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1. Het kindcentrum en haar omgeving  
 

1.1 Woonwijk de Groote Wielen 
In het oostelijk deel van ’s-Hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. 
In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan zijn zo’n 3.050 woningen gereed, de wijk is dus nog in 
ontwikkeling. Het inwoneraantal ligt begin 2018 op bijna 8.250 personen. Er wonen relatief veel 0 t/m 19-
jarigen (36%) en weinig 65-plussers (4%). In (de omgeving van) de Groote Wielen zijn veel sportvoorzieningen, 
zoals voor voetbal, honkbal, watersport en tennis. 
De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving van de school (Broekland en Watertuinen) een 
aanzienlijk deel komt uit de Hoven/Lanen en een enkeling woont op een grotere afstand dan 2 kilometer van 
het kindcentrum.  
De afgelopen 5 jaar is het leerlingenaantal redelijk stabiel geweest (tussen 380 en 400 leerlingen). Naast KC de 
Groote Wielen zijn er nog 5 andere kindcentra in de wijk, waarvan kindcentrum de Lanen tot de wijk Groote 
Wielen Noord behoort en kindcentrum de Hobbit tot de Overlaet. Volgens de ‘prognose basisgeneratie 
basisonderwijs 2019-2038’ is het aantal te verwachten kinderen/leerlingen in de wijk: 
 

 
Leerlingprognose Groote Wielen Zuid, gemeente ’s-Hertogenbosch 

De verwachting is dat het leerlingenaantal van kindcentrum de Groote Wielen de komende jaren zal dalen 
richting 300 leerlingen. 
Het aantal leerlingen dat extra zorg vraagt groeit. Dat is mede een reden om het aantal onderwijs-
ondersteuners uit te bereiden, in plaats van het verkleinen van de groepsgrootte met 2 leerlingen. Voor 
schooljaar 2019-2020: 
 

Leerlingen met LGF 15 3,4 % 

Leerlingen met diagnose 35 9,1 % 

Leerlingen met leerproblemen 51 13,3 % 

Leerlingen met IQ lager dan 85 14 3,6 % 

Leerlingen met IQ hoger dan 110 28 7,3 % 

Zorgleerlingen 

 
 

1.2 Kindcentrumpopulatie 
De Kindcentrumpopulatie komt dus hoofdzakelijk uit de Groote Wielen. In de Groote Wielen (zuid) staan met 
betrekking tot de thema’s ‘woonomgeving’, ’zorg’ en ‘actief zijn’, scoort de Groote Wielen ten opzichte van de 
andere wijken, in 2018 bovengemiddeld. Op de thema’s ‘bewoners’, ‘leren’ en ‘samenleven’ scoort de wijk 
ten opzichte van de andere wijken gemiddeld. De Groote Wielen beweegt zich dus op de grens van 
‘gemiddeld’ naar ‘bovengemiddeld’. Meest positieve uitkomst is het aspect sport. Er zijn veel sportclubs in de 
wijk en de meeste kinderen zijn lid van en sportclub. Het hebben van een sociaal netwerk en de aanwezigheid 
van voorzieningen in de wijk zijn ongunstiger dan gemiddeld in ’s-Hertogenbosch. 
Kinderen in de Groote Wielen groeien op onder financieel gunstige omstandigheden. Slechts 4% van de 
gezinnen met kinderen in basisschoolleeftijd moet rondkomen van een laag inkomen (10% in ’s-
Hertogenbosch).  
Met regelmaat maken wij (medewerkers KCDGW) ons zorgen over problematiek rondom de geestelijke 
gezondheid van kinderen. Ook horen wij van de verschillende hulpverleners (sociaalverpleegkundige, 



 

                 
 

 

 

schoolmaatschappelijkwerk, schoolarts. Meijerij etc.)  dat de zorg rondom psychische gezondheid hoog is in 
de wijk. Toch laat de wijkmonitor (ingevuld door bewoners) een heel ander beeld zien: 

 
 
 
 



 

                 
 

 

 

 

1.3 Kindcentrum de Groote Wielen 
Kindcentrum De Groote Wielen staat in de mooie gelijknamige (nieuwbouw)wijk in Rosmalen waar wonen, 
onderwijs en ontspanning harmonieus zijn samen gebracht. Ons kindcentrum startte in eerste instantie in een 
noodlocatie aan de rand van de wijk (Laaghemaal) met 18 leerlingen. Sinds 2009 zijn wij gehuisvest in de 
multifunctionele accommodatie Windkracht 5, een gebouw aan De Groote Wielenplas. Momenteel hebben 
we 384 leerlingen in het onderwijs en 72 kindplaatsen op de dag opvang en 128 op de BSO 
Onder het motto ‘Onderzoek alles en behoud het goede’ zijn wij in 2004 begonnen met het opzetten van de 
opvang en het onderwijs op De Groote Wielen.  Kinderopvang, peuterarrangement, basisonderwijs, voor- en 
naschoolse opvang: alles is onder één dak te vinden. Bij Kindcentrum De Groote Wielen werken onderwijs en 
kinderopvang nauw samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Zo krijgen zij een 
sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie. Voor peuters is de stap 
naar de kleutergroep minder groot doordat ze in hun vertrouwde gebouw blijven. Hierdoor voelen kinderen 
zich prettig en kunnen ze zich goed ontwikkelen. Ieder op zijn eigen niveau. 
 
Het team bestaat uit 27 leerkrachten (waaronder een team van 4 specialisten en een team van 4 
onderwijsinnovatoren/ontwikkelaars), 14 pedagogisch medewerkers waarvan (5 medewerkers ook 
onderwijsondersteuner zijn) 1 onderwijsassistent, 1 administratieve kracht, 1 gastvrouw, 1 manager opvang, 1 
manager onderwijs en 1 directeur. 
 

1.4 Ons Kind Bureau en ATO-scholenkring 
In Kindcentrum De Groote Wielen verzorgt Ons Kindbureau de dag- en buitenschoolse opvang en 
peuterarrangementen voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Ons Kindbureau heeft meerdere locaties waarbij 
nauwe samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs altijd centraal staat. Ons Kindbureau gaat daarom 
veel verder dan enkel het aanbieden van dagopvang, peuterarrangementen en buitenschoolse opvang (BSO). 
Het gaat er echt om dat zowel opvang als onderwijs vanuit dezelfde heldere missie, visie en kernwaarden 
werken. 
 
