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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
1.1 Korte biografie
Op De Tweestroom zitten ongeveer 60 leerlingen. Bijna alle leerlingen komen uit het dorp. Doordat
we de geboortecijfers hebben en er in het dorp maar één school is, kunnen we vrij nauwkeurig de
populaties van de school monitoren. Op basis van het geboorteoverzicht kunnen wij constateren dat
het aantal leerlingen de komende vier jaar licht zal teruglopen. Voor ons is steeds de vraag actueel of
we met deze aantallen kinderen de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen.
Kenmerkend voor onze school is vooral:
• Onze school is een kleine dorpsschool.
• De gemeenschapszin is groot. Het team, leerlingen, ouders, oudervereniging,
medezeggenschapsraad, dorp, parochie, peuterspeelzaal, verenigingen en allerlei instanties
dragen de gemeenschappelijke zorg voor elkaar. Wij zijn geen eiland binnen deze omgeving.
• De school is klein en daardoor zijn de leerlingen op elkaar aangewezen. Er heerst een grote
verdraagzaamheid tussen de kleine groepen van verschillende leeftijden.
• De werksfeer is rustig.
• De inzet van de ouders is groot.

1.2 Leerlingaantallen
Het verwachte leerlingaantal op 1 oktober 2019 is 57 leerlingen. In de tabel hieronder kan je zien dat
er in huidig schooljaar in leerjaar 7 en 8 de meeste kinderen zitten. In 2020 gaan er 10 leerlingen van
school en in 2021 16 leerlingen. Dan zal het leerlingaantal sterk dalen. De aanwas van nieuwe
leerlingen is gering. Ook gezien de geboortecijfers in het dorp.
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1.3 Organisatie
In 2016-2017 zijn we gestart met ons nieuwe onderwijsconcept. We willen toegroeien naar een
organisatie waarin de “schotten” tussen de leerjaren wegvallen en de kinderen werken aan doelen
en leerstofonderdelen die passen bij de volgende stap in hun eigen ontwikkeling.
Op de Tweestroom werken we in units:
•
•
•

In unit 1 zitten kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar.
In Unit 2 zitten kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar.
In Unit 3 zitten kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar.

Elke ochtend starten de kinderen in de eigen unit; zij plannen hun weektaak, vieren verjaardag, er is
aandacht voor sociaal-emotionele onderwerpen, actualiteit etc. Na dat eerste kwartier zijn er
instructies, werken aan weektaak etc.
De “schotten” tussen de leerjaren zijn grotendeels verdwenen. De kinderen ontvangen instructies en
begeleiding passend bij de eigen leerdoelen ("door" de units en de leerjaren heen). De persoonlijke
leerdoelen zijn opgesteld a.d.h.v. analyse en observaties en worden samen met het kind opgesteld.
Leerkrachten geven veel instructies middels vakadoptie (1 leerkracht geeft bijv. taal of spelling aan
meerdere leerjaren). Tijdens het werken aan hun dag/weektaak zijn de kinderen vrij in het kiezen van
hun werkplek.
De beste resultaten boeken we als kinderen niet leren voor een beoordeling, maar als voor hen
zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen
leerproces. Om dit verder te bereiken gaan we dit schooljaar starten met het Formatieve Assessment
en het bewust bevorderen van de groeimindset. We vinden het belangrijk dat onze kinderen naast
cognitieve en sociaal-emotionele doelen/vaardigheden, zich ook ontwikkelen m.b.t. “Leren leren”
(bijv. m.b.v. inzicht in de eigen (groei)mindset en de “leerkuil”).
Het Formatieve Assessment is een werkwijze waarbij het leerproces centraal staat. Formatief
betekent dat je de prestaties van een leerling niet afzet tegen de resultaten van andere leerlingen,
maar dat je kijkt naar eerdere resultaten van de leerling. Je richt je dus op de persoonlijke groei en
ontwikkeling. Om dat te bereiken is het nodig dat leerlingen weten:
•
Wat het leerdoel is: wat ga ik leren?
•
Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren?
•
Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?
Bij rekenen zetten we bovenstaande werkwijze al in, bij de andere vakken zijn we hiermee in
ontwikkeling. De kinderen werken aan rekendoelen (zowel individueel als in de unit) die passen bij
hun “zone van naaste ontwikkeling”. Ze werken aan persoonlijke rekendoelen na analyse van de
citorekentoetsen (deze worden elk kwartaal en op beheersingsniveau gemaakt) en aan unitdoelen.
Op unitniveau werken alle kinderen kinderen gedifferentieerd aan rekendoelen op verschillende
niveaus binnen de rekendomeinen. Hierbij is het heel belangrijk dat we steeds starten op “concreet”
niveau (handelen) en zo verder werken naar “formeel” niveau (de som). De unitdoelen (ook voor
andere vakken) zijn zichtbaar in elke unit in de “Doelenzee”.
Elk halfjaar (voor rekenen elk kwartaal) worden met het team de school- en groepsopbrengsten met
elkaar besproken. Gerichte adviezen en tips uit de analyse worden meegenomen in de planning voor
de volgende periode.
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We groeien toe naar veld 9 van het SLIMFIT-model.

1.4 Samenwerking met de Octopus
Sinds 1 augustus 2014 zijn De Octopus, De Kleine Kern en De Tweestroom van Stichting SPOM een
partnership aangegaan. Tegelijk met het aangaan van dit partnership is er een nieuwe directie
aangesteld in de personen van Anja Adams en Paula Breuer.
Aangezien onze scholen te maken hebben met krimp is het belangrijk hierop te anticiperen.
Uitgangspunten voor het samengaan van de drie scholen zijn o.a. het behouden van de kwaliteit van
het onderwijs en de arbeidssatisfactie van het personeel.
Sinds 2014 hebben zich nog andere ontwikkelingen voorgedaan: we zijn gaan samenwerken met De
Kleine Kern en De Tweestroom onder leiding van een nieuwe IB-er en een tweekoppige
schoolleiding: Anja Adams en Paula Breuer. Inmiddels is De Kleine Kern uit Appeltern gefuseerd met
De Octopus.
Afgelopen twee jaar is de Octopus een eigen koers gevaren en staat De Tweestroom nu onder leiding
van Caroline van den Heuvel. Van expliciete partnerscholen is op dit moment geen sprake, maar daar
waar mogelijk werken we nog samen.
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR
2.1 Strategisch beleid
HOOFDLIJNEN VAN STRATEGISCH BELEID VAN SPOM - HET KOERSPLAN 2018-2022
In ons onderwijs werken we aan:

Onze hoofdlijnen van beleid zijn:
Onze richting:
• Alle scholen werken aan gepersonaliseerd onderwijs; onder gepersonaliseerd leren verstaan
wij het afstemmen van curriculum, didactiek en pedagogiek in een leeromgeving en een
sociale context voor en door leerlingen om zo tegemoet te komen aan hun verschillende
leerbehoeftes en ambities.
• Alle scholen geven ruimte aan ontwikkeling van talenten en eigen keuzes van kinderen.
Onze ruimte:
• Onze scholen zijn autonoom m.b.t. de onderwijskundige invulling van het onderwijs.
Onze ruggensteun:
• Iedere school is een professionele leergemeenschap; ook als SPOMscholen onderling vormen
wij een professionele leergemeenschap: "wij zijn SPOM" - scholen leren van elkaar; binnen
SPOM zijn wij 'maatjes' van elkaar.
Onze resultaten:
• Alle SPOMscholen hebben een basisarrangement.
• De gemiddelde score van de SPOMscholen op de Eindtoets ligt boven het landelijk
gemiddelde en bij de tussenscores haalt minimaal 50% van de leerlingen niveau A/B.
Onze wijze van Rekenschap afleggen:
• Wij leggen op SPOMniveau verantwoording af in het jaarlijkse bestuursverslag. De scholen
volgen dezelfde beleidscyclus en leggen extern verantwoording af in de schoolgids/op de
website (en via Vensters PO).
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Onze uitgangspunten zijn niet in
Kritische Prestatie Indicatoren (‘KPI’s’)
of concrete onderwijsdoelen te
vangen. Daarom formuleren we
‘denksleutels’: vraagstukken,
dilemma’s waar we de komende jaren
mee bezig zijn. Het vinden van
antwoorden op deze vragen en het
maken van keuzes, is de opdracht
waar we gezamenlijk voor staan en
zorgt voor de ontwikkeling en
verbetering van ons onderwijs.

Ambitieuze verdieping en verbreding voor alle SPOMscholen - twee sleutelgebieden:
• Techniek/ICT/multimedia
• Gezond gedrag en bewegen
Uit de strategische doelen komen de volgende uitwerkingsdoelen voort:

2.2 Onderwijsdoelen:
•
•

•
•
•
•
•

Alle scholen zijn in deze koersplanperiode voortdurend bezig met de denksleutels en dit
heeft geleid tot eigentijds, goed onderwijs. ICT heeft daarbinnen een logische,
ondersteunende plek.
Alle scholen werken aan gepersonaliseerd onderwijs; onder gepersonaliseerd leren verstaan
wij het afstemmen van curriculum, didactiek en pedagogiek in een leeromgeving en een
sociale context voor en door leerlingen om zo tegemoet te komen aan hun verschillende
leerbehoeftes en ambities. Op deze wijze geven wij ook invulling aan Passend Onderwijs.
Alle scholen hebben een ambitie geformuleerd en werken aan de realisatie ervan.
Alle scholen geven ruimte aan ontwikkeling van talenten en eigen keuzes van kinderen.
Alle scholen hebben een breed onderwijsaanbod waarin eigen keuzes zichtbaar zijn.
Alle scholen hebben een basisarrangement.
Alle scholen kunnen leeropbrengsten in termen van leergroei en toegevoegde waarde van de
school zichtbaar maken.

2.3 Personeelsbeleid:
•
•
•
•
•
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Wij zijn tevreden als (o.a. uit medewerkertevredenheidsonderzoeken - MTO) blijkt dat
medewerkers vertrouwen hebben in de organisatie en met plezier (bevlogenheid) aan het
werk zijn.
Er is een gesprekscyclus die bijdraagt aan schoolontwikkeling en het werkvermogen van de
medewerkers (uitleg term ‘werkvermogen’; zie Beleid Gesprekkencyclus).
De medewerkers van SPOM hebben zicht op hun werkvermogen en werken aan hun
duurzame inzetbaarheid.
Er is een goede spreiding in talenten, competenties en leeftijd binnen het personeel.
Er is een functiehuis dat past bij de onderwijskundige doelen van SPOM.

•

Het personeels- en professionaliseringsbeleid is uitgewerkt in het Beleid Gesprekkencyclus;
Begeleiding Startende en Basisbekwame Leerkrachten

2.4 Kwaliteitsbeleid:
•
•
•
•
•

•

•

•
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Ons kwaliteitsbeleid is vastgelegd in het document Meetbaar en Merkbaar.
Op scholen worden schoolevaluaties uitgevoerd aan de hand van verschillende domeinen.
De scholen geven hierin aan op welke wijze de kwaliteit meetbaar of merkbaar is.
De scholen zijn in staat om ambitieuze meetbare en merkbare doelen te formuleren en
hierover verantwoording af te leggen. De scholen nemen hun ambities op in het jaarplan.
Op school- en op bestuursniveau worden opbrengsten geanalyseerd. Hieruit worden
conclusies getrokken volgens de systematiek van handelingsgericht en opbrengstgericht
werken. In reflectiegesprekken tussen scholen worden de opbrengsten besproken.
Binnen SPOM hebben we een goede ‘kwaliteitscultuur’. Dat betekent dat er door de hele
organisatie een hoog kwaliteitsbewustzijn is. Dat komt tot uitdrukking doordat deze vragen
voortdurend worden besproken en beantwoord. Door leerkrachten, door ouders, door
directieleden, door stafmedewerkers, bestuurder en door kinderen.
Bij het uitwerken van kwaliteitszorg binnen SPOM wordt uitgegaan van leraren als
professionals, die een centrale rol vervullen als het gaat om het realiseren en borgen van
kwaliteit. Leraren hebben opvattingen over wat ze onder kwaliteit verstaan en hebben inzicht
in de kwaliteit die ze feitelijk realiseren. Leraren ontwikkelen die opvattingen niet in een
isolement, maar in dialoog met elkaar en met relevante anderen (ouders, andere
professionals, bestuur, inspectie).
Elke SPOM school krijgt één keer per vier jaar een audit, waarin de kwaliteit van het didactisch
handelen en de eigen feedback-vraag van de school centraal staan. Binnen Beleid Audits en
Beleid Begeleiding Startende en Basisbekwame leerkrachten wordt gebruik gemaakt van
hetzelfde observatie-instrument voor pedagogisch en didactisch handelen (ICALT). Verder
worden op scholen, schoolspecifieke observatie-instrumenten ingezet.
Om oudertevredenheid en medewerkerstevredenheid te meten wordt op alle scholen het
MTO en OTO-instrument gebruikt. De wijze waarop de leerlingtevredenheid wordt vastgesteld
is schoolspecifiek. Scholen kunnen hierin eigen keuzes maken en dit desgewenst combineren
met de meting van sociale veiligheid.

3. ONS SCHOOLCONCEPT
3.1 Missie
Onze missie, visie en de vertaling hiervan in kernwaarden/kernwoorden.
Onze inhoudelijke ambities op hoofdlijnen; onderwijskundig, pedagogisch-didactisch en ten aanzien
van het schoolklimaat en de sociale veiligheid.
Met de volgende woorden omschrijven wij onszelf als school:

Verbondenheid
Vertrouwen
Betrokkenheid

Creativiteit
Pers. ontwikkeling en groei
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3.2 Identiteit
• We zijn een katholieke basisschool en proberen vanuit een christelijke levensovertuiging een
bijdrage te leveren aan de menswording van kinderen met elke levensbeschouwelijke achtergrond.
• Iedereen is van harte welkom.
• Levensbeschouwelijke vorming heeft een plaats binnen ons onderwijs waarbij we ook aandacht
hebben voor de wereldgodsdiensten.
• Leren over het leven, het leven delen en samen het leven vieren staan hierbij centraal.
We werken met leskisten rond de grote wereldgodsdiensten: “Samen leven”. In “Samen leven” staat
steeds een thema uit de leefwereld van het kind centraal zoals het thema thuis, vertrouwen of
verbondenheid. Tijdens deze lessen willen we samen met kinderen “leren over het leven” : door te
filosoferen en aandacht te schenken aan de symboliek, verhalen en achtergrond van christelijke en
andere religies, “het leven delen” : door kinderen sociale- en democratische vaardigheden aan te
leren en door kinderen voor te bereiden op de diversiteit van de samenleving , en “samen het leven
vieren”: door samen feest te vieren of verdriet te delen.

3.3 Visie
In het schooljaar 2015-2016, hebben wij veel onderzoek gedaan m.b.t. het anders organiseren van
onderwijs. We willen graag, ook op een kleine dorpsschool, goed en toekomstbestendig onderwijs
bieden. In de Nieuwsbrieven en d.m.v. een ouderavond hebben we de ouders/verzorgers bij dit
proces betrokken.
Dit proces heeft geleid tot een duidelijke visie:
• een "ononderbroken ontwikkeling" voor onze kinderen (de "schotten" tussen de leerjaren
verdwijnen),
• gezamenlijk verantwoordelijk voor onze kinderen: team én ouders/verzorgers,
• kwaliteiten/talenten van onze leerkrachten worden zoveel mogelijk ingezet (en ook die van
ouders, gastdocenten etc.),
• onze school is een leeromgeving die uitnodigt en stimuleert tot leren en ontwikkelen.
De volgende punten staan de komende jaren centraal:
1. Gepersonaliseerd leren.
Kinderen hebben, om gelijke kansen te krijgen om zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen, recht
op ongelijke behandeling in onderwijs en opvoeding”.
2. Leren zichtbaar maken.
Kinderen weten dát ze leren en wát ze leren.
3. Kritische leerhouding verder ontwikkelen (eigenaarschap).
Kinderen weten dát ze leren, wát ze leren en hoe ze dat kunnen bereiken.
4. Werken Kernconcepten verder uitwerken en borgen.
Aansluiten bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang om te ontdekken.
5. Educatief partnerschap ouders.
Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. We een
gemeenschappelijke inspanningsverplichting en streven hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling
van het kind.
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de
onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen
onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de Tweestroom
hieraan voldoet.

