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1. De school en haar omgeving
1.1 De wijk
Kindcentrum De Springplank is een echt wijk-kindcentrum in het noorden van 's-Hertogenbosch. De
leerlingen komen uit de directe omgeving uit (op een enkeling na) drie postcodegebieden (5233 5232
5231).
De wijk Noord is een sociaal-zwakke-wijk, waarin de ontwikkeling t.a.v. de tevredenheid van de
bewoners, de veiligheid in de wijk en de gezondheid van de bewoners een negatieve ontwikkeling
vertoont. Wel is men tevreden over de voorzieningen in de wijk. De schoolpopulatie heeft een
gemiddeld percentage niet-westerse allochtonen en eenoudergezinnen.

Buurtmonitor ’s-Hertogenbosch, 2019

Voor de school betekent dit dat er relatief veel leerlingen binnenkomen die een taalachterstand
hebben. Voor ons kindcentrum hebben taalonderwijs, leren lezen, woordenschat en begrijpend lezen
voor alle leerlingen een hoge prioriteit. Schoolsucces van elk kind wordt immers in hoge mate
bepaald door de beheersing van de taal. We zorgen dat het basisniveau voor elk kind bereikbaar is en
kinderen die meer (aan) kunnen ook een veel hoger niveau kunnen bereiken.
De wijk Noord ligt ten noorden van het
stadscentrum. Het is een typische jaren ’70
woonwijk. De wijk bestaat uit een
aaneenschakeling van buurten, die
uiteenlopend vormgegeven zijn. Met ongeveer
19.400 inwoners is het één van de grotere
wijken van ’s-Hertogenbosch. De
leeftijdsopbouw is vrij gemiddeld. Er wonen
wel iets meer niet-westerse allochtonen dan
gemiddeld. Daarnaast wonen er ook meer niet
werkende werkzoekenden en mensen met een
uitkering. Er staan naar verhouding vrij veel goedkope huurwoningen. Verder is er veel differentiatie
in buurten. Vijf zijn er aangewezen als aandachtsbuurt: de Hambaken, Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt, Edelstenenbuurt en Orthen west. Op alle zes de thema’s samen scoort Noord

een ‘zwak’. Dit geldt ook voor vijf van de zes thema’s: bewoners, samenleven, leren, zorg en
woonomgeving. Bij de meeste thema’s is dit een optelsom van verschillende indicatoren waarop
Noord het wat zwakker doet dan gemiddeld.
De leerlingen van onze school komen veelal uit de Hambaken. De Hambaken ligt tussen het Wielsem,
de Sint Teunislaan en de Klokkenlaan. De buurt wordt doorkruist door de Hambakendreef. Er staan
relatief veel (goedkope) huurwoningen, veelal gebouwd in de periode 1970 - 1989. In het
noordoosten staat een verzorgingsflat. De buurt telt ruim 1.350 inwoners. De leeftijdsopbouw van de
bevolking is ongeveer hetzelfde als gemiddeld in ’s-Hertogenbosch. De Hambaken heeft zich de
afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, ‘ongunstig’ ontwikkeld.

1.2 Leerling populatie
Op 1 oktober 2019 telde kindcentrum De Springplank 152 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. De
populatie van De Springplank is een afspiegeling van de wijk.
De problematiek van de leerlingen is divers. Onze leerlingpopulatie bestaat voor 42% uit ‘leerlingen
met een gewicht’, waarvan 28% met een gewicht van 1,2 en 27 % met een gewicht van 0,3. Ouders
van deze leerlingen zijn laag opgeleid. We hebben geen onderzoeksgegevens over leerlingen met een
IQ hoger dan 110, we hebben deze leerlingen wel degelijk binnen school.
In het schooljaar 2016 hebben we een dip gehad wat betreft het leerlingenaantal. Sinds 2018 begint
het leerlingenaantal weer langzaam te groeien.
Leerling telling per:
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6

1 okt 2016
23
22
24
30
29
23

1 okt 2017
19
22
15
18
24
22

1 okt 2018
14
18
22
15
18
24

1 okt 2019
9
24
23
21
14
18

Leerjaar 7
Leerjaar 8
Leerling totalen

15
28
Totaal 2016
194

Leerlingen met arrangement
Leerlingen met diagnose
Leerlingen met leerproblemen
Leerlingen met IQ lager dan 85
Leerlingen met IQ hoger dan 110

17
14
Totaal 2017
151

20
15
Totaal 2018
146

22
21
Totaal 2019
152

12
8%
24
16 %
26
17 %
16
11 %
Geen onderzoeksgegevens bekend

1.3 Imago van kindcentrum De Springplank

In 1974 werd basisschool De Springplank opgericht. In het schooljaar 2015-2016 werd het gebouw
grondig gerenoveerd. Er werd gekozen voor renovatie en niet voor nieuwbouw, omdat men de
ruimtelijkheid van het gebouw wilde behouden. Het gebouw straalt ruimte en rust uit, iets wat zeer
welkom is in de turbulente wijk die de Hambaken kan zijn.
De populatie is gemêleerd. We merken dat het steeds moeilijker wordt om de gewenste
leerresultaten te realiseren. Echter heeft de school vanuit de inspectie altijd voldoende gescoord.

1.4 Gebouw en omgeving

Het kindcentrum is gesitueerd aan de Hambakendreef 2A. In het gebouw zitten een peuterspeelzaal,
een basisschool en een VSO/BSO gevestigd. De partner voor opvang is Ons Kindbureau.
Het gebouw heeft een ruime aula met een podium waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Naast de
leslokalen heeft het kindcentrum de beschikking over een aantal zeer compleet uitgeruste
wetenschap-, programmeer- en technieklokalen. De leerlingen maken hier wekelijks gebruik van.
Daarnaast kunnen ook andere scholen gebruik maken van deze ruimtes. Verder is er een
huiskamerklas en zijn er meerdere werk- / gespreksruimtes. Aan het gebouw zit een gymzaal vast, de
gemeente is eigenaar. De gymzaal is inpandig te bereiken. De kleuters maken daarnaast ook gebruik
van het speellokaal.
De leerlingen komen ’s ochtends het gebouw binnen via de deuren bij het schoolplein. Dit plein is
toegankelijk middels twee poorten. Om 8.35 uur sluiten de poorten en is de school alleen via de
voordeur gesitueerd aan de Hambakendreef bereikbaar. De deuren zitten op slot en er moet eerst
aangebeld worden.
Dit schooljaar heeft de gemeente meegedacht aan het verfraaien van de groenstrook aan de
voorzijde en heeft daarnaast flink gesnoeid bij het openbaar groen naast het kleuterplein. Dit laatste
draagt veel bij aan de zichtbaarheid.