Kindcentrum De Groote Wielen valt onder het schoolbestuur van de Stichting Algemeen Toegankelijk 
Onderwijs; ATO-Scholenkring. ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand 
van huis. Kenmerkend voor ATO-scholen is: 
• Ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing. 
• In het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. 
• De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect en openheid. 
• De school biedt een fysieke en sociaal veilige omgeving. 
ATO-Scholenkring blijft continu ontwikkelen om het onderwijs aan kinderen te verbeteren.  
 
Kindcentrum De Groote Wielen geeft op een eigen wijze invulling aan de uitgangspunten van ATO-scholenkring 
en aan de uitgangspunten van Ons Kind Bureau. Facilitair gezien is de kinderdagopvang verbonden aan Ons Kind 
Bureau. Pedagogisch gezien worden opvang en onderwijs bepaald door het MT, het team en de ouders 
(medezeggenschapsraad). 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

                 
 

 

 

2. Uitgangspunten schoolbestuur  
 
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 2019-2023: Vol vertrouwen vooruit 
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. Alles staat met 
elkaar in verbinding. 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 
bovenbouw. Ook evalueren we jaarlijks de bevindingen van leerlingen in 
groep 8 door middel van een exit-vragenlijst. Het 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.  
 
 
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 zorgt voor goed werkgeverschap. Het College van 
Bestuur zorgt ook voor de bedrijfsvoering (waaronder financieel-, personeels-, en huisvestingsbeleid) en het 

* Kwaliteitskaart ATO: cyclisch staat 
ons kwaliteitsbeleid hierin 
beschreven 



 

                 
 

 

 

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 ernaar gestreefd wordt het percentage vrouwen in de 
schoolleiding groter of gelijk te laten zijn aan het 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. 
 
  

https://www.ato-scholenkring.nl/partners


 

                 
 

 

 

3. Ons Kindcentrum 
 

3.1 Onze missie en visie 

 

Één missie 

We hebben binnen KC de Groote Wielen één missie: ‘Niemand is zoals jij! Met ieders kwaliteit, werken aan de 
toekomst.’ Kinderen worden geboren met eigen kwaliteiten en interesses. In ons aanbod zorgen we ervoor 
dat kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Plezier, motivatie en nieuwsgierigheid zijn 
hierbij de sleutelwoorden. Kinderen zijn onderzoekers; zij zijn door en door leergierig en nieuwsgierig. Onze 
professionals staan hiervoor open. Ze blijven in beweging en geven ruimte voor spel, experiment en 
onderzoek. Zij begeleiden kinderen in hun groei tot een creatief en zelfverantwoordelijk individu dat respect 
en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt, zowel voor zichzelf als voor zijn of haar omgeving. Wij vinden het 
ook belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en handelen, zodat zij hun 

eigen keuzes kunnen maken en initiatief nemen. En dat zij zich daarbij bewust zijn en blijven van hun 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander. Aan het einde van de schooltijd verlaten kinderen ons 
kindcentrum met een stevige basis aan kennis en vaardigheden, een nieuwsgierige en 

onderzoekende houding en een behoefte aan blijvende ontwikkeling. 

 

Één visie 

 

Eigenaarschap & Betrokkenheid 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen en zich eigenaar voelen van hun eigen 
leerproces. Zo laten we kinderen nadenken over hun eigen ontwikkeling. Ook een stukje zelfsturing komt 

hierbij kijken. Hierdoor voelt het kind zich ook meer betrokken bij het leren. 

 

Veiligheid & Vertrouwen 

Wij vinden het belangrijk dat ons kindcentrum een plek is waar kinderen zich vrij voelen en kunnen groeien. 
Een plek waar ze zich ontwikkelen, waar ze ontspannen, waar ze nieuwe vrienden maken en waar ze hun 
kwaliteiten ontdekken. We hechten daarom veel waarde aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen, aan 
respect en openheid. Wij werken vanuit de principes van SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). Dit 
is een pedagogische aanpak, gericht op het creëren van een veilige en positieve omgeving die het leren 
bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 

 



 

                 
 

 

 

Levensvaardigheden 

In ons kindcentrum lopen levensvaardigheden als een rode draad door ons aanbod. We zien deze 
levensvaardigheden als vaardigheden die een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een positief 
en zelfbewust persoon. We onderscheiden hierin vier levensvaardigheden. Deze gaan over zowel cognitieve 
als sociaal-emotionele vaardigheden: 

 

 

 
3.2 Professionele leergemeenschap    

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een doorgaande ontwikkeling kan doorlopen en zich thuis voelt bij 
ons. Daarom zijn opvang en onderwijs ondergebracht onder één dak, werken de medewerkers van opvang en 
onderwijs nauw met elkaar samen en is er binnen het kindcentrum sprake van één pedagogisch klimaat. 
Hierdoor verloopt voor ieder kind de overgang van opvang naar onderwijs vloeiend, gaat de overgang naar de 
BSO vanzelf en kunnen ouders ook makkelijk kennismaken met de 
basisschool als hun kind nog op de opvang zit. De missie en visie van Kindcentrum De Groote Wielen zijn 
richtinggevend voor de manier waarop professionals omgaan met kinderen en ouders. 
 
Onze professional: 
• helpt het kind zichzelf te ontplooien. 
• toont belangstelling voor elk kind en geeft hen de steun waar zij die nodig hebben. 
• erkent en waardeert alle kinderen als individuen met hun eigen ideeën en perspectieven. 
• praat vooral mét kinderen. 
• is professioneel, betrokken en geeft het goede voorbeeld. 
• ziet ouders als partners.  
 
