hierbij over bewust kiezen en
inrichten van structuren die ondersteunend zijn. Een concept dat verlicht, waarbinnen de
draagkracht hoger is dan de draaglast, een concept wat ruimte biedt creatief en innovatief te zijn als
het werk dat vraagt, een concept dat de ambacht terug wil geven aan de leerkracht gebaseerd op de
innerlijke motivatie het werk goed te willen doen.
De drie dimensies zijn:
1.
Leergemeenschap
2.
Professionele leergemeenschap
3.
Maatschappelijke leergemeenschap
8. De leergemeenschap

De eerste dimensie is leergemeenschap waartoe de
leerlingen behoren gaat uit van het integreren van
interesses en behoeften en deze in verbinding brengen
met elkaar. In verbinding met elkaar door het vormen van
een groep, zoals ook de ‘innovatiekringen’. Binnen het
schoolconcept wordt dit opgevat in het grondbeginsel
‘gezamenlijkheid’. Deze gezamenlijkheid gaat ervan uit dat
iedereen erbij hoort, iedereen ertoe doet, iedereen zich
welkom kan voelen. Hierdoor kan welbevinden ontstaan
en een cultuur waarbinnen leren mogelijk gemaakt wordt.
Deze gezamenlijkheid, gezamenlijke interesse, wordt
gevonden op basis van drie pijlers: ‘kennis’, ‘motorische
vaardigheid’ en ’ interesse’. Dit zijn de peilers waarop
leerlingen in een groep bijeenkomen, waarbij de
organisatievorm klasdoorbrekend werken is. Hierbij wordt
uitgegaan van uitkomsten van breinwetenschap: de van
nature aanwezige nieuwsgierigheid en wel op basis van
gelijkheid die een gelijke nieuwsgierigheid teweegbrengt.
Vanuit die gedeelde nieuwsgierigheid kan een
urgentiebesef gaan ontstaan bij leerlingen. Het urgentiebesef voor leerlingen is dan volgende
stappen willen maken op kennisgebied, motorische vaardigheden en uitdiepen van interesses. Er is
steeds meer bewijs dat strategieën waarbij leerlingen een rijke hoeveelheid aan detailgegevens
gebruiken en informatie zelf onderzoeken op relevantie en validiteit, tot betere leerresultaten leiden
dan onderwijsmethoden waarbij het er slechts om gaat vast te stellen wat goede dan wel foute
antwoorden zijn. Het verwerken, onderzoeken en bewerken van informatie heeft dus meerwaarde,
ongeacht de leeftijd van leerlingen of deelnemers. Er dient wel rekening te worden gehouden met
het niveau van zelfstandig kunnen handelen van individuen, en er moet dus een passende vorm van
zelfstandig leren worden gevonden, met meer of minder begeleiding of meer en minder sturing
(Klarus, 2008)
Leeftijd doet er niet meer toe als we aansluiten bij breinwetenschap, wat zegt dat leerlingen van
eenzelfde leeftijd behoorlijk kunnen verschillen in fase van neurocognitieve ontwikkeling. Juist door
het bijeenbrengen van dezelfde interesses kan zo eenzelfde focus ontstaan, geboeidheid en
betrokkenheid. Ook dit is niet anders dan de werking van ‘innovatiekringen’. Er kan zo een gezonde

spanning ontstaan waardoor leren versneld wordt, meer verdiept en verankerd. De kijk op de
werking van ‘innovatiekringen’ wordt gebracht naar het niveau van de leerling en hiermee de
inrichting van het onderwijs. Gepersonaliseerd leren wordt op deze manier mogelijk gemaakt op een
manier die de leerlingen dichter bij de werking van de maatschappij brengt, waarbinnen zij een
zelfstandige rol moeten gaan vervullen. Leerkrachten komen zo ook in eenzelfde rol van platform
leiderschap, waarmee hun focus meer gericht wordt op het coachen, begeleiden en geven van
feedback op de leerlingen zelf, hun processen en hun producten. Vanuit breinwetenschap wordt
aangegeven dat het geven en ontvangen van feedback een verhoogde hersenactiviteit veroorzaakt.
Hersenen blijven zich ontwikkelen in interactie met de omgeving, in de context. Instructie wordt
gezien als de eerste aanzet om leerlingen verder te helpen in het eigen leerproces, het
gepersonaliseerd leren en het steeds kritisch scherp kijken naar de effecten van het eigen gedrag.
Uitwerking van de kernbegrippen
ZELF
Het begrip ‘zelf’ staat bovenaan. De leerling volgt onderwijs voor
zichzelf. De basis voor het leren vinden we in kennis en
persoonsontwikkeling, ook wel cognitieve en conatieve
vaardigheden genoemd. De cognitieve vaardigheden zijn de
vaardigheden die de leerling nodig heeft bij
informatieverwerking, leren en probleemoplossend denken. De
conatieve vaardigheden zijn vaardigheden die de leerling nodig
heeft in de omgang en samenwerking met anderen en zichzelf. Dit is vertaald naar zelfredzaamheid,
zelfregulatie en zelfkennis. De leerling volgt enige tijd onderwijs aan onze school, gericht op een
passende uitstroombestemming. De lijn komt terug in het logo van de school en staat symbool voor
deze tijdspanne. “De kern van (passend) onderwijs is, dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen, om
voor elke leerling een onderwijsaanbod te ontwikkelen dat past bij zijn mogelijkheden en
beperkingen", aldus de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer van 25 juni 2007. Een
ontwikkelingsperspectief is volgens de inspectie: "Een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden
van een leerling voor een bepaalde, langere periode, gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau".
Dus, kort gezegd, een inschatting van wat een leerling bij u op school gaat leren. Deze inschatting is
gebaseerd op het uitstroomniveau dat we met de leerling denken te kunnen bereiken. We bekijken
op welk niveau een leerling functioneert en verbinden dat aan het verwachte uitstroomniveau van de
leerling. Dit levert dat een prognose- of ontwikkelingslijn op. In één zin samengevat: een
ontwikkelingsperspectief is niet iets wat een leerling heeft, maar iets wat de school een leerling
biedt. De leerling heeft dus geen ontwikkelingsperspectief, maar de school biedt de leerling een
ontwikkelingsperspectief. De school wil leerlingen in deze tijdspanne een ontwikkelingsperspectief
bieden. Deze verwachting wordt direct bij aanvang van het onderwijsleerproces door de leerkracht
met ouders besproken en is gebaseerd op cognitieve en conatieve kenmerken van de leerling. Het
ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Vervolgens wordt het onderwijsleerproces van deze
leerling hierop ingericht, gepland, waarbij we hogere) ambities durven stellen. Vanuit
breinwetenschap weten we dat ontwikkeling van leerlingen niet statisch is, maar dynamisch en voor
elk kind anders kan verlopen, door interne processen dan wel door externe omstandigheden. Een
leerling moet kunnen versnellen en mag kunnen vertragen, als we maar in beeld hebben waarom dit
gebeurd. Daarom wordt tijdens het onderwijsleerproces veelvuldig met ouders het gesprek gevoerd,
waarbij centrale (onderzoeksvragen zijn:
Volgt de leerling de lijn van zijn ontwikkelingsperspectief?
Waarom wel, waarom niet?
Zijn er omstandigheden die het ontwikkelingsperspectief positief, danwel negatief beïnvloeden?
Wat vraagt dit van de inzet van onderwijs en ouders / verzorgers?
Moet het ontwikkelingsperspectief worden bijgesteld (bij het bereiken van dle 40)?
Moeten er (andere) interventies gedaan worden?
8.1
8.2

Op deze manier zien we de ouders / verzorgers als educatief partner, waarbij we steeds van elkaar
weten wat we doen en waarom we het doen, met een doelstelling voor ogen: de best passende
uitstroombestemming, gebaseerd op harde data / zachte data: meetbaar en merkbaar.
8.3

Gezamenlijkheid

Leren gebeurt op verschillende manieren, ook zonder
daar bewust op gericht te zijn, als bijproduct van het
deel uitmaken van een omgeving (cultuur, socialisatie),
door het opdoen van directe ervaring in het eigen
handelen (leren door ervaring), door daarbij samen te
werken en reacties te krijgen uit de sociale omgeving
(leren door sociale interactie), en door na te denken.
Leren is dus niet alleen leren door het verwerken van
theoretische informatie (leren in verbale vorm;
studeren).
Hierbij staat het kernbegrip gezamenlijkheid centraal.
Het gaat hierbij niet meer over het inrichten van homogene groepen op basis van gezamenlijkheid op
de pijlers ‘leren door kennis’(niveau), ‘leren door bewegen’ (motorische vaardigheid) en ‘leren door
keuzes’ (interesse). Hiermee bereiken we een gezamenlijke urgentie om iets te leren en eenzelfde
focus, passend bij het kind. We sluiten hierbij aan bij de wijze waarop mensen in het algemeen
gezamenlijkheid vinden: namelijk op onderwijsniveau, sport en hobby’s. Hiermee willen we deels de
inrichting van de maatschappij spiegelen en leerlingen zich hier bewust van laten zijn. Iedereen kan
zo op specifieke terreinen excelleren, iedereen heeft talenten, iedereen kan andere dingen, weet
andere dingen. Door deze manier van inrichten van het onderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen
heel gericht van, met en door elkaar kunnen leren. Oudere leerlingen van jongere leerlingen en
andersom. Ook leren kinderen elkaar beter kennen, waardoor er meer waardering ontstaat voor
elkaars uniciteit, ertoe doen, erbij horen. Deze inrichting geeft de leerkrachten daarnaast structuur,
houvast en overzicht over de verschillende leerroutes van leerlingen, de bijpassende doelen en weet
heel gericht de kwaliteiten van leerlingen in te zetten, dan wel te ondersteunen, dan wel te
stimuleren. Om gezamenlijkheid op deze manier te gebruiken voor het onderwijsleerproces is
gekozen voor klasdoorbrekend werken, echter wel volgens weekmatrix. Tevens is deze inrichting
ondersteunend in het toewerken naar de uitstroombestemming. Als bijproduct leren kinderen al
vroeg om te gaan met wisselende werkvormen, wisselende groepen en wisselende leerkrachten.
8.4

Eenduidigheid

Eenduidigheid staat onderaan en duidt de basis aan,
het fundament van de onderwijsinrichting. De school
accepteert geen vrijblijvendheid, maar richt zich op
overeenstemming, duidelijkheid en transparantie. Het
team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het
onderwijs en dit impliceert ook gezamenlijk
verantwoordelijk voor het neerzetten van de structuur, de gewenste cultuur en de inhoud van het
onderwijsleerproces. De structuur en cultuur die planmatig, doelgericht werken aan het leerproces
mogelijk maakt. Iedereen is anders, maar we streven naar eenduidigheid in regels, afspraken en
routines. Deze eenduidigheid is nodig om ons onderwijs en ons professioneel handelen, duidelijk,
voorspelbaar en veilig te maken voor de leerlingen en leerkrachten. Dit maakt het tevens mogelijk
om elkaar gerichter aan te spreken, dan wel gerichter te communiceren over de werking van het
onderwijsconcept en overstijgend te werken aan schoolontwikkeling. We zijn van mening dat we
onderlinge onduidelijkheid over het toepassen van regels, afspraken en routines moeten voorkomen
om zo scherper de schoolontwikkeling ten dienst te kunnen staan.