2 Uitgangspunten ATO-scholenkring
ATO-Scholenkring verzorgt algemeen toegankelijk en openbaar
basisonderwijs in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het beleid van onze
stichting is erop gericht dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Dit
betekent dat alle kinderen ongeacht afkomst, geaardheid,
levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuiging bij ons welkom zijn en
dat verschillen gewaardeerd en gerespecteerd worden. We doen dit vanuit
de visie:
ATO-Scholenkring is een vooruitstrevende maatschappelijke samenlevingspartner, die binnen haar
professionele leergemeenschap zorgt voor pluriform onderwijs, waardoor ieder kind wordt
uitgedaagd om zijn talenten te ontplooien, met een duurzaam resultaat.

2.1 Koersplan
De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. Vanaf
de voorschoolse periode bevorderen wij een optimale en brede ontwikkeling van het kind. We
werken waar mogelijk samen met andere onderwijskundige, educatieve partners. In het Koersplan
2019-2023 hebben we onze gezamenlijke missie geformuleerd: Bij ATO-Scholenkring willen we dat
kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en
met oog voor de ander in de maatschappij staan. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van
basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we
kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We
leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen. Op deze
wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en omgeving gelijke kansen en goed
onderwijs bieden. Bij alle beslissingen die we nemen, laten we ons leiden door onze kernwaarden:
Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap, Inspiratie en Eigenheid.
De komende jaren willen we vier thema’s met passende onderzoeksvragen verder ontwikkelen:
*Jezelf kennen en blijven ontwikkelen
*Oog voor de ander en de wereld om je heen
*Durven kiezen en anders durven te zijn
*Creatief denken en verwonderen.
Het werken met onderzoeksvragen heeft als doel om kritisch naar het eigen werk te kijken en dit
waar nodig aan te passen aan de gewenste missie. We willen hierdoor van en met elkaar leren.
In ons koersplan is het onderwijs leidend. Onze missie, de onderwijskundige koers en onze thema’s
bepalen hoe we invulling geven aan de interne organisatie, de medewerkers, financiën en
huisvesting. Bij het maken van ons beleid werken we met drie vragen die duidelijk maken waar we op
het gebied van onderwijs voor staan: de waarom-vraag, de hoe-vraag en de wat-vraag. Het ‘waarom’
is beschreven in onze missie. Het ‘hoe’ in onze besturingsfilosofie. En het ‘wat’ komt terug in de vier
thema’s die de komende jaren centraal staan. De ATO- Kindcentra maken met deze basis en met de
onderzoeksvragen hun eigen afgeleide kindcentrumplan.

2.2 Kwaliteit

Met elkaar willen we kwalitatief goed onderwijs voor kinderen realiseren. We werken vanuit een
brede opvatting van kwaliteit, zowel gericht op cognitie, als op socialisatie als op persoonsvorming,
Directeuren presenteren de beoogde kwaliteit, toetsen de kwaliteit bij de verschillende partners en
verantwoorden zich in dialoog met collega’s, partners en het bestuur, met als doel om van elkaar te
leren, zodat de onderwijskwaliteit verder versterkt wordt. We gebruiken hiervoor zelfevaluaties,
metingen en tevredenheidsonderzoeken. In het kwaliteitskader van ATO* gaan we uit van 3 niveaus
van kwaliteit: het cruciale niveau heeft betrekking op de minimale standaarden om te kunnen
voldoen aan de wet- en regelgeving, het niveau van basiskwaliteit betreft gezamenlijke ATO-normen
en het ambitieniveau geeft scholen de ruimte om zich te profileren en om hun eigen streefdoelen te
formuleren.
Het bestuur van ATO houdt zicht op
de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen, met behulp van analyses en
verschillende systemen zoals
ParnasSys/Ultimview, waarmee
regelmatig de kwaliteit van de
scholen op de verschillende vakgebieden in kaart wordt gebracht.
Ook werken we met het dashboard Synaxion om een integraal
beeld te krijgen van de school en de stichting. Iedere twee jaar
wordt de kindcentrum monitor uitgezet op de basisscholen in de
stad, met vragenlijsten voor leerlingen, ouders en personeel. Om
te kunnen voldoen aan Vensters PO worden er jaarlijks
vragenlijsten Sociale Veiligheid afgenomen bij de leerlingen uit de
* Kwaliteitskaart ATO: cyclisch staat
bovenbouw. Ook evalueren we jaarlijks de bevindingen van
ons kwaliteitsbeleid hierin
leerlingen in groep 8 door middel van een exit-vragenlijst. Het
beschreven
onderwijs aan de kinderen vindt op de scholen plaats. Daarom vindt het bestuur het belangrijk om
zichtbaar te zijn in de scholen en om de dagelijkse praktijk te kunnen zien.
Binnen Ato werken we onder andere met de volgende kwaliteitsinstrumenten: DDGC, Synaxion,
Parnassys, Ultimview, stadsfoto, KCM, Onderwijsportfolio, Venster PO, gelijke kansen (onderzoek),
Zien (of ander instrument), KIJK, (of: leerlingvolgsysteem), RI&E, klasbezoeken, zelf-evaluaties,
tevredenheidsonderzoeken, leerlingenraad/forum

2.3 Personeel

Het belangrijkste doel van personeelsbeleid voor ATO-Scholenkring is dat we goed personeel hebben
en dat alle ATO-collega’s met hun kwaliteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan onze missie. We
doen dit vanuit goed werkgeverschap. We verwachten van onze medewerkers dat zij de thema’s uit
de missie goed begrijpen en voorleven. Maar ook dat zij weten wat de thema’s voor hen en hun
functie betekenen. We verwachten dat ze de thema’s vervolgens in de praktijk kunnen toepassen.
Om onze vier thema’s succesvol over te brengen op onze kinderen, zullen wij zelf het voorbeeld,
‘leider’, moeten zijn. Dit vraagt om ontwikkeling in houding en gedrag van elke ATO-medewerker. We
ontwikkelen beleid waarbij zelfkennis en zelfreflectie, feedback geven en ontvangen, ontwikkeling en

samenwerking met ruimte voor diversiteit centraal staan. Om de ontwikkeling van de medewerker te
volgen gebruiken we de gesprekkencyclus met de focus op ambitie en ontwikkeling.
Het middel ‘digitale
gesprekkencyclus’ wordt gebruikt
om ontwikkeling te volgen en
stimuleren

2.4 Besturingsfilosofie
ATO-Scholenkring wil werken volgens de principes van verbinding, vertrouwen, vakmanschap,
inspiratie en eigenheid. Hierbij staat het primaire proces centraal: het gaat om het kind en de
leerkracht. We hebben een horizontale organisatiestructuur (samen sturen) in plaats van een
verticale organisatiestructuur (aansturen). Verantwoording en verantwoordelijkheid leggen we zo
laag mogelijk in de organisatie met sturingskracht voor directeuren. We zorgen ervoor dat het
eigenaarschap wordt versterkt en dat er gewerkt wordt vanuit gedeeld leiderschap. We vragen van
onze medewerkers een flexibele houding om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in onze
veranderende maatschappij. Deze veranderingen vragen ook om een wendbare en flexibele
organisatie.
De stafmedewerkers van ATO-Scholenkring hebben expertises waarmee ze collega’s ondersteunen.
Vanuit visie bieden zij ‘service met een glimlach’. Het College van Bestuur bewaakt de
onderwijskwaliteit, zorgt voor het strategisch positioneren van ATO-Scholenkring en voor goed
werkgeverschap. Het College van Bestuur zorgt ook voor de bedrijfsvoering (waaronder financieel-,
personeels-, en huisvestingsbeleid) en het onderhouden en versterken van banden met partners. We
leveren vanuit onze besturingsfilosofie een bijdrage aan de ontwikkeling van externen en
partnerorganisaties. Op deze wijze profileren we ATO-Scholenkring als een betrouwbare
samenwerkingspartner en een innoverende en initiatiefrijke organisatie.