4.1 ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het Schoolplan het richtinggevend document bij de
kwaliteitsverbetering. Het doel van ons kwaliteitsbeleid is: De kwaliteit van ons onderwijs bewaken,
vasthouden en waar nodig verbeteren. Door onszelf met regelmaat de vraag te stellen ‘doen we de
goede dingen en doen we de goede dingen goed? Tijdens onder andere de evaluaties van de zorg,
unitbesprekingen, monitorgesprekken en in de mr-vergadering worden onze doelstellingen
aangescherpt, die vervolgens moeten worden gerealiseerd.
Dit doen we onder andere met onze zelfevaluatie, hierin scoren en beschrijven we de kwaliteit van
onze school op de 5 kwaliteitsgebieden. (zie bijlage 2)
Hieronder beschrijven we welke instrumenten we gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs te
evalueren en te bewaken. Dit ingedeeld volgens de 5 kwaliteitsgebieden.
Kwaliteitsgebied
Onderwijsproces

Kwaliteitsmeter

Wat meten we
hiermee?
Zelfevaluatie
Kwaliteit van de eigen
school.
Audit
Analyse eigen gekozen
doelen en daarnaast
didactisch handelen
Schoolondersteuningsprofiel Beschrijven hoe wij de
zorg inrichten op
school
Klassenbezoeken IB en
Didactisch handelen
directie
monitoren, zorg
monitoren
Unitbesprekingen
Kwaliteit van de zorg
Kwaliteitskaarten

Schoolklimaat

Veiligheidsplan

Tevredenheidsonderzoeken
OTO (ouders)
MTO (personeel)
LTO (leerlingen)

11

Doorgaande lijn
vaststellen, afspraken
vastleggen
Afspraken sociale en
fysieke veiligheid
binnen de school
Kwaliteitsmeting van
de school/ bestuur
onder leerlingen,
ouders en
leerkrachten

Frequentie

Betrokkenen

2 à 3 keer
per jaar
1 keer per 4
jaar

Leerkrachten, IB’er,
directeur
Auditteam,
kwaliteitsmedewerker,
team, ouders.
Directeur, IB’er

1 keer per
jaar
aanpassen
Maandelijks

2 keer per
jaar
Borgen 4
keer per
jaar
1 keer per
jaar
aanpassen
4 jaarlijks

Directeur, IB’er

IB’er leerkrachten,
directeur
Leerkrachten, IB’er,
directeur
Directeur, BHV

Team
Ouders
Leerkrachten
Leerlingen

Leerlingenraad

Afname Zien!

Onderwijsresultaten Schoolanalyse

Kwaliteitszorg en
ambitie

Jaarplan
Schoolplan

Monitorgesprek

Huis van werkvermogen
Schoolgids

Medezeggenschapsraad

Financieel beheer

Begrotingsgesprek

Verbetering sfeer op
school, kwaliteit van
onderwijs.
Sociale vaardigheden
leerlingen en sociale
veiligheid leerlingen
Analyse van resultaten
citotoetsen

1 keer per
maand

Directeur, leerlingen

1 à 2 keer
per jaar

Doelen en ambities
voor een schooljaar
Ambities
meerjarenplan

1 keer per
jaar
Evaluatie
jaarlijks, 1
keer per 4
jaar
2 keer per
jaar

Leerlingen,
leerkrachten, directie,
IB’er
Team, een andere
school binnen SPOM,
kwaliteitsmedewerker,
bestuurder
Team

Kwaliteitsanalyse,
monitoring jaarplan,
analyse resultaten,
monitoring personeel
Professionalisering van
de medewerkers
Informatie over de
school voor ouders en
externen
Raadpleging ouders en
leerkrachten voor
instemming en advies
Planning, inzicht en
monitoring in de
begroting.

2 keer per
jaar

Leerkrachten,
directeur

Directeur, IB’er,
kwaliteitsmedewerker,
bestuurder

2 à 3 keer
per jaar
1 keer per
jaar
aanpassen
6 keer per
jaar

Directeur,
leerkrachten
Directeur, ouders

1 à 2 keer
per jaar

Controller, directeur

Ouders, leerkrachten,
directeur

4.2 ONDERWIJSTIJD
De leerlingen van de Tweestroom moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste
7.520 uren onderwijs krijgen. In de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur en in
de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur
verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.
Wij voldoen aan deze eis. De Tweestroom werkt nu voor het tweede schooljaar met het 5 gelijke
dagen model en zorgt voor een evenwichtige verdeling van lesuren. Het aantal studiedagen hangt af
van het aantal te maken lesuren per schooljaar. Ook stakingen en kinderen naar huis sturen moet
hierin worden opgenomen.
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Leerjaar

1

2010-2011

1/2 4 dagen
naar school

2011-2012

1/2 4 dagen
naar school

2012-2013

1/2 4 dagen
naar school

2013-2014

1/2 4 dagen
naar school

2014-2015

1/2 4 dagen
naar school

2015-2016

1/2 4 dagen
naar school

2016-2017

1-8 5 dagen
naar school

2017-2018

1-8 5 dagen
naar school

2018-2019

5 gelijke
dagenmodel

2019-2020

2

3

4

5

6

7

8 uitgeschr
juli 2018

8

810

810

810

810

810

810

810

1010

1010

810

810

1010

1010

1010

810

810

1010

1010

1010

1010

810

810

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

970

970

970

970

970

970

970

970

5 gelijke
dagenmodel

970

970

970

970

970

970

970

2020-2021

5 gelijke
dagenmodel

970

970

970

970

970

970

2021-2022

5 gelijke
dagenmodel

970

970

970

970

970

2022-2023

5 gelijke
dagenmodel

940

940

940

940

2024-2025

5 gelijke
dagenmodel

940

940

940

2025-2026

5 gelijke
dagenmodel

940

940

2026-2027

5 gelijke
dagenmodel

940

Totaal
Plusuren
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7680
Verplicht = 7520
uur in 8 jaar

7640

7710

7780

7650

7520

7560

7600

7640

7680

120

190

260

130

0

40

80

120

160

4.3

DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS

Ontwikkelgebied
Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling

Leermiddelen/ methodes
Basislessen spel en
basislessen beweging
Schrift

Nederlandse taal

Rekenen en wiskunde

Nieuwsbegrip
Estafette lezen
Letterklankstad
Op zoek naar letters
Taaldoelen vanuit SLO
Math van Exova

Engelse taal

Take it easy

Leerjaar 5 t/m 8

Aardrijkskunde
Geschiedenis
De natuur, waaronder biologie
Maatschappelijke verhoudingen,
waaronder staatsinrichting

Kernconcepten, Canon

Geïntegreerd W.O. onderwijs

Geestelijke stromingen

Identiteitskisten SOL

Samenwerking met de Octopus

Expressie-activiteiten

Kernconcepten
Muziekimpuls
Moet je doen
Klaar Over!

Bevordering sociale redzaamheid,
waaronder gedrag in het verkeer
Bevordering van gezond gedrag

Schoolveiligheid/ welbevinden van
de leerlingen
Bevordering actief burgerschap en
sociale integratie, overdragen
kennis over/kennismaking met de
diversiteit van de samenleving

Bijzondere afspraken
1 keer per week wordt de gymles
gegeven door een vakleerkracht.
(vanuit werkdruk verlagende
middelen)
De komende jaren willen we taal
zoveel mogelijk integreren binnen
de kernconcepten.

Kernconcepten en week
van de Lentekriebels
(GGD)
Klassenkracht

Kernconcepten,
leerlingenraad,
kindergemeenteraad.

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet
basisschool de Tweestroom aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van
de Wet Primair Onderwijs.
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4.4 KADERS: WAT HEBBEN ONZE LEERLINGEN NODIG?
We werken bij de basisvakken met de SLO-doelen. Deze zijn zoveel mogelijk in kindertaal beschreven
en zichtbaar voor de kinderen. We zoomen in en uit ( van domein naar subdoel) om voor de kinderen
helder te hebben wat ze leren en waarom ze dit leren.
Bij het rekenonderwijs registreren de leerlingen zelf al de doelen die ze behaald hebben.
Tijdens rekengesprekjes bespreken we met de kinderen de vorderingen.
Dit gaan we ook opzetten voor spelling en taal.
Bij de Kernconcepten werken we met de kernvragen die in de methode beschreven staan. Per
Kernconcept staat één kernvraag centraal en maken we een keuze uit de bijbehorende doelen.
De doelen staan in Rapportfolio. Zowel leerkrachten als leerlingen registreren de behaalde doelen
per Kernconcept. Indien mogelijk wordt ook bewijslast aangeleverd zoals bijvoorbeeld een foto,
verslag of poster.
Referentieniveaus
We hebben streefdoelen (uitgedrukt in referentieniveaus) voor lezen, taal en rekenen.
Vanaf leerjaar 7 stellen we een uitstroomniveau vast ( uitgedrukt in referentieniveaus) en bekijken
we welke onderdelen nog extra geoefend moeten worden om het gewenste niveau te halen.
Toetsen en observaties
In leerjaar 1 en 2 observeren we voortdurend en registreren we de ontwikkeling in Kijk.
De lijsten van Kijk worden met ouders gedeeld en besproken.
We gebruiken genormeerde toetsen wanneer we een beter beeld van de leerling willen krijgen. De
toets wordt dan diagnostisch ingezet.
In leerjaar 3 t/m 8 blijven we observeren en registreren we behaalde doelen. Voor rekenen doen we
dat met Math, voor spelling met Op zoek naar letters en voor taal de SLO doelen omgezet in
kindertaal.
We nemen twee keer per jaar de CITO toetsen af.
Aangezien we leerstof aanbieden die aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling, willen we ook
op maat toetsen. Hier maken we dit schooljaar beleid op. Dit beleid moet in overeenstemming zijn
met het toetsprotocol van SPOM.
Onze leerlingen hebben een actieve rol in de analyse van toetsen. Op basis van deze toetsen worden
nieuwe doelen opgesteld zodat kinderen weten wat ze nóg gaan leren.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van Zien. Op basis van de uitslag worden
actiepunten ontwikkeld op school- of unitniveau. Dit gebeurt in oktober en dit wordt in april
tussentijds geëvalueerd.
Op leerlingniveau worden, indien wenselijk, doelen opgesteld tijdens de ontwikkelgesprekken.

15

Een overzicht van toetsen/observaties die door de Tweestroom worden ingezet:
Groep
1
2
3
4
5
6
Taal
KIJK
KIJK
SLO
SLO
SLO
SLO
kerndoelen kerndoelen kerndoelen kerndoelen
Lezen
KIJK
KIJK
Cito:
Cito:
Cito:
Cito:
AVI
AVI
AVI
AVI
DMT
DMT
DMT
DMT
Begrijpend Begrijpend Begrijpend Begrijpend
lezen
lezen
lezen
lezen
Spelling
KIJK
KIJK
Cito:
Cito:
Cito:
Cito:
Spelling
Spelling
Spelling
Spelling

Rekenen
SEO
WO

KIJK
KIJK
Math
Math
Zien leerjaar 3 t/m 8
Kernconcepten binnen rapportfolio

Math

Math

7
SLO
kerndoelen
Cito:
AVI
DMT
Begrijpend
lezen
Cito:
Spelling
WWspelling
Math

8
SLO
kerndoelen
Cito:
AVI
DMT
Begrijpend
lezen
Cito:
Spelling
WW-spelling
Math

Verklaring van de afkortingen: SEO - sociaal emotionele ontwikkeling, WO – wereldoriëntatie.

4.5

DE LEERLINGENZORG

Onze zorg op school
Om tegemoet te komen aan de verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen hebben wij als
school de insteek handelingsgericht. Preventief en proactief worden maatregelen genomen voor
leerlingen die extra instructie, begeleiding of uitdaging nodig hebben.
Zone van de naaste ontwikkeling
Wij proberen aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling en dat betekent dat álle kinderen
dingen leren die ze nóg niet weten of kunnen.
De leerlijnen zijn zoveel mogelijk zichtbaar in de school. Onze leerlingen geven zelf aan wat hun
vervolgstap/ doel is en waar ze instructie voor nodig hebben. De leerkrachten maakt op basis
hiervan een planning. (In het periodeplan zijn de minimumdoelen beschreven.)
Dit betekent dat er niet met 3 aanpakken wordt gewerkt, maar dat per onderdeel wordt bekeken wie
welke instructies nodig heeft. We geven korte instructies in kleine groepen en bespreken na afloop
met de kinderen wat al goed gaat en wat er nog nodig is om het doel te behalen.
We werken zoveel mogelijk gepersonaliseerd en dat betekent dat alle kinderen eigenlijk een eigen
leerlijn hebben. Wanneer kinderen 1 ½ jaar in didactische leeftijd achter blijven, maken we een
ontwikkelingsperspectief.
Zicht op ontwikkeling
Analyse op schoolniveau
In januari en juli maken we met het hele team een schoolanalyse.
De analyse bevat op school- en unitniveau
- de evaluatie van het plan van aanpak van het afgelopen half jaar
- een analyse van de CITO scores
- een plan van aanpak voor het komende half jaar
- de streefdoelen uitgedrukt in referentieniveaus vanaf leerjaar 6.
Analyse op unitniveau
Het unitplan wordt 2 keer per jaar, direct na de CITO toetsen, opgesteld.
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In het plan beschrijven we:
- de belangrijkste onderwijsbehoeften van de kinderen
Met belangrijkste onderwijsbehoeften bedoelen we de behoeften waarvan alle leerkrachten
op de hoogte moeten zijn/ ernaar handelen.
- de vaardigheidsgroei van de leerling ten opzichte van zichzelf én ten opzichte van leeftijdsgenoten
- de extra zorg die leerlingen krijgen ( dyslexiebehandeling, pre teaching voor begrijpend lezen enz.)
Dit plan wordt met alle leerkrachten opgesteld.
Analyse op leerlingniveau
Analyses van de CITO toetsen
De leerling heeft een actieve rol in de analyse van de toetsen.
Op basis van deze toetsen worden nieuwe doelen opgesteld zodat kinderen weten wat ze nóg gaan
leren.
Ontwikkelgesprekken
Vier keer per jaar voeren ouders, leerling en de mentor een ontwikkelgesprek.
Uitgangspunt is.. wat wil je nog leren? Dit kan een onderdeel zijn op didactisch vlak, maar zeker ook
op pedagogisch gebied.
Tijdens het gesprek worden ontwikkelpunten geformuleerd en wordt vastgelegd wie welke
verantwoordelijkheden heeft. Ook ouders kunnen hier een belangrijke rol innemen.
Het daarop volgende gesprek starten we met een evaluatie van de afgelopen periode en worden
vervolgens nieuwe doelen vastgelegd. Leerlingen vanaf groep 2 hebben minimaal 1 ontwikkelpunt
per periode van 10 weken.
Reflectiegesprekken
Het welbevinden én de cognitieve ontwikkeling staan afwisselend centraal tijdens de
reflectiegesprekken die minimaal 1 keer per twee weken met de mentor gevoerd worden.
De mentor krijgt zo een goed beeld van de leerling en volgt de vooruitgang op de ontwikkelpunten
die tijdens het ontwikkelgesprek opgesteld zijn.
Stagnatie
Wanneer blijkt dat de groei van de leerling op sociaal-emotioneel of didactisch gebied stagneert of
dat er signalen zijn dat het niet goed gaat met een leerling, wordt dit altijd tijdens een
leerlingbespreking besproken.
Vervolgens gaat de leerkracht/mentor in gesprek met ouders ( en leerling).
De intern begeleider is betrokken bij het proces. Waar mogelijk bieden we de leerling interne
ondersteuning. Lukt dit niet, dan schakelen we in overleg met ouders, externe hulp in.
Wie dat is, is afhankelijk van de hulpvraag.
De stappen, beslismomenten en verantwoordelijkheden staan beschreven in het onderwijszorgplan.
Specifieke zorg
Vier keer per jaar maken we schoolbreed een nieuw instructierooster. Dit gebeurt steeds na
toetsmomenten. We analyseren de resultaten ( leergroei) op unit- en leerlingniveau en maken op
basis daarvan een nieuw rooster, rekening houdend met wat de kinderen op dat moment nodig
hebben. We bekijken dan ook welke extra ondersteuning we aan gaan bieden voor de nieuwe
periode van 8-9 weken. De extra ondersteuning wordt vermeld in het unitplan.