Onderzoeksmatig leren 



 

                 
 

 

 

We hebben in het koersplan van Ato-scholenkring 4 thema's beschreven: 
- 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  

 
De thema’s die we gekozen hebben, vragen om een onderzoeksmatige aanpak, zodat we beschikbare kennis 
toe kunnen passen. We streven naar het leveren van een bijdrage aan onderzoek dat een verbinding legt 
tussen theorie en praktijk.  Voor elk thema hebben we onderzoeksvragen geformuleerd. Alle ATO-scholen 
gaan aan de slag met de onderzoeksvragen en we stimuleren waar mogelijk om dit in gezamenlijkheid op te 
pakken. Deze werkwijze draagt bij aan het bereiken van de missie van ATO-Scholenkring. Onderzoek is 
geschikt als je iets te weten wilt komen, maar ook als je verandering op gang wilt brengen. Het werken met 
onderzoeksvragen heeft als doel om kritisch naar je eigen werk te kijken en dit waar nodig aan te passen. We 
willen hierdoor van en met elkaar leren.  
 
De 4 thema’s van ATO sluiten naadloos aan op de vier thema’s die in de visie van KC De Groote Wielen 
centraal staan. Aan de hand van de thema’s zijn op KC De Groote Wielen de volgende vier expertisecirkels 
geformeerd: 

 
 
De komende vier jaar gaan de expertisecirkels met de volgende vier van de onderzoeksvragen die voortkomen 
uit het Koersplan van ATO aan de slag: 

➢ Hoe kunnen we de ontwikkelingen van de maatschappij onderdeel van ons lesaanbod zodat het leren 

betekenisvoller wordt? 

➢ 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 kunnen we een omgeving creëren, die maakt dat kinderen zichzelf durven te laten zien en tevens 
– met een open en respectvolle houding – de ander willen leren kennen? 

➢ Hoe stimuleren we dat kinderen zelfverantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun gedrag en 
leerresultaten, zodat zij zichzelf bij kunnen sturen indien dat nodig is? 

 
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 

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2017/01/180226-ScanOnderzoekscultuur_POVO_Webversie_LR-1.pdf


 

                 
 

 

 

Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Dr. Linda Keuvelaar – van den Bergh is 
hogeschoolhoofddocent en onderzoeker bij Fontys OSO)  
 
 
3.3 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 die als opdracht heeft aan te 
geven hoe ‘kwaliteitsmanagement’ en ‘onderwijskwaliteit’ het beste georganiseerd, geborgd en bewaakt 
kunnen worden binnen de stichting. De projectgroep bestaat uit een vijftal directeuren waaronder een 
projectleider. Vanuit ‘’onderwijskwaliteit’’ hopen wij als school te profiteren van de expertise die we hebben 
binnen onze scholen. Daarnaast maken we gebruik 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 

https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/pdf/arrangement.pdf?pdfId=R9005143872
https://www.onderwijsmens.nl/onderwijskwaliteit/


 

                 
 

 

 

financieel beheer. We hebben twee gebieden toegevoegd, om visie- en context-gestuurd te verantwoorden: 
visie en koers, school in beeld.  

 
Synaxion is onze monitor voor zowel overkoepelende als schoolspecifieke data voor Onderwijs, HRM en 
Financiën. Deze managementinformatie levert uitgebreide rapportages en analyses en toont de gegevens die 
ons inzicht en overzicht geven. 
We hebben dit systeem aangevuld met onze eigen KPI’s (kritische prestatie indicatoren) 
 
 
3.4     Meebeslissen over taakbeleid, Werkdrukregeling en werkverdelingsplan 

 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is 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 
binnen het kindcentrum geregeld worden.  
Het nieuwe Hoofdstuk 2 uit de CAO PO dat per 1 augustus 2019 geldt, geeft samen met de infographic 
’Werkverdeling’ aan hoe het werkverdelingsplan tot stand komt.  Om taken, werktijden, 
professionalisering en duurzame inzetbaarheid goed vast te kunnen legge n gebruikt ons kindcentrum 
voor de medewerkers-onderwijs het instrument ’Taakbeleid.nl’ van Cupella. Leerkrachten en 
onderwijs ondersteuners geven aan bij welke taken hun voorkeur ligt. De manager onderwijs maakt 
het taakbeleid kloppend en legt het plan ter instemming voor aan de PMR.  

 

https://synaxion.com/primair-onderwijs/
https://www.cupella.nl/taakbeleid/functies
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/financien-werkgeverszaken/model-extra-middelen-aanpak-werkdruk-2018
https://www.poraad.nl/trefwoorden/werkverdelingsplan
https://www.poraad.nl/file/11708/download?token=rxgneYnn


 

                 
 

 

 

 

 

 

  



 

                 
 

 

 



 

                 
 

 

 

4. Wettelijke opdrachten 
De overheid stelt een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs 
binnen het kindcentrum. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van het 
onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe het onderwijs binnen het kindcentrum hieraan voldoet. 
 
4.1     Aanbod 
  
4.1.1 Inspectiekader en onderwijsportfolio OP1 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving, 

• Gebaseerd op de kerndoelen inclusief de referentieniveaus taal en rekenen. 
• Gericht op actief burgerschap, sociaal integratie en 'wereldwijs' worden. 
• Het aanbod sluit aan op het niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen bij binnenkomst. 
• De leraren verdelen de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. 
• De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan. 

 

4.1.2 Aanbod KC DGW 
 
Levensvaardigheden 
Het trainen en versterken van levensvaardigheden staat centraal in ons pedagogisch-didactisch concept. We 
onderscheiden hierin vier levensvaardigheden. Deze gaan over zowel cognitieve als sociaal-emotionele 
vaardigheden. 
 

• Kennisbasis en vaardigheden 

Natuurlijk begint alle ontwikkeling bij de basis; elk kind heeft goede taal- en rekenvaardigheden nodig. Ook 
andere vaardigheden zoals creatieve vaardigheden en onderzoeksvaardigheden vinden we belangrijk. Met 
een steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving moeten kinderen ook wegwijs (gemaakt) 
worden in de digitale wereld. 
 