2.5 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Binnen de scholen van ATO-Scholenkring wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging
van vrouwen in de schoolleiding. Dit houdt in dat er naar gestreefd percentage vrouwelijke
medewerkers in de desbetreffende school. Onder schoolleiding verstaan we de directeur en de
bouwcoördinatoren of teamleiders. Dit beleid wordt als volgt vormgegeven: jaarlijks wordt gemeten
wat het aantal vrouwelijke medewerkers per school is. Indien het percentage vrouwen in de
schoolleiding lager is dan dit percentage, wordt in voorkomende vacatures in de schoolleiding bij
gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouw.

3 De Springplank; onze school, ons kindcentrum
3.1 Onze visie

De Springplank wil een school zijn, waar leren in een prettige omgeving gebeurt: als kinderen zich
thuis voelen, kunnen ze tot een zo goed mogelijke prestatie komen. De leerkrachten begeleiden en
stimuleren hen hierin. Leerkrachten en leerlingen, maar ook
leerlingen onderling moeten een goede relatie hebben.
Wij menen dat sterke en positieve interactie tussen
leerkrachten en leerlingen een wezenlijke bijdrage levert aan
de ontwikkeling van onze leerlingen.
Een positieve samenwerking tussen ouders en leerkrachten is
een absolute voorwaarde om het opvoeden en onderwijzen
te laten slagen.
Een goede sfeer en een veilige omgeving dragen hierbij toe.
Visie op het jonge kind:
Afgelopen jaar hebben wij in clustervergaderingen (PA-medewerkers, leerkrachten 1,2 & 3) onder
begeleiding van een externe organisatie onze jonge kind (2-6 jaar) visie ontwikkeld:
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en positieve omgeving de kans krijgen om
zichzelf te ontwikkelen. We bieden een uitdagende en rijke speel/leeromgeving die kinderen
uitnodigt tot ontdekken, ervaren en doen. Door te werken vanuit doelen in thema’s met
betekenisvolle activiteiten sluiten wij optimaal aan bij de belevingswereld van het jonge kind.
Samenwerken en spelen speelt een belangrijke rol. Wij creëren een omgeving waarin we hoge
betrokkenheid van kinderen zien en kinderen vanuit zichzelf aandeel hebben in leren.

3.2 Onze missie

We werken aan een school en omgeving waar:
•
•
•

•

Wij ervan uitgaan dat ieder mens gelijkwaardig en
uniek is;
Ieder mens gewaardeerd, gerespecteerd en
geaccepteerd moet worden;
Wij het onderwijs zo inrichten dat kinderen een
positieve kijk op de samenleving ontwikkelen;
Wij het als taak zien om kinderen te stimuleren tot
zelfstandige, verantwoordelijke, creatieve en
kritische mensen;
Waar ieder kind zich geaccepteerd en veilig voelt.

Over vier jaar is de Springplank een KC waar de opbrengsten op ambitieniveau zijn. Heeft het KC een
goede uitstraling in ‘s-Hertogenbosch en is het marktaandeel met 3% vergroot t.o.v. 2019. Verder is
De Springplank een stabiele organisatie met oog voor de leerlingen (waarbij veerkracht,
wereldburgerschap en zelfvertrouwen centraal staan). Er wordt thematisch gewerkt en het

onderzoekend en ontdekkend leren zit verweven in al het aanbod.

3.3 Kernwaarden

We werken aan een school en omgeving waarbij de volgende kernwaarden van belang zijn:
•
•
•
•
•

Optimale kansen (tot het ontwikkelen van talenten);
Blijven leren (lerende organisatie);
Veiligheid en vertrouwen (kinderen, ouders en medewerkers voelen zich gehoord, we doen
wat we zeggen);
Inspireren (we halen het beste uit elkaar);
Innoveren (eigentijds onderwijs).

3.4 School en kwaliteit
Het realiseren van kwaliteit is een zeer
belangrijk speerpunt voor ATO-scholenkring.
Tijdens het bestuur gericht toezicht van de
inspectie in september 2017 is de
onderwijskwaliteitszorg (het systeem voor
borging kwaliteitszorg) als een belangrijk
ontwikkelpunt genoemd.
Binnen ATO-scholenkring is een Projectgroep
‘Onderwijskwaliteit’ ingericht met als opdracht
aan te geven hoe ‘kwaliteitsmanagement’ en
‘onderwijskwaliteit’ het beste georganiseerd, geborgd en bewaakt kan worden binnen de stichting.
De projectgroep bestaat uit een vijftal directeuren waaronder een projectleider die is aangesteld als
Expert directeur Kwaliteit.
Vanuit ‘’onderwijskwaliteit’’ hopen wij als school te profiteren van de expertise die we hebben
binnen onze scholenkring en verder gebruik te maken van audits en specialisten bezoeken om ook
onze kwaliteit regelmatig te laten onderzoeken door objectieve specialisten.
Wij zien het in beeld brengen van onderwijskwaliteit als het navigeren vanuit een eigen koers.
Daarvoor gebruiken wij het instrument ‘’Onderwijsportfolio’’. Wij staan voor een aanpak met dialoog
en reflectie om tot een beredeneerde, functionele zelfevaluatie te komen. Wat gaat goed? Wat kan
beter? Wat moet beter?
Het actuele onderzoekskader (versie 1 juli 2018) is verwerkt. De werkwijze vraagt vooral om jezelf de
maat te nemen en een zelfevaluatie realiseren. In het onderwijsportfolio zijn de vijf
kwaliteitsgebieden van het Inspectiekader geïntegreerd: schoolklimaat, onderwijsproces,
onderwijsopbrengsten, kwaliteitszorg en financieel beheer. We hebben twee gebieden toegevoegd,
om visie- en contextgestuurd te verantwoorden: visie en koers, school in beeld.
Synaxion is onze monitor voor overkoepelende en school specifieke data voor Onderwijs, HRM en
Financiën. Deze managementinformatie levert uitgebreide rapportages en analyses en tonen de
gegevens die ons inzicht en overzicht geven. We hebben dit systeem aangevuld met onze eigen KPI’s
(kritische prestatie indicatoren)

3.5 Meebeslissen over taakbeleid, werkdrukregeling en werkverdelingsplan
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 bestaat er een nieuw taakbeleid op schoolniveau; het
werkverdelingsplan. Dit komt in de plaats van het basismodel en het overlegmodel en staat
beschreven in de nieuwe CAO PO die is afgesloten.
Uitgangspunt bij de werkverdeling is dat het team een bepalende rol krijgt bij de werkverdeling.
Leerkrachten mogen meebeslissen over hoe zaken op onze school geregeld worden.
Het nieuwe Hoofdstuk 2 uit de CAO PO, wat geldt per 1 augustus 2019, geeft samen met
een Infographic Werkverdeling (zie en klik: afbeelding) aan hoe het werkverdelingsplan tot stand
komt. Om taken, werktijden, professionalisering en duurzame inzetbaarheid goed vast te kunnen
leggen gebruikt onze school het middel Taakbeleid.nl van Cupella.