In onze zorgstructuur gaan we altijd uit van de mogelijkheden die een kind heeft (en niet van de
onmogelijkheden). We maken inzichtelijk wat de stimulerende en belemmerende factoren zijn en
wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Wanneer we onvoldoende groei zien
vragen we om advies. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.
De schoolondersteuner komt op afroep. In overleg met haar kan er een arrangement aangevraagd
worden voor een leerling wanneer wij zelf niet de juiste hulp kunnen bieden.
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL
Analyse vanuit
Verslag audit 27-11-2018

Kwaliteiten
-Respectvolle en ontspannen sfeer binnen
de school.
-Er heerst een doelmatig
klassenmanagement.
-Hardop denkend voordoen (modelen)
-Lesdoelen worden benoemd.
-Kinderen zijn gemotiveerd om te leren.
-De betrokkenheid van de kinderen zijn
groot.

Zelfevaluatie
( zie ook bijlage 2)

-De school volgt de vorderingen bij het
jonge kind systematisch.
-De school analyseert de opbrengsten.
-De leerkrachten stemmen de instructie af
op verschillen in onderwijsbehoeften
tussen de leerlingen.
-De leraren geven effectieve instructie.
-De leraren sturen op zelfstandigheid en
eigenaarschap bij leerlingen
-De school werkt samen met voorschoolse
voorzieningen om een doorgaande lijn te
garanderen.
-Ouders worden geïnformeerd over
vorderingen van hun kinderen.
-Inzet rekenspellen.
-Gebruik handelingsmodel bij rekenen.
-Nauwkeurig lezen.
-Leerjaar 7 en 8 begrijpend lezen ruim
voldoende tot goed.

Schoolanalyse februari 2019

Schoolanalyse juli 2019
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-Het periodeplan van rekenen was
gebaseerd op de leerlijnen, maar ook op
de eerder gemaakte CITO toets.
Het gaf veel richting en duidelijkheid aan
de leerkrachten. Dit zetten we voort.
- Met uitzondering van leerjaar 4 zijn we
tevreden over de AVI niveaus.

Verbeterpunt
-Voorkennis activeren.
-De uitvoering van denktijd is wisselend.
-Inzet coöperatieve werkvormen.
-Eisen aan werkverzorging.
-Doorgaande lijn reflectiegesprekken.
-Onderlinge verschillen in het gebruik
van de Seizoenswiel.
-Geen weektaak in leerjaar 3.
-Voldoende tijd realiseren voor kinderen
met een specifieke onderwijsbehoefte.
-Ambitieus in het stellen van doelen.
-Kwaliteitskaart eigenaarschap/leren
zichtbaar maken.
-De school volgt de vorderingen van alle
leerlingen systematisch op alle
vakgebieden.
-De leerkrachten analyseren de
resultaten van hun zorgleerlingen.
-Er heerst een sfeer binnen de school
waarin leerlingen worden uitgedaagd om
hun talenten te ontplooien.
-De eindopbrengsten over de afgelopen
3 jaar zijn voldoende passend bij de
leerlingenpopulatie.
-De analyse van de sociale competenties
stuurt op beleid.
-Resultaten begrijpend lezen leerjaar 5
en 6.
-Toetsen bij de kleuters, welke nemen
we af?
-Woordenschat binnen de
kernconcepten.
-Adaptief toetsbeleid rekenen schrijven.
-Code 26 of methodiek Dolf Janson.
-Organisatorisch lukt het onvoldoende
om de rekengesprekken/ bewijslast in
goede banen te leiden.
-Aandachtspunt is en blijft het stellen
van eisen aan het werk.
-Woordenschat
- Opvallend bij de analyse van DMT in
leerjaar 3 en 4 was dat de kinderen

Evaluatie jaarplan 2018-2019

Evaluatie schoolplan 20152018

Tevredenheidsonderzoeken

Koersplan SPOM
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-Gepersonaliseerd leren: persoonlijke
leerdoelen vanuit Math.
-Kernconcepten: Canon zichtbaar maken.
Aandacht voor presentatie en
presentatievormen.
-Educatief partnerschap:
ontwikkelgesprekken ouders-kindleerkracht.
-We hebben zicht op de kwaliteiten van de
leerkrachten.
-Nieuwe leerkrachten worden structureel
begeleid.
-Schoolleiding en leerkrachten zijn
verantwoordelijk voor eigen
professionalisering.
-De schooltrendanalyse is kwalitatief
verbeterd en cyclisch opgezet.
-De betrokkenheid van leerlingen bij de
eigen ontwikkeling is vergroot.
-Zien! Is geïmplementeerd en geborgd.
-Het thematisch aanbod in de onderbouw s
beredeneerd.
-De school treed adequaat op bij
pestgedrag.
-Leerlingen ontwikkelen op school
toekomstige vaardigheden.
- Digitale leermiddelen worden ingezet
als ondersteuning bij het bieden van
maatwerk.
-Leerkrachten helpen leerlingen hun
werkwijze te verbeteren
-De mening van leerlingen telt op deze
school mee.
- Dat wat kinderen leren sluit aan bij het
niveau van de leerlingen.
-De school maakt goed gebruik van de
talenten van medewerkers.
-Techniek/ICT/ Multimedia
-Kennis van de wereld.
-De visie.

veel fouten maakten.
Dit is een groot aandachtspunt.
-Gepersonaliseerd leren: Verdieping
didactiek Dolf Janson.
-Kernconcepten: ICT geletterdheid
-Educatief partnerschap: rapportfolio
-Leren leren: leren zichtbaar maken
-Persoonsvorming: groeimindset
-Basisvaardigheden: Taal geïntegreerd
binnen kernconcepten. Spelling.
-Collegiale visitatie of peer review wordt
voor deskundigheidsbevordering ingezet.
-De kwaliteit van de gesprekkencyclus
naar tevredenheid van de medewerkers
verloopt.
-Kwaliteitskaarten zijn ontwikkeld en
geïmplementeerd.
-De resultaten van taal, lezen en rekenen
zijn ten minste op het niveau dat
verwacht mag worden van de populatie.
-Coöperatieve werkvormen worden
structureel ingezet.
-Er is een lijn door de school van
coöperatieve werkvormen.
-De school biedt leerlingen voldoende
mogelijkheid om techniek te
ontdekken.
- Het schoolplein daagt uit tot
bewegen, ontdekken en leren.

-Gezond gedrag en bewegen.
-Taalvaardigheid.

6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN
6.1 Ambities en speerpunten
Onze ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid beschrijven we in hoofdlijnen volgens de
5 kwaliteitsgebieden van het Onderzoekskader 2017.
1. Onderwijsproces
De kernconcepten gaan in deze schoolplanperiode een steeds grotere plek innemen. Om de 8 weken
staat een ander thema centraal. We hebben de ambitie om binnen deze thema’s ons onderwijs
zoveel mogelijk te integreren. De lessen worden betekenisvol. Per vakgebied ontwikkelen we een
passend aanbod. We gebruiken hiervoor bestaande en nieuwe methodes. Beleid en afspraken
beschrijven we per vakgebied op een kwaliteitskaart. Deze kwaliteitskaarten komen meerdere malen
per jaar terug om ze up to date te houden en daarnaast te borgen.
We zijn de afgelopen jaren naar veld 9 van het Slimfitmodel toe gegroeid. Om hier nog verder naar
toe te groeien, willen we dat de leerling meer eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Door
onderdelen van het formatief assessment te implementeren in ons onderwijs willen we meer
eigenaarschap bereiken.
Wij zijn succesvol in 2023 als:
✓ De kernconcepten het grootste gedeelte van onze onderwijstijd in beslag neemt door
integratie van o.a. taal, begrijpend lezen en spelling.
✓ We een doorgaande lijn door de school hebben bij de basisvakken.
✓ Coöperatieve werkvormen structureel worden ingezet als tool voor kinderen om zich de
leerstof eigen te maken.
✓ We een digitaal portfolio hebben passend bij de wensen van ouders, leerlingen en
leerkrachten.
✓ De weektaak gepersonaliseerd is.
✓ Het formatief assessment ingebed is in het geven van ons onderwijs.
✓ De kwaliteitskaarten van de vakken rekenen, taal en woordenschat zijn ontwikkeld en
geïmplementeerd.

2. Schoolklimaat
Uit de verschillende tevredenheidsonderzoeken zijn zowel ouders, leerlingen als leerkrachten
tevreden over het pedagogisch klimaat binnen de school. Onze wens en ambitie is dat we een
schoolbrede aanpak hebben om sociaal emotioneel leren te bevorderen. We willen geen losse lessen
die aangeboden worden, maar constante aandacht voor het welbevinden van de leerling. Bij actuele
onderwerpen kunnen we terugvallen op een bronnenboek of methodiek.
Wij zijn succesvol in 2023 als:
✓ We structureel aandacht schenken aan het pedagogisch klimaat en aan de sociaal
emotionele ontwikkeling van leerlingen.
✓ We een schoolbrede aanpak/ methodiek toepassen voor sociaal emotioneel leren.

✓ We een aanpak/ methodiek in kunnen zetten bij sociaal emotioneel leren voor kinderen
met een specifieke onderwijsbehoefte.
✓ De kinderen hun eigen talenten optimaal kunnen inzetten binnen ons onderwijs.

3. Onderwijsresultaten
Een aandachtspunt voor de Tweestroom de komende jaren zijn het verbeteren van de resultaten. De
resultaten moeten passend zijn bij onze leerling populatie. Door beleid en afspraken creëren we een
doorgaande lijn binnen de school die we monitoren en borgen.
Wij zijn succesvol in 2023 als:
✓ De resultaten van spelling aantoonbaar zijn verbeterd.
✓ De resultaten van begrijpend en technisch lezen aantoonbaar zijn verbeterd.
✓ De resultaten van rekenen aantoonbaar zijn verbeterd.
✓ Ons schoolplein opnieuw ingericht is, wat de leerling uitdaagt tot bewegen.
✓ Het beleid voor adaptief toetsen is ontwikkeld en geïmplementeerd.
✓ Er een ruimte binnen de school is waar de leerlingen motorische vaardigheden kunnen
ontwikkelen.
✓ De kwaliteitskaart PO-VO advisering is ontwikkeld en geïmplementeerd.
✓ De 21 eeuwse vaardigheden ingebed zijn binnen ons onderwijs.

4. Kwaliteitszorg en ambitie
Zoals eerder beschreven dalen we in leerlingaantal. In sommige leerjaren zitten 1-5 leerlingen.
Ondanks deze kleine aantallen waarborgen wij de kwaliteit van ons onderwijs. Dit is een constante
afstemming van onderwijsbehoeftes van de leerling.
Op de Tweestroom hebben we een nauwe samenwerking binnen het team. Er is overleg en
afstemming nodig op veel verschillende vlakken. Onze ambitie is naast samenwerking verdieping te
zoeken in het geven van feedback aan elkaar en het voeren van een professionele dialoog.
Wij zijn succesvol in 2023 als:
✓ Alle leerlingen passende zorg krijgen op school die bij ze past. Het zorgtraject krijgt vorm
in dialoog met ouders, school en deskundigen.
✓ De leerkrachten elkaar professioneel aanspreken, feedback geven en vragen.
✓ Collegiale consultatie of peer review ingezet wordt voor deskundigheidsbevordering en
kwaliteitsverbetering.
✓ Ondanks de krimp van het aantal leerlingen de kwaliteit van het onderwijs gehandhaafd
blijft.

5. Financieel beheer
Het is belangrijk goede keuzes te maken voor onze begroting. Ondanks de krimp willen we financieel
gezond blijven. Door werkdruk verlagende middelen hebben we meer ruimte in de formatie
gecreëerd.
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Wij zijn succesvol in 2023 als:
✓ Ondanks de krimp van het aantal leerlingen financieel gezond blijven.
✓ We een investeringsplan hebben geschreven en uitgevoerd om het schoolplein opnieuw
in te richten.

Sponsoring en derde geldstromen.
We spreken van sponsoring als een sponsor geld, goederen of diensten aan de school geeft waarvoor
die sponsor een tegenprestatie verlangt. Derde geldstromen zijn geldstromen in de vorm van
projectgebonden financiering, vaak van private instellingen maar ook van ministeries, (overheids)
fondsen en geld van non-profitorganisaties. Schenkingen, giften en donaties vallen dan ook niet
onder de begrippen sponsoring en derde geldstromen. De Tweestroom voert een terughoudend
beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële of geldelijke bijdragen uit sponsoring. We
sluiten sponsoring of derde geldstromen echter niet uit zolang het gaat om incidentele extra’s.
Sponsoring moet daarbij buiten het primaire onderwijsproces blijven en we accepteren dan ook
zeker geen bijdragen als daar naar de kinderen en/of naar ons onderwijsbeleid toe bepaalde
verplichtingen aan verbonden zijn. Sponsoring en derde geldstromen zijn niet acceptabel als we als
school structureel (gedurende meerdere jaren) van een geldstroom afhankelijk raken. In lessen zijn
reclame-uitingen van bedrijven niet toegestaan. Bij grote bedragen (boven de € 2000) vragen we
onze medezeggenschapsraad om advies. Momenteel wordt, zoals hiervoor al vermeld is, op
bovenschools niveau onderzocht of het mogelijk is om collectief meer gebruik te gaan maken van
derde geldstromen.

6.2 Meerjarenplan
Kwaliteitsgebied en ambitie
1. Onderwijsproces
Kernconcepten: integratie Engels
Kernconcepten: integratie taal
Kernconcepten: integratie digitale geletterdheid
Kernconcepten: integratie creatieve vaardigheden
Kernconcepten: leerlijn techniek integreren
Kernconcepten: integratie begrijpend lezen
Kernconcepten: ontdekken en onderzoekend leren
Doorgaande lijn rekenonderwijs + update
kwaliteitskaart
Doorgaande lijn taalonderwijs + kwaliteitskaart
schrijven
Doorgaande lijn woordenschat + kwaliteitskaart
schrijven
Formatief assessment: succescriteria stellen
Formatief assessment: groeimindset en
seizoenenwiel
Formatief assessment: Metacognitie (leren leren)
22

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Formatief assessment: Feedback
Digitaal portfolio
Coöperatieve werkvormen
Inhoud weektaak personaliseren
2. Schoolklimaat
Sociaal emotioneel leren schoolbrede aanpak
Sociaal emotioneel leren voor individuele leerlingen
Talentonwikkeling
3. Onderwijsresultaten
Adaptief toetsen keuze toetsen
Adaptief toetsen beleid schrijven
Resultaten begrijpend en technisch lezen op niveau
leerlingpopulatie
Resultaten spelling op niveau leerlingpopulatie
Resultaten rekenen op niveau leerlingpopulatie
Bewegend leren: lab motorische vaardigheden
Bewegend leren: schoolplein opnieuw inrichten
Inzetten streefdoelen referentieniveaus
Kwaliteitskaart PO-VO advisering schrijven
Kernconcepten: 21 eeuwse vaardigheden
4. Kwaliteitszorg en ambitie
Oriëntatie OPP voor alle leerlingen
Huis van werkvermogen op de Tweestroom
Behoud van de school
Kwaliteit waarborgen kleine groep in leerjaar
Feedback geven aan collega’s
Collegiale consultatie
5. Financieel beheer
Behoud van de school financieel
Schoolplein
Aanschaf Touch bord
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Bijlage 1 Jaarplan de Tweestroom 2019-2020
Bijlage 2 Zelfevaluatie
Bijlage 3 Onderwijszorgplan
Bijlage 4 Schoolondersteuningsprofiel

JAARPLAN
2019-2020
School:

Basisschool de Tweestroom

Brinnummer:

04VI

Adres:

Kerstraat 27
6628 AB Altforst
0487-541597
info@2stroom.nl
www.2stroom.nl

Directeur:

Caroline van den Heuvel

Dit jaarplan is gebaseerd op de evaluatie van het jaarplan van 2018-2019 en het schoolplan 2019-2023.
De evaluatie en de focus voor het nieuwe jaarplan staan hieronder uitgebeeld in een mindmap.
Daarnaast gebruiken we het slimfitmodel als hulpmiddel om te ontwikkelen naar veld 9.

2
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Uitwerking jaarplan 2019-2020
Onderwerp
1) Kernconcepten

Onze doelen
De lesstof van W.O. sluit aan bij de
beleving van het kind en hun natuurlijke
drang om te ontdekken.

Meetbaar en merkbaar
(resultaten)
•
•
•

a. Integratie taalonderwijs

De kerndoelen van ons taalonderwijs
worden aangeboden binnen de thema’s
van de kernconcepten.