•  Omgaan met jezelf en met elkaar, de sociaal-emotionele ontwikkeling 

Onze taak gaat verder dan alleen deze kennis en basisvaardigheden meegeven. We besteden daarom ook veel 
aandacht aan vaardigheden als samenwerken en communiceren en aan het geven en ontvangen van 
erkenning en waardering. Ook jezelf leren kennen, openheid en respect hebben voor de ander en je omgeving 
vinden we belangrijk. We leren kinderen zich in te kunnen leven in de ander en we leren hen elkaars 
verschillen te accepteren. Dit alles doen we door een rijke leeromgeving te creëren waarin het samen leren, 
werken en spelen geoefend wordt. Op Kindcentrum De Groote Wielen werken we vanuit de principes van 
SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). We creëren een positief en veilig schoolklimaat waar we 
ouders en kinderen nauw bij betrekken en waarbinnen pestgedrag weinig kans krijgt. Met opgestelde 
gedragsverwachtingen maken we concreet welk gedrag we van kinderen verwachten. Daardoor kunnen we 
hen belonen wanneer ze zich aan deze verwachtingen houden en hen erop aanspreken wanneer dit niet lukt. 
 

•  Zelfsturing 

Zelfsturing is de derde van de vier levensvaardigheden waar we kinderen in laten groeien. Hiertoe behoort 
bijvoorbeeld het verantwoording nemen voor eigen keuzes, maar ook het kunnen plannen, organiseren, 
monitoren en evalueren. Dit doen we bijvoorbeeld door kinderen te laten nadenken over hun taakaanpak, 
maar ook door te leren doelgericht te werken, waarbij we meer en meer het kind zelf zijn persoonlijke doelen 
laten stellen. Ook het betrekken van het kind bij de oudergesprekken in de ouder-kind-gesprekken is een 
manier waarop we zelfsturing bevorderen. 



 

                 
 

 

 

 

• Onderzoekend leren 

Omdat de wereld steeds complexer wordt leren we kinderen inzicht te ontwikkelen, maar leren we hen ook 
om out of the box te denken, kritisch te zijn en creatieve oplossingen te bedenken. Door ons onderwijs aan te 
laten sluiten bij actuele thema’s leert het kind meer en meer deze complexe wereld kennen. We stimuleren 
daarin een onderzoekende houding en dagen het kind uit om tot nieuwe inzichten te komen. 
 

 
Werken met actuele thema’s 
Omdat kinderen van nature nieuwsgierig zijn, stimuleren we een onderzoekende houding. In een deel van ons 
onderwijs (het domein oriëntatie op jezelf en de wereld en expressie) geven wij daar vorm aan vanuit thema’s 
die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Onderzoeken, samenwerken en interactie staan hierbij 
centraal. Voorbeelden van thema’s zijn: de supermarkt, de ruimte, de Middeleeuwen, verkeer, groeien en 
bloeien, enzovoort. In de thema’s werken we vanuit de echte wereld om de kinderen te 
kunnen voorbereiden op de toekomst. In de onderbouw is dit terug te zien in de spelactiviteiten. 
Er komt in de klas bijvoorbeeld een ziekenhuis, een bouwmarkt of een restaurant. In de bovenbouw 
onderzoeken we die echte wereld, door gerichte onderzoeksvragen op te stellen en onderzoek uit te voeren. 
Daarbij nodigen we ook we gasten (ook ouders) uit die ons meer kunnen vertellen over de 
wereld of gaan wij naar experts toe. Door te werken met thema’s sluiten we aan bij de actualiteit en leren 
de kinderen bepaalde vaardigheden, denk hierbij aan samenwerken, vragen durven stellen, complexe 
problemen op te lossen maar ook presenteren, samenvatten, omgaan met informatiebronnen, 
onderzoeksplannen maken en uitvoeren. 
 
 
Passend aanbod 
Kindcentrum De Groote Wielen staat open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking of extra 
zorgbehoeften. Voorwaarde is natuurlijk wel dat we de mogelijkheden en deskundigheid hebben om het kind 
optimaal te begeleiden. Samen met ouders onderzoeken we wat het beste is voor het kind. Soms is het nodig 
om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor het kind. Ons 



 

                 
 

 

 

kindcentrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband: SWV De Meierij. Dit is het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Hierin 
werken scholen samen om ervoor te zorgen dat ieder kind de beste plek krijgt. Dit samenwerkingsverband 
betaalt de kosten voor de extra zorg. Streven is dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs en 
passende begeleiding krijgt. 
 
 
4.1.3 Eigen ambitie 

• Betekenisvol aanbod gericht op het leren van kennis en vaardigheden. 

• Onderzoekend leren integreren in ons aanbod. 

• Een veilige omgeving creëren waarin kinderen zichzelf durven laten zien en de ander willen leren 

kennen. 

• Kinderen nemen zelfverantwoordelijkheid voor gedrag en leren. 

 

 
 
4.2 Zicht op ontwikkeling  

 

4.2.1 Inspectiekader en onderwijsportfolio OP2 

Het kindcentrum volgt de ontwikkeling van de kinderen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen.  

• Vanaf de vierde verjaardag wordt met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch 
informatie verzameld over de kennis en vaardigheden van de leerling  

• Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde wordt er gewerkt met betrouwbare en valide 
toetsen met indicatie van de bereikte referentieniveaus (Cito). 

• Leerkrachten vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling en stemmen het onderwijs 
af op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. 

• Onderwijsprofessionals bespreken met de specialisten drie keer per schooljaar alle leerlingen. Dan 
wordt de balans opgemaakt of alle leerlingen voldoende kunnen profiteren van het aanbod. Bij 
stagnatie van de ontwikkeling worden eventuele verklaringen besproken evenals analyses en 
vervolgacties. 

 

4.2.2 Zicht op ontwikkeling op KC DGW 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een doorgaande ontwikkeling kan doorlopen en zich thuis voelt bij 
ons. Daarom zijn opvang en onderwijs ondergebracht onder één dak, werken de medewerkers van opvang en 
onderwijs nauw met elkaar samen en is er binnen het kindcentrum sprake van één pedagogisch klimaat. 
Hierdoor verloopt voor ieder kind de overgang van opvang naar onderwijs vloeiend, gaat de overgang naar de 
BSO vanzelf en kunnen ouders ook makkelijk kennismaken met de basisschool als hun kind nog op de opvang 
zit. 