4 Onderwijsproces
De Springplank maakt gebruik van het onderwijsportfolio als zelfevaluatie instrument. Alle (uitgebreide)
informatie over het onderwijsproces is te vinden in dit portfolio.

4.1 Aanbod (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP1)

Op KC de Springplank bieden we een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de
referentieniveaus taal en rekenen omvat. We sluiten daarbij aan op het niveau van de leerlingen. Het
aanbod bereidt de leerlingen voor op zowel het vervolgonderwijs als de pluriforme samenleving.
In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een rekenverbetertraject en in 2018-2019 met een
taalverbetertraject.

Referentieniveaus taal en rekenen obv de eindtoets 2018

Vanaf het schooljaar 2019-2020 bieden wij thematisch onderwijs waarbij in eerste instantie
wereldoriëntatie en taal worden geïntegreerd. Dit wordt in de loop van het jaar uitgebreid met de
creatieve vakken. Ook gaan we teamscholingen in dit schooljaar verzorgen omtrent meer- en
hoogbegaafdheid. Dit om een passender aanbod te kunnen bieden voor leerlingen die meer
uitdaging aankunnen. Het is een misconceptie dat binnen de doelgroep van KC de Springplank geen
leerlingen kunnen voorkomen die meer- of hoogbegaafd zijn. Het is soms wel minder eenvoudig vast
te stellen als leerlingen bijvoorbeeld bij de start op school een taalachterstand hebben.
Wij kiezen voor deze scholing, omdat wij merken dat we veel aandacht bieden aan de leerlingen die
een ondersteuningsvraag hebben omdat ze moeite hebben om mee te komen met het programma.
De sterke leerlingen hebben natuurlijk ook een ondersteuningsvraag en we willen het onderwijs
meer op maat aanbieden. Daarvoor is kennis nodig over alle leerlingen. Op dit moment hebben we
vooral veel kennis in huis over ondersteuningsvragen bij leer- en gedragsproblemen. We willen meer
kennis op doen over meer- en hoogbegaafdheid om onze instructie en het lesmateriaal beter aan te
kunnen laten sluiten om hun manier van leren.
Uit recent onderzoek is gebleken dat we het 1F niveau hebben behaald en dat we voor wat betreft
het 1S/2F niveau we net iets boven het landelijk gemiddelde zitten. Met ons aanbod hebben we als
doel dat in principe iedere leerling aan het eind van de basisschool het 1F niveau behaald. Voor die
leerling waarvoor dat niet haalbaar blijkt te zijn ligt een gedegen plan van aanpak en is beredeneerd

afgewerken van de leerlijn. De intern begeleider is leidend in dit traject en koppelt te allen tijde terug
naar directie.
Taalaanbod
Een deel van onze leerlingen komt met een taalachterstand binnen. Als KC zijn wij een VVE locatie.
Het doel van VVE is om kinderen met een (mogelijke) taalachterstand beter voor te bereiden op de
basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. De
voorschoolse educatie is voor de doelgroeppeuters en de vroegschoolse voor de doelgroepkleuters.
Daarnaast worden ieder jaar leerlingen gescreend door een logopediste om te kijken of zij in
aanmerking komen voor de schakelklas. Leerlingen krijgen dan extra les in taal, lezen en
woordenschat. Het is een intensief taalprogramma en er is veel begeleiding. Op het KC zijn er twee
docenten geschoold om de schakelklas te mogen verzorgen. In het schooljaar 2019-2020 hebben wij
gekozen voor de schakelbouw. Dit houdt in dat een deel van de uren wordt ingezet bij de kleuters,
maar er ook een aantal uren wordt ingezet in groep 3.
Als er een leerling wordt aangemeld die de Nederlandse taal nog niet beheerst dan is er voor een
kind met de kleuterleeftijd mogelijk om deze in de kleuterklas te plaatsen. Dit wordt altijd gedaan na
overleg tussen IB, leerkrachten en directie. Er wordt bekeken welke ondersteuningsvragen er al
liggen binnen de groep en vervolgens wordt er gekeken of de leerling passend onderwijs kan worden
geboden. Is een kind ouder, dan is het de afspraak dat de leerling wordt geplaatst in de
nieuwkomersgroep op De Duizendpoot.

4.2 Zicht op ontwikkeling (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP2)

Om ieder kind optimaal onderwijs en passende begeleiding en ondersteuning te geven, wordt de
ontwikkeling van kinderen nauwkeurig gevolgd. Alleen dan kan immers aangesloten worden bij de
ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Op deze manier worden problemen of
obstakels zo vroeg mogelijk gesignaleerd, waardoor snel actie ondernomen kan worden.
Gedurende het schooljaar volgen we de prestaties van onze leerlingen door middel van toetsen uit
de methoden. De resultaten worden geanalyseerd en waar nodig krijgt de leerling extra uitleg,
herhalingsstof of verrijkingsstof aangeboden. Twee keer per jaar volgen we de ontwikkeling van de
leerlingen door middel van de resultaten op landelijke Cito toetsen, de zogenaamde midden- en
eindtoetsen. Om de ontwikkeling van kleuters te volgen gebruiken we de volglijsten van KIJK, voor
het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van de groepen 3-8 gebruiken
we ZIEN.
Na iedere toetsperiode worden de resultaten geanalyseerd op kindniveau, op groepsniveau en op
schoolniveau. De IB-er en de specialisten hebben hierbij een specifieke taak. De reken- en
taalspecialist analyseren elk voor hun eigen vakgebied samen met de IB-er de toetsen. Vervolgens
wordt dit met het team besproken.
De methodetoetsen worden na elke toetsafname geëvalueerd in een zogenaamd Q-team. Een Qteam is een vakinhoudelijke groepsbespreking met meerdere deelnemers. Er wordt gekeken naar de
behaalde resultaten van de afgelopen periode. Bevindingen worden met elkaar gedeeld en
deelnemers geven elkaar tips en tops. Er worden kritische vragen aan elkaar gesteld en de
deelnemers helpen elkaar met het opstellen van actiepunten voor de komende periode. De notulen

van het overleg worden met het hele team gedeeld. Het doel van een Q-team is om gezamenlijk de
verantwoordelijkheid te delen voor de ondersteuning van de leerlingen op het gebied van lezen, taal
en spelling. (zie voor verdere informatie bijlage 1, werkwijzer Q-team).
Voor de eindtoets van groep 8 maken we gebruik van de IEP. In groep 7 wordt de entreetoets
afgenomen.