•
•

Per schooljaar wordt W.O. aangeboden binnen de 8
verschillende kernconcepten.
Ieder kernconcept wordt voorbereidt volgens een
vast voorbereidingsformulier en Trello.
Actuele/ maatschappelijke projecten en thema’s
zijn geïntegreerd bij een passend kernconcept.
Aan het einde van schooljaar 2019/2020 hebben we
een ‘methode’ of ‘databank’ voor een beredeneerd
aanbod taalonderwijs.
Moniek neemt deel aan de PLG begrijpend lezen en
WO.

Planning/ activiteiten
-

-

-

-

b. Digitale geletterdheid

We gebruiken ICT als hulpmiddel om
kinderen te prikkelen en te
enthousiasmeren voor de leerstof.
We zijn up to date in mogelijkheden met
betrekking tot ICT binnen het onderwijs.

•
•
•

Ixperium wordt raad gepleegd voor kennis en
vaardigheid.
Bij 5 teamvergaderingen staat het onderwerp
digitale geletterdheid centraa.
Digitale geletterdheid is opgenomen in het
voorbereidingsformulier van de kernconcepten.

-

Zie planning kernconcepten
Grote werken als apart
thema.
Kinderkunstprijs
geïntegreerd bij Evenwicht
en Kringloop.
24-09-2019 studiemiddag:
voorlichting Taal is doen
kast door Marja Pelser.
Afronding eind december.
Uitvoering nieuwe methode
start januari 2020.
PLG data nog niet bekend,
afhankelijk van de
hulpvraag hoe lang de PLG
duurt.
Studiedag 7 november Dolf
Janson teamtraining
dagdeel.
Digitale geletterdheid
gepland op
teamvergadering 17-9, 411, 23-1, 19-3, 19-5.
Collega’s enthousiasmeren
elkaar en delen kennis
tijdens teamvergaderingen.
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2) Educatief partnerschap

a. Digitaal portfolio

Zowel ouders als de school zien de
opvoeding en onderwijs als gezamenlijke
verantwoordelijkheid om het kind optimaal
te laten ontwikkelen.

•

Ouders participeren bij het kiezen van een
digitaal portfolio.
Het proces van de ontwikkeling van het
kind is zichtbaar voor de leerling, de ouders
en de leerkracht.

•

•

•

De ontwikkelgesprekken worden 4 keer per jaar
gevoerd tussen leerling-ouders-leerkracht.
We communiceren met ouders via klassenbord,
nieuwsbrief of e-mail.

-

Er is een lijst met criteria opgesteld waar een goed
rapportfolio aan moet voldoen.
We hebben een rapportfolio die voldoet aan de
criteria die zijn opgesteld.

-

-

-

3) Basisvaardigheden

a. Spelling

100% van de leerlingen behaalt het
fundamenteel niveau op rekenen, lezen en
taalverzorging.
85% van de leerlingen haalt het 2F niveau
voor lezen
70 % van de leerlingen haalt het 2F niveau
voor taalverzorging
60 % van de leerlingen haalt het 1S niveau
voor rekenen

•

90% van de leerlingen behaalt de
vaardigheidsgroei passend bij zijn niveau.

•

•

•
•

Twee keer per jaar analyseren we de resultaten in
een zelfevaluatie.
Zie aanpak individuele vakken hieronder

-

Collegiale consultatie d.m.v lesbezoeken en
gezamenlijke voorbereiding van de lessen.
Einde schooljaar hebben we een kwaliteitskaart
spelling.
We hebben externe ondersteuning van Dolf Janson
gehad.

-

-

Leerkrachten plannen de
gesprekken met de ouders
in augustus/september.
De nieuwsbrief wordt
iedere 2 maanden
verstuurd.
September: 1ste keer samen
komen met ouders en
criteria opstellen.
Oktober: criteria naast
huidige portfolio leggen.
2de keer samen komen met
ouders en keuze maken.
Afronding half december
2019.
Zelfevaluatie na afname
februari en juni.

Studiedag 7 november Dolf
Janson teamtraining
dagdeel.
Teamvergadering 16
december teamtraining van
2 uur.

-
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b. Begrijpend lezen

90% van de leerlingen behaalt de
vaardigheidsgroei passend bij zijn niveau.

•
•
•

c. Technisch lezen groep
3,4

d. Toetsbeleid adaptief
toetsen

4) Leren zichtbaar maken

a. Formatief assessment

Moniek neemt deel aan de PLG begrijpend lezen en
WO.
De strategieën van nieuwsbegrip stellen we
centraal en gebruiken we ook bij andere teksten.
Meer instructietijd voor technisch lezen in unit 2.

We hebben een beredeneerd aanbod
aanvankelijk lezen passend bij de aanpak
van spelling van Dolf Janson.
90% van de leerlingen behaalt in juni AVI
beheersingsniveau passend bij hun
leerjaar.
We hebben een toetsbeleid adaptief
toetsen rekenen.
We hebben passende toetsen bij onze
visie.

•

De kinderen weten dát ze leren en wát ze
leren.

•

Het lesgeven moet zichtbaar zijn voor de leerlingen
en het leren van de leerlingen moet zichtbaar zijn
voor de leerkracht.

De leerkracht heeft het leerdoel duidelijk
voor ogen.
De leerling weet het leerdoel aan het einde
van de les.
De leerkracht stelt succescriteria op voor
de leerling om het leerdoel te behalen.

•

Iedereen heeft het boek formatief assessment van
Bazalt gelezen
In augustus t/m November experimenteren de
leerkrachten met het stellen van succescriteria aan
de hand van open en gesloten leerdoelen.
December t/m februari geeft iedere leerkracht 1 à 2
keer per week een leerdoel met succescriteria.
Maart t/m juli geeft iedere leerkracht 3 à 4 keer per
week een leerdoel met succescriteria.

•
•
•
•

•
•
•

Einde schooljaar 2019-2020 is de methode
letterklankstad voor aanvankelijk lezen ingevoerd.
Leerlingen die het beoogde leesniveau niet hebben
behaald krijgen extra ondersteuning d.m.v. Bouw!
We hebben externe ondersteuning van Dolf Janson
gehad.
Caroline en Moniek bekijken samen met Roland en
Tom naar de mogelijkheden voor adaptief toetsen.
Einde schooljaar 2019-2020 hebben we een
toetssbeleid adaptief toetsen.

-

PLG data nog niet bekend,
afhankelijk van de
hulpvraag hoe lang de PLG
duurt.
- Schooljaar 2020-2021
kwaliteitskaart begrijpend
lezen schrijven.
- Studiedag 7 november Dolf
Janson teamtraining
dagdeel.
- Teamvergadering 16
december teamtraining van
2 uur.
- Einde schooljaar hebben we
een toetsbeleid.
- Einde schooljaar hebben we
een keuze gemaakt welke
toetsen we gaan gebruiken.
Caroline en Daisy zijn naar het
congres van Shirley Clarke en
Bazalt geweest. Onderdelen die
ze daar gezien hebben brengen
we in de praktijk.
- Dagdeel studiedag 7
november succescriteria
formatief assessment.
- Eventueel schoolbezoek aan
een school die formatief
assessment al toepast.
- Teamvergadering 18-2 en
19-5 komt het onderwerp
terug.
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b. Reflectiegesprekken

5) Borging

a. Ontwikkelgesprekken

b. Rekenonderwijs

De leerkracht heeft zicht op de sociaalemotionele en leerontwikkeling van zijn
mentorleerlingen.
De leerkracht voert een reflectiegesprek
met de leerling over zijn ontwikkeling.
We borgen wat goed gaat, herhalen
afspraken, wisselen ervaringen uit en
nemen nieuwe medewerkers mee in het
proces.
Er worden 4 keer per jaar
ontwikkelgesprekken gevoerd tussen
ouder-leerling-leerkracht.
Het kind heeft een groot aandeel tijdens de
gesprekken.

•

Er is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8
vastgelegd.

•

•
•

•
•

•
•
•

We hebben een doorgaande lijn door de school
over de frequentie en inhoud van de
reflectiegesprekken.
De doorgaande lijn is vastgelegd op een
kwaliteitskaart.
We hebben voor verschillende vakgebieden
kwaliteitskaarten en laten deze terug komen tijdens
vergaderingen en collegiale consultatie.

-

Teamvergadering 17-9, 810, 18-2.

De ontwikkelgesprekken worden 4 keer per jaar
gevoerd tussen leerling-ouders-leerkracht.
Nieuwe medewerkers kijken mee tijdens
gesprekken om ze vervolgens zelf of gezamenlijk te
voeren.

-

Leerkrachten plannen de
gesprekken met de ouders
in augustus/september.

We maken een afspraak over de frequentie en
inhoud van de rekengesprekken per leerling.
Caroline gaat met Julius van Exova op groepsbezoek
met nabespreking.
Kwaliteitskaart rekenen op de Tweestroom
schrijven.
Collegiale consultatie aan de hand van de
kwaliteitskaart.

-

Teamvergadering 8 oktober
Januari ,februari, maart
groepsbezoek Julius en
Caroline.
Kwaliteitskaart rekenen
bespreken teamvergadering
6-4

-
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Zelfevaluatie De Tweestroom 2018-2019

Inleiding
In dit document meet de school haar eigen kwaliteit. Dit document wordt uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het visitatiebezoek ingevuld door de
gevisiteerde school. De zelfevaluatie maakt duidelijk of en hoe de zaken geregeld zijn en waar zich nog knelpunten voordoen. De door de school opgestelde
zelfevaluatie vormt het vertrekpunt van de visitatie.
De kwaliteitsgebieden en standaarden binnen deze zelfevaluatie corresponderen met de waarderingskaders van inspectie (onderzoekskader PO 13 juni
2016). Voor de kwaliteitsgebieden worden door de inspectie in alle sectoren dezelfde lettercodes gehanteerd. De nummering van de standaarden loopt niet
altijd door, omdat de sectoren verschillen in de uitwerking van de kwaliteitsgebieden, en soms ook in het aantal standaarden dat een kwaliteitsgebied
omvat. De invulling van de indicatoren zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met de directeuren van de verschillende Plateauscholen.

De beoordeling vindt plaats in een 4 puntschaal, namelijk:
1.
Staat in de kinderschoenen (onvoldoende)
2.
In ontwikkeling (matig)
3.
Zichtbaar in ontwikkeling (voldoende)
4.
Voorbeeld voor andere scholen (goed).
De zelfevaluatie dient als vertrekpunt van de visitatie.
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Schets basisschool De Tweestroom
In 2016-2017 zijn we gestart met ons nieuwe onderwijsconcept; unitonderwijs volgens het zgn. SlimFit model. We willen toegroeien naar een organisatie
waarin de “schotten” tussen de leerjaren wegvallen en de kinderen werken aan doelen en leerstofonderdelen die passen bij de volgende stap in hun eigen
ontwikkeling. Zie ook het model in de link: http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/04/164.002_SlimFit_Flyers_A6_WT04.pdf
We zijn bezig om te ontwikkelen naar veld 9.
Dit is een groeimodel waarin we al veel stappen hebben gezet.
De beste resultaten boeken we als kinderen niet leren voor een beoordeling, maar
als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze
eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit verder te bereiken zijn we gestart
met het Formatieve Assessment en het bewust bevorderen van de groeimindset.
We vinden het belangrijk dat onze kinderen naast cognitieve en sociaal-emotionele
doelen/vaardigheden, zich ook ontwikkelen m.b.t. “Leren leren”. We zetten hiervoor
meerdere hulpmiddelen in.
Enkele voorbeelden:
- Leergesprekken: kinderen hebben 1 x per week een individueel
rekengesprek met de mentor.
- Reflectiegesprekken: kinderen spreken elke week in een groepje van
4 kinderen met de mentorleerkracht.
- Inzicht in de eigen (groei)mindset en de “leerkuil”.
Het Formatieve Assessment is een werkwijze waarbij het leerproces centraal staat.
Formatief: we zetten de prestaties van een leerling niet af tegen de resultaten van andere leerlingen, maar we kijken met het kind naar eerdere resultaten
van de leerling. We richten ons op de persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dat te bereiken is het nodig dat onze kinderen weten:
- Wat het leerdoel is: wat ga ik leren?
- Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren?
- Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?
(NB Daarnaast volgen we ook altijd de groei op leerjaar- en schoolniveau, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.)
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Wij zijn in 2016-2017 gestart met ons concept door o.a. te gaan werken met Kernconcepten. De volgende stap was gaan werken met het rekenprogramma
MATH.
Bij rekenen zijn we al wat meer in de fase van borgen gekomen. Bij de andere vakken zijn we in ontwikkeling. De kinderen werken aan rekendoelen (zowel
individueel als in de unit) die passen bij hun “zone van naaste ontwikkeling”. Ze werken aan persoonlijke (reken)doelen na analyse van de citotoetsen (deze
worden elk kwartaal en op beheersingsniveau gemaakt) en aan unitdoelen. (Bij spelling gebruiken we naast Cito ook PI dictee op meerdere momenten).
Als hulpmiddelen hierbij gebruiken we met de kinderen individuele analyseformulieren en persoonlijke doelenbladen.
Op unitniveau werken alle kinderen kinderen gedifferentieerd aan rekendoelen op verschillende niveaus binnen de rekendomeinen. Hierbij is het heel
belangrijk dat we steeds starten op “concreet” niveau (handelen) en zo verder werken naar “formeel” niveau (de som). De unitdoelen (ook voor andere
vakken) zijn zichtbaar in elke unit in de “Doelenzee”.
Omdat de “schotten” tussen de leerjaren min of meer verdwenen zijn, zijn de kinderen bij instructies eigenlijk niet meer op leerjaar ingedeeld, maar in
principe op onderwijsbehoefte.
De begeleiding vanuit Exova/MATH gaat steeds uit van de "puzzel” die hiernaast staat
weergegeven:
Deze is van belang voor het leren leren van de leerkrachten en geeft ons steeds handvatten om
te reflecteren en de volgende stappen in onze ontwikkeling te zetten.
Voor de leerkrachten is verder het belangrijk dat zij leren werken vanuit de verschillende rollen:
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KWALITEITSGEBIED OP: ONDERWIJSPROCES
STANDAARD OP1: AANBOD
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. Er is een aanbod sociale integratie en burgerschap.
x
Zie aanbod Kernconcepten.
We hebben een leerlingenraad, elke maand
heeft deze overleg met de directeur.
In “Klasbord”, (voor ouders) en op het prikbord
in school (voor leerlingen) doen zij verslag.
In ons onderwijsprogramma zijn opgenomen de
leskisten van SOL om uiting te geven aan onze
visie op identiteit.
2. Er is een beredeneerd aanbod voor de groepen 1/2.
3. Aanbod voor de kernvakken voldoen aan de kerndoelen.

4. Er is aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling/ sociale competenties.

x Opgenomen in Unitplan en Themaplan.
x We maken gebruik van het rekenprogramma MATH.
Voor wereldoriëntatie werken we met Kernconcepten (KPC), dit is
themagericht en hierbij is een uitdagende leeromgeving belangrijk.
Voor begrijpend lezen hanteren we Nieuwsbegrip.
Bij technisch lezen werken we met Code 26 en Estafette.
Bij spelling starten we met “Op zoek naar letters” (Dolf Janson).
Voor taal zetten we Code 26 in (nb voor dit programma zijn we een
LAB-school; we helpen mee met de ontwikkeling).
x
Op de “Doelenzee” is met de groep steeds een focus op een
gedragsregel uitgekozen voor een periode. Deze regel wordt steeds
concreet gemaakt, besproken etc.
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Eigen aspect van kwaliteit:
Aantrekkelijke uitdagende leeromgeving
In de zomervakantie van 2016 hebben we het
schoolgebouw aangepast aan ons
onderwijsconcept. We wilden zoveel mogelijk
“open” ruimtes, stilteruimte, leespaleis, atelier,
“restaurant”, “Decor” (waarin duidelijk het thema
van wereldoriëntatie te herkennen is. Inmiddels
hebben we in het rekenlokaal onze “rekenkast”
ingericht. Verder is er n.a.v. de wens van de
kinderen een “museum” gemaakt: hier kunnen zij
werk tentoonstellen waar ze trots op zijn.
Bij elk thema van de Kernconcepten richten we de atelierruimte zoveel mogelijk uitdagend en stimulerend in. Het
thema is duidelijk herkenbaar.
De decorkaarten (opdrachten van de Kernconcepten) maken we interessant en met een duidelijke opbouw.
Aspecten van het seizoenenwiel, groeimindset, leerdoel komen hierin terug.
Zie hiervoor in de bijlage een voorbeeld van een decorkaart.