8.5
Pedagogisch klimaat
De pedagogische visie en de achterliggende waarden bepalen de manier waarop de leerkracht een
pedagogisch klimaat schept. Er zijn diverse factoren die een positief effect hebben op de
ontwikkeling van het kind en het leerklimaat in de groep. De eerste factor is het opdoen van
positieve ervaringen. De tweede factor is de mate van welbevinden. De derde factor is het stellen
van grenzen. Deze dingen beïnvloeden het pedagogisch klimaat, dat op zijn beurt invloed heeft op de
ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie.
Een goed pedagogisch klimaat wordt in grote mate bepaald door relaties. Daarnaast zijn de volgende
aspecten van belang:
⋅ De leerkracht moet authentiek zijn en gezag hebben.
⋅ De leerkracht moet vertrouwen in zijn leerlingen hebben. Hij ondersteunt het zelfvertrouwen
van de kinderen, door hen het gevoel te geven dat ze het kunnen.
⋅ De leerkracht heeft respect voor zijn leerlingen en bevordert het onderlinge respect tussen
de kinderen.
⋅ De leerkracht stimuleert de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de
kinderen.
⋅ De leerkracht moet aandacht hebben voor de kinderen en zich in hun situatie in kunnen
leven.
⋅ Er zijn heldere (omgangs)regels, dat schept duidelijkheid.
⋅ De leerkracht moet zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Het geeft rust en
veiligheid als de kinderen weten waar alles staat en welke functie het heeft.
8.6
Orde in de school
Voor orde in de klas is het nodig dat de kinderen duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Ook
is het belangrijk om incidenten, zoals pesten, te voorkomen. Dit kan tot diep in de volwassenheid
invloed hebben. Het is goed om samen regels te ontwikkelen, die je als klas belangrijk vindt. Door dit
te beperken tot een aantal basisregels, kan de leerkracht voorkomen dat er een regelcultuur
ontstaat. De meeste ordeverstoringen en conflicten zijn terug te leiden tot de volgende vier
oorzaken:
⋅ Kinderen zitten aan elkaars lichaam en spullen.
⋅ Kinderen gaan onzorgvuldig om met spullen van school en anderen.
⋅ Kinderen pesten en schelden.
⋅ Kinderen verstoren het leerproces.
Het is daarom goed om de schoolafspraken te maken die gebaseerd zijn op deze vier oorzaken. De
regels kunnen dan als volgt zijn:
⋅ we zorgen voor onszelf,
⋅ we zorgen voor elkaar,
⋅ we zorgen voor de omgeving.
Die regels moeten natuurlijk goed gehandhaafd worden. Dit kan het beste door middel van korte,
gerichte interventies. Het is natuurlijk nog beter om zulke situaties te voorkomen.
8.7
Belonen en straffen
De school gaat uit van een strafarme omgeving, door een duidelijk klimaat van orde en duidelijkheid
in gewenst gedrag te bewaken. Dit gewenste gedrag willen we merkbaar en tastbaar duiden.
Merkbaar:  kan het opsteken van een duim zijn, of een knipoog of schouderklopje.
Tastbaar:  de school hanteert een overstijgend beloningssysteem gericht op belonen van gewenst
gedrag, geweten en moreel besef, los van kaders en regelgeving.
In enkele gevallen is straf nodig en heeft als doel om het gedrag van het kind te verbeteren. Het is
belangrijk om die verbetering ook te benoemen en niet alleen te constateren en te corrigeren.
Straf zorgt vaak voor een spanning in de relatie tussen de leerkracht en de leerling, wat we juist

willen voorkomen. Soms kan dat niet anders, maar het is nodig dat die relatie hersteld wordt en het
voorval afgesloten naar beider tevredenheid.
8.8
Leren door kennis (cognitieve vaardigheden).
De leerstof kan voortkomen uit methodes, maar meer en meer ontwerpen we
ons onderwijs zelf.  Passend bij nu, bij onze leerlingen en onze omgeving. De
indeling van leerlingen  gebeurt op basis van het bereikte niveau op de
leerlijnen en hiermee de kerndoelen per niveau. Op deze manier creëren we
groepen die convergent instructie krijgen. De leerlijnen en kerndoelen zijn bepalend voor de
leerstofinhoud. Om exact te kunnen duiden waar leerlingen op de leerlijn zitten, zijn zogenaamde
‘leerplannen’ ontwikkeld, typisch voor de school. Dit is een overzicht van de leerlijnen per vakgebied
en de uitstroombestemming die hierbij aansluit. Dit document geeft heel duidelijk weer of de leerling
per vakgebied nog het eigen ontwikkelingsperspectief volgt en welke doelen er gesteld worden.
Daarnaast worden de leerlingen bij hun leerplannen betrokken om samen met de leerkracht
realistische doelen te stellen.
Een leerjaar in ingericht in thema’s die jaarlijks terugkeren, die tevens ook richting geven aan het
leerstofaanbod. We willen de leef- en belevingswereld van de leerlingen op deze manier inzetten om
het leren dichter bij de leerlingen te brengen.
Er zijn homogene groepen ingedeeld op gebied van rekenvaardigheid en taalvaardigheid. We
hanteren hierbij de indeling: jonge kind, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7 en niveau 8.
Leerlingen kunnen op basis van de vorderingen tweejaarlijks doorstromen naar een hoger niveau, op
basis van toetsing en observaties. Zo kan het gebeuren dat leerlingen van andere leeftijden bij elkaar
op hetzelfde niveau onderwijs krijgen, terwijl elke leerling de lijnen van het eigen
ontwikkelingsperspectief volgt. Het uitstroomniveau moet aansluiten bij het instroomniveau van de
uitstroombestemming.
8.9
Methodes die we inzetten.
Taal:
Taal Actief als bronnenboek
Spelling:
Taal Actief versie 4
Woordenschat:
Taal Actief versie 4
Aanvankelijk lezen:
Leeslijn
Technisch lezen:
Estafette
Wereldoriëntatie:
Topondernemers
Verkeer:
Let’s Go
Engels:
groove me
Muziek:
nog besluit over nemen
Handvaardigheid:
geen methodiek, vloeit voort uit thema.
leren door bewegen (motorische vaardigheid).
Volgens de school is het een illusie te denken dat kinderen van dezelfde
leeftijd op hetzelfde niveau bewegingsonderwijs moeten krijgen.
Leerlingen kunnen fysieke beperkingen hebben, of juist heel vaardig zijn.
Daarnaast heeft niet iedereen dezelfde belangstelling voor sporten. De
school hanteert dan ook een unieke inrichting voor bewegingsonderwijs
en kiest niet voor niveaudifferentiatie binnen een les. Ook op gebied van
bewegingsonderwijs kiest de school voor niveauoverstijgend aanbod. Op
deze manier willen we ook nauwsluitend aanbod zoeken bij elke leerling,
waarmee we wederom de gezamenlijke leerdoelen opzoeken, de
gezamenlijke uitdagingen gebruiken die bewegen en sporten kan bieden.
We hanteren hierbij de leerlijn die hoort bij bewegingsonderwijs en hebben deze ingedeeld in
8.10

niveaus. De verschillende niveaus zijn uitgewerkt in doelen die zichtbaar worden in certificaten.
Wanneer de leerlingen de doelen behaald hebben bij een niveau, ontvangen zij een bijbehorend
certificaat (zie bijlage) en stromen hierna direct door naar een hoger niveau.  De gymniveaus zijn:
Niveau 1) bewegingspatronen
Niveau 2) spelelementen
Niveau 3) spelelementen met samenwerken
Niveau 4) spelelementen, samenwerken met winnen en verliezen
Niveau 5) sport
Het bewegingsonderwijs wordt op deze manier voor elke leerling een uitdaging en past bij het meer
bewust worden van je eigen lichaam. Ook komen hierbij de principes van de ‘gezonde school’ naar
voren.
Voorbeeld van doelen bij niveau 1:
De leerling kan de verschillende bewegingsvormen uitvoeren op zijn/haar eigen niveau
Leerlijn 1: Balanceren
Leerlijn 2: Klimmen
Leerlijn 3: Zwaaien
Leerlijn 4: Over de kop gaan
Leerlijn 5: Springen
Leerlijn 6: Hardlopen
Leerlijn 7: Mikken
Leerlijn 8: Jongleren
Leerlijn 12: Bewegen op Muziek
De leerling kan op zijn beurt wachten
De leerling kan zelf zijn gymkleding aan doen.
De leerling kan met hulp, indien nodig, tot een goed bewegingsresultaat komen
De leerling kan gericht bezig zijn met zijn/haar eigen opdracht
De leerling laat zich helpen door de gymdocent
De doelen voor bewegingsonderwijs zijn niet enkel gericht op het bewegingsapparaat en
bewegingsvaardigheden, het gaat ook om gedrag en fair play.
8.11 Leren door keuzes ( interesses, burgerschap, conatieve
vaardigheden)
In 2003 heeft de onderwijsraad het rapport Onderwijs en burgerschap
uitgebracht.
Daarin stonden actief burgerschap en sociale cohesie centraal: het
meedoen (participeren) aan de Nederlandse samenleving en het
bevorderen van sociale cohesie waren belangrijke onderliggende doelen.
In onderwijs en burgerschap hanteerde de raad de volgende
omschrijvingen:
"Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit
te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Met sociale cohesie
wordt de deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving
bedoeld".
Kort daarop zijn de sectorwetten aangepast en verscheen het toezichtkader van de Inspectie van het
onderwijs. Zowel in de toelichting op de wet als in het toezichtkader vinden we bovenstaande
beschrijving terug.
In 2012 kwam de Onderwijsraad met een nieuw advies 'Verder met burgerschap en onderwijs' Daarin
stelt de raad voor om het begrip burgerschap te herzien. De raad stelt dat burgerschapsonderwijs
meer moet omvatten dan sociaal gedrag, aanpassing en participatie (actief burgerschap en sociale
cohesie), aspecten die in de eerste fase na de invoering van burgerschapsonderwijs centraal stonden.
"Ook het kritisch leren participeren in de samenleving behoort tot het ontwikkelingsproces van