4.3 Didactisch handelen (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP3)

In de klassen wordt lesgegeven middels het directe instructie model. Er wordt instructie gegeven op
drie niveaus (basis, intensief, meer), zodat het niveau van de instructie past bij de leerling. Per
vakgebied wordt bekeken op welk niveau een leerling instructie krijgt. Het kan dus voorkomen dat
een leerling bij rekenen staat ingedeeld bij ‘meer’, terwijl bij taal deze leerling bij de intensieve
instructie groep zit. De afstemming van instructie, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd voor de
leerlingen is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van de
leerlingen.
Gedurende het jaar wordt van iedere leerling informatie verzameld welke door de leerkracht wordt
gebruikt om hun handelen te plannen en te structureren. Op meerdere momenten gedurende het
jaar overleggen leerkrachten, IB, specialisten en MT in een Q-team hoe het gaat, of er eventueel
aanpassingen nodig zijn en waar de volgende periode de aandachtspunten liggen. Het Q-team is voor
de groepen 4 tot en met 8. In schooljaar 2019-2020 wordt gekeken hoe de kleuters en groep 3 ook
bij de Q-teams kunnen aansluiten.

Project Based Learning
We starten in het schooljaar 2019-2020 ook met thematisch werken. Dit doen we middels het Project
based learning (PBL). PBL is een didactisch model dat georganiseerd is rond projecten, waarin
leerlingen actief en relatief autonoom kennis verwerven en construeren. We creëren hiermee een
leerklimaat waarin leerlingen actief en betrokken zijn. Wij hebben gekozen voor deze opzet, omdat
we leerlingen willen stimuleren om een actieve houding te hebben tijdens de les. Dat ze inhoudelijke
vragen gaan stellen over de lesstof of over onderwerpen die op dat moment spelen bij een groep. De
leerlingen willen wel, maar zijn het niet gewend. Ze hebben hier ondersteuning bij nodig van de
leerkrachten. In schooljaar 2019-2020 is er een teamscholing geweest over het stellen van vragen.
Dit schooljaar en ook de komende schooljaren zullen er meerdere teamscholingen zijn om de
leerkrachten handvatten te bieden om het thematisch werken succesvol te implementeren. We
beseffen ons dat deze verandering tijd kost en dat we ons zelf deze tijd ook moeten gunnen. Met een
goede begeleiding van onze leerlingen is het realistisch om deze verwachtingen te hebben.

Bij PBL ligt de nadruk niet zozeer bij het eindproduct, maar ligt deze veel meer bij het proces. De
leerkracht ondersteunt en begeleidt en het proces wordt formatief beoordeeld.
Overbrengen van kennis door de leerkracht naar het toepassen van de opgedane kennis door de
leerling staat centraal (GRRIM).
In het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 worden de thema’s voor het eerst voorbereid en
uitgevoerd in de groepen. Deze voorbereidingen worden vastgelegd in het voorbereidingsformulier.
Van tevoren zijn door de specialist ‘thematisch werken’ de kerndoelen gekoppeld aan het thema. De
leerkrachten koppelen hier vervolgens subdoelen aan vast. Aan de hand van de doelen wordt
gekeken welke lessen worden aangeboden. Op deze manier wordt een beredeneerd aanbod
aangeboden. Als het thema wordt afgesloten, wordt het geëvalueerd. Deze evaluatie wordt
vastgelegd in het voorbereidingsformulier. We werken met een tweejarige cyclus. Na die twee jaar,
start de cyclus weer opnieuw. Eventueel worden er aanpassingen gedaan bij de lessen aan de hand
van de evaluatie die is vastgelegd.
IMC Basis
Vanaf november 2019 is binnen de Springplank een samenwerking aangegaan met IMC Basis. IMC
Basis bereidt leerlingen voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij
hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Veel van onze
leerlingen zien maar weinig beroepen als het ware voorbij komen. Door
middel van dit traject willen wij hun beeld van de arbeidsmarkt
verbreden. De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen elke week (onder
schooltijd) les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en
ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek,
Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst.
Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met
‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren
werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied.
Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar
de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken
bijvoorbeeld een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast
het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life

skills (persoonlijkheidsvormend); waar ligt je talent en wat past bij jou? Motivatie staat centraal.
Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is een goede manier om deze motivatie te voeden.
Lyceo
In groep 8 wordt voor een aantal kinderen basisschoolbegeleiding van Lyceo aangeboden. In een
kleine groep wordt extra aandacht besteed aan specifieke taal- en rekenonderdelen. Naast kennis en
begrip krijgen ze vooral ook meer zelfvertrouwen en plezier in het leren. In hun persoonlijke map
met al het oefenmateriaal is ook veel aandacht voor hoofd, hart en lijf, gezonde voeding, voldoende
slaap en genoeg beweging. Lyceo is géén huiswerkbegeleiding. Het biedt echt een aanvullend
programma voor leerlingen. Het is een doorstroomprogramma om de overgang van groep 8 naar de
brugklas te vergemakkelijken.
Bouw!
Bouw! is een effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om
kinderen die risico lopen op problemen met lezen, preventief extra hulp te bieden, actief
ondersteund door tutors. Bouw! is geïntegreerd in het lesprogramma en geeft extra hulp aan
leerlingen van groep 2 en 3. De leerlingen van groep 7 en groep 8 zijn ingezet als tutoren.
Burgerschapsonderwijs
We maken gebruik van de methode De Vreedzame school. Dit is een programma voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin
kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen
overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief
verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat
ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.
In het schooljaar 2019-2020 zal een leerlingenraad worden opgericht. Deze raad zal zich verdiepen in
zaken die onder de leerlingen spelen. Daarnaast zal een afvaardiging van deze raad naar het Bossche
Kinderparlement en –congres gaan, om te praten over zaken die binnen de Bossche scholen spelen.
WisHtraining
In groep 6 wordt ieder jaar na de kerstvakantie de WIsH-training aangeboden. WIsH heeft als doel
om de weerbaarheid van alle Bossche basisschoolleerlingen uit groep 6 te versterken. Het
programma leert kinderen sociale vaardigheden te oefenen en verbeteren. Het is een preventief
programma. Het wil de leerlingen een basis meegeven waarin zijn ontdekken dat hun vrijheid, de
mogelijkheid om jezelf te zijn, de moeite van het verdedigen waard is, maar dat ook de vrijheid van
de ander gerespecteerd dient te worden. Groep 6 wordt tijdens de training gesplitst in een jongensen een meidengroep. Voor de meisjes wordt de training verzorgd door een leerkracht van ons
kindcentrum die hiervoor is geschoold. Bij de jongens komt een externe trainer.