STANDAARD OP2: ZICHT OP ONTWIKKELING
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De school volgt de vorderingen van alle leerlingen systematisch op alle
x
Voor kinderen met een arrangement hebben we een
ontwikkelingsgebieden.
ontwikkelingsperspectief (OPP) met uitstroomprofiel.
We werken met gestandaardiseerde toetsen.
De leerlingen hebben persoonlijke analysebladen met daarop ook de
doelen voor de komende periode.
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2. De school volgt de vorderingen bij het jonge kind systematisch met een
gestandaardiseerd observatie-instrument.
3. De school gebruikt de gegevens in een cyclisch proces van doelen
stellen, passend onderwijs bieden en het evalueren en bijstellen van
doelen en onderwijsaanbod .

We werken met themaplannen en unitplannen.
x KIJK, Cito LOVS, toetsen CPS, PI dictee.
x We werken met
unitdoelen (zie
foto’s) en
persoonlijke
doelen.
Persoonlijke
doelen worden
opgesteld a.d.h.v. analyse van CITO-toetsen, PIdictees (elk kwartaal afname en analyse).
x Zie Schoolanalyse.

4. De school analyseert halfjaarlijks de opbrengsten en de trends van de
kernvakken.
5. De analyse van de opbrengsten en trends stuurt op het beleid en
x Zie Schoolanalyse.
handelen in de klas.
Eigen aspect van kwaliteit:
Ononderbroken ontwikkeling; zoveel mogelijk aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind en het aanbod daarop afstemmen.
Na ongeveer een periode van 10 weken is er een meetmoment (DMT/AVI – Cito rekenen – PI dictee). De resultaten worden samen met de kinderen in
kaart gebracht op de persoonlijke analyseformulieren (zie bijlage). Onze kinderen en /of de leerkracht formuleren dan persoonlijke doelen op de
betreffende doelenbladen (zie bijlage) voor de komende periode. Kinderen én leerkrachten stemmen vervolgens hun aanbod, instructie, oefening etc.
hierop af.
Veel van de doelen zijn ook zichtbaar op de “Doelenzee” (doelenmuur in elke unit).
Zie voor de diverse documenten de bijlagen.
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STANDAARD OP3: DIDACTISCH HANDELEN
Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De leraren voeren effectief klassenmanagement.
x Leidend is een korte, effectieve, interactieve (met “wisbordjes”)
instructie. Meestal vinden deze plaats op de instructiebanken.
Het aanbod is gebaseerd op genoemde punten hierboven.
2. De leraren stemmen de instructie (convergent) af op verschillen in
x Niet convergent, steeds meer divergent. Geen schotten tussen
onderwijsbehoeften tussen de leerlingen.
leerjaren, zoveel mogelijk aansluiten bij de zone van naaste
ontwikkeling van het kind.
3. De leraren stemmen de leerstof af op verschillen in
x We hebben hiervoor kwaliteitskaarten ontwikkeld. Dit zijn “levende”
onderwijsbehoeften tussen de leerlingen.
documenten.
4. De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in
x
Zie Unitplan.
onderwijsbehoeften tussen de leerlingen.
5. De leraren betrekken en activeren de leerlingen door toepassen van
x Zie filmpje Rekenen in gymles: https://youtu.be/60SVtmjWSaY
vakdidactische principes en werkvormen.
Zie filmpje Samenwerken: https://youtu.be/24EzH2NRy2E
Zie filmpje Differentiëren (de kinderen gaan onderzoeken op welk
niveau (zone van naaste ontwikkeling) ze zitten voor het
rekendomein wegen: https://youtu.be/4l1nlK2L0qA
6.
7.

De leraren geven effectieve instructie.
De leraren sturen op zelfstandigheid en eigenaarschap bij leerlingen.

x
x Zie filmpje Uitleg Persoonlijk doelenblad rekenen:
https://youtu.be/4FJq7J01iGQ .
Zie filmpje Werken aan Persoonlijk doelenblad rekenen:
https://youtu.be/ETmofGUCuzo.
Zie filmpje mening kinderen werken met MATH:
https://youtu.be/I6XaouG9MNY .
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8.
9.

De leraren weten de geplande onderwijstijd effectief te benutten door
een efficiënte lesuitvoering.
De leraren gaan actief na of de leerlingen de leerstof en de opdrachten
begrijpen en/of ze daarmee hun doelen behaald hebben.

10. De leraren geven de leerling feedback op hun leerproces en bespreken
met hen wat nodig is om hun doelstelling te behalen.

Eigen aspect van kwaliteit
Feedback geven aan leerlingen

x
x Zie filmpje Evalueren: https://youtu.be/MO53TMWOXW0
De leerkracht voert o.a. wekelijks zgn rekengesprekken met kinderen.
x In o.a. reflectiegesprekken
(tweewekelijks met groepje van 4
kinderen en mentor), (individuele)
rekengesprekken en
ontwikkelgesprekken (ook met
ouders).
Dagelijks vullen de kinderen het zgn
“Herfstblad” in, deze worden ook
besproken in de groep.
We gebruiken het
Seizoenenwiel/Groeimindset op de
Doelenzee, in diverse documenten
voor de kinderen (zie ook bijlagen).
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Een keer per twee weken voert de leerkracht met een groepje mentorleerlingen een “reflectiegesprek”. Hierin komen aspecten van leren leren aan
bod, groeimindset, aanpakgedrag, succeservaringen, vragen van kinderen etc. aan bod. Kinderen leren van elkaar. De leerkracht kan ook tips geven.
Verder geven kinderen hier soms ook feedback/verbeterpunten voor de leerkracht, de school of de organisatie terug.
De leerkracht voert ook elke dag “rekengesprekken”. In principe komen de kinderen elke week aan de beurt. In deze gesprekken heeft de leerkracht
vooral de rol van “coach”, het accent ligt op procesbegeleiding.
Feedback van externen:
1. W.b. ons didactisch handelen hierbij de reflectie van de onderwijsbegeleider van Exova/MATH n.a.v. de laatste groepsbezoeken op 24 okt
2017.

De onderwijsbegeleider van Exova/MATH heeft op 16 april 2018 onze school nogmaals bezocht. Hier de samenvatting:
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(De uitgebreide reflectie is te lezen in een apart document.)
2. Onze onderwijsadviseur m.b.t. SlimFit/Kernconcepten heeft op 24 april 2018 ook een schoolbezoek gebracht.
De belangrijkste aandachtspunten waren:
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(De uitgebreide reflectie is te lezen in een apart document.)
3. Inspectieonderzoek naar “Goed”.
Als onderdeel van het inspectiebezoek bij SPOM, is voor de Tweestroom (op verzoek van het bestuur), een onderzoek naar “Goed” gedaan.
(Het onderzoek is te lezen in een apart document.)
Daarnaast krijgen wij meerdere bezoeken van andere scholen. Ineke van Sijl (onderwijsbegeleidster, die ons begeleid heeft tijdens de eerste stappen
van het anders organiseren (SlimFit) en het werken met Kernconcepten), stuurt weleens scholen naar ons. Via Exova krijgen we veel aanvragen voor
schoolbezoeken. Ook weten scholen ons te vinden via wat ze gehoord hebben van collega’s of scholen die ons eerder bezocht hebben.

STANDAARD OP4: (EXTRA) ONDERSTEUNING
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. Dit zijn de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om
voldoende te kunnen profiteren van het reguliere aanbod (inclusief meer- en hoogbegaafde leerlingen).
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De leraren volgen systematisch de vorderingen van leerlingen door
x Reflectiegesprekken (groepje), rekengesprekken (individueel), Math,
methode gebonden toetsen, eigen toetsen of observatie-instrumenten.
formatieve assessment,
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2. De leraren analyseren de resultaten van hun zorgleerlingen, evalueren
de extra ondersteuning en stellen indien nodig het aanbod bij (PDCA).
3. Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen (zorgniveau 3),
wordt de ondersteuning planmatig uitgevoerd (PDCA).

x

Zie Onderwijszorgplan.
x We werken voor een aantal kinderen met het programma Bouw.
Inmiddels hebben we een aantal kinderen met een verwijzing (SO en
SBO) met succes op onze school geplaatst.
x

4. De school stelt voor leerlingen een OPP met begeleidingsplan op
Eigen aspect van kwaliteit
Betrokkenheid kinderen bij de persoonlijke doelen
Een aantal kinderen gaan naar de plusklasvoorziening van SPOM. Zij werken op school verder aan hun persoonlijke doelen. De mentor voert wekelijks
gesprek met de kinderen.
Alle kinderen worden betrokken bij het opstellen van de persoonlijke doelen (RW-TL-SP). Sommige kinderen hebben een doel m.b.t. “leren leren”.

STANDAARD OP5: SAMENWERKING
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen om een
x PSZ is opgenomen in de ruimte van unit 1.
doorgaande leerlijn te garanderen.
2. De school ziet ouders als partner in het stimuleren van de ontwikkeling
x
Jaarlijks voeren we 4 ontwikkelgesprekken met ouders én alle
van hun kinderen en stemt haar ouderbeleid daarop af.
leerlingen (1-8). Tijdens het gesprek bespreken we hoe we
gezamenlijk, (maar ieder vanuit de eigen rol), de leerling kunnen
helpen om het ontwikkeldoel te kunnen bereiken.
3. De school werkt samen met ketenpartners in het belang van de
x We maken bij elk thema van de Kernconcepten (wereldoriëntatie)
doorgaande ontwikkeling van leerlingen.
gebruik van (vak)mensen buiten de school om gastlessen/workshops
te organiseren.
Eigen aspect van kwaliteit
Samenwerking met de PSZ
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De PSZ werkt in dezelfde ruimte als de kinderen en leerkracht van unit 1 (leerjaar 1-2-3). Dit geeft veel mogelijkheden voor samenwerking. De kinderen
hebben mogelijkheden om “uitsapjes” over en weer te maken: ze spelen samen in de huishoek, peuters die het interessant vinden om aan te sluiten bij
activiteiten van leerjaar 1 of 2 kunnen aansluiten. Andersom kunnen jonge kleuters soms ook nog meedoen met activiteiten/spel van de peuters.
Dit draagt erg bij aan de ononderbroken ontwikkeling van 2 tot 7 jaar.

STANDAARD OP8: TOETSING EN AFSLUITING
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.
Indicatoren
1. Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8
maken een eindtoets.
2. De keuze van toetsen en frequentie van afname past bij de kenmerken
van de leerlingenpopulatie.
3. Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van hun leerlingen.

1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
x Digitale Eindtoets CITO.
x We zoeken naar goed instrument om leergroei op schoolniveau vast
te stellen.
x Vier keer per jaar worden alle ouders geïnformeerd over de
vorderingen.
Ouders kunnen ook in inloggen in mijn Rapportfolio, een digitaal
portfolio.

KWALITEITSGEBIED SK: SCHOOLKLIMAAT
STANDAARD SK1: VEILIGHEID
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen,
x Zie Veiligheidsplan.
registreren, afhandelen en evalueren van incidenten.
Zie Pestprotocol.
Zie Internetprotocol.
2. De school heeft een functionaris die aanspreekpunt is als het gaat om
x Zie website.
pesten.
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3. De school monitort jaarlijks het welbevinden en de veiligheidsbeleving
van een representatieve groep leerlingen. Het instrument dat hiervoor
gebruikt wordt, heeft een landelijke benchmark.
4. De school voert beleid ten aanzien van sociale veiligheid op basis van de
jaarlijkse monitoring. De coördinatie van dit beleid is belegd bij één
persoon.

x ZIEN (leerjaar 5-8).

5. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan zichtbaar
respectvol en betrokken met elkaar om.

x

x Ib-er in overleg met het team.

STANDAARD SK2: PEDAGOGISCH KLIMAAT
De school kent een ondersteunend pedagogisch klimaat.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De school heet een gezamenlijk gedragen beleid over het schoolklimaat
x Elke unit stelt aan het begin van het schooljaar met de groep
geformuleerd. Dit is herkenbaar in de gehele school.
afspraken op m.b.t. schoolklimaat/gedragsafspraken. Elke periode
staan een of meerdere afspraken centraal.
1. De school heeft duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar
x
positief klimaat waarin afspraken nagekomen worden.
2. De binnen- en buitenruimten van de school dragen bij aan een positieve
x
leeromgeving.
3. De schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus
pedagogisch en didactisch klimaat.
4. Er heerst een sfeer binnen de school waarin leerlingen worden
uitgedaagd om hun talenten te ontplooien.
5. Leraren herkennen tijdig talent en zijn bereid en in staat om flexibele
onderwijsprogramma’s en individuele trajecten uit te voeren voor deze
leerlingen.

x
x
x

We willen in de toekomst graag meer aandacht voor ontwikkelen
diverse talenten (buiten basisvakken).
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KWALITEITSGEBIED OR: ONDERWIJSRESULTATEN
STANDAARD OR1: RESULTATEN
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De school heeft de kenmerken van haar leerlingenpopulatie in beeld.
x De leerlingenpopulatie hebben we in beeld gebracht m.b.v. het
instrument wat door SPOM is aangereikt.
2. De school heeft de resultaten van de leerlingen in beeld.
x
3. De eindopbrengsten over de afgelopen 3 jaar zijn voldoende en passen
x
We scoren goed bij rekenen. We zitten in een wat “taalzwak” gebied.
bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
We zijn daarom tevreden over de resultaten van begrijpend lezen.
Spelling zijn we niet tevreden, dit behoeft onze aandacht.
4. De school stelt specifieke doelen voor de tussenopbrengsten die
x
Zie schoolanalyse.
passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie op cognitief vlak
Deze wordt 2x per jaar met het team besproken. In februari voert de
en op de niet-cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve
directeur en IB-er hierover een reflectiegesprek met een collegagebieden.
school en het staflid onderwijs van het bestuur.
STANDAARD OR2: SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE COMPETENTIES
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat tenminste in overeenstemming is met de gestelde doelen.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De school monitort jaarlijks de sociale competenties van de leerlingen.
2. De analyse van de sociale competenties stuurt op beleid.

x Zie schoolanalyse feb. 2018
x

STANDAARD OR3: VERVOLGSUCCES
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De school monitort jaarlijks het vervolg van de loopbaan van
x Is opgenomen in “Vensters”.
schoolverlaters.
2. Het eerder afgegeven schooladvies past bij de leerlingen bij het
x
vervolgsucces.
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KWALITEITSGEBIED KA: KWALITEITSZORG EN AMBITIE
STANDAARD KA1: KWALITEITSZORG
De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan het onderwijs.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De school heeft ambitieuze doelen geformuleerd die passen bij haar
x
maatschappelijke opdracht.
2. Via een cyclisch werkend systeem (PDCA) van kwaliteitszorg evalueert
x
Cyclisch worden een ouder- en
zij alle doelstellingen uit haar schoolplan. Hierbij betrekt zij ook de
medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen (elke 4 jaar).
tevredenheid en feedback van haar stakeholders.
3. Op basis van deze evaluaties neemt zij planmatig en doelgericht
x
maatregelen ter verbetering.
4. SOP….Basisondersteuning….
x Zie SOP
STANDAARD KA2: KWALITEITSCULTUUR
De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. De schoolleiding en de leraren werken gezamenlijk aan een
x Elke maandag, dinsdag en donderdag is er overleg van 14.30-15.00u.
voortdurende verbetering van hun professionaliteit.
met het team. We bespreken dan zaken m.b.t. organisatie,
vakgebieden, leerlingen. We gebruiken hiervoor Trello(bordsessies);
alle leerkrachten kunnen hierin werken; onderwerpen inbrengen,
afspraken volgen etc. We nemen direct beslissingen t.a.v. “praktische”
zaken. Leerkrachten hebben vertrouwen in elkaars professionaliteit.
Elke 2 weken is er een langere vergadering gepland, waarin we dieper
op zaken in kunnen gaan. Tijdens de geplande studiedagen is iedereen
aanwezig en worden besluiten m.b.t. visie en beleid genomen.
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Aan het einde van de studiedag formuleren de teamleden hun
aandachtspunten m.b.t. hun professionele ontwikkeling (POP). Dit
wordt ook gedeeld en komt terug in de volgende vergaderingen.
2. Het beleid van de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en
ambities te realiseren is breed gedragen
3. De schoolleiding vertoont onderwijskundig leiderschap en
kwaliteitsbewustzijn.