jongeren". Tot de gemeenschappelijke kern van burgerschapsonderwijs horen volgens de raad ook
democratie en identiteitsontwikkeling. Dit komt tot uiting in een aangescherpte beschrijving van wat
burgerschapsonderwijs inhoud:
"Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme,
democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen
bijdrage te (willen) leveren".
Op het gebied van' leren door keuzes', kunnen leerlingen hun eigen keuzes maken. Dit wordt
vormgegeven in de lessen die wekelijks worden gegeven en aansluiting vinden bij dagdagelijkse
kwesties in de school, in de gemeenschap, in de wereld. Ook hier geldt geen verdeling op basis van
leeftijd. Het uitwisselen van kennis, kunde, ervaring en materiaal staat hier centraal. Kinderen
kunnen van, met en door elkaar leren. De lessen die worden aangeboden zijn:
● economie: de leerlingen beheren een onderneming: een winkel,
● wetenschap: leerlingen doen onderzoek: spreekbeurt wordt workshop: de leerling wordt de
leerkracht,
● politiek: er is een jeugdbeweging die zich bezighoudt met maatschappelijke kwesties,
● milieu: er is een groep leerlingen die zich nadrukkelijk bezig houdt met de directe natuur en
beheert mede een stuk natuurgebied,
● media: leerlingen maken radio, tv, of zijn schrijvende pers.
● theater: leerlingen hebben nadrukkelijk interesse in zang, dans, toneel en zijn entertainers,
● Kunst en Cultuur: leerlingen willen creatief zijn en kunnen dit door tekenen, schilderen,
andere vormen van creativiteit.
● techniek: een groep leerlingen zijn nadrukkelijk bouwers, willen 'met de handen werken'.
Dit zijn pijlers die nadrukkelijke gelijkenis vertonen met de wijze waarop de samenleving is ingericht.
Leerlingen maken via deze pijlers kennis met deze indeling en dus ook met de samenleving.
Kenmerkend is de maandelijkse les maatschappijleer. Alle pijlers zijn op hetzelfde moment in de
school aanwezig, met hun begeleiding. Alle pijlers krijgen een 'blackbox' aangereikt met hierin een
maatschappelijke kwestie die op alle niveaus / pijlers moet worden opgelost / beantwoord.  Dat
geeft direct de praktische invulling voor de weken tot de volgende dag maatschappijleer.
Deze overstijgende lessen maken de onderlinge samenhang en onderlinge afhankelijkheid duidelijk
voor leerlingen.
bijvoorbeeld:
- als er geen werkstukken worden gemaakt, heeft de winkel niets te verkopen,
- als de winkel geen inkomsten genereert kan er niet geïnvesteerd worden (bv) in wetenschap,
- welke effecten hebben politieke keuzes op het systeem,bijvoorbeeld het verhogen van
belasting?.
Om dit te kunnen bereiken gaan we partnerschappen aan met bronnen in de directe omgeving van
met personen die hun werk hebben in de verschillende aspecten. Op deze manier maakt 247gradenleren de maatschappij nog meer zichtbaar en merkbaar voor onze leerlingen en betrekken we de
maatschappij nadrukkelijk bij de leerinhouden voor onze leerlingen. Burgerschap wordt
werkelijkheid.
Vanuit deze indeling kan een link gezien worden met de uitstroombestemmingen, waardoor het
leren van de leerlingen nog meer gepersonaliseerd wordt en afgestemd op de kwaliteiten van de
leerlingen.
247Graden-leren houdt zo nadrukkelijk het contact met de buitenwereld. Kinderen leren voor het
leven. 247Graden-leren integreert het leven dan ook in haar onderwijs en zal steeds zoeken naar
personen die een gezamenlijke interesse hebben met de leerlingen en deze passie met hen willen
delen. Leerlingen raken meer geboeid, geraakt, en geëmotioneerd als zij lessen aangeboden krijgen
van personen die met passie over hun eigen interesse, beroep of achtergrond kunnen vertellen.
Hiermee erkennen we de complexiteit van het vak onderwijzer en het besef dat een persoon niet

alles kan weten en over alles gepassioneerd kan zijn of voldoende inhoud kan bieden.
247Graden-leren zoeken daarom duurzaam de echte wereld op. Echt leren, echte herkenbaarheid en
echte invloed kunnen uitoefenen en echt weten waarom een kennisbasis noodzakelijk is.
8.12
Eigenaarschap
Een portfolio is het tastbare resultaat van een denk- en redeneerproces. 247Graden-leren hanteert
als portfolio een digitale leeromgeving voor elke leerling en noemt dit 'storybox' . Het geeft richting
aan anders denken over leren en begeleiden van groepen kinderen, het dwingt voortdurend denken
over de inhoud van je onderwijs af en roept nieuwe vragen op. Het werken met een eigen digitale
leeromgeving, de' storybox',  is een krachtig hulpmiddel om de regie van het leerproces voor een
deel bij het kind neer te leggen en hen eigenaarschap te geven en hun directe omgeving: gezin,
famillie en leefwereld te betrekken. Kinderen zijn niet vrij in het nemen van beslissingen. Grenzen
stellen en vrijheid geven geeft ruimte, echter ziet '247graden leren', leren niet als een vrijblijvend
proces. Door met een 'storybox' te werken, worden leerlingen zich meer bewust van hun eigen
leerproces.
De digitale leeromgeving  stimuleert het zelfverantwoordelijke leren, vergroot de betrokkenheid en
motivatie.
In het de storybox zijn opgenomen:
⋅ Leerplannen per vak (pijler ‘niveau’, leren door kennis),
⋅ Certificaten van gym (pijler bewegingsonderwijs’, leren door bewegen),
⋅ Mindmap conatieve vaardigheden (pijler ‘leren door leven'),
⋅ producten en processen,
⋅ toetsen,
⋅ beeldmateriaal,
⋅ filmmateriaal.
Het meest unieke hieraan is dat ouders ook vanuit hun eigen omgeving de rendementen van hun
zoon of dochter kan scoren en aanvinken als 'geleerd'. De leerkracht kan daarop de formele toetsing
doen. Daarnaast zijn zij, dan wel de leerlinge zelf, opa's, oma's en iedereen die betrokken is bij het
leren van de leerlingen,  in de gelegenheid om producten, filmpjes, geluidsfragmenten te uploaden.
Zo krijgt ouderbetrokkenheid een verdiepter en verbreder betekenis en kan er werkelijk educatief
partnerschap ontstaan. De leerkracht kan ten alle tijden, nuttige filmpjes direct gebruiken in de
lessen.
Leerlingen ervaren meer samenhang tussen de verschillende vakken. Door de duidelijke inrichting
van het onderwijs op de drie pijlers ‘leren door kennis’, ‘leren door bewegen’ en ‘leren door leven’
kunnen we wat kinderen leren (cognitief en conatief) overstijgend inzetten, door toe te laten passen
in andere contexten, los van de methodes. Ook volgens de uitkomsten van breinwetenschap wordt
leren effectiever door inhouden in meerdere contexten toe te laten passen, te associëren en andere
kennis op te halen. Leerkrachten worden door deze onderwijsinrichting meer en beter in staat het
vakoverstijgend leren toe te passen. Dit vraagt vertrouwen in de structuur, vertrouwen in het eigen
kunnen en de noodzaak tot het kennen van de leerlijnen. Ook ziet de school het geven en ontvangen
van feedback als een overstijgende vaardigheid die op alle momenten, op alle plaatsen en in alle
samenstellingen toegepast moet worden.
8.13
Overstijgend onderwijs
Toekomstgericht onderwijs gaat niet alleen gaat om vakinhoudelijke onderwerpen; het stelt ook
actuele maatschappelijke en vragen van de leerlingen centraal. Het is belangrijk dat leerlingen leren
om te denken en te werken over de grenzen van de vakken heen. Ze ervaren meer samenhang
tussen de verschillende vakken. Door de duidelijke inrichting van het onderwijs op de drie pijlers
‘leren door kennis’, ‘leren door bewegen’ en ‘leren door keuzes’ (kennis, motorische vaardigheid en
interesse), kunnen we wat kinderen leren (cognitief en conatief) overstijgend inzetten, door toe te

laten passen in andere contexten, los van de methodes. Ook volgens de uitkomsten van
breinwetenschap wordt leren effectiever door inhouden in meerdere contexten toe te laten passen,
te associëren en andere kennis op te halen. Leerkrachten worden door deze onderwijsinrichting
meer en beter in staat het vakoverstijgend leren toe te passen. Dit vraagt vertrouwen in de structuur,
vertrouwen in het eigen kunnen en de noodzaak tot het kennen van de leerlijnen. Ook ziet de school
het geven en ontvangen van feedback als een overstijgende vaardigheid die op alle momenten, op
alle plaatsen en in alle samenstellingen toegepast moet worden.
8.14
Multimedia
Er zijn meer dan 1 miljard Facebook gebruikers. Meer dan 7.3 miljoen Nederlanders zijn lid van
Facebook. 14 Keer per dag wordt Facebook gebruikt op smartphones, er worden 2.5 miljard status
updates per dag gedeeld en er zijn 2.7 miljard ‘likes’ per dag. Er zijn 500 miljoen Twitter accounts en
12.500 tweets per seconde. Er zijn 1.3 miljoen actieve Twitteraars in Nederland. Meer dan 3 miljoen
Nederlanders hebben een Linkedin profiel.
Er zijn 1 miljard Youtube gebruikers en er worden dagelijks 4 miljard video’s bekeken op Youtube.
Elke minuut wordt 72 uur aan video’s geüpload (Bron, 2013).
Met deze veranderingen als gevolg van de digitale revolutie zijn we in een nieuw tijdperk terecht
gekomen. Een tijdperk waarin door de ontmoeting van technologie, gemeenschap en duurzaamheid
nieuwe mogelijkheden open liggen voor mensen. Daarnaast vindt er een culturele omslag plaats die
nieuwe manieren van denken met zich meebrengt, denken in termen van relaties, in plaats van losse
entiteiten die later worden verbonden. Michiel Schwarz en Joost Elffers noemen dit tijdperk
‘sustainisme’. Binnen ‘sustainisme’ komen verbinding, globalisering en lokalisering, digitalisering en
duurzaamheid samen. Ook ‘open-source information’ (internet) en social media worden gezien als
kenmerken van dit tijdperk (Schwartz & Elffers, 2011).
De kunde om (sociale) netwerken, connecties en relaties te herkennen en gebruiken is daarom
essentieel aldus Siemens (2005)
Uit de meta-analyses van Hattie blijkt dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar effecten van het
gebruik van social media in het onderwijs. Uit deze analyses van metastudies door Hatti (2009)  blijkt
dat er slechts kleine effectgroottes zijn te constateren.
Echter blijken uit overige metastudies wel veel positieve effect-groottes te bestaan op diverse
gebieden. Zo blijkt het effect van ‘reciprocal teaching’ (lerenden onderwijzen elkaar) groot te zijn.
Studenten die uitleg geven of krijgen (van andere studenten) leren meer dan studenten waarbij dit
niet het geval is (Hatti, 2009) en (Saab, Joolingen, van, & Hout-Wolters, 2005). Ook blijkt dat
samenwerkend leren een positief effect heeft op leerprestaties van studenten, vooral afgezet tegen
individueel leren (Hatti, 2009) en (Johnson, Johnson, & Stanne, 2000).
Daarnaast blijken leer-strategieën gericht op feedback en reflectie en interactieve video methodes bij
het geven van instructies veel effect te hebben (Hatti, 2009). Een kenmerk van de digitale wereld  is
dat lerenden (leerlingen, studenten, docenten…) altijd en overal met elkaar kunnen delen en met
elkaar kunnen construeren. Ze kunnen elkaar instructies geven via social media, via content of
communicerend en ze kunnen reflecteren op elkaar.
Effecten worden pas zichtbaar indien media in combinatie met gepaste werkvormen, leerstof, doelen
en relevante toetsing worden toegepast. Vooral het geïntegreerd gebruik van computers (laptops,
tablets en smartphones) en het internet biedt nieuwe mogelijkheden om via media benoemde
doelstellingen te bereiken en daarbij efficiënt en effectief te zijn aldus Valcke (2010).
Over effecten van het gebruik van internet, multimedia en social media op het brein, stelt Carr (2011)
dat het internet ons brein in staat stelt snel te analyseren en te beslissen, maar dat dit ten koste gaat
van het menselijke meditatieve denken. De gevolgen zijn bijvoorbeeld dat hersenen sneller prikkels
kunnen verwerken wat ten koste gaat van creativiteit, concentratie en meditatieve gedachten. Het
denken wordt oppervlakkiger, er wordt minder ‘diep’ nagedacht en de spanningsbogen zijn korter.
Daarnaast stelt Carr (2011) dat mailen, chatten en surfen het denken tegelijkertijd verrijkt. De school