 
Niemand is zoals jij 



 

                 
 

 

 

Niet ieder kind is gelijk. Kinderen verschillen immers van elkaar: in aanleg, in tempo, in emoties en in 
ontwikkeling. Bij Kindcentrum De Groote Wielen houden we juist rekening met deze verschillen. Omgaan met 
verschillen betekent dat er meer aandacht is voor wat het kind nodig heeft. Dit krijgt vorm in het werken met 
verschillende niveaus. We kijken naar de behoeften van ieder kind en passen ons aanbod daar waar mogelijk 
op aan. We begeleiden kinderen ook in hun eigen ontwikkeling. We dagen ze uit om elke keer een stap verder 
te komen. Een stap verder dan waar ze nu staan. Ieder kind in zijn of haar eigen tempo. We stimuleren de 
kinderen om vanuit een onderzoekende houding antwoorden te vinden, ook als het gaat om moeilijke en 
soms uitdagende vraagstukken. Zo werken we gericht aan de ontwikkeling van ieder kind. 
 
Zorg in kaart voor de groep 

Elke onderwijsprofessional werkt op ons kindcentrum volgens een groepsplan. Hierin worden de doelen 
gesteld waaraan gewerkt gaat worden. Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats in carrousel-
vorm. De onderwijsprofessional wordt daarbij ondersteund door specialisten. Samen kijken zij naar de 
vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen in de groep. Binnen ons kindcentrum werken we met vier 
specialisten; een specialist voor taal, rekenen, gedrag en begaafdheid. De onderwijsprofessional kan, in de 
loop van het schooljaar, ook individuele kinderen met een specialist bespreken. Soms heeft een kind, ter 
aanvulling op het groepsplan, extra ondersteuning nodig en is een plan op maat gewenst. In overleg met de 
betreffende specialist wordt dan een individueel handelingsplan opgesteld. Deze plannen zijn kortdurend van 
aard en worden, indien nodig, omgezet in onderwijsbehoeften voor de lange termijn. 
 
 
4.2.3 Eigen ambitie 

• Systematisch volgen van (jonge) kinderen op meerdere gebieden. 

• Kinderen inzicht geven in hun ontwikkeling. 

 
 
4.3Didactisch handelen  
 
4.3.1 Inspectiekader en onderwijsportfolio OP3 
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. 
Leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben. 

• Sluiten aan bij het beoogde eindniveau van leerlingen. 

• Bouwen aangeboden leerstof logisch op binnen een reeks van lessen alsook binnen één les. 

• Creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn, met geschikte opdrachten en 
heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich eigen kan maken. 

• De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de 
behoeften van groepen en individuele leerlingen. 

• De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van 
leerlingen. 

 

 

4.3.2 Didactisch handelen KC DGW 

 



 

                 
 

 

 

Effectief leren 
Onze leerlingen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het lange 
termijngeheugen terecht komen. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis.  
Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. Hoe leren werkt, hoe onze 
hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve 
psychologie zegt. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes. Voorbeelden hiervan zijn: hoge 
verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen en het voortdurend feedback geven. Onze visie op 
leren en wat de wetenschap zegt over effectieve organisatie van leren, is daarin leidend.  

 
Een onderwijsdag 
Alle kinderen komen tussen 8.15 en 8.30 uur naar de eigen groepen waar ze persoonlijk worden begroet door 
de leerkracht. We stimuleren kinderen om zelf naar de groepen te komen. Om 8.30 uur starten de kleuters 
met een werkje en vanaf groep 3 wordt de dag gestart met lezen. Na deze inloop komen alle kinderen in de 
kring en nemen ze samen met de leerkracht de dag door en bespreken ze belangrijke actualiteiten. Daarna 
starten de werktijden die zijn opgebouwd uit instructies en verwerkingsactiviteiten. De leerkracht geeft 
gepaste instructies en begeleidt kinderen tijdens de verwerking. De verwerking vindt zelfstandig of samen 
plaats. We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van kinderen te stimuleren. Vanaf groep 3 werken 
kinderen met een blokje. Hiermee kunnen ze aangeven of ze hulp nodig hebben en of ze wel of niet gestoord 
willen worden tijdens het werken. Zo kunnen kinderen om hulp vragen en tegelijkertijd toch doorwerken. De 
leerkracht werkt met een stoplicht om aan te geven of leerlingen zelfstandig moeten werken, zachtjes in hun 
groepje mogen overleggen of samen mogen werken. Tussen de werktijden hebben kinderen pauzes. Ze gaan 
halverwege de ochtend naar buiten en eten een tussendoortje. In de middagpauze eten ze met hun 
klasgenootjes en de leerkracht in de klas en gaan daarna naar buiten. Na de middagpauze bestaan de 
werktijden voornamelijk uit thematische activiteiten. Aan de hand van actuele thema’s doen kinderen 
onderzoek of uiten ze zich creatief. De wereldoriënterende en creatieve vakken worden geïntegreerd 
aangeboden, waarbij er in het aanbod een balans is tussen aanbod van de leerkrachten en de vraag van de 
kinderen. Elke dag besteden we expliciet aandacht aan sociale vaardigheden. Om 13.45 uur wordt de dag in 
de kring geëvalueerd en afgesloten. De leerkracht loopt samen met de kinderen naar het schoolplein of de 
kinderen gaan naar de BSO. 
In de volgende paragrafen wordt er dieper ingegaan op de inhoud van ons onderwijsaanbod. 
 
Directe instructie 
Alle leerkrachten gebruiken het directe instructiemodel bij het aanleren van kennis en vaardigheden. We 
bieden een uitdagend en kennisrijk curriculum waarin hoge verwachtingen zijn voor alle leerlingen. De leraar 
kiest na de eerste (groeps-)instructie voor bepaalde leerlingen voor differentiatie in (leer)tijd, verwerking en 
ondersteuning. De inzet van technologie wordt gebruikt als middel om effectief te leren. 