De bekwaamheid van het personeel wordt onderhouden, rekening
houdend met gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en
behaalde resultaten bij de leerlingen.
4. De school werkt vanuit een transparante en integere cultuur waarin
sprake is van zichtbaar zorgvuldig handelen. Externe belanghebbenden
ervaren dit ook zo.
Leraren en andere betrokkenen werken resultaatgericht, zijn
aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de
effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit en op de
ontwikkeling van de leerlingen.
5. Er wordt gehandeld vanuit een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling.

x
x De onderwijsbegeleider die ons m.n. het 1e jaar geholpen heeft met
het maken van de “ omslag” werkt samen met Jeroen Imants en
Marius Berendse aan een boek over TOM/SlimFit scholen. Daarin
worden ook een aantal portretten van directeuren opgenomen. Aan
de directeur is gevraagd om hieraan mee te werken en in januari
heeft hiervoor het interview plaatsgevonden.
x Leerkrachten volgen regelmatig scholing. De meeste scholing past bij
de kwaliteiten/interesse van de betrokken leerkracht
(rekenspecialist), lezen en leesbevordering, sport en bewegen etc.
x

x Leerkrachten zijn niet meer alleen verantwoordelijk voor een groep
kinderen. De “open” ruimtes stimuleren een open en transparante
cultuur.
x

STANDAARD KA3: VERANTWOORDING EN DIALOOG
De school legt toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten en voert daarover actief een dialoog met haar
omgeving.
Indicatoren
1 2 3 4 Toelichting en/of verwijzing naar documenten
1. Schoolgids, jaarverslag, MR.
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2. Thema-avonden, “kijkmomenten” in de school voor ouders/verzorgers, klankbordgroep ouders.

NB Op 16 maart 2018 heeft de inspectie de Tweestroom bezocht voor een onderzoek naar “Goede school”. Het oordeel is opgenomen in het
verslag Onderzoek naar bestuur en scholen van SPOM, wat is vastgesteld op 25 juni 2018.
Hieronder de samenvatting :
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Bijlagen
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Persoonlijk doelenblad

Naam:

Spelling
Zo spel ik

Datum start:
Mijn nieuwe
doel

Analyse

Succescriteria

Pauzeknop
“Hoe gaat het,
wat doe ik
goed, waar kan
ik nog beter op
letten?

Kijk op het analyseblad.

Datum:
Behaald: ja/nee

Materiaal:

Zelfevaluatie De Tweestroom 2018-2019

Persoonlijk doelenblad

Naam:

Technisch lezen
Zo lees ik

Datum start:

Mijn nieuwe
doel

Analyse

Succescriteria

Pauzeknop
“Hoe gaat het,
wat doe ik
goed, waar kan
ik nog beter op
letten?

Datum:
Behaald: ja/nee

Materiaal:
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CITO toets M5 versie 3.0

CITO Analyse M5 versie 3.0

16

Deel 1
8
3

5
15
24

11
21
30

8
18
27

1
4

28

16
19

2

Deel 2

/6

/9

/6

/7

Totaal Opmerkingen

Naam leerling: __________________________________________
Datum afname toets:______________________________________
Toetsscore: ______________ (deel 1: _____ /30 ; deel 2:_____ /30 )
Niveau: _________________________________________________
Vaardigheidsscore : ______________________________________
Getallen en getalrelaties
Structuur van de telrij tot 1000
Ontbrekend getal invullen (sprongen van 80)
Getal kunnen plaatsen tussen 2 getallen (25- en 50 structuur)
Getalstructuur: Splitsen in 100-tallen; 10-tallen en eenheden
Ontbrekend getal invullen tussen 2 getallen (midden)
Aflezen maatbeker vertikaal (5-structuur; alleen 20 is zichtbaar)
Terugtellen met sprongen van 25
Getal aflezen op getallenlijn (25-structuur; alleen honderdtallen
bekend)

Hoofdrekenen
Optellen (in context)

(met tientaloverschrijding)

(honderdtaloverschrijding) 7
(bijna-verdwijnsom)
15
(met tientaloverschrijding) 25

H.T.E. - T.E. =
21
T.E. + …. = T.E.
30
H.T.E. + … = H.T.E. (begrip langer)
H.T. + …. = H. (begrip de rest)

10

(met tientaloverschrijding) 19

28

T.E. + T.E. =
(met tientaloverschrijding en begrip meer) 5
2 getallen kiezen die samen 100 zijn (keuze uit 6 getallen)
14
H.T.E. + T.=
(met honderdtaloverschrijding)
Herhaald optellen (3x)

Optellen (kale som)
T.E. + T.E. + H.T.E. =
T.E. + T.E.=

(honderdtaloverschrijding)

Aftrekken of aanvullen (puntsom)
D. = H.T. + ….
H. = T.E. + …..
H.T. + …..= H.
H.T. + ……= H.T.
of
of
of
of

Aftrekken of aanvullen in context
T.E. + …..= H.T.E.
T.E - T.E.=
H.T.E. - H.T.E. =
H. - H.T. =
H. - T.E. =

Aftrekken (kale som)
H.T. - …..= H.T.E.
H.T.E. - H.T.E. =
T.E. - T.E =
H. – H.T.=
T.E. - E. - T.E. =
H. - T.E. =

Ontwikkeld door: A. Roos
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Voorbeeld decorkaart Olie en azijn (thema Materie)

Onderwijszorgplan

1

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algemeen
Schema onderwijszorgplan
Uitleg onderwijszorgplan
Registratie
De intern begeleider
Zorgbesprekingen
Overdracht leerling gegevens

Bijlagen:
1. Uitgangspunten HGW
2. Unitbezoeken
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1. Algemeen

Onze zorg op school
Om tegemoet te komen aan de verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen hebben wij als
school de insteek handelingsgericht. Preventief en proactief worden maatregelen genomen voor
leerlingen die extra instructie, begeleiding of uitdaging nodig hebben.
De stappen, beslismomenten en verantwoordelijkheden die genomen worden moeten voor iedereen
transparant en duidelijk zijn, zodat er een doorgaande zorg in onze school geboden wordt en er een
doorgaande lijn is in de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Ook de samenwerking met partners in de buurt of regio is vernoemd. Wij stimuleren deze
samenwerking en bekijken per individu hoe en of de schoolexterne zorg zo goed mogelijk kan
aansluiten bij de schoolinterne zorg. De intern begeleider coördineert de zorg.
Onze school heeft de zorg beschreven in dit onderwijszorgplan.

De Partnerscholen, onderdeel van Stromenland
Het samenwerkingsverband Stromenland Passend Onderwijs PO 2507 is een stichting, waarin 25
besturen met 167 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
samenwerken om passend onderwijs te realiseren voor alle leerlingen in deze regio. Stromenland
heeft als missie: Passend onderwijs voor elke leerling, in de klas, op de school, met de ouders, in de
wijk en in ons samenwerkingsverband. Het uitgangspunt is ‘Gewoon als het kan, speciaal als het
moet’.
Binnen Stromenland wordt gewerkt met ondersteuningsplatforms waarin het basisonderwijs, SBO
en SO nauw met elkaar samenwerken. De platforms krijgen een eigen budget en moeten hun beleid
binnen de gegeven bestuurlijke kaders uitwerken in een eigen ondersteuningsagenda. De
ondersteuningsplatforms tezamen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van de juiste
ondersteuning passend bij de behoefte van de leerling.
De schoolondersteuningsprofielen geven een beschrijving van het niveau van de
ondersteuningsmogelijkheden van de school. Minimaal moet een school basisondersteuning kunnen
bieden. Het gaat dan om lichte arrangementen. Indien extra ondersteuning noodzakelijk is, worden
arrangementen georganiseerd in overleg en met hulp vanuit het ondersteuningsplatform en
deskundigenpool. Bij het bieden van speciale ondersteuning is sprake van een zwaar arrangement.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de Commissie Toelaatbaarheid van het ondersteuningsplatform een
toelaatbaarheidsverklaring afgeeft. Dit kan een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO zijn.

3

4

2. Schema onderwijszorgplan:
Betekenis voor leerkrachten en school

(Inter-) Actie naar ouders

Basiszorg: zorgaanbod op en door de school:

Stap 1
Leerkracht in de unit observeert, signaleert
en werkt handelings- en opbrengstgericht

Leerkracht in gesprek met
ouders en kind over de
ontwikkeling

Stap 2
Leerkracht overlegt met collega(s);

Leerkracht in gesprek met
ouders, delen zorgen,
uitwisselen van ervaringen,
afstemmen aanpak

Stap 3
Leerkracht overlegt met IB-er, afspraken
vastleggen
-wat of wie is er nodig binnen de school?
-wat of wie is er nodig buiten de school?

Leerkracht informeert ouders
en wisselt ervaringen uit
(expertise ouders gebruiken).

Breedtezorg: school

nabij: op school aangevuld met extern zorgaanbod

externe zorg: Ondersteuningsplatform

Stap 5
Inbrengen bij het ondersteuningsplatform
Vervolg: onderwijs

Ouders als partner in zorg
betrekken bij gesprek +
toestemming regelen

Handelings

Stap 4
IB-er (en lk) heeft consultatief overleg met SCP/
schakelt externe expertise in (op school of
thuis)
4A: GGD, SMW
4B: ondersteuningsplatform, leerplicht en of
anderen (evt. directeur erbij betrekken =
eindverantwoordelijke)
Bovenschoolse /

Opbrengstgericht werken

t

Toestemming ouders regelen.

en zorg op maat
School ondersteunt ouders bij
keuze vervolg. Opties:
-eigen school kind
-Bao-Bao
-SBO
- Clusterschool

gericht werken

Stap 6
-ondersteuning / aanpassingen in reguliere
school
-aangepaste onderwijsvorm buiten reguliere
school, zoals SBO, clusterscholen
-aangepaste voorzieningen voor jeugdzorg
onder en na schooltijd
-afstemming school – behandeling jeugdhulp

NB
Evaluatie en monitoren van de resultaten van de acties is vast onderdeel van elke stap.
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3.

Uitleg onderwijszorgplan

HandelingsGericht Werken (HGW) en OpbrengstGericht Werken (OGW) is de basis waarop de
zorgstructuur is opgebouwd. Het aanbod is verdeeld in een basiszorg (zorgaanbod op en door de
school) en breedtezorg (op school door derden) en bovenschoolse / externe / dieptezorg.
Binnen alle stappen is het hoofddoel: het bieden van passend onderwijs binnen een goed
pedagogisch klimaat, door handelingsgericht te werken in de groep, uitgaande van de drie
basisbehoeften van kinderen (relatie, competentie en autonomie).
2.1 Basiszorg (zorgaanbod op en door de school)
De hulp en ondersteuning aan leerlingen met onderwijsvragen die zich afspeelt op klas- en
schoolniveau. De leerkracht maakt zich zorgen om een kind. Het goed volgen en evalueren van het
geboden onderwijs zorgt ervoor dat duidelijk wordt of:
- de leerlingen de gestelde doelen halen
- de leerlingen profiteren van het onderwijs en van de extra hulp
- de instructie en / of hulp van de leerkracht effectief is.
2.2 Breedtezorg (op school in samenwerking met en (eventueel) door derden):
Blijkt dat het kind meer zorg nodig heeft dan wat de school kan bieden binnen de basiszorg, dan kan
de school een beroep doen op ondersteuning door deskundigen (stap 4, 5 en 6), zoals bv
arrangementen aangeboden door het ondersteuning platform.
2.3 Dieptezorg (buiten de school, maar in de regio)
Dit zijn specialistische plekken voor leerlingen die in de basis- en breedtezorg geen passend
arrangement geboden kan worden. Er kan worden gedacht aan het Speciaal Basisonderwijs, Speciaal
Onderwijs voor leerlingen met handicaps of ernstige gedragsproblemen etc., Praktijk Onderwijs. Het
gaat om onderwijs / zorg die alleen geboden kan worden op basis van een indicering.
Elke keer is de vraag: van stap 1

stap 2

stap 3: verder of weer terug?
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3.1 Basiszorg: zorgaanbod op en door de school
Stap 1: de leerkracht in de groep
De leerkracht werkt handelings- en opbrengstgericht. Hij doet interventies n.a.v. eigen observaties,
gesprekken met kinderen en ouders en (toets)resultaten van de leerlingen. De ontwikkeling van
iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd d.m.v. o.a. observaties, (methode onafhankelijke) toetsen.
De leerkracht stemt het aanbod af op de zone van de naaste ontwikkeling van de groep en de
leerlingen afzonderlijk. De leerlijnen staan centraal. Zowel leerkrachten als leerlingen hebben zicht
op de volgende stappen in de leerlijn.
De leerkracht legt de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling vast in het unitplan.
Met de ouders en leerlingen zijn regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van hun kind, het
streven is vier keer per jaar. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden op verzoek van beide
partijen.

Rol leerkracht:
- Is verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen in zijn groep.
Rol IB-er:
- Begeleidt de leerkracht bij het doorlopen van de HGW en OGW cyclus; bij het maken,
uitvoeren en evalueren van het unitplan en de aanwezige OPP’s.

Stap 2: de leerkracht overlegt met collega(s)
In stap 2 gaat de leerkracht op collegiaal niveau op zoek naar reflectie en feedback om oplossingen te
zoeken voor gestelde problemen. Dat kan doordat de leerkracht samen met een collega reflecteert
op de ontwikkeling van leerlingen die opvallen.
Het gaat om uitwisselen van ideeën en oplossingen waarmee de leerkracht als het ware “de volgende
dag” verder kan.
Rol leerkracht:
- Is verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen in zijn groep.
Rol IB-er:
- Begeleidt de leerkracht bij het doorlopen van de cyclus.
Stap 3: de leerkracht overlegt met de intern begeleider
De leerkracht heeft overleg met de IB-er; in de regel worden zaken vastgelegd. Samen met de
leerkracht worden belemmerende en beschermende factoren in beeld gebracht. Op grond hiervan
volgt een voorlopige probleemverklaring en worden handelingsgerichte acties, waar de leerkracht
“de volgende dag” mee verder kan, geformuleerd.
De visie en ervaringen van de ouders én de kinderen proberen we hier al actief bij te betrekken.
Ook wordt bekeken welke andere (externe) expertise eventueel nodig is om het kind goed te helpen.
We kunnen gesprekspartners (bv. SMW), betrekken uit de omgeving van het kind, als het om
belemmerende en risico factoren gaat in de thuissituatie of om risico’s in de vrije tijd. Maar ook
andere gesprekspartners (bv. logopedist) voor meer informatie over de leerling.
Afspraken leggen we vast.
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De leerkracht kan ten alle tijden begeleiding/ coaching vragen van de intern begeleider.
Rol leerkracht:
- Is verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen in zijn groep.
Rol IB-er:
- Schakel tussen de school en de externe zorg of verwijzing.

3.2 Breedtezorg: zorgaanbod in samenwerking met “derden”
(De leerling blijft vallen onder de verantwoordelijkheid van de school en blijft ingeschreven.
Breedtezorg heeft het karakter van tijdelijk en / of aanvullend.)
Stap 4: inschakelen externe expertise op de school
In stap 4 zetten we extra expertise in op de school zelf. De school overlegt met hen op school.
Ouders zijn hierbij ook welkom. Tijdens dit overleg zoeken alle betrokkenen vanuit de eigen
deskundigheid met elkaar naar bruikbare oplossingen. We kijken daarbij naar de rol van alle
personen in de omgeving van het kind. Samen zoeken we naar de kansen in zowel de
onderwijsleersituatie, de thuissituatie als ook binnen de vrije tijd, om het kind verder te helpen en de
problemen hanteerbaar te maken. We kunnen besluiten, waar dat zinvol is en beter inzicht geeft in
het functioneren van het kind, tot nader (deel) onderzoek.
Rol IB-er:
- Schakel tussen de school en de externe zorg of verwijzing.

Stap 5: Het ondersteuningsplatform
Indien in stap 4 de betrokkenen samen onvoldoende tot oplossingen komen om het kind die
ondersteuning te bieden die het nodig heeft, kunnen we samen besluiten tot stap 5: het vragen van
consultatie en advies aan het ondersteuningsplatform. In deze stap gaat het leerlingdossier of
informatie uit het leerlingdossier de school uit.
Voor de bespreking in het ondersteuningsplatform is altijd toestemming van de ouders, middels een
toestemmingsformulier nodig en het kind moet besproken zijn binnen de school. Afhankelijk van de
vraag dienen verscheidene formulieren meegezonden te worden.
In het ondersteuningsplatform analyseert men alle informatie, men vormt zich een beeld van wat er
aan de hand is en wat de mogelijkheden voor interventies zijn. Men besluit tot acties; dat kunnen
zowel handelingsadviezen voor de school zijn als een arrangement.