zal multimedia en internet bewust inzetten tijdens de lessen, instructies en verwerking. Steeds zal de
relevantie, dienende werkvorm gekozen worden en waar mogelijk in samenwerking met anderen
ingezet worden. Vanzelfsprekend mag internet gebruikt worden om informatie op te halen, instructie
te krijgen via ‘flipping the classroom’ en producten te maken. Om multimedia adaptief, selectief,
flexibel en contextgebonden in te kunnen zetten is het materiaal en de digitale omgeving (de
infrastructuur)  ook bewust gekozen
De school maakt gebruik van de omgeving Google for Eduction, waarbinnen alle tools worden
ingezet. Elke leerling heeft een eigen digitale omgeving, dat we de 'Storybox' noemen. Komend
schooljaar is de Storybox actief.
De Storybox is het digitale portfolio van de leerlingen dat het persoonlijk leren op basis van
motivatie, betrokkenheid en eigenaarschap voor ons mogelijk maakt. Het maakt het mogelijk dat
leerlingen hun eigen ervarings, belevingswereld en leefwereld kunnen 'uploaden'. Deze 'content'
wordt dan meteen lesmateriaal voor de leerkracht, kan gebruikt worden bij bv. de instructies, het
maken van lessen in 'classroom', voor het vieren van successen. De contents van leerlingen zijn
uitwisselbaar, zelf tussen leerlingen van hele andere scholen.
Tevens kan hun content dienen als formatief bewijsmateriaal voor de doelen die zij bereikt hebben.
Dit kan ook na schooltijd zijn of in het weekend. Via deze weg worden ouders meer en meer
educatief partner, omdat zij niet meer afhankelijk zijn van de schooltijden. Leren, ontwikkelen en het
behalen van doelen kan altijd en overal, met en tussen iedereen.
Het hebben bereikt van de leerdoelen doelen kunnen zowel leerlingen, docenten als ook ouders op
elk gewenst moment afvinken. Op deze manier wordt op drie manieren de rendementen van het
onderwijs getoetst en kan iedereen hier maximaal bij betrokken zijn op een persoonlijke manier.
Voor de school is dit een ideaalbeeld, een toekomstscenario waarbij iedereen maximaal betrokken
en gemotiveerd is bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Een persoonlijke ontwikkeling
waarbij de leerling zich optimaal eigenaar kan voelen voor het ontwerpen van zijn eigen toekomst
(beeld).
De school maakt gebruik van de omgeving Google for Eduction, waarbinnen alle tools worden
ingezet.
De school maakt gebruikt van ondersteunende educatie software behorende bij de methodes,
toegang via Basispoort.
De school maakt gebruik van een groot scherm met beamer, 5 platte tv’s, 6 apple tv’s, 22 ipads, 4
macbooks en nog 4 desktop computers. Het geheel wordt ondersteund door de educatie-afdeling
van Amac.
8.15
Toetsen
De school toetst niet omwille van het toetsen, maar om de effectiviteit van het onderwijsleerproces
in beeld te brengen. We hanteren hierbij meetbare toetsgegevens, maar deze staven we met
merkbare gegevens.
Meetbaar
Volgens de toetskalender (bijlage)
Cito Spelling
Cito Rekenen
Avi Technisch lezen
Cito Begrijpend lezen
Cito woordenschat
methode toetsen
Toetsen die behoren bij de methode, adaptief toetsen.
Leerplannen
Merkbaar

Observeren is het waarnemen van een persoon en het beschrijven van wat je ziet. Dat kunnen
handelingen van bijvoorbeeld kinderen zijn, maar ook de houding of het gedrag observeren.
Observeren vraagt van leraren een onderzoekende houding. Dat betekent dat je altijd start vanuit
een kwestie: er is iets waar je meer over te weten wilt komen.
Observeren moet zo objectief mogelijk gebeuren. Er is verschil tussen gestructureerd en
ongestructureerd observeren.
Bij gestructureerd observeren heeft de observator een vooraf vastgesteld doel voor ogen, bij
gestructureerd observeren is dat niet het geval.
Ook is er onderscheid tussen participerend en niet-participerend observeren. Bij participerend
observeren is de observator betrokken bij de situatie, bij niet-participerend observeren is hij
toeschouwer.
Er zijn verschillende methodieken om kinderen te observeren, de school wil uitgaan van de
professionaliteit van de leerkrachten en het vermogen op eigen wijze deze observaties vast te leggen
en te gebruiken om leerlingen beter middels feedback te kunnen begeleiden tijdens het leerproces.
9. De professionele leergemeenschap (personeelsbeleid)
9.1
Het sociaal statuut
doelstellingen
het vormgeven van een zodanige organisatie en aan
zodanige gezagsverhoudingen, dat de werknemers kunnen
en willen bijdragen aan het goed functioneren van de
instelling;
het zodanig organiseren van de werkzaamheden, dat
er sprake is van zinvolle arbeid met zo groot mogelijke
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die passen bij
ieders aanleg, capaciteit en ambitie;
het betrekken van de werknemers bij het inrichten
van de eigen werksituatie en bij de beleidsvorming binnen
de instelling;
het scheppen van voorwaarden die de werknemer in
staat stellen zich verder te ontplooien;
het bevorderen van het welzijn, de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers;
het binnen de mogelijkheden van de instelling
bieden van goede materiële voorzieningen volgens voor een
ieder inzichtelijke, zo objectief mogelijke, criteria.
9.2

Hoge kwaliteit

9.3

Schoolambitie

Om de kwaliteit van het onderwijs duidelijk in beeld te kunnen krijgen en daarmee duidelijk
planmatig te kunnen werken aan verbetering van het onderwijs hanteert de school een school
ambitie. Dit is de ambitie die we met onze leerlingen willen nastreven voor de eerste twee jaren,
waarbij in het eerste jaar nog geen uitstroom zal bestaan.
Deze school ambitie is in aanzet opgesteld, maar nog onvoldoende gefundeerd op basis van de
leerlingpopulatie. In deze aanzet wil de school aansluiten bij de landelijk vastgestelde norm. De

landelijke norm komt overeen met een Cito-niveau C, of hoger. D
 e school wil dit niveau dus bereiken
met 75% van de leerlingen. Om heel concreet te zijn in wat we hiermee bedoelen wordt de koppeling
gemaakt met de vastgestelde kerndoelen die opgetekend zijn in de leerplannen. Deze koppeling laat
zien dat we 75% van onze leerlingen tenminste willen laten uitstromen op VMBO-T niveau of hoger.
9.4
Planmatig,  opbrengstgericht
Opbrengstgericht werken is onderwijs, dat ongeacht de achtergrond van de leerlingen, goede
resultaten met leerlingen weet te behalen en leerlingen laat excelleren (Haycock, 2007). Anders
gezegd: scholen die het maximale uit hun leerlingen weten te halen door goed lesgeven (Hanushek
e.a., 2005). Ook Ericsson (2016) geeft aan dat het meest effectief is om korte, haalbare doelen te
stellen en hier direct feedback op te geven.
Opbrengstgericht werken betekent in de praktijk systematisch en doelgericht werken: weten waar je
heen wilt en daar vervolgens in duidelijk omschreven stappen naar toe werken. Op leerlingniveau
werken hanteren we de leerplannen.
Op organisatorisch niveau hanteren we hiervoor de strategie volgens ‘data, duiden, doelen’ en
‘doen’.
⋅ Data: hoe gaat het met de leerontwikkeling van mijn leerlingen? Wat wordt beheerst, wat
niet? Op welke manier kunnen ze het wel, welke ontwikkelings- en leeraspecten vallen op?
⋅ Duiden: analyseren van het onderwijsleerproces: wat heeft ertoe bijgedragen dat deze
leerling deze leerontwikkeling laat zien? Zijn de goede dingen gedaan en zijn deze goed
gedaan? Kortom: analyse van het onderwijsleerproces: leerstofaanbod, leertijd,
klassenmanagement, didactisch handelen, pedagogisch handelen, schoolklimaat
⋅ Doelen: er wordt een vervolgaanbod geformuleerd op basis van de vooraf geformuleerde
doelen en de behaalde resultaten van de leerlingen. Waar werken we naartoe, welke
einddoelen zijn er geformuleerd voor het niveau. En voor de komende periode: waar willen
we over een x-aantal maanden zijn? We formuleren niet alleen welke doelen we willen
halen, maar ook vooral hoe we ervoor gaan zorgen dat alle leerlingen optimaal de kans
krijgen om die doelen te halen.
We beschrijven dit in leerplannen, afgestemd op het ontwikkelingsperspectief van elke
leerling.
⋅ Doen:  dan gaan we aan de slag met de keuzes die voortvloeien uit de verschillende fases.
Verschillende werkvormen, niet alles klassikaal, de juiste instructie bieden, de juiste ruimte
bieden, ontwikkeling en leren stimuleren, leren door spelen, verwondering benutten en
vooral goed kijken en luisteren naar wat de kinderen laten zien. Na een half jaar, wordt
dezelfde systematiek herhaald om de opbrengsten van het leerproces te evalueren.
Deze cyclus is vastgelegd in het zorgplan.
Werkbegrippen:
⋅ Kwaliteit: positieve eigenschap, iets dat we willen nastreven.
⋅ Kwaliteitsbeleid: Betreft de kwaliteitsdoelen. Hetgeen de organisatie van waarde acht en
nastreeft.
⋅ Kwaliteitszorg: betreft de normstelling, controle, beheersing en borging ten aanzien van de
nagestreefde kwaliteit.
⋅ Kwaliteitssysteem: de organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen
en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg.
⋅ Kwaliteitsborging: betreft het beheersen van het kwaliteitssysteem, teneinde het gewenste
kwaliteitsniveau te realiseren.
⋅ Integrale kwaliteitszorg: Het ontwikkelen, invoeren, hanteren en bewaken van een
kwaliteitssysteem.