 

                 
 

 

 

 

 
 
Onderzoekend leren 
Het is van essentieel belang om binnen een betekenisvolle en levensechte omgeving aandacht te besteden 
aan houding, vaardigheden, denkwijzen en basale kennis. Binnen de digitale en tastbare leeromgevingen van 
‘Leskracht’ leren kinderen in een coöperatieve setting door leerkracht geleide instructies, uitdagende 
werkvormen, zelf gestelde (onderzoeks)vragen, ontwerpend leren en eigen ervaringen. Deze onderwijsvisie is 
binnen Leskracht vertaald in een projectmatige aanpak die aansluit op de ontwikkeling van een grote 
diversiteit aan leerlingen. Omdat er niet één universele beste werkwijze is voor alle kinderen uit de klas, zijn 
de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en 
leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools. Eigenaarschap en zelf keuzes maken hebben een positieve 
impact op de motivatie en stimuleert talentontwikkeling. 

Naast het integreren van vakken halen we ok het aangeboden onderwijs van buiten de schoolmuren binnen. 
Dit doen wij door op basis van aanbodsdoelen het externe aanbod in ons lesprogramma te integreren. Door 
vak-integratie en door integratie van het onderwijsaanbod ‘van buiten’ in te passen in onze projectmatige 
aanpak, maken we op efficiënte wijze gebruik van de leertijd. 
 

4.3.3 Eigen ambitie 

• De leerkracht in de rol van didacticus versterken (effectief inzetten van het directe instructiemodel). 

• Effectieve feedback geven. 

• Efficiënte benutting van de onderwijstijd. 
 

L\ 

4.4 (Extra) ondersteuning  

 

4.4.1. Inspectiekader en onderwijsportfolio OP4 

Leerlingen die het nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. 

• Structureel een passend onderwijsaanbod op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, met 
ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. 



 

                 
 

 

 

• Gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. 

• Met periodieke evaluatie op het gewenste effect en bijstellen interventies. 

• De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning 
verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 
samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. 

• Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het 
ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 

 

 

4.4.2. (Extra) ondersteuning op KC DGW 

De meeste kinderen ontwikkelen zich prima met de opvoeding thuis en het rijke aanbod in het Kindcentrum. 
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: 

 

1. Leerlingbegeleiding in de groep 

2. Planmatig handelen binnen de groep 

3. Specialistische begeleiding 

4. Ondersteuning binnen de groep 

 
KC De Groote Wielen heeft deze niveaus als volgt schematisch weergegeven: 

Zorgniveau Inhoud zorgniveau 

Zorgniveau 1 – Zorg in de groep Leerlingen ontvangen instructie op maat, door gebruik te maken van 
verschillende instructiegroepen (MEER-BASIS-WEER). 

Zorgniveau 2 – Kortlopende 
(individuele) zorg 

Wanneer deze instructie op maat niet voldoende is volgt er aanvullende 
leerlingenzorg op de instructiegroepen, in de vorm van kortlopende 
zorg in een kleine groep of individueel. (Dit wordt opgenomen in het 
Groepsplan). 

Zorgniveau 3 – Diagnostiek & 
onderzoek 

Is dit nog niet voldoende dan wordt er, samen met de betreffende 
specialist, een IHP opgesteld (1x 6 weken of 2x 6 weken). 
 
Indien gewenst kan aanvullend overgegaan worden op: 

- Didactisch onderzoek door Specialist. 
- Observaties door specialist. 
- Kindbespreking met SWV, schoolmaatschappelijk werk en/of 

jeugdverpleegkundige. 
Ouders worden hier ten alle tijden van op de hoogte gesteld.  
 

Zorgniveau 4 – Langdurende 
zorg (intern) 

Wanneer kortdurende zorg niet voldoende is, omdat leerlingen 
specifieke onderwijsbehoeften hebben, kan er hulp ingeschakeld 



 

                 
 

 

 

worden om langdurende zorg te kunnen bewerkstelligen (zowel 
pedagogisch als didactisch).  
 
Dit in de vorm van: 

- Ambulante begeleiding. 
- Onderzoek door SWV en/of externe partners. 
- Individuele leerlijn / OPP (gekoppeld aan een arrangement en 

langlopend IHP). 
- Begeleidingstrajecten SWV (arrangementen, TOP groep en 

Impulsklas). 
- Doublureplan en versnellingsplan. 
- Plannen conform dyslexie en dyscalculie trajecten. 
- Begeleidingstrajecten schoolmaatschappelijk werk en/of 

jeugdverpleegkundige. 
 

Zorgniveau 5 – Langdurende 
zorg (extern) 

Zorgniveau 5 overstijgt de zorg binnen de school.  
 
Dit houdt in: 

- Begeleidingstrajecten SWV. 
- Verwijzing naar SBO/SO. 
- Terugplaatsing vanuit SBO/SO. 

 

Handelingsgericht werken 

Het geven van goed onderwijs lukt het beste als bekend is wat de leerlingen nodig hebben. Daarbij is het 
belangrijk om snel te kunnen signaleren dat een leerling zich niet ontwikkelt naar vermogen. 
Handelingsgericht werken (HGW) is daarvoor een goede werkwijze. De werkwijze bestaat uit zeven 
hoofdpijlers:  

a. Doelgericht handelen en evalueren. 
b. Onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen staan centraal.  
c. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 
d. De leerkracht doet ertoe. 
e. Positieve aspecten zijn van groot belang. 
f. We werken constructief samen. 
g. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.  

 

Binnen Kindcentrum De Groote Wielen werken we in het onderwijs met een cyclus van groepsplannen, 
groeps- en leerling besprekingen en rapportage aan ouders. In de groepscarrousel wordt het aanbod voor 
taal, rekenen, begaafdheid en gedrag besproken met specialisten. Naar aanleiding van de carrousel schrijven 
leerkrachten het passend aanbod voor de groep, groepjes kinderen en individuele leerlingen weg in het 
groepsplan. Wij zien het groepsplan als een hulpmiddel waarin de zorg en het aanbod voor de groep compact 
en overzichtelijk wordt beschreven. Het doel van het groepsplan is het hebben van een overzicht van de zorg, 
niet alleen voor jezelf als leerkracht, maar ook voor de specialisten en voor een mogelijke vervanger. 



 

                 
 

 

 

Alle relevante informatie wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Deze manier van werken is 
systematisch, doelgericht en zet sterk in op een goede afstemming tussen leerkracht, leerling en ouders. 