4.4 (Extra) ondersteuning (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP4)
De meeste kinderen ontwikkelen zich prima met de opvoeding vanuit thuis en het rijke aanbod op
school. Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Goede onderwijsondersteuning
begint met kwalitatief goed ingericht onderwijs. In SWV De Meierij hebben we met elkaar afspraken
gemaakt over de basisondersteuning die scholen bieden. We gaan daarbij uit van vier niveaus:

leerlingbegeleiding in de groep, planmatig handelen binnen de groep, specialistische begeleiding en
ondersteuning binnen de groep. In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welk niveau
de school de basiskwaliteit en de basisondersteuning levert en hoe de interne
ondersteuningsstructuur is georganiseerd. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de
school zelf kan bieden, zoekt de school contact met het samenwerkingsverband. De gevraagde extra
ondersteuning wordt beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Het samenwerkingsverband kan
op basis van dit perspectief een arrangement toekennen passend bij de onderwijsbehoeften van het
kind.
Er zijn meerdere leerlingen met een arrangement. Zij krijgen een begeleiding op maat aangeboden in
de huiskamerklas. De begeleiding wordt verzorgd door de IB’er, de reken- of taalspecialist, een
leerkracht of een onderwijsassistent. Ook leerlingen die in aanmerking komen voor een voortraject
binnen het samenwerkingsverband krijgen hier hun begeleiding. Daarnaast bieden we ook aan
leerlingen begeleiding waarvoor geen arrangement is afgegeven. Dit vindt over het algemeen ook
plaats in de huiskamerklas.

4.5 Samenwerking (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP6)
Kindcentrum de Springplank hecht aan goede communicatie met ouders, zeker als er sprake is van
(extra) ondersteuningstrajecten. We organiseren gesprekken maar nodigen ouders ook uit te komen
op eigen initiatief. Via onze schoolapp communiceren we naar/met ouders. Naast de samenwerking
met ouders en het samenwerkingsverband, heeft de school ook een intensieve samenwerkingsrelatie
met de kinderopvangorganisatie in de school zelf, de gemeente en diverse ketenpartners. Met de
leerplichtambtenaar heeft de school een korte lijn wanneer zij advies nodig heeft.
De intern begeleider en directie hebben daarnaast nog vele contacten met verschillende
zorgpartners.
De Springplank is aangesloten bij de volgende pilots:
Proeftuin wijkgerichte aanpak onderwijs-zorg
Uit een onderzoek wat is verricht op een aantal Bossche kindcentra is naar voren gekomen dat er meer
behoefte is aan vroegsignalering en structurelere beschikbaarheid van SchoolMaatschappelijk Werk en/of
Jeugd Verpleegkundige. De gemeenten en samenwerkende partners doen met elkaar nieuwe ervaringen
op met een wijkgerichte aanpak, om te komen tot een gezamenlijk advies in de komende lokale
aanbesteding jeugdzorg voor de samenwerking onderwijs - jeugdhulp. De Springplank doet mee aan de
proeftuin, omdat wij het belangrijk vinden dat de lijntjes tussen schoolmaatschappelijk werk, ouders,
kinderen en het kindcentrum kort zijn. We denken dat we op deze manier sneller kunnen handelen in
bijvoorbeeld een crisissituatie. SMW is onze sparringpartner en adviezen van haar worden opgepakt door
school.
Pilot preventief werken aan schoolverzuim
Schoolverzuim, om welke reden dan ook, is een risico voor schooluitval. Door het missen van onderwijs
komt de studievoortgang in gevaar, verminderen de sociale contacten op school en beïnvloedt dit de
studieresultaten negatief. Schoolverzuim kent een aantal types, zoals luxe verzuim, ongeoorloofd
schoolverzuim (bv. veelvuldig te laat komen) en (opvallend) ziekteverzuim. Redenen voor dit (opvallend)
ziekteverzuim kunnen zitten in bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, psychische problematiek, of
persoonlijke- of gezinsomstandigheden. Scholen zijn veruit de belangrijkste partij als het gaat om een
preventieve aanpak van opvallend en/of zorgwekkend schoolverzuim. Zowel de GGD als Leerplicht zijn

hierin voor de school belangrijke partners. Het is belangrijk om de deskundigheid van deze drie partijen zo
tijdig en efficiënt mogelijk in te zetten. De pilot is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. Met deze pilot
willen we het schoolverzuim in een vroegtijdig stadium bespreekbaar maken en in samenwerking met
scholen aanpakken. We merken dat aanzienlijk minder leerlingen ’s ochtends te laat komen. Daarnaast
nemen wij direct contact op met leerplicht als we meer informatie willen hebben na een ziekmelding.
Bijvoorbeeld als van één gezin alle kinderen tegelijk meerdere malen worden ziek gemeld. De
leerplichtambtenaar gaat dan op huisbezoek. We hebben een duidelijke daling gezien van het aantal
kinderen dat te laat kwam. Ouders geven aan bewuster bezig te zijn met het op tijd komen. Op dit
moment zijn er een aantal gezinnen waarbij het te laat komen of het verzuim hardnekkig is. Deze
gezinnen zijn in beeld en er vinden gesprekken plaats met leerplicht en GGD. Het streven is om ook deze
gezinnen op tijd te laten komen en/of het verzuim terug te dringen.

4.6 Toetsing en afsluiting (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP8)
Twee keer per jaar worden de CITO-toetsen afgenomen voor verschillende vakgebieden. Deze toetsen
worden afgenomen vanaf groep 1 tot en met groep 8. Voor de groepen 1/ 2 zijn we sinds dit schooljaar op
een andere manier gaan werken met Kijk! Op deze manier willen we de kleuters gedurende het hele jaar
goed in beeld brengen, zodat we de CITO toetsen niet meer hoeven af te nemen.
Na afloop van de twee CITO-periodes worden de toetsen door de leerkrachten samen met de intern
begeleider geanalyseerd. Vervolgens worden er keuzes gemaakt over de begeleiding van de leerlingen.
Eventuele extra ondersteuning wordt vastgelegd in een rooster voor extra ondersteuning.
Naast de genormeerde toetsen worden ook de methode afhankelijke toetsen afgenomen.
In groep 7 ontvangen de leerlingen een voorlopig advies. Deze wordt besproken door de leerkrachten van
groep 7 en 8, de intern begeleider, de bouwcoördinator en de directie. In groep 6 is al eerder met ouders
gekeken naar de prognosegrafieken in Parnassys. In groep 8 komt het definitieve advies tot stand. Ook
dan wordt met dezelfde groep samen gezeten. Nadat de uitslag van de eindtoets binnen is gekomen vindt
de eventuele heroverweging plaats met deze zelfde groep.