9.5
Dimensies in kwaliteitsmanagement
Het inregelen van het totaal van integrale kwaliteitszorg kent kenmerken van de systeem-technische
benadering:
- Systemen van kwaliteitscontrole,
- Statistische technieken,
- Structurering en taakstellingen,
- Planning,
- Budgettering
De focus zal meer liggen op de sociaal-dynamische benadering:
- Overleg
- Leiderschap op lagere niveaus van de organisatie
- Communicatie en informatie
- Organisatiecultuur
- Teamwork
E.a is in kaart gebracht, zie hiervoor de bijlage ‘kwaliteitszorg’.
9.6

professionele leergemeenschap

De kern van een professionele leergemeenschap is een
groep van professionals die individueel en vooral
collectief op een kritische en reflecterende wijze de
eigen praktijk onderzoekt met het doel de praktijk te
verbeteren.” (Verbiest, p.17, 2012)
De school heeft een duidelijke organisatiestructuur die
erop gericht is het huidige werk om te zetten naar het
nieuwe werk dat de leerprocessen van eenieder in de school, ondersteunt, verrijkt en verdiept om zo
tot hogere rendementen te kunnen komen.
Verbiest (2012) maakt een onderscheid binnen collectief leren: het individu, de groep en de
organisatie. Hij benoemt de definitie van Dixon (1994). Zij definieert collectief leren als het
intentionele gebruik van leerprocessen op individueel, groeps- en systeemniveau om voortdurend de
organisatie te transformeren in de richting van de visie om hiermee de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen.
⋅ Persoonlijke capaciteit: actief, reflectief, en kritisch, kennis (re)construeren, actuele inzichten
uit wetenschap en praktijk gebruiken,
⋅ Interpersoonlijke capaciteit: gedeelde waarden en visie op leren op de rol van de leerkracht,
collectief leren,
⋅ Organisatorische capaciteit: ondersteunende condities, bronnen, structuren en systemen,
cultuur en leiderschap.
9.7
Cultuur
Om een collectieve cultuur te bereiken waarbinnen leren ontwikkelen als vanzelfsprekend wordt
geacht zijn een aantal condities nodig (verbiest, 2012):
⋅ Gezamenlijke voorkennis: egaliteit over basiswaarden, missie en visie. Dit speelt een
belangrijke rol in het selecteren van informatie en keuzes die hieruit voortvloeien.
⋅ Leeropvattingen: deze verwijzen hoe aangekeken wordt tegen leren en ontwikkelen. De
opvattingen dienen volgens de school voort te komen uit de belangrijkste opvatting dat het
werk gezien wordt als de belangrijkste bron voor leren en ontwikkelen: fouten maken moet
om beter te kunnen worden: FAIL = first attempt in learning. Openstaan voor nieuwe ideeën
en experimenten, met als verbindende factor het geven van feedback en het aangaan van de
reflectieve dialoog.
⋅ Leermotivatie: het betreft hier het vertrouwen in het eigen leren en het vertrouwen in
elkaars leervermogen.

Leervaardigheden: het betreft hier de vaardigheden die een individu beheerst om tot leren
en ontwikkelen te kunnen komen. Dit kan mede bepaald worden door de eigen biografie en
vraagt om wederzijds respect, openheid en het kritisch willen bekijken van de eigen mentale
modellen. De termen cognitieve vaardigheden en conatieve vaardigheden gelden hier
evenzeer.
Binnen deze uitpluizing van de veilige en gezonde schoolomgeving passeren veelvuldig termen die
rekbaar zijn, of in ieder geval interpretabel; veilig, gezond, ordentelijk, accepterend, respect,
tolerantie, moreel, ruimte, uitdaging, relatie, autonomie, verantwoordelijkheid, goed, etc. Het is zaak
door steeds met elkaar in gesprek te blijven, deze termen tot waarneembaar gedrag te
transformeren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die voortkomt uit de basiswaarden:
wijsheid, positiviteit, zelfkennis, intuïtie, harmonie, daadkracht en deskundigheid.
⋅

9.8

Leerkrachtgedrag

De professional heeft een belangrijke opdracht in het geven
van het juiste pedagogische en didactische antwoord op
leerkwesties. Echter moet zich bewust zijn van de eigen
biografie en waarden, of overtuigingen en (voor)kennis waarmee hijzelf waarneemt. Professionals in
een onderwijssituatie maken continu beslissingen. Deze beslissingen zullen nooit alleen gebaseerd
kunnen zijn op stichtingsdoelen, missie en visie. De beslissingen vinden ook grond in de persoonlijke
biografie van degene die de beslissing neemt. “ Als we geen expliciete vragen stellen over de morele
verplichtingen die bij ons werk horen, ontslaan we onszelf van de persoonlijke verantwoordelijkheid
voor de negatieve gevolgen die de leerlingen door onze beslissingen “ In dit geval wordt ook wel over
pedagogische kennis gesproken vanwege de bijzondere context van het werken met jonge mensen en
de gebondenheid van dat werk aan  de persoonlijke biografie of de persoon van de leraar.” (Luc
Stevens, Paul Beekers, e.a. 2009, pg. 24) De kwaliteit van zelfkennis, zelfredzaamheid en zelfregulatie
lijken ook voor de professional essentieel te zijn. 
‘Leraar zijn’ is volgens de  onderwijsraad:
⋅ weten waar je voor staat en daarover in dialoog blijven,
⋅ ingewikkelde praktijkkwesties beantwoorden met eigen keuzes,
⋅ professionele ruimte creëren in verbinding met anderen,
⋅ kritisch onderzoekende houding gericht op eigen ontwikkeling tonen.
Vanuit bovenstaande aspecten wordt voor de school de kanteling verwacht van zakelijke professional
naar professionele professional van leerkrachten en ander personeel. Dit is nodig om leerkrachten
(en ander personeel) de nodige professionele autonomie te kunnen geven om het huidige onderwijs
te verbeteren.
Zakelijke professional
Gaat uit van bestaande regeling
Gaat uit van eigen professie
Accepteert huidige manier van
werken
Denkt in problemen
Denkt van binnen naar buiten
Voert werkzaamheden uit
Ziet informatie als gegeven
Maakt geen uitzondering
Stelt zich formeel op
Gaat volgens het boekje
Gaat uit van huidige taak
Focust op het eigen handelen

Professionele professional
Gaat uit van wat nodig is
Gaat uit van grenzen eigen professie en
inschakeling anderen
Verbetert werkwijze als huidige
manier van werken niet afdoende is
Denkt in oplossingen
Denkt van buiten naar binnen
Werkt vanuit visie en passie
Blijft onderzoeken, is nieuwsgierig
Herkent en erkent uitzonderingen
Gaat uit van positioneren en engageren
Erkent handelingsverlegenheid
Creëert, als nodig, nieuwe taak
Ziet eigen handelen in groter geheel

Heeft macht

Heeft gezag

Vanuit bovenstaande wil de school een duidelijk beleid gaan voeren t.a.v. startbekwaam,
basisbekwaam en vakbekwaam met bijbehorende waarneembare competenties.
Professioneel ‘leerlandschap’
De school wil een professionele lerende organisatie zijn, met
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap. Dit op basis
van autonomie, competentie en relatie, zowel intern als extern
gericht. Dit is een complexe opdracht, met wisselende situaties,
wisselende samenstellingen van mensen die zich groeperen,
verschillende communicatiekanalen, verschillende rollen. Echter
vanuit elk perspectief gaat het uiteindelijk om het dienen van het
onderwijsleerproces van de leerlingen en verhogen van de onderwijskwaliteit. Om werknemers ook
daadwerkelijk in staat te stellen om professioneel, autonoom, gedeeld leiderschap te geven is  een
duidelijke inrichting van de verschillende lagen noodzakelijk om vanuit systemisch denken steeds de
juiste keuzes te maken, processen te voeren, strategieën en interventies te kiezen. De school wil de
keuzes die gemaakt worden funderen en direct laten voortvloeien uit ingewikkelde kwesties die zich
tijdens het werk voordoen.
Binnen de school wordt ‘leren en ontwikkelen’ niet per definitie gezien als het volgen van workshops,
cursussen of opleidingen. Het leren volgt op het stellen van cruciale vragen ten einde de
onderwijskwaliteit te verhogen en komen direct voort uit het werk dat gedaan wordt en
bijbehorende doelstellingen. Deze kunnen een direct gevolg zijn van projectplannen en als zodanig
ook herleidbaar naar het schoolplan, jaarplan. Hieruit voortvloeiend kan het voorkomen dat
cursussen, workshop of opleidingen nodig zijn, als de kennis niet binnen de eigen organisatie,
bestuur of innovatiekringen gehaald kan worden.
Het zal met name gaan over versterking van professionaliteit en vakmanschap die leiden tot het
veranderen van handelingsrepertoire:
⋅ Kennis,
⋅ Vaardigheden,
⋅ Professionele attitude.
Op deze manier houdt de school zicht op de noodzaak van scholing afgestemd op de
schoolontwikkeling, biedt ruimte voor ieders persoonlijke ontwikkeling gericht op de eigen interesses
en bewaakt de financiële uitgaven.
De school wil leerprocessen organiseren en duurzaam herkenbaar inbedden in de
organisatiestructuur ook op basis van sociaal constructivisme. Het sociaal constructivisme gaat over
leren in een sociale context, in een context waarin individuen betekenis geven aan hun handelingen,
bijvoorbeeld aan handelingen in het kader van werk en arbeid. HRD gaat ook over individuele
ontwikkeling en over leren, maar specifiek over leren en ontwikkelen in de context van
arbeidsorganisaties. (Klarus, 2008)
In onze organisatie ontstaan zodoende ‘leer-netwerkstructuren’. Actoren hebben posities in die
leernetwerken. Die leernetwerken bepalen de mogelijkheden om met elkaar leerprocessen gestalte
te geven. Door die leerprocessen kunnen ook weer nieuwe leerstructuren en leernetwerken
ontstaan. Dit is de kern van het cyclische karakter van de dynamische netwerkbenadering.
Leernetwerken vormen de verbindende schakel tussen leerstructuren en HRD-processen. Tevens
biedt de netwerkbenadering meer mogelijkheden om rekening te houden met het duale en
strategische karakter van HRD. In het bijzonder biedt het organiseren van het leren veel interessante
opties voor werknemers om werkervaringen en expliciete leerervaringen te benutten en om hun
eigen accenten in de ontwikkeling aan te brengen. Werkervaringen krijgen in combinatie met
expliciete leerervaringen nadrukkelijk een plaats en wordt er rekening mee gehouden dat iedereen
op zijn manier invloed wil uitoefenen op de (leer)ervaringen en het sturen ervan. In deze
9.9