 

Passend perspectief, een leerlijn op maat 

Indien de achterstand van een kind te groot is, zal aansluiting bij de groep steeds moeilijker worden. Er kan 
dan in samenspraak met meerdere instanties besloten worden om te gaan werken vanuit een passend 

perspectief. Een leerling wordt dan van de leerlijn afgehaald en gaat op individueel niveau verder. De leerling 
wordt op eigen niveau getoetst, krijgt regelmatig instructie op maat en krijgt aangepast lesmateriaal. Dit 
passend perspectief evalueren we regelmatig en we bespreken dit ook met ouders. 

 

Ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak 

Soms loopt een kind vast in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gedrag verandert of het kind heeft last 
van problemen in de thuissituatie. Professionele ondersteuning is dan nodig. In dat geval kan, 

altijd in overleg met ouders, contact worden gelegd met verschillende professionals. Een kindbespreking volgt 
waarin deze professionals (het zogenaamde adviesteam) zoeken naar een passende oplossing. 

 

Begaafdheid 
Kinderen die meer aankunnen dan de aangeboden leerstof dagen wij extra uit. We stellen een programma 
samen waarin meer plaats is voor een verrijkend aanbod. Dit verrijkend aanbod stimuleert onder andere het 
inzicht, logisch denken, aanbrengen van structuur en plannen. Daarnaast werken we ook aan verschillende 
vaardigheden zoals doorzetten, fouten maken, falen en omgaan met tegenslagen, omdat het basisaanbod van 
de klas vaak niet toereikend genoeg is voor deze kinderen om bepaalde vaardigheden eigen te maken. Wij 
zetten ook het TASC-model in om kinderen vaardiger te maken in het leren leren. 

 
Schoolondersteuningsprofiel 

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.  

 

In het schoolondersteuningsprofiel van KC de Groote Wielen willen wij in beeld brengen welke (extra) 
ondersteuning, welke mogelijkheden, welke grenzen en welke ambities wij onze leerlingen kunnen bieden. Uit 
het SOP-document blijkt dat KC de Groote Wielen voldoet aan de basisondersteuning. Bovendien wordt 



 

                 
 

 

 

aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Dit 
schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan verwoord in 
concrete doelen onderaan in het SOP-document. Daarmee worden ook de mogelijkheden en beperkingen van 
ons onderwijs duidelijk. In hoofdstuk 10 van dit profiel leggen wij uit waar de grenzen ontstaan van onze 
mogelijkheden in de begeleiding van leerlingen binnen ons onderwijs. 

 

 



 

                 
 

 

 

 

 
 

Het profiel is samengesteld samen met het onderwijzend personeel van ons kindcentrum. Na advies van de 
MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit 
van het kindcentrumplan. Op basis van dit document kan het kindcentrum een goede gesprekspartner zijn 
voor het bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en 
zorg.  

De ouders van KC de Groote Wielen worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning binnen ons 
onderwijs geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.  

 
 

4.4.3. Eigen ambitie 

• Betrokkenheid leerlingen bij het stellen van ontwikkelingsdoelen. 

• Kinderen met externaliserend gedrag en ernstige taakaanpak-werkhoudingsproblemen tools geven, 
zodat alle kinderen het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben. 

 
  

  



 

                 
 

 

 

4.5 Samenwerking  
  

4.5.1. Inspectiekader en onderwijsportfolio OP6 
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven, 

• Met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen voor een doorgaande lijn in 
achterstandssituaties. 

• Informeert de ouders en een vervolgschool bij tussentijds vertrek. 
• Met het samenwerkingsverband en/of met partners in de zorg voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoefte. 
• De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda en ten aanzien van vroegschoolse 

educatie uit. 

 

4.5.2 Samenwerking op KC DGW 

 

Ouders, onze belangrijkste partners 

Ouders zijn onze samenwerkingspartners. Samen creëren we de beste omstandigheden voor het leren en 
ontwikkelen van het kind, zowel op ons kindcentrum als thuis. Goede communicatie met ouders over de 
kinderen is dus heel belangrijk. Ouders moeten zich bij ons thuis én gehoord voelen, zodat de verschillende 
leefwerelden van het kind (thuis en op het kindcentrum) met elkaar verbonden worden. Daarom organiseren 
wij vaste momenten waarop wij met ouders in gesprek gaan over opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. 
Denk hierbij aan de haal- en brengmomenten, ontwikkel- en evaluatiegesprekken, gesprekken na school en 
nieuwsbrieven. 
 

Kindcentrumontwikkeling 

Bij Kindcentrum De Groote Wielen werken onderwijs en kinderopvang nauw samen aan de ontwikkeling van 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Zo krijgen zij een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn 
binnen één pedagogische visie. De thema's zijn kindcentrum breed. Voor peuters is de stap naar de 
kleutergroep minder groot doordat ze in hun vertrouwde gebouw blijven.  Er vindt een overdracht plaats 
tussen de opvang en de leerkrachten van groep 1-2 wanneer kinderen de overstap maken van opvang naar 
onderwijs. Er vindt naast overleg over de kinderen ook overleg plaats over de didactische en pedagogische 
aanpak. De BSO heeft ook een nauw contact met het onderwijs. Pedagogisch medewerkers uit de opvang 
ondersteunen in het onderwijs. Er is een werkgroep PBS waarin zowel onderwijs als opvang deelneemt. 
Wanneer er zorgen zijn rondom kinderen worden deze met elkaar gedeeld.  
 

Niet stapelen maar vervangen 

Elk kind verdient het om de wereld om zich heen in volle glorie te onderzoeken, zijn talenten te ontdekken en 
zich maximaal te ontwikkelen. Om te worden wie je wil zijn, heb je wortels nodig in een vruchtbare bodem.  
Ontwikkelen is voor ons geen ‘schoolse’ zaak. In het museum waar je anders nooit zou komen, een robot 
maken met je handen, leren rekenen in de kookles, voorgelezen worden of leren bewegen op een podium: 
kinderen verrijken door ze over grenzen heen te laten bewegen.  