Rol IB-er:
- Schakel tussen de school en de externe zorg of verwijzing.

Stap 6: “Op maat” aanbod voor de leerling

8

Indien van toepassing, regelt de school in stap 6 samen met de ouders en in aansluiting op de
onderwijsbehoeften van de leerling specifiek onderwijs of zorg. Het gaat hier dus om “maatwerk”
waarvoor al dan niet een indicatie nodig is, zoals:
- aangepaste ondersteuning binnen het reguliere onderwijs (huidige of nieuwe school)
- aangepaste onderwijsvorm buiten het reguliere onderwijs, zoals Speciaal Basis Onderwijs of
Speciaal Onderwijs
Goede afspraken over monitoring, evaluatie en eventuele terugkoppeling van de
voortgangsresultaten van alle acties rondom de leerling blijft ook in stap 6 belangrijk.

Rol IB-er:
- Schakel tussen de school en de externe zorg of verwijzing.

Dit onderwijszorgplan is een hulpmiddel en biedt transparantie aan alle betrokken partijen over de
stappen die we gezamenlijk zetten. Het doel daarbij is te zorgen voor vroegtijdige, snelle en
adequate handelingsadviezen voor de school, eventuele hulp voor kind en gezin door zorgaanbieders
en een afstemming tussen beide trajecten.

3.3 Dieptezorg: de zorg in gespecialiseerde voorzieningen, settings of groepen
De verantwoordelijkheid van de leerling wordt overgedragen aan een gespecialiseerde voorziening
zoals het SBO of SO.

4.

Registratie

Vorderingen worden geregistreerd op de volgende gebieden:
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Methodegebonden
toetsen
Voorbereidend lezen/
rekenen
Aanvankelijk technisch
lezen
Begrijpend lezen
Taal
Spelling
Rekenen
Wereldoriëntatie
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Niet
methodegebonden
toetsen

Math

Rapportfolio

x
x

x

x
X

x
x
x
x

x
x
x

Vorderingen worden bijgehouden m.b.v. methodegebonden toetsen en observaties in de klas.
Daarnaast gebruik we niet- methodegebonden toetsen van Cito, PI en de Toets beginnende
geletterdheid van het CPS.
De afname van deze toetsen is vastgelegd op de toetskalender .
De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met Zien.

Wijze van registreren
Methodegebonden toetsen/ observaties
Vorderingen t.a.v. bovengenoemde gebieden worden door de leerkracht bijgehouden. De normering
van de toetsen is volgens de methode, waar nodig aangepast door de leerkracht(-en).
Niet-methodegebonden toetsen/ observaties
Uitslagen van niet-methodegebonden toetsen worden verwerkt in Parnassys en CITO LOVS (
rekenen) op de computer door de leerkracht.
Unitplan
De leerkracht maakt 4 keer per jaar een unitplan. De doelen van de periode worden beschreven en
zijn zichtbaar voor de kinderen.

Schoolanalyse
De intern begeleider en de directeur maken in overleg met het team twee keer per jaar een
trendanalyse. De resultaten worden geanalyseerd en er wordt een plan van aanpak opgesteld. Het
plan van aanpak wordt meerdere keren per jaar besproken. Zijn we op de goede weg? Moeten we
aanpassingen doen? Alles wordt genoteerd in Trello.
Leerlinggegevens
De diverse gegevens van de leerlingen zijn op verschillende plaatsen terug te vinden in de school.
Parnassys
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ParnasSys is een administratie- en leerlingvolgsysteem wat op school gebruikt wordt om de
leerlingadministratie en leerlingdossiers op te slaan. Op dit moment gebruiken we voor rekenen het
programma CITO LOVS.
Digitale map op sharepoint
De unitplannen, de lesroosters en weekplanningen staan op Sharepoint.
Dossierkast
In deze kast hebben leerlingen een hangmap met daarin informatie die niet gedigitaliseerd is / kan
worden. Leerlingen vanaf schooljaar 2015-2016 hebben geen eigen map meer, alles is digitaal.
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5.

De Intern Begeleider

Levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding voor het schoolse en bovenschoolse zorgbeleid
door:
• Het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en groepsbesprekingen en het op
basis daarvan doen van verbetervoorstellen.
• Het adviseren van de directeur bij het ontwikkelen van meerjaren onderwijs- en zorgbeleid.
• Het vertegenwoordigen van de school in interne en externe netwerken over zorgbeleid.
• Het leveren van een bijdrage aan het bovenschoolse zorgplan en het opstellen van het school
specifieke zorgplan.
• Het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school.
Coördineert en voert het zorgbeleid uit in de school door:
• Het zorgdragen voor een adequaat leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan.
• Het op basis van het zorgbeleid opstellen van de jaarlijkse toetskalender, het bewaken van
de uitvoering en het verzamelen van toetsgegevens en overzichten.
• Het coördineren van onderzoek en speciale hulp met betrekking tot leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte.
• Het volgen en bewaken van dossiervorming ten behoeve van leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte.
• Het ontwikkelen van procedures, protocollen en afspraken met betrekking tot leerlingenzorg
en bewaakt deze.
• Het voorzitten van zorgoverleg en het voorbereiden van de bijeenkomsten.
• Het coördineren van aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte.
• Het organiseren en deelnemen aan intern en extern overleg met betrekking tot leerlingen
met een specifieke onderwijsbehoefte.
• Het bewaken van de procedure van aanmelding voor het LWOO / praktijkonderwijs.
• Het coördineren en begeleiden van de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal
onderwijs in het basisonderwijs.
• Het voeren van periodiek overleg met scholen binnen het ondersteuningsplatform.
Begeleidt leerkrachten door:
• Het overdragen van kennis over leerlingenzorg.
• Het opzetten en bijhouden van de orthotheek en het leren gebruik maken hiervan.
• Het begeleiden en coachen bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van
leerlingen.
• Het begeleiden en coachen in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van
observatieformulieren.
• Het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een leerling
met een specifieke onderwijsbehoefte.
• Het begeleiden van collegiale consultaties.
• Het coachen en motiveren van collega’s met betrekking tot de leerlingenzorg.
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•
•

Het, indien gewenst, bieden van hulp van leerkrachten bij het maken van een OPP, bij
onderwijskundige rapporten bij verhuizing of verwijzing naar andere vormen van onderwijs.
Het ondersteunen in de contacten met ouders / verzorgers van leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte.

Draagt zorg voor eigen professionalisering door:
• Het op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden en deze zo nodig
uitbreiden.
• Het deelnemen van scholing- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie.
• Het bestuderen van relevante vakliteratuur.
Beschikbaarheid intern begeleider:
De intern begeleider is 1 dag beschikbaar.

6.

Zorgbesprekingen

Zorgoverleg
Het zorgoverleg is een overleg met alle aanwezige teamleden. Het doel van deze bespreking is te
komen tot een overzicht van de resultaten / onderwijsbehoeften van alle leerlingen en op grond
daarvan beslissingen te nemen m.b.t. extra zorg, dan wel voortzetting van die zorg.
Deze bespreking vindt 4 x per jaar plaats.
Zorgteambespreking
Eén keer per 2 weken is er een overleg tussen IB en directie. In samenspraak worden de lopende
zaken met elkaar doorgenomen. Indien gewenst wordt een agenda opgesteld met punten die vanuit
de verschillende disciplines worden aangedragen. Deze worden in Trello genoteerd.

Op afroep besprekingen met andere instanties
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7.

Overdracht leerling-gegevens

In het unitplan staan onderstaande leerlinggegevens. Voor extra informatie verwijzen we naar
Parnassys.
- Bijzonderheden rond sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.
- Bijzonderheden rond de cognitieve ontwikkeling.
- Bijzonderheden rond taakwerkhouding/zelfsturing.
- Medische bijzonderheden.
- Afspraken met ouders en/of kind.
- Leerjaarverlenging of leerjaarversnelling.
- Dyslexieverklaring (ja / nee).
- Afspraken m.b.t. dyslexie.
- Afspraken met de intern begeleider.
- Onderzoek (ja / nee welk onderzoek).
- Externe ondersteuning.

De ambitie is om het uitstroomperspectief voor alle leerlingen vast te stellen.
Cognitieve ontwikkeling:
- Leerlinganalyse uit Parnassys/ CITO LOVS.
- Registratiesysteem van Math.
- Rapportfolio

Bijlagen:
1. Uitgangspunten HGW.
2. HGW cyclus op de partnerscholen.
3. Klassenbezoeken.
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Bijlage 1
Uitgangspunten HGW:
Leerkracht
Onderwijsbehoeften;
Deze staan in iedere stap van de
zorgstructuur centraal. Zij sturen de visie
op zorg.

Systematiek en transparantie;
Er zijn duidelijke stappen. De inhoud en
volgorde zijn voor alle betrokkenen
helder.

Doelgericht;
Iedere stap heeft doelen die sturend zijn
en aangeven of een volgende stap gezet
moet worden. De zorgstructuur is gericht
op preventie. Het doel is
onderwijsleerproblemen zo vroeg
mogelijk op te sporen en te verhelpen.

Transactioneel;
Interacties tussen lk / ll en ll / medell
komen in iedere stap aan de orde. Ze zijn
onderwerp van gesprek en observatie.
Dat geldt ook voor de afstemming van
het onderwijsaanbod op de behoeften
van alle leerlingen.

Samenwerken;
In alle stappen werken IB, lk, ouders en
kind samen. Als er externe deskundigen
bij betrokken zijn, dan werken ook zij
intensief samen met school, ouders en
kind.

Positieve aspecten:
In alle stappen ie er systematisch
aandacht voor positieve aspecten van de
ll, lk, groep, school en ouders. Deze
worden opgeschreven en in het
onderwijs benut.

IB-er

Denkt meer in termen van
wat een leerling nodig heeft
dan in termen van wat er mis
is, wat er mankeert.

Ondersteunt de lk bij het
formuleren van de
onderwijsbehoeften en bij het
concretiseren van het
gewenste onderwijsaanbod.
Volgt de stappen
Werkt systematisch, volgt de
systematisch, hanteert deze
5 stappen van HGW en maakt
als leidraad en communiceert haar werkwijze inzichtelijk
hier open over met elkaar, de voor leraar en ouders.
IB en de ouders.
Formuleert doelen voor de
Vraagt leraren, ll en ouders
hele unit én met leerlingen
naar hun doelen en
persoonlijk.
perspectieven. Ook voor
haarzelf; wat wil ik met deze
lk, deze ll en deze ouders
bereiken?
Denkt na over zijn bijdrage
Bespreekt en / of observeert
aan de oplossing van
de interacties tussen lk / ll, ll /
problemen; Wat heeft deze
medell en evt ouders / kind:
ll nodig? Wat vraagt hij / zij
hoe is de afstemming tussen
van mij?
de onderwijsleer- en
opvoedingssituatie en wat
heeft deze ll nodig?
Werkt samen met de ouders Stimuleert de samenwerking
en kinderen. Zij betrekken
tussen alle betrokkenen. Ze
hen bij de analyse en de
past principes van
oplossing van een probleem. constructief communiceren
Zij vragen hun om tips en
toe. Ze beschouwt de lk als
benutten deze waar mogelijk onderwijsprofessional en de
in hun aanpak.
ouders als
ervaringsdeskundigen. Zij
bewaakt steeds de belangen
van het kind.
Verwoordt steeds wat
Zorgt ervoor dat er altijd
positief of sterk is van een
aandacht is voor positieve
kind, zichzelf, de groep, de
aspecten van ll, lk, groep,
IB, de school en de ouders.
school en ouders. Deze
En ze benutten deze
worden expliciet verwoord,
positieve aspecten in hun
opgeschreven en benut bij
aanpak, ze zien ze als kansen. het maken van plannen en
het zoeken naar oplossingen.
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Bijlage 2 HGW cyclus

Cyclus Handelingsgericht werken op de Tweestroom
in ontwikkeling
Jaarcyclus groep 1-2
periode
Augustusseptember

uitvoering
Input voor een ‘goede start’
(Les) ideeën om te werken aan een goed pedagogisch
klimaat.

uitvoerders

Leerkrachten nemen binnen 2 weken contact op met
ouders van zorgleerlingen.
De doelen van het Kernconcept zijn omgezet naar
activiteiten. De leerdoelen van M1 en M2 zijn hieraan
gekoppeld.
Doelen die concreet worden geëvalueerd staan
gemarkeerd aangegeven in het themaplan.
September
oktober
Oktober
/ november

Uitvoering kernconcept/ themaplan
Afname toetsen beginnende geletterdheid.
Kijk wordt ingevuld
Tussenevaluatie en bijstellen unitplan
Teamvergadering:
Aandacht voor het pedagogisch klimaat en de
ontwikkeling van kinderen op sociaal emotioneel
gebied.

Januari
/februari

Kijk invullen.
Aanpassing van unitplan
Ontwikkelgesprekken.

Februari

Trendanalyse in teamvergadering; bespreking van de
opvallende zaken m.b.t. de opbrengsten. Eventueel
bijstellingen aanbod op school of unitniveau.

Februari maart

Uitvoering kernconcept/ themaplan.

Leerkrachten

April/ mei

Beginnende geletterdheid

Leerkrachten
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Afname toetsen beginnende geletterdheid groep 1 en
2. (zie toetskalender).
Analyse van de resultaten.
Juni/juli

Afnamerekenen voor kleuters voor leerjaar 1 2.
Aanpassen unitplan, overdracht van de leerlingen
naar volgende mentor.
Overdracht van zorgleerlingen i.s.m. ib-er.
Trendanalyse in teamvergadering; bespreking van de
opvallende zaken m.b.t. de opbrengsten. Eventueel
bijstellingen in aanbod op school- of bouwniveau.

Leerkrachten en ib-er
Leerkrachten

Leerkracht en ib-er
Leerkrachten, ib-er
Leerkracht.
Directeur/ib-er

Jaarcyclus HGW-leerjaar 3 t/m 8
periode
Augustusseptember

uitvoering
Input voor een ‘goede start’
(Les) ideeën om te werken aan een goed pedagogisch
klimaat.

uitvoerders

Leerkrachten nemen binnen 2 weken contact op met
ouders van zorgleerlingen.
Technisch lezen, spelling, rekenen
Leerkrachten stellen een unitplan op, waarin voor de
komende periode het extra aanbod voor de
leerlingen staat.
De ib-er zorgt samen met de leerkracht dat de
ontwikkelingsperspectieven opgesteld zijn.
September
oktober

Uitvoering kernconcept.
Invoeren Zien in Parnassys:
-leerkrachtvragenlijst
- leerlingvragenlijst

November

Tussenevaluatie lezen:
Afname AVI en DMT bij de zorgleerlingen (ki die
onder het vereiste beheersingsniveau scoren; E, D en
C scores). Tussenevaluatie OPP’s en eventueel
aanpassing van de niveaugroep.
Teamvergadering:
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Aandacht voor het pedagogisch klimaat en de
ontwikkeling van kinderen op sociaal emotioneel
gebied.
Indien tijdens de leerlingbespreking in de
bouwvergadering punten aan de orde komen die
diepere analyse vragen volgt nog een overleg tussen
ib-er en leerkracht.
December
Januari/
februari

Uitvoering kernconcept.
Afname Citotoetsen en resultaten invoeren in
Parnassys/ CITO LOVS.
Aanpassen unitplan
Tussenevaluatie ontwikkelingsperspectieven.

Februari

Schoolanalyse in teamvergadering; bespreking van de
opvallende zaken m.b.t. de opbrengsten en komen
tot een plan van aanpak.
Teambespreking; met de ib-er a.d.h.v. de OPP’s

April

Tussenevaluatie lezen
Afname AVI en DMT bij de zorgleerlingen (lln. die
onder het vereiste beheersingsniveau scoren; E, D en
C-scores). Aanpassing unitplan en mogelijk
aanpassing leerstofaanbod.