netwerkbenadering wordt HRD niet alleen als een managementtool beschouwd, maar als een
instrument om doelstellingen te behalen, wensen en ideeën te realiseren en maatwerk voor de
werknemer te kunnen bieden.
9.10
HRD
Competenties veranderen
Vereiste competenties worden niet alleen specifieker, ze veranderen ook steeds sneller. Om bij te
blijven op de markt is goed onderhoud van talenten noodzakelijk, wil men in de race niet achter op
raken. Schnabel (2000) gebruikte vanuit een sociologisch perspectief vijf I’s om de eenentwintigste
eeuw te karakteriseren: Internationalisering, Individualisering, Informalisering, Informatisering, en
Intensivering. Deze veranderingen impliceren dat de kwalificaties die nodig zijn voor het naar
behoren vervullen van een functie steeds complexer worden, terwijl tegelijkertijd de ‘halfwaardetijd’
van deze kwalificaties steeds korter wordt. Een ander gevolg van deze veranderingen is dat ze niet
alleen nieuwe behoeftes creëren, maar tegelijkertijd ook nieuwe mogelijkheden creëren om verder
te leren.
Wensen veranderen
Naast deze eisen die de markt stelt, veranderen ook de wensen van de beroepsbevolking. Hoewel
ouderen en jongeren nog steeds hetzelfde zoeken in hun werk (naast extrinsieke factoren, zoals een
behoorlijke beloning, is men op zoek naar leuk en interessant werk, en naar goede collega’s en een
prettige werksfeer) is er ook een belangrijk verschil tussen de beide categorieën. Jongeren willen dit
alles tegelijk en wel direct (Van Hoof, Bruin, Schoemaker, & Vroom, 2003). In een krapper wordende
arbeidsmarkt zullen ondernemingen en instellingen dus meer hun best moeten doen om
aantrekkelijk te blijven voor deze categorie van werknemers.
Ook verandert de wijze van aansturing van het arbeidspotentieel doordat de autonomie op de
werkvloer toeneemt. Daarbij is het van belang dat maatwerk geleverd wordt in de kleinst mogelijke
werkeenheid (de groep, het team, het individu) om op die manier een werkbaar psychologisch
contact op te bouwen en te behouden. Human resource verschuift van Management naar
Development:
HRM (management)
⋅ organiseren van personeel, accent op plannen en motiveren
⋅ maximaal gebruik maken van potentie,
⋅ ontwikkelen van beleid gericht op beheersen van personeel: voldoende en geschikt.
HRD (development):
⋅ ontwikkelen van personeel ontwikkelen van mens en organisatie
⋅ potentie van personeel ontwikkelen
⋅ ontwikkelen van beleid om leren te organiseren t.b.v. vernieuwen van het werk en het
gedrag
⋅ hoe leren professionals en hoe geven we dit vorm?
Om het leren van werknemers en de ontwikkeling van de organisatie inzichtelijk en overzichtelijk te
maken en houden en de gelaagdheid te duiden, waardoor werknemers en actoren niet verdwalen in
het ‘leerlandschap’ is ook gekozen voor 3 ‘pijlers’ met bijbehorende leervormen en leerhulpmiddelen
(documenten):
9.11
Projecten
Projecten (onderzoek) vloeien voort uit het schoolplan, meerjarenplanning en jaarplan. Hierbinnen
worden keuzes gemaakt voor schoolontwikkeling. Een werknemer die zich aangetrokken voelt tot
een onderwerp kan ervoor kiezen om ‘eigenaar’ te worden van dat project. De ‘eigenaar’ voelt zich
verantwoordelijk om gestelde doelen te halen omdat dit in het verlengde ligt van de persoonlijk
interesse en betrokkenheid bij het onderwerp. Bij het aangaan van het project hoort een projectplan
(zie bijlage 5). Dit projectplan geeft richting aan de onderzoekende, ondernemende, lerende houding

van deze werknemer. Het start met het opstellen van een onderzoeksvraag, waaruit deelvragen
ontstaan, richting een gesteld doel. Vervolgens moet beoordeeld worden hoe dit doel te gaan
behalen. De eigenaar is altijd verantwoordelijk voor het zoeken van een projectteam; leden die
meewerken om het doel te behalen. Daarnaast kan het nodig zijn om externen te betrekken dan wel
te bevragen, collegiale consultatie te doen intern, danwel extern, opzoeken en gebruiken van
artikelen of andere literatuur. De eigenaar zet alle acties uit in een proces, evalueert en draagt zorg
voor communicatie met het team, het delen van het proces, feedback vragen, teambrede keuzes
maken die nodig zijn om het doel te kunnen halen. Dit proces mag maximaal een jaar duren, waarna
het bijbehorende beleid wordt opgesteld en implementatie volgt. De implementatie hangt aan een
jaarplanning, waarin per maand wordt aangegeven wat exact verwacht wordt. Deze jaarplanning kan
vervolgens dienen als een jaarlijks kwaliteitsmeetinstrument voor het opgestelde beleid: wat doen
we, waarom doen we het nog.
9.12
Commissies
Een commissie bestaat vaak maar uit 1 werknemer die contact onderhoudt met de oudercommissie
en werkt met draaiboeken. Dit zijn draaiboeken die het verloop van jaarfeesten weergeven. Deze
draaiboeken worden door de werknemer beoordeeld en besproken met de oudercommissie op
actualiteit, haalbaarheid, aanpassingen en het verdelen van taken. Als het draaiboek goedgekeurd is,
wordt deze besproken in het team tijdens een werkoverleg. Indien akkoord zal het feest /
gebeurtenis uitgevoerd worden volgens plan.
9.13
Taken
Het betreft hier zitting nemen in de MR, dan wel OC en de bijbehorende taakopvatting /
taakverantwoordelijkheid.
9.14
Werknemer- portfolio  (Storybox)
De laatste jaren wordt het maken van een individueel leerplan of persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
sterk gestimuleerd. Binnen het kader van de professionele lerende organisatie vindt de school het
essentieel dat de werknemer het eigen leren regisseert, uitzet en in relatie brengt met de
ontwikkeling van de organisatie; projectplannen, draaiboeken, taken. Daarnaast zijn leermomenten
legio en kunnen zich op elk moment voordoen, ook buiten werktijden, kunnen expliciet zijn of
impliciet, formeel of informeel. Leren is in essentie betekenisgeving, het proces waarbij
verschijnselen en de eigen persoon betekenis krijgen. Dat proces gaat voortdurend door. Leren is niet
alleen een individueel proces met individuele resultaten, maar evenzeer een sociaal proces waarvan
de resultaten bestaan uit sociaal gedeelde betekenissen. Ook hier gelden de principes van
breinwetenschap en het toepassen ervan op volwassenen. In die zin maakt de school geen
onderscheid in het leren van leerlingen of het leren van werknemers. Door werknemers op dezelfde
manier te laten leren, krijgen ze ook meer zicht op het leren van leerlingen en kunnen zo gerichter,
beter en effectiever feedback geven.
Om het leerproces voor werknemers zo dynamisch mogelijk te houden met alle ruimte voor
eigenaarschap, wordt gevraagd een portfolio, de eigen 'Storybox' bij te houden. De medewerker
verzamelt plannen, een overzicht, een document, quotes, producten, inzichten die leiden tot een
persoonlijke ambitie. De bijbehorende persoonlijke doelen worden in relatie gebracht met de
organisatiedoelstellingen; de werknemer ontwerpt de eigen ‘leerwegcreatie’.
De leerweg gesprekken worden jaarlijks met alle werknemers gevoerd, waarbij ook wederzijdse
feedback essentieel is.
9.15
Overlegcyclus
Het overleggen, communiceren met elkaar is op de school erg belangrijk. Het kan onderscheiden
worden in formeel dan wel informeel, geregeld en ingericht, dan wel spontaan.
Het is voor de school zaak het formeel overleggen tot de essentie terug te brengen, efficiënt,

effectief, doelgericht en daadkrachtig.
De overlegmomenten zijn opgedeeld in:
⋅ dagelijks (indien nodig): meet-up: dit zijn alle dagelijkse korte ontmoetingen aangaande
diverse ontwikkelingen.
⋅ maandelijks : genaamd: meet-inn: Deze overlegmomenten zijn  afgeleiden van de projecten
of onderzoeken die lopende zijn. Werknemers boren hun netwerken aan of andere
(theoretische bronnen) . Zij worden gevraagd om bij elke meet- inn, iets of iemand in te
brengen. Dit vergroot ieders netwerk en zet 'kapitaal anders' in(n).Op deze manier blijven
werknemers betrokken bij de organisatie en weten we hoe missie en visie vorm te geven.
Steeds met dezelfde vragen, wat doen we, waarom doen we het, wie doet het en waartoe.
⋅ briefings: maandelijkse bijeenkomsten op afroep om dagdagelijkse zaken te bespreken.
⋅ meet- over: overlegmomenten / ontmoetingsmomenten die werknemers over de grenzen
van de eigen organisatie, stichting, gemeente, gemeenschap. etc  hebben vanuit de
netwerkgedachten en het uitruilen van 'ander kapitaal'.
10. De maatschappelijke leergemeenschap
Hierbij wordt de focus van werknemers verlegd van
alleen maar intern maar ook extern. Het is de derde
dimensie van de inrichting van de organisatie.
10.1
Ouderbetrokkenheid
De rol van ouders wordt als betekenisvol gezien. Het
opent mogelijkheden waarin de waarden, begrip,
verwachtingen en uitdagingen voor deze ouders
duidelijk kan worden. Leithwood (2012) geeft aan dat
familie-karakteristieken nadrukkelijk invloed hebben op
de successen van de kinderen. Samenwerken om samen
te leren en zo hogere opbrengsten te kunnen
genereren.
De waarden in een familie en zelfs in een gemeenschap
zijn dus van belang. Ouderbetrokkenheid kan in die zin
een andere betekenis krijgen. De betekenis van
betrokken zijn bij elkaars leren, van kind en ouder en
maatschappij. Ouders moeten zich welkom en
gerespecteerd voelen in de school, en worden gezien als
waardevolle partners in het leren van kinderen.
Daarmee is het ook van belang dat werknemers ouders in de school stimuleren. Om een beter begrip
van elkaar te krijgen is het volgens Leithwood (2012) van belang om in een directe lijn met ouders te
werken. Zo ook bijvoorbeeld door sociale en intellectuele capaciteit van ouders gebruiken in het
onderwijsleerproces.
Ouders kunnen een ondersteunende rol spelen bij de pijler ‘kennis’, gastlessen verzorgen binnen de
pijler ‘motorische vaardigheden’, een actieve rol spelen / gastlessen verzorgen tijden de
praktijklessen van de pijler ‘interesses’. Daarnaast worden zij betrokken bij het organiseren van de
jaarlijkse feesten (commissies) en is er een MR (taak) geformeerd.
Ook zijn veelvuldig overlegmomenten aangaande het leerproces van hun zoon / dochter, formeel en
informeel. .
Niet alleen onderwijs leert kinderen iets, het gezin is een constante factor in het leren en
ontwikkelen van kinderen. School kan een centrum voor leven en leren zijn, kinderen leren en
ontwikkelen daar in samenhang, samenspel en systemisch met anderen, in de sociale context van de
maatschappij. Effectiever en simpeler aan burgerschap werken door kinderen daadwerkelijk burger
te laten zijn, school als organisch onderdeel van de maatschappij met (leerling)gedrag dat dit