4.7 Overig; schooltijden, methode overzicht
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Onze school
zorgt er ieder schooljaar voor dat die verplicht uren zijn ingepland en dat er nog enkele marge uren
zijn voor calamiteiten. We werken met een vijf-gelijke dagen model, de lestijden zijn van 8.30-14.00.
Vanaf groep 3 starten we de dag met 20 minuten tijd voor remedial teaching en/of extra
ondersteuning. Om 8.40 wordt er gerekend in de groepen 4 tot en met 8.
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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
onze basisschool aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet
Primair Onderwijs.

5. Analyse van de school
5.1 Zelfanalyse
Middels het onderwijsportfolio zorgen wij voor verantwoording van onze ‘zachte data’. Met het team
hebben wij vorig jaar in beeld gebracht wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet.
N.a.v. de uitkomst van deze sessie, hebben wij keuzes gemaakt voor de komende jaren.

5.2 SWOT

Sterkte
Bevlogen personeel
Specialisten in positie
Kleine groepen
Extra ondersteuning dmv huiskamerklas
Goed pedagogisch klimaat
Veilige leeromgeving
Korte lijntjes alle geledingen
Goede samenwerking externe partijen
Extra kansen door IMC, lokalen WT&E
Kindcentrumgedachte (we zijn één)
Goede samenwerking scholen in de wijk

Zwakte
Op niveau lesgeven/differentiëren
Instructie nog te veel aan één groep
Optimale kennis van leerlijnen
Borgen
Doe-team (snel in de actiestand ipv waarom
vraag te stellen)
Leerresultaten blijven achter

Kansen
Optimaliseren samenwerking ouders
Veiligheid wijk vergroten (samenwerking)
Naschoolse activiteiten
Interessant en uitdagend schoolplein

Bedreigingen
Personeelstekort
Leerlingaantal (weinig nieuwkomers wijk)
Wijkproblematiek (veiligheid)
Fysieke beweging kinderen
Vierde generatie achterstandsleerlingen
(IQ)

We zien een bevlogen team dat graag wil leren. Dit biedt kansen met de trajecten die we zijn gestart en
waar we nog mee gaan starten, zoals het verbeteren van de wijze waarop we instructie geven. Doordat
we een grote groep leerlingen hebben die een grote ondersteuningsbehoefte hebben, verliezen we het
gemiddelde niveau wat uit het oog. Dit komt doordat de grote groep niet op gemiddeld niveau
functioneert, maar daaronder. Het blijft dus belangrijk om de lat hoog te blijven leggen en hier ook op te
sturen en te begeleiden.
Het contact met ouders is wisselend. De verwachtingen van het team en de wensen van ouders komen
niet altijd overeen. Het blijft heel belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan.
Veiligheid is een grote zorg. Doordat de politie minder mankracht heeft kan het heel vaak niet de
begeleiding bieden die wij wenselijk vinden. We moeten andere wegen bewandelen en onderzoeken.

6. Meerjarenplan 2019-2023, inclusief prioriteiten
6.1 Aanleiding en doel van dit plan
De school is zelfverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs. In de Wet op het
Primair onderwijs wordt voorgeschreven dat scholen een kwaliteitszorgbeleid dienen te voeren. Dit
beleid is in diverse plannen beschreven zoals het Koersplan, het schoolplan en het
kwaliteitsbeleidsplan.
Kwaliteitszorg betreft activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te
bewaken, te borgen en te verbeteren. De school zal daartoe, rekening houdend met de kenmerken
van de leerlingen en met de wensen van belanghebbenden, dienen aan te geven wat zij onder
kwalitatief goed onderwijs verstaat. Opvattingen dienen vertaald te worden in doelen. Systematisch
moet worden nagaan of de doelen ook bereikt zijn. Op basis daarvan zullen nieuwe doelen voor
verdere verbetering gesteld moeten worden, die worden opgenomen in een meerjarenplan.
Vervolgens worden de effecten van die verbeteractiviteiten geanalyseerd en gecommuniceerd met
de betrokken geledingen. Het geheel kenmerkt zich door een cyclische aanpak. Dit gebeurt op basis
van het meerjarenplan, opgesteld door de directeur van de school. Met behulp van dit
meerjarenplan wordt een jaarplan gemaakt.

6. 2 Thema’s Meerjarenplan
Binnen ATO zijn tijdens meerdere bijeenkomsten met verschillende settingen een viertal thema’s
vastgesteld waar we met alle kindcentra/scholen de komende vier jaar zullen werken. Deze thema’s
zijn weer uitgesplitst in een aantal onderzoeksvragen. Deze thema’s en de bijbehorende
onderzoeksvragen vormen de koers die we met ATO volgen en zijn vastgelegd in het zogenaamde
koersplan. De volgende vier thema’s hebben we met elkaar vastgesteld:
1. Jezelf kennen en blijven ontwikkelen
2. Oog voor de ander en de wereld om je heen
3. Durven kiezen en anders durven te zijn
4. Creatief denken en verwonderen.

6. 3 Koers KC de Springplank
Tijdens een studiedag heeft het gehele team de onderzoeksvragen bekeken en hebben we
gezamenlijk een aantal onderzoeksvragen uitgekozen en de prioritering bepaald . Deze keuzes zijn
naast elkaar gelegd en er zijn een vijftal vragen uitgekomen die we de komende 4 jaar gaan
aanpakken met ons kindcentrum. We hadden met het team al eerder bepaald dat we op het gebied
van wereldoriëntatie een andere koers willen gaan varen. We willen de methode gaan loslaten en
thematisch gaan werken. Dit nieuwe koersplan met de bijbehorende onderzoeksvragen sluit hier
zeer goed op aan. De volgende drie onderzoeksvragen zullen in het schooljaar 2019-2020 centraal
staan:
* Hoe kunnen we onderzoekend en ontdekkend leren integreren in ons aanbod, zodat kinderen deze
vaardigheid in kunnen zetten in de ‘onbekende’ toekomst, waarin kennis en samenwerken een grote
rol gaan spelen.
* Hoe helpen we kinderen te leren reflecteren, zodat ze een lerende houding ontwikkelen? (1)

* Hoe stimuleren we dat kinderen zelfverantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun gedrag en
leerresultaten, zodat zij zichzelf bij kunnen sturen indien dat nodig is? (3)
De twee onderzoeksvragen die wij vanaf 2020 zullen gaan verkennen zijn:
* Hoe leren we kinderen hun eigen leven vorm te geven en eigen keuzes te (durven) maken, zodat zij
met zelfvertrouwen hun schoolcarrière kunnen sturen en later als volwassenen de keuzes kunnen
maken die bij hen passen?
* Hoe leren we kinderen dat inspiratie, creativiteit en experimenteren een belangrijke basis is, zodat
zij blijven ontwikkelen?
Om te meten hoe het nu staat met de onderzoekende houding en de ontwikkelcultuur van onze
school, gebruiken we het instrument Scan Onderzoekscultuur in de school en de interventiekaarten.
Deze documenten zijn geschreven door onderwijsonderzoekers Anje Ros en Linda van den Bergh.
(Anje Ros is lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Dr. Linda Keuvelaar –
van den Bergh is hogeschoolhoofddocent en onderzoeker bij Fontys OSO)

6.4 Overzicht meerjarenplan
Sociale vaardigheid
(Zien,KIjk)
Hoogbegaafdheid

Directe instructie
Thematisch werken

WT&E geintegreerd in
onderwijs
Taalverbetertraject
Rekenverbetertraject
Onderzoek en
onderzoekssvragen
Engels

Personeelsbeleid
MT versterken
Kwaliteitsmanagement
(planmatig werken,

2019-2020
X
X

Scholing team
Focus instructie

2020-2021
X
X

2021-2022

X

Scholing team
Signalering
Orientatie buiten groep
Compacten en verrijken

Signalering
Programma compacten
en verrijken verder
uitwerken

X

X

X

Scholing differentatie
Welke modellen zijn er en
welke past het best?