Juni/juli

Afname Citotoetsen.
Aanpassen unitplan voor de volgende mentor
Bij zorgleerlingen is de ib-er betrokken bij de
overdracht.
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Bijlage 3 Unitbezoeken

Onderwerp
Onderwijsinhoudelijk

Onderwijsinhoudelijk

Onderwijsinhoudelijk

Onderwijsvernieuwing

POP

POP

Handelingsverlegenheid
lkr m.b.t. een leerling
Flitsbezoeken.
3 minuten.
Kenmerken:
- korte, gefocuste en
informele informatie
- Betrokkenheid lln
- Doelgericht werken
lkr (activiteit,
interventies )

doel
Gericht op verbeteren
instructievaardigheden,
verbeteren
onderwijsproces,
borgen van afspraken.
Leren van en met
elkaar.

betrokkenen
Specialist /
Ib-er

frequentie
2 x per jaar
Afhankelijk
van
onderwerp.

verslaglegging
Persoonlijke
terugkoppeling
Tendensen in
team of bouw
terugkoppelen.
Persoonlijke
feedback.
Leerkrachten
leggen
leervraag vast
en leerpunten
die ze zelf
meenemen.
Door collega
zelf voor eigen
gebruik.
Door directeur.
In
bekwaamheidsdossier.

Leerkrachten/
Maatjes.

2x per
onderwerp.

Gericht op verbeteren
instructievaardigheden,
verbeteren
onderwijsproces,
borgen van afspraken.
Gericht op verbeteren
onderwijsproces,
gericht op verbeteren
vaardigheden
Feedback op
ontwikkelvraag

Leerkracht/directeur

1x aan het
einde van de
implementatie.

Externe specialist/
Ib-er of directeur/
leerkracht

Afhankelijk van
het onderwerp

Door collega
zelf voor eigen
gebruik.

Directeur / ib-er

Indien van
toeplassing

Zicht krijgen op de
groei in persoonlijke
ontwikkeling
van de leerkracht.
Coachen leerkracht in
relatie tot de ll.

Leerkracht/directeur

1 x per jaar,
afhankelijk van
het onderwerp

Leerkracht/ib-er

Afhankelijk van
de situatie.

Persoonlijke
terugkoppeling.
Leerkracht
neemt op in
POP
Door directeur,
in
bekwaamheidsdossier.
Door ib-er.

Lkr: Stimuleren van het
doelgericht denken/
reflecteren/
bewustwording.
Sfeer creëren van
wederzijds leren.

Leerkracht/directeur

Tweewekelijks
Duur 3 min.

Na enkele
flitsbezoeken
een reflectieve
dialoog. Geen
verslaglegging.
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Bijlage 4 toetskalender

Nieuwsbegrip

TIAT 1

TIAT
2

TIAT
3
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Schoolondersteuningsprofiel De Tweestroom 2019-2020
1 Naam en adres

Basisschool De Tweestroom
Kerkstraat 27
6628 AB Altforst
0487-541597
http://www.partnerscholen.nl/octopustweestroom/
info@2stroom.nl

2 Schoolinformatie

In onze missie geven we aan waarvoor wij een school zijn.
Wat zit er in het koffertje dat de
kinderen van onze school na 8 jaar
meenemen naar het vervolgonderwijs?
De kinderen verlaten de school met
voldoende kennis, inzicht en
vaardigheden die ze nu en in de
toekomst nodig hebben. Daarnaast
hebben ze een positief zelfbeeld,
vertrouwen in zichzelf en de ander.
Kinderen hebben geleerd hun talenten te gebruiken, keuzes te maken,
creatief te denken en te handelen.
De visie – de gewenste situatie.
Op onze scholen zijn onze kernwaarden (zie schoolgids) leidend. Deze
geven richting aan ons handelen. Ze dienen als sleutels om onszelf en
de kinderen in een gezamenlijk en interactief proces te ontwikkelen en
bewust te maken van onze menselijke waardigheid.
Alle kernwaarden zijn bovendien met elkaar verbonden.
In de schoolgids vindt u een uitgebreide toelichting op onze visie, missie
en kernwaarden.

3 Schoolkleur of
typering

Kenmerkend voor onze school is vooral:
- Onze school is een kleine dorpsschool.
- De gemeenschapszin is groot. Het team, leerlingen, ouders,
oudervereniging, medezeggenschapsraad, dorp, parochie,
peuterspeelzaal, verenigingen en allerlei instanties dragen de
gemeenschappelijke zorg voor elkaar. Wij zijn geen eiland binnen
deze omgeving.
- De school is klein en daardoor zijn de leerlingen op elkaar
aangewezen. Er heerst een grote verdraagzaamheid tussen de
kleine groepen van verschillende leeftijden.
- De werksfeer is rustig.
- De inzet van de ouders is groot.

4 Specifieke kenmerken

Ononderbroken ontwikkeling
In 2016-2017 zijn we gestart met ons nieuwe onderwijsconcept. We zijn
op weg naar een organisatie waarin de “schotten” tussen de leerjaren

wegvallen en de kinderen werken aan doelen en leerstofonderdelen die
passen bij de volgende stap in hun eigen ontwikkeling.
De beste resultaten boeken we als kinderen niet leren voor een
beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren.
Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces.
Om dit te bereiken werken we met het Formatieve Assessment en het
bewust bevorderen van de groeimindset.
Het leren zichtbaar maken met behulp van
het formatieve assessment is een werkwijze waarbij het leerproces
centraal staat. Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling
niet afzet tegen de resultaten van andere leerlingen, maar dat je kijkt
naar eerdere resultaten van de leerling. Je richt je dus op de
persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dat te bereiken is het nodig dat
leerlingen weten:
- Wat het leerdoel is: wat ga ik leren?
- Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en
wat ga ik er nog bij leren?
- Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe
pak ik het aan?
We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen naast cognitieve en
sociaal-emotionele doelen/vaardigheden, zich ook ontwikkelen m.b.t.
“Leren leren” (bijv. m.b.v. inzicht in de eigen (groei)mindset en de
“leerkuil”).
De kinderen werken op dit moment bij technisch lezen, spelling en
rekenen aan doelen (zowel individueel als in de unit) die passen bij hun
“zone van naaste ontwikkeling”.
Elk kwartaal worden de vorderingen gemeten en geanalyseerd. Op
basis daarvan ontstaan er nieuwe doelen.
5 Aantal leerlingen/
groepen

Op de Tweestroom werken we in units:
- In unit 1 zitten kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar (ongeveer
leerjaar 1-2-3).
- In unit 2 zitten kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar (ongeveer
leerjaar 4-5-6).
- In unit 3 zitten kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar (ongeveer
leerjaar 7-8).
De “schotten” tussen de leerjaren zijn grotendeels verdwenen, de
kinderen zijn bij instructies grotendeels ingedeeld op
onderwijsbehoefte en een enkele keer op leerjaar.
We hebben nu ongeveer 6o leerlingen.

6 Samenwerking met
ouders

Als school stellen we een goede relatie met de ouders heel erg op prijs,
want het zijn uw kinderen die op De Tweestroom zitten.
“Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van ouders en school. We hebben een gemeenschappelijke
inspanningsverplichting en streven hetzelfde doel na: de optimale
ontwikkeling van het kind.”

Tijdens de ontwikkelgesprekken die 4 x per jaar plaatsvinden met
ouders en leerling geven we dit m.n. vorm.
De betrokkenheid van ouders wordt verder op verschillende manieren
vormgegeven.
- informatie aan ouders
- informatieavonden
- tussentijdse gesprekken
- medezeggenschapsraad
- unitouders
-ouderenquête
- ouderraad
- hulpouders.
Deze onderdelen worden toegelicht in hoofdstuk 8 van de schoolgids.

KWALITEITSZORG
7

Kwaliteitskaarten

Op dit moment zijn we volop in ontwikkeling van ons onderwijsconcept
en dit betekent dat onze kwaliteitskaarten zeer regelmatig geüpdatet
worden.

8

Externe meting
(onderwijsinspectie)

Onze school heeft in 2018 het predikaat “GOED” gekregen van de
inspectie.
Het rapport is te bekijken op www.onderwijsinspectie.nl.

9

Interne meting van
kwaliteit

Met regelmaat (elke 4 jaar), wordt de kwaliteit gemeten d.m.v. Ouderen Medewerkers-tevredenheidsonderzoeken (OTO en MTO). Deze
metingen worden tevens uitgevoerd als uitgangspunt voor het nieuw
uit te werken schoolplan.
Jaarlijks vullen de leerkrachten en kinderen vragenlijsten van Zien en
Kijk in.
Uit deze vragenlijst halen we onder andere de veiligheidsbeleving van
de kinderen.
Tevens heeft de directie (directeur en intern begeleider) meerdere
keren per jaar met de voorzitter van het college van bestuur en het
staflid onderwijs een monitoringsgesprek.
De schoolanalyse van februari wordt ook besproken met de directie en
intern begeleider van een collega-school en het staflid onderwijs van
het bestuur.

10

Opbrengsten

Elk halfjaar worden met het team de opbrengsten op school-, unit- en
individueel niveau met elkaar besproken.
Gerichte adviezen en tips uit de schoolanalyse worden meegenomen in
de planning (bijv. Unitplan en Themaplan) voor de volgende periode.
Op individueel niveau gebeurt dit vaker: rekenen en spelling elk
kwartaal, technisch lezen meerdere momenten.

In de leerjaren 1 en 2 maken we gebruik van het
ontwikkelingsvolgsysteem KIJK.
Naast de cognitieve ontwikkeling brengen we ook de sociaalemotionele ontwikkeling in kaart. Dit doen we in leerjaar 1 en 2 met
Kijk en in de leerjaren 3 t/m 8 met Zien. De resultaten analyseren we in
teamverband, vervolgacties worden ook samen afgesproken.
Tijdens de ontwikkelgesprekken stemmen we af wat het ontwikkelpunt
wordt voor de komende periode. Deze wordt vastgelegd en
geëvalueerd in het volgende ontwikkelgesprek.

11

Verbeteracties

Voor meer informatie over de eindopbrengsten verwijzen we u naar
hoofdstuk 9 van de schoolgids.
Verbeteracties worden in het jaarplan uitgewerkt.
Deze acties staan op de vergaderplanning en afspraken worden
vastgelegd middels een ‘werkdocument’.

BASISONDERSTEUNING
12 Onderwijsaanbod

Unit 1
Dit onderwijs bestaat – naast kringactiviteiten – voor een groot deel uit
spelend leren. Vooral in leerjaar 1 is spelen het belangrijkste. De
kinderen beginnen met het wennen om de hele dag op school te zijn. Er
zijn spelletjes en werkjes voor de hele unit, gedeelte hiervan of een
kind alleen. Er wordt gespeeld in de speelzaal en buiten. In de speelzaal
worden ook de kleutergymlesjes en allerlei spelvormen gegeven. Zitten
de kinderen al wat langer in leerjaar 1, en ook de kinderen van leerjaar
2, dan leren de kinderen veel vaardigheden die nodig zijn om met
succes aan leerstof van leerjaar 3 te beginnen: ze oefenen met
voorbereidende rekenspelletjes, taal- en begrippenspelletjes, spelletjes
die te maken hebben met tijd en plaats, voorbereidende
schrijfoefeningen, enz. Hiervoor gebruiken we o.a. Code 26, Schrift.
Hierbij werken we altijd in thema’s, van de Kernconcepten (werkwijze
wereldoriëntatie) en/of actuele gebeurtenissen zoals Sinterklaas.
De belangrijkste ontwikkelingsgebieden waar we ons als school bij de
jongste kinderen op richten zijn:
▪ De sociaal-emotionele ontwikkeling: met deze ontwikkeling
bedoelen we het leren omgaan met en het begrijpen van gevoelens
van jezelf en anderen. Ook het leren samenspelen, het aanleren
van sociale gedragsregels en de zelfredzaamheid horen bij dit
ontwikkelingsgebied.
▪ De taal-denk ontwikkeling: met behulp van diverse leermiddelen en
diverse leersituaties brengen we de kinderen op actieve en
passieve wijze in contact met taal. We bereiden de
taal/woordenschat uit en gaan de kinderen bewust maken de
relatie tussen taalklanken en tekens.

▪

▪
▪
▪

Voorbereidend rekenen: door middel van oefeningen en met
behulp van diverse materialen laten we de kinderen allerlei
rekenaspecten ervaren en leren allerlei belangrijke zaken aan, zoals
begrippen en tellen.
Motorische ontwikkeling: we besteden aandacht aan de
ontwikkeling van grove en fijne bewegingen van het lichaam.
Zintuiglijke ontwikkeling: de verschillende zintuigen worden verder
geoefend en ontwikkeld.
Creatieve/expressieve ontwikkeling: creatief zijn is zelf iets
scheppen. Dat kan in taal zijn, in handenarbeid, in allerlei werkjes
maar ook in muziek, dans en drama.

In de leerstof van leerjaar 3 ligt het accent op het aanvankelijk
leesonderwijs, waarin ook taalontwikkeling en het eerste
spellingonderwijs is opgenomen. Schrijven en rekenen zijn ook
onderdeel van het lesprogramma, net als oriëntatie op jezelf en de
wereld (zie Kernconcepten). Daarnaast is er veel aandacht voor de
expressievakken en lichamelijke oefening.
Unit 2 en 3
In unit 2 en 3 werken we naast lezen, taal, rekenen, spelling, begrijpend
lezen, schrijven, verkeer en bewegingsonderwijs ook met
Kernconcepten.
In de schoolgids staat een toelichting op alle vakgebieden. Deze is te
vinden bij hoofdstuk 3.
13 Specialisme in het
team

- Intern begeleider.
- 1 leerkracht gespecialiseerd in reken&wiskundeonderwijs.
- 1 leerkracht gedragsspecialist.
- 1 leerkracht aanvullende RT-opleiding.

14 Specialisme in de
stichting

We maken gebruik van de specialisten van het ondersteuningsplatform
Stromenland.

15 Zorgroute

We hebben een zorgplan waarin alle ‘acties’ op school- en
groepsniveau vastgelegd zijn.
In het unitplan staan de onderwijsbehoeften van de leerling
omschreven en de afspraken m.b.t. extra zorg die verleend wordt aan
de leerling.

16 Onderwijs binnen de
klas

De dag ziet er als volgt uit.
M.i.v. dit schooljaar werken we met het continurooster/5 gelijke
dagenmodel.
8.20- 8.30
Inloop
8.30- 8.45
Start in eigen unit.
8.45-10.00
Instructies en werken: kinderen krijgen instructies
en begeleide inoefening volgens rooster en werken
de rest van de tijd aan hun dag/weektaak.
10.00-10.15

Ochtendpauze voor alle kinderen

10.15-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-14.00
en
de

Instructies en werken: kinderen krijgen instructies
en begeleide inoefening volgens rooster en werken
de rest van de tijd aan hun dag/weektaak.
Lunch: kinderen starten met eten onder toezicht
van de leerkrachten. Zij mogen zelf een plekje in de
school kiezen.
Voorlezen in de eigen unit. Kinderen die nog niet
klaar zijn met de lunch, mogen deze verder opeten.
Buiten spelen
Instructies en werken: kinderen krijgen instructies
begeleide inoefening volgens rooster en werken
rest van de tijd aan hun dag/weektaak.

17 Leerlingen met
specifieke
onderwijsbehoeften

In onze zorgstructuur gaan we altijd uit van de mogelijkheden die een
kind heeft (en niet van de onmogelijkheden).
We maken inzichtelijk wat de stimulerende en belemmerende factoren
zijn en wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
Wanneer we onvoldoende groei zien vragen we om advies. Dit gebeurt
altijd in overleg met ouders.

EXTRA ONDERSTEUNING
18

SamenwerkingsDe school maakt gebruik van het ondersteuningsplatform.
partners lichte
Afhankelijk van de hulpvraag wordt een specialist ingezet om de school
onderwijsondersteu- van adviezen te voorzien.
ning
De schoolmaatschappelijk werkster komt op aanvraag.

19

Samenwerkingspartners

De school werkt samen met de GGD en Vraagwijzer.

DIEPTEONDERSTEUNING
20 Samenwerkingspartners zware
onderwijsondersteuning

Wanneer de school de ondersteuningsvraag niet meer kan
beantwoorden met behulp van de basis - of extra ondersteuning en
haar handelingsverlegenheid kan aantonen, wordt er een beschikking
bij de Commissie van Toelaatbaarheid aangevraagd. In overleg met
ouders worden er bij het toekennen van een beschikking twee opties
bekeken:
- Plaatsing in SBO.
- Plaatsing in het SO.