ondersteunt. In deze betekenis wordt ook gewerkt aan de conatieve vaardigheden. De maatschappij
betrokken laten raken door continue uitgenodigd voelen er te mogen zijn, een bijdrage te mogen
leveren aan het leren van kinderen en andersom. Senge (2001) zegt dat als de gemeenschap de kans
krijgt te participeren, ze dat ook zal doen. Zo wordt school een ontmoetingsplek voor het uitruilen
van ander kapitaal: van kennis, vaardigheden, kunde en materiaal.
Ouders krijgen de kans om vanuit eigen passie, kennis, kunde, vaardigheid, materiaal een bijdrage
aan onderwijs te leveren die uniek is. Samen met deze ouders maakt de school onderwijsmodules die
direct in het onderwijs worden ingezet. Op dit moment wordt gewerkt aan modules:
- bijen,
- Google,
10.2
Maatschappij
Binnen het ecologisch denken wordt de maatschappij en de wereld gezien als een levend organisme
met vele netwerken. “Deze netwerken houden het organisme in stand doordat zij structureel
gekoppeld zijn, sensitief voor elkaar en responsief naar elkaar”  (Stevens e.a. 2009, pag.189). De
verwachtingen aan de school zijn ‘authentiek en levenslang’ leren, inclusief en met verantwoording.
Inclusiviteit betekent hier; opgenomen in de wijk, gericht op burgerschapszin ontwikkeling, opvoeden
tot leven in een samenleving.
Voor de school is dit meteen de pleidooi om op zoek te gaan naar de hulpbronnen in de omgeving en
voor wie kan de school een hulpbron zijn. Kinderen kunnen hier op allerlei manieren in participeren,
niet in de laatste plaats door onderwijs ook buiten het gebouw te laten plaatsvinden.
Meer dan ooit moet onderwijs een plek krijgen binnen de samenhang van de samenleving en het in
gezamenlijkheid doorontwikkelen. De school ziet dit dan ook als essentieel voor de kwaliteit,
effectiviteit en duurzaamheid van het onderwijs om als school naar buiten te treden, in contact te
komen met de omgeving en te zoeken naar ‘hulpbronnen’. Doelen bereiken door gewenst gedrag te
tonen en ontwikkelde conatieve vaardigheden direct in te zetten.
Hulpbronnen van de school in de omgeving zijn niet altijd gelijk aan de (financiële) basisbronnen van
de overheid. De uitdaging is de hoogst mogelijke opbrengst te genereren in mogelijkheden die er al
zijn. Dit vraagt om het in een lijn brengen van de verbeterpunten, doelen van de school en de
hulpbronnen.
Het gaat over alle soorten hulpbronnen die de school kunnen verrijken ter ondersteuning van het
bereiken van de doelen van de school, kwaliteit verhogen om het leren van leerlingen steeds te
verbeteren.
De gemeenschap krijgt de kans om vanuit eigen passie, kennis, kunde, vaardigheid, materiaal een
bijdrage aan onderwijs te leveren die uniek is. Samen met partners maakt de school
onderwijsmodules die direct in het onderwijs worden ingezet. Op dit moment wordt gewerkt aan
modules:
- armoede
- verhalen schrijven.
10.3 Burgerschap
Scholen hebben de ruimte om zelf keuzes te maken over hun visie op burgerschap, de doelen die
daarin centraal staan en de gekozen aanpakken om deze te bereiken. De Onderwijsraad heeft
tweemaal gedefinieerd wat onder burgerschapsonderwijs verstaan kan worden.
10.4 Actief burgerschap en sociale cohesie
In 2003 heeft de onderwijsraad het rapport Onderwijs en burgerschap uitgebracht.
Daarin stonden actief burgerschap en sociale cohesie centraal: het meedoen (participeren) aan de
Nederlandse samenleving en het bevorderen van sociale cohesie waren belangrijke onderliggende
doelen. In onderwijs en burgerschap hanteerde de raad de volgende omschrijvingen:
"Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een

gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Met sociale cohesie wordt de deelname
van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving bedoeld".
Kort daarop zijn de sectorwetten aangepast en verscheen het toezichtkader van de Inspectie van het
onderwijs. Zowel in de toelichting op de wet als in het toezichtkader vinden we bovenstaande
beschrijving terug.
In 2012 kwam de Onderwijsraad met een nieuw advies Verder met burgerschap en onderwijs (zie
'Links'). Daarin stelt de raad voor om het begrip burgerschap te herzien. De raad stelt dat
burgerschapsonderwijs meer moet omvatten dan sociaal gedrag, aanpassing en participatie (actief
burgerschap en sociale cohesie), aspecten die in de eerste fase na de invoering van
burgerschapsonderwijs centraal stonden. "Ook het kritisch leren participeren in de samenleving
behoort tot het ontwikkelingsproces van jongeren". Tot de gemeenschappelijke kern van
burgerschapsonderwijs horen volgens de raad ook democratie en identiteitsontwikkeling. Dit komt
tot uiting in een aangescherpte beschrijving van wat burgerschapsonderwijs inhoud:
"Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme,
democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen
bijdrage te (willen) leveren".
10.5
De school laat kinderen echt burger zijn
De school vindt dat we het best les kunnen geven in burgerschap door leerlingen ook daadwerkelijk
burger te laten zijn. Kinderen leren voor het leven, de school integreert het leven dan ook in haar
onderwijs. Daarom hebben de het functioneren van een samenleving vertaald naar hoofdpijlers:
- wetenschap,
- economie,
- politiek,
- milieu,
- bouw.
Kinderen kiezen voor een 'richting', datgene waarbij zij zich het meest betrokken voelen als mens,
waar hun interesse ligt. Vanzelfsprekend kan gewisseld worden tussen de richtingen.
Binnen deze richtingen komen alle cognitieve en conatieve leeraspecten bijeen en worden zo
betekenisvol. Zo hebben we een:
leerlingen zijn leerkracht / onderzoeker (wetenschap)
winkel (economie)
jeugdbeweging (politiek, maar zonder politieke kleur)
we gaan een stuk natuur mede beheren,
leerlingen maken produkten: bv houtwerkstukken.
Door deze indeling creëren we een kleine samenleving, waarbij en waardoor leerlingen inzicht krijgen
in de onderlinge afhankelijkheid en het systeem,
bijvoorbeeld:
- als er geen werkstukken worden gemaakt, heeft de winkel niets te verkopen,
- als de winkel geen inkomsten genereert kan er niet geïnvesteerd worden (bv) in wetenschap,
- welke effecten hebben politieke keuzes op het systeem.
Om dit te kunnen bereiken gaan we partnerschappen aan met bronnen in de directe omgeving van
de school, met personen die hun werk hebben in de verschillende aspecten. Op deze manier maakt
de school de maatschappij nog meer zichtbaar voor onze leerlingen en betrekken de de maatschappij
nadrukkelijk bij de leerinhouden voor onze leerlingen. Burgerschap wordt werkelijkheid.
Vanuit deze indeling kan een link gezien worden met de uitstroombestemmingen, waardoor het
leren van de leerlingen nog meer gepersonaliseerd wordt en afgestemd op de kwaliteiten van de
leerlingen.
10.6
Innoveren met sociaal kapitaal
Uit de basiswaarden, missie, visie en grondgedachte heeft de school en haar onderwijs baat bij het

bijeenbrengen van kennis, kunde, ervaring en materiaal uit de omgeving. Leithwood, (2012) benoemt
de relatie met de brede omgeving van de school als een succesvolle leiderschapspraktijk in het
verbeteren van de onderwijsresultaten en dus de leerresultaten van leerlingen.
Het is bedoeld als een uitdaging voor de deelnemers, vanuit gevoel van urgentie dat er iets anders
moet gaan gebeuren binnen onderwijs, iets innovatiefs. Durst & Poutanen (2013) geven ook aan dat
er een urgentiebesef moet zijn om te willen vernieuwen. Zij geven hierbij aan dat veranderen lange
tijd een interne aangelegenheid was voor organisaties, het verschuift nu naar ecosystemen van
co-creërende deelnemers, samen innoveren. Durst & Poutanen (2013) noemen ecosysteem als
relatie van levende dingen in hun omgeving die volgens een systeem, georganiseerd verlopen.
De school heeft daarom ‘innovatiekringen’ aan zich verbonden. ‘Innovatiekringen’ als ecosysteem dat
gekenmerkt wordt door groot aantal los verbonden deelnemers, die afhankelijk van elkaar zijn voor
effectiviteit van de verandering of vernieuwing. Durst & Poutanen (2013) benoemen het leiderschap
als ‘platform leiderschap’, het laten kruisbestuiven door te netwerken, vormgeven aan de wider
community relations and connecting the school to its wider environment van Leithwood (2012).
Buiten de werknemers zijn vele mensen aangesloten, op basis van gezamenlijke interesse, ervaring,
kennis of kunde, voortkomend uit de prominente ontwikkelingsgebieden van de school. Vanuit deze
gezamenlijkheid wordt gezocht naar de urgentie van veranderingen voor ons onderwijs, om daarmee
de kwaliteit hoog te houden en hiermee de kwaliteit van leren van leerlingen. Er kan een direct
verband gezien worden met de ‘projecten’. Iedereen kan deelnemen, zo ook ouders en leerlingen.
Voor leerlingen wordt hun leren direct effectief ingebed in maatschappelijk denken, bijdrage leveren
aan de school en de gemeenschap, waarbij zij als full-partner worden gezien als serieuze deelnemer.
Innoveren is een proces dat in het werk gebeurd; een omgeving waarbinnen mensen participeren en
de nodige vaardigheden verwerven, dit kan niet gemanaged worden. Vaardigheden ontstaat bij
gedreven mensen met intrigerende vragen, omdat het proces om tot de antwoorden te komen
hierom vraagt.
Verdonschot & Rooij (2007) hebben 12 principes onderzocht en op basis van de verkregen data
valide verklaart. De school vertaalt deze principes naar de eigen praktijk om project-based te
ontwikkelen.
1) formuleer belangrijke en intrigerende vraag,
2) ontwerp een nieuwe benadering,
3) werk vanuit individuele motivatie,
4) maak ongewone combinaties gericht op het onderwerp,
5) werk vanuit gezamenlijke aantrekkingskracht,
6) merk succes op,
7) creëer samen,
8) merk signalen op en geeft nieuwe betekenis,
9) verbind de wereld binnen en buiten de innovatie,
10) organiseer creatieve verwarring,
11) maak innoveren een sociaal en communicatief proces,
12) stimuleer de ontwikkeling van competenties.
11.4
Leer-en ontmoetingscentrum
Voor een brede ontwikkeling en ontzorgen van gezinnen
Samenwerking met de gemeenschap is bijna niet meer weg te denken en kan ontstaan door allerlei
redenen; vanuit gezamenlijke visie op ontwikkelen, ofwel schaalvergroting, vergroten van
marktaandeel, of mogelijk door een integraal huisvestingsplan.
Het krijgt positieve aandacht van landelijke en lokale politiek.
In een leer-en ontmoetingscentrum is er duidelijk sprake van één pedagogische visie, een team, een
financieel beleid en een centrale aansturing met een integraal aanbod. Een mogelijkheid om te
borgen is hierbij een samenwerkingsovereenkomst. De deelterreinen zijn: visie, bestuur en