Implementatie geven van
instructie volgens
gekozen model

X

X

X

Uitwerking thema’s jaar
2

Evalueren eerste
cyclus evt
bijsturen/aanscherpen

X

X
Werken vanuit een
onderzoeksvraag/
probleemstelling

x
X
x

X
X
X
X

X
X

X

We compacten
volgens 1e lijn op taal
en rekenen. Hebben
een duidelijk
verrijkingsprogramm
a

X
Evalueren

Overgang van methodisch
naar thematisch
Uitwerking thema’s jaar 1

Lessen plannen adhv
aanbodsdoelen
Vaardigheden staan
centraal

2022-2023

X

X
X

X
X

Hoe werken we?
Evaluatie huidige
methode? Wat gaat
goed? Wat kan beter?
Wat moet beter?

Afhankelijk van
uitkomst evaluatie

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Synaxion, Cube,
Onderwijsportfolio
IMC integreren(21ste
eeuwse vaardigheden,
cultuur, actief burgerschap)
PR
Kindcentrumontwikkeling

X

X

Start
Hoe geven we het vorm
Evaluatie aan eind jaar

2e jaar.

Jonge Kindvisie
Ontdekkend en ontwerpen
leren
Focus op
Sterke focus op
Zeer sterk de focus op

6.4 Ambities 2019-2023

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

7. Formulier instemming & vaststelling
Formulier instemming en vaststelling
Formulier ‘’Instemming met schoolplan’’
Brin: 18PN
School: KC de Springplank
Adres: Hambakendreef 2a
Postcode:523
Plaats: ’s-Hertogenbosch

Formulier "Vaststelling van schoolplan"
Brin: 18PN
School: KC de Springplank
Adres: Hambakendreef 2a
Postcode:52
Plaats: ’s-Hertogenbosch

Verklaring: Hierbij verklaart
de Medezeggensschapsraad van bovengenoemde
school in te stemmen met het van 2019-2023
geldende schoolplan van deze school.
Namens de MR,
naam
functie
plaats
datum

Verklaring: Het bevoegd gezag van
bovengenoemde school heeft het van 2019 tot
2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Handtekening:

Handtekening:

Namens het bevoegd gezag,
naam
functie
plaats
datum

Bijlagen
Bijlage 1 Werkwijzer Q-team

Werkwijzer Q-team i.c.m. lees- en spellingoverzicht op Kc de Springplank

Op Kc de Springplank werken we binnen een cyclus handelingsgericht werken (HGW) met Qteams. De afkorting Q-team staat voor Quality team. Hoe wij werken met de Q-teams wordt in deze
werkwijzer uitgelegd, zodat iedereen die werkzaam is op Kc de Springplank een Q-team kan
voorbereiding, begeleiden, voorzitten of notuleren.
Waarnemen (voorbereidingsfase + start nieuwe HGW-cyclus)
Leerkrachten vullen per periode het lees- en spellingoverzicht in. Het schooljaar bestaat uit vijf
periodes. In elke periode wordt gekeken naar de vakgebieden binnen lezen en het vakgebied
spelling. In periode 3 en periode 5 wordt ook gekeken naar de behaalde resultaten op de toetsen van
Cito. Voor groep 8 is dit in periode 2.
Per periode maakt de groepsleerkracht een nieuw lees- en spellingoverzicht aan. De lees- en
spellingoverzichten zijn te vinden in de map Leerkrachten à leerlingenzorg à Q-team.
De lees- en spellingoverzichten zijn werkdocumenten gedurende één periode. De overzichten
worden tijdens een Q-team aan het eind van de periode met elkaar besproken. Eén week voor het Qteam worden de lees- en spellingsoverzichten gemaild naar de diegene die het Q-team voorbereid.
Per Q-team wordt iemand aangesteld om de agenda te maken en het Q-team voor te bereiden. Deze
wordt één week voor het Q-team opgesteld en gemaild. Ook wordt er per Q-team iemand aangesteld
om te notuleren. Notuleren gebeurt in de agenda.
Begrijpen
Vijf keer per jaar vindt er een Q-team plaats. Deze momenten zijn opgenomen in de jaarkalender.
Collega’s nemen voorbereid deel aan het Q-team, zodat tijdens het Q-team een verdiepingsslag
gemaakt kan worden en waarnemingen niet meer besproken hoeven te worden.
Elk Q-team gaat over een periode waarin waarnemingen vanuit methodetoetsen en observaties
worden weergegeven. Het derde Q-team gaat ook over de opbrengsten op de toetsen van Cito. Het
vijfde Q-team, aan het eind van het jaar, dient ook als overdracht op cognitief gebied.
Tijdens een Q-team wordt er gekeken op groepsniveau, daarna wordt er ingezoomd op kindniveau.
Plannen
De waarnemingen op groepsniveau tijdens het Q-team worden door de notulist genoteerd in de
agenda. De waarnemingen op kindniveau vormen de basis voor het RT-rooster. Aan het eind van het
Q-team is er een werkmoment om het RT-rooster voor de komende periode op te stellen.
Realiseren en evalueren (afronding HGW-cyclus)
Na het voeren van een Q-team start een nieuwe periode in de groep. De leerkracht gaat aan de slag
met de actiepunten en het nieuwe RT-rooster op kindniveau. Ook wordt er gestart met een nieuwe
lees- en spellingoverzicht voor de komende periode.
Checklist Q-team
Voor het Q-team
o Lees- en spellingoverzichten zijn gemaakt inclusief evaluatie;

De voorzitter van het Q-team heeft de agenda opgesteld, lees- en spellingsoverzichten
verzameld en deze aan collega’s gemaild;
o Collega’s bereiden zich voor op het Q-team door onder aan het lees- en
spellingsoverzicht het voorbereidingsformat in te vullen;
o Er is iemand aangesteld om te notuleren;
o

Na het Q-team:
o Plan van aanpak voor je eigen groep maken (onderaan het lees- en spellingsoverzicht);
o RT-rooster maken;
o Er wordt een evaluatiedatum vastgesteld;
o Collega aanstellen die de voorbereiding en voorzitten van het volgende Q-team op zich
neemt.