organisatie, middelen, huisvesting, personeel en communicatie.
Om juridisch steviger te verankeren kan gekozen worden voor een rechtspersoon, dit kan ook een
stichting zijn. Belangrijk hierbij is dat geldstromen uit de publieke bron niet vermengd mogen worden
met private bron. Wettelijk is vastgelegd dat onderwijsbekostiging ook daadwerkelijk aan onderwijs
dient te worden besteed. Er moet dus een gescheiden boekhouding zijn. Om feitelijke eenheid van
bestuur en/of toezicht te realiseren kan gebruik gemaakt worden van personele unie: een of
meerdere bestuurders (of toezicht) maken deel uit van bestuur van een andere rechtspersoon.
Belangen kunnen verschillende zijn, dat zou een belemmering kunnen zijn. Het doorontwikkelen naar
een leer-en ontmoetingscentrum kent een aantal fases:
Ontwikkel-, praktijk- en consolidatiefase.
Een harde voorwaarde binnen de ontwikkelfase is de interne standpuntbepaling: waarom, waarvoor
en waarheen. Bestuurlijk is het belangrijkste aspect waar personele en financiële bevoegdheden
liggen. Financieel is het het meest duidelijk als alle reguliere middelen, personeel en huur als total
beschikbaar budget te benoemen. In de werkbegroting dienen vanuit de verschillende
verantwoordelijkheden, de onderdelen onderwijs en opvang duidelijk gescheiden te blijven. De
onderwijswetgeving legt beperkingen op aan eigendomsrechten van schoolgebouwen. Verhuur moet
worden goedgekeurd door gemeenten. Gemeenten behouden vorderingsrecht op deze
onderwijsruimten. Op bestuursniveau kan afgesproken worden dat personeel van opvang kan
worden ingezet voor onderwijsondersteunende taken en onderwijspersoneel kan worden ingezet
voor werkzaamheden voor de eigen leerlingen in de kinderopvang in het kader van leer- en
ontmoetingsplek los van geijkte tijden, binnen de normjaartaak. Onderwijs en opvang hebben eigen
CAO. Personeel kan twee arbeidsovereenkomsten tekenen, ook kan gewerkt worden met
detachering. Er kan ook gewerkt worden met een combinatiefunctionaris die in dienst is bij een
werkgever en die volgens vooraf gemaakte afspraken kan worden ingezet.
Communicatie dient open, transparant en eenduidig te zijn. Als de samenwerking is tussen twee
juridische entiteiten dan moeten ouders altijd toestemming geven om informatie uit te wisselen.
In de praktijk blijkt dat een IKC op basis van samenwerking een continue wisselwerking vraagt tussen
bestuurlijke en organisatorisch verantwoordelijken en uitvoerenden.
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bijlage
Toetskalender 2016-2017
Maand
augustus:

september

oktober
05 oktober 2016
14 oktober 2016

Te doen
observatieperiode, nieuwe
leerlingen toetsten bij twijfel
of onduidelijke gegevens.
(B8 groep 8, begrijpend lezen
doen we niet, B8 kan als E7
afgenomen worden).
Herfstsignalering groep 3
Cito werkwoordspelling B8
NIO schoolverlaters
PDB
Bespreken opvallendheden;
Ontwikkelingsperspectief

Herfstsignalering (meetmoment 1)
Vaardigheid
Toets

Inhoud

wie
Leerkracht

leerkracht

Leerkracht

Streefdoel

Koppeling grafeem =>
foneem

Grafementoets

Koppeling foneem =>
grafeem

Fonemendictee

Bekende, afgeleide en
nieuwe woorden lezen

Toets  Woorden
Lezen

Korte tekst met bekende
letters lezen
Auditieve analyse

Toets Tekst
Lezen
 Toets voor
auditieve
analyse
(Audant)
Toets voor
audititeve
synthese
(Audisynt)

Auditieve synthese

Letters tot dan toe
aangeboden vanuit de
methode en nieuwe letters
die de leerling mogelijk al
kent
Letters tot dan toe
aangeboden vanuit de
methode
Structureer- /basiswoorden,
wisselwoorden en nieuwe
woorden van de aangeboden
letters
Tekst met de aangeboden
letters
Zie DTLAS

Zie toets

Zie DTLAS

Dle = 3

Zie toets
Zie toets

Zie toets
Dle = 3

Indicaties voor extra leesbegeleiding:
- de tot dan toe aangeleerde grafemen nog niet 100% beheersen en/of daar veel tijd voor nodig
hebben
- bij afgeleide en nieuwe woorden veel fouten maken en/of daar veel tijd voor nodig hebben. Deze
leerlingen hebben onvoldoende ontwikkelde decodeervaardigheden en hebben extra oefening nodig
in het toepassen van de spellende leesstrategie.
Maand
november
december
januari
start 25 januari 2017

Januari
25 januari 2016

Te doen
Start schoolverlatersprocedure
CITO toetsing
spelling, werkwoordspelling,
rekenen, begrijpend lezen /
begrijpend luisteren (groep 3),
technisch lezen, (AVI, analyse
DMT)
Datum Esis is datum van
invoeren toets!
Wintersignalering

Wintersignalering (meetmoment 2)
Vaardigheid
Toets
Koppeling grafeem =>
Grafementoets
foneem

wie
Leerkracht
Leerkracht

Leerkracht / zoco

Inhoud
Letters tot dan toe
aangeboden vanuit de
methode en nieuwe letters

Streefdoel
Zie toets

Koppeling foneem =>
grafeem

Fonemendictee

Bekende, afgeleide en
nieuwe woorden lezen

Toets  Woorden
Lezen

Korte tekst met bekende
letters lezen
Auditieve analyse

Toets Tekst
Lezen
 Toets voor
auditieve
analyse
(Audant)
Toets voor
audititeve
synthese
(Audisynt)

Auditieve synthese

Maand
februari
21 en 22 februari 2017
maart
16 maart 2017
18 maart 2017
 april

die de leerling mogelijk al
kent
Letters tot dan toe
aangeboden vanuit de
methode
Structureer- /basiswoorden,
wisselwoorden en nieuwe
woorden van de aangeboden
letters
Tekst met de aangeboden
letters
Zie DTLAS

Zie DTLAS

Zie toets
Zie toets

Zie toets
Dle =
ref.score

Dle =
ref.score

Te doen
Rapporten

wie
leerkracht

PDB
Bespreken opvallendheden;
Ontwikkelingsperspectief
-

Leerkracht

-

mei
Lentesignalering ( meetmoment 3)
Vaardigheid
Toets
Koppeling grafeem =>
CITO LVS
foneem
Grafemen-toets
(bij DMT)
Koppeling foneem =>
CITO LVS
grafeem
Fonemendictee
(bij SVS-1)
Woordniveau
Cito LVS DMT
Tekstniveau

AVI

Spellen

 SVS-1 (Cito) of
PI-Dictee van
Geelhoed e.a.

Inhoud
Alle letters

Streefdoel
100% correct

Alle letters

80% correct

Kaart 1 en indien mogelijk
kaart 2
Kaart 1 en indien mogelijk
kaart 2

Zie tabel 1
Zie tabel 1
Minimaal
C-niveau

Tabel 1. Streefdoelen AVI-instructieniveau en woordleesniveau voor Meetmoment 3.
Leerjaar
Minimale AVI
Minimale DMT
Minimale DMT DMT ruwe score
beheersingsniveau ruwe score
ruwe score
komt overeen met
Kaart 1
Kaart 2
de normeringstabel

1

AVI 1

Maand
juni
20 juni 2017

juli
4, 5 juli 2017

7-13

van CITO:
December groep 3,
C niveau

3-6

Te doen
Eindsignalering  groep 3,
daarbij
CITO:
spelling, werkwoordspelling,
rekenen, begrijpend lezen /
begrijpend luisteren (groep 3),
technisch lezen, (AVI analyse
DMT)
Werkwoordspelling E7
Datum Esis is datum van
invoeren toets!
Rapporten

Eindsignalering (meetmoment 4)
Toetsing
Leerlingen met achterstand:
Alle reguliere Cito gegevens:
Fonemendictee
Rekenen
grafementoets
Spelling
Technisch lezen DMT / AVI
Begrijpend lezen
Eindsignalering VLL (via site)

wie
Leerkracht

-

Analyse en conclusie in OP
(ontwikkelingsperspectief)
opnemen:
Door de leerkracht:
Schriftelijke taalvaardigheid
Mondelinge taalvaardigheid
Motivatie van de leerling
Stimulatie van thuis

Het is belangrijk om de vorderingen van een leerling ten opzichte van zichzelf te blijven vergelijken.
Op die manier kun je er achter komen in welke mate een leerling vooruitgaat met lezen en wanneer
er sprake is van een stagnatie in het leerproces. Het is echter ook van belang de leerling te blijven
vergelijken met de streefdoelen op schoolambitie. Wanneer dit niet gebeurd, bestaat het risico om te
‘kindvolgend’ te werken.
bijlage
projectplan
schoolplan
jaarplan
projectplan
jaarplanning
Naam projectleider (eigenaar):
Projectgroep:
Project is gebaseerd op aspect uit jaarplan / schoolplan:
startdatum:
Vraagstelling:

Voor akkoord directie:

Einddatum:
Einddoelen en ambities (zichtbaar resultaat):
Tussendoelen(zichtbaar resultaat) :
Communicatielijnen:
Benodigde deskundigheid:
Benodigde literatuur:
Tijdsfasering
Fase
voorbereiding
d.d.

Inhoud / actie
-

einddatum
d.d.

onderzoek
d.d.

d.d.

kern
d.d.

d.d.

implementeren
d.d.

d.d.

evalueren en
bijstellen
d.d.

d.d.

procesevaluatie