 

                 
 

 

 

KC de Groot Wielen is continu in gesprek met educatieve partners in de stad (Babel, GGD Hart van Brabant, ‘S-
PORT etc.) om samen te zorgen voor een creatieve, gezonde en stimulerende leeromgeving voor alle 
kinderen. De gemeente steunt de uitvoering en organisatie omdat het belangrijk is dat er gewerkt wordt aan 
gelijke kansen voor talentontwikkeling. Vanuit het project ‘Niet Stapelen Maar Vervangen’ is het anders 
bouwen aan een rijke speel- en leeromgeving uitgeprobeerd. De komende vier jaar zullen we een steeds 
groter deel van ons aanbod betrekken uit aanbod ‘van buiten’, passend bij de projecten die er in ons 
onderwijs lopen en passend afgestemd op de aanbodsdoelen van SLO.  

 

4.5.3 Eigen ambitie 

• Betrokkenheid van ouders vergroten. 
• Versterken samenwerking binnen het kindcentrum. 
• Samenwerking met ketenpartners. 

 

 

 

4.6 Toetsing en afsluiting   

 

4.6.1 Inspectiekader en onderwijsportfolio OP8 
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 

• Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. 
• Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de 

kennis en vaardigheden van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden gemeten. De leraren 
nemen de toetsen af conform de voorschriften. 

• Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen. 
• Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. De school hanteert hierbij een 

zorgvuldige procedure. 

 

4.6.2 Toetsing en afsluiting op KC DGW 

 

De belangrijkste leerlingvolgtoetsen worden vastgelegd in de Bossche toetskalender. KC De Groote Wielen 
neemt die voorgeschreven toetsen af en gebruikt die data om analyses te maken om het aanbod aan de 
leerling af te stemmen op zijn/haar behoeften. Naast de toetsen uit de Bossche toetskalender gebruikt onze 
school verschillende methodetoetsen, observatie-instrumenten, en eigen toetsen en testen. Daarbij zijn we 
waakzaam om dat af te toetsen waarmee we ook opbrengst en informatie verzamelen die de leerlingen dient. 

 



 

                 
 

 

 

Visie op toetsen 

Leerkrachten ‘toetsen’ de kennis en vaardigheden van de kinderen op veel verschillende manieren. Het is een 
doorlopend proces van informatie verzamelen over de leerresultaten. Het doel van toetsen is het verkrijgen 
van informatie zodat de leerkracht steeds bij kan sturen gedurende het leerproces. Op KC DGW toetsen we 
zowel formatief als summatief. Bij ‘formatieve toetsing’ haalt de leerkracht de informatie uit observaties, 
gesprekken, feedback, presentaties, etc. Er wordt niet alleen gelet op rekenen en taal, maar wordt er ook 
gekeken naar sociale vaardigheden, het kunnen samenwerken, het probleemoplossend vermogen, 
creativiteit, kritisch denken, enzovoort. 
Bij ‘summatieve toetsing’ worden methode- en niet-methode gebonden toetsen ingezet als meetinstrument. 
Met behulp van de toetsen wordt er gekeken of er voldoende groei heeft plaatsgevonden, zowel op 
individueel- als op groeps- of schoolniveau. Toetsen geven de leerkracht zo de mogelijkheid om te analyseren 
wat er goed of minder goed is gegaan, het onderwijs bij te sturen en het aanbod te optimaliseren. Het gaat bij 
deze toetsen niet om het resultaat, maar om de groei en het proces. Het is de bedoeling dat alle kinderen een 
ontwikkeling doormaken op eigen niveau, de leerling wordt gemeten aan zichzelf. De toetsen worden door de 
leerkracht met de leerling besproken, waardoor de leerlingen een reëel beeld krijgen van hun eigen 
ontwikkeling en eigenaarschap over de eigen ontwikkeling ervaren. 
Voor de leerlingen van groep 1 is de cito-toets nog niet verplicht, vanwege het irreële beeld in wat de Cito in 
groep 1 geeft, nemen we daar de cito niet meer af. 

 

Kerndoelen en referentieniveaus 

De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke 

leerplankaders in het basisonderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun 

basisschooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.  

Zo gebruiken we binnen ons kindcentrum beproefde methodes. Projecten werken we uit volgens leerlijnen. 

De leerkrachten gebruiken daarbij informatie en leerlijnen van SLO; nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling. 

In het bijzonder ontwikkelden we een leerlijn voor Cultuuronderwijs. Daarbij is het heel belangrijk dat 

aanbieders van cultuurlessen en uitjes zich schikken in de leerlijn/vraag van ons onderwijs. Hierdoor is er een 

uitdagend en sterk inhoudelijke leerlijn ontstaan die voldoet aan het kerndoel voor cultuuronderwijs (deze 

lesplan ontwikkeling startte in 2017 onder de naam BEP&BEA (Bossche Educatieve Partners & Bossche 

Educatieve Agenda) en heet nu NSMV,Niet Stapelen Maar Vervangen). 

 
PO-VO 
We willen dat leerlingen een passend advies krijgen, een advies wat aansluit bij de mogelijkheden, kwaliteiten 
en vaardigheden van de leerling. Het advies is gebaseerd op meerdere jaren aan observaties van de 
ontwikkeling, en de kennis en vaardigheden van de leerling. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkeling 
van taal en rekenen, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en hun kennis en 
vaardigheden in andere vakken. Het advies wordt gebaseerd op de volgende aspecten: 

• Motivatie 

• Taak-werkhouding 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Resultaten gedurende de schoolloopbaan 

• Thuissituatie 

Kijkend naar wat het beste is voor het kind wordt er een enkelvoudig, één schoolsoort, of dubbel, twee aan 
elkaar grenzende schoolsoorten, schooladvies gegeven. 

https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/


 

                 
 

 

 

Wij vinden het belangrijk om het schooladvies zorgvuldig op te stellen. Wij volgen hiervoor het onderstaande 
tijdspad. Het formuleren van de adviezen vindt altijd plaats in overleg met andere leerkrachten, de 
zorgcoördinator en het MT. We betrekken de leerlingen en ouders bij de advisering door middel van ouder-
kindgesprekken. 
Het schooladvies wordt gegeven voor de eindtoets. De eindtoets wordt ingezet om de kwaliteit van het 
onderwijs van de school te meten. Wanneer het resultaat op de eindtoets leidt tot een hoger advies dan het 
schooladvies, dan is er een mogelijkheid tot heroverweging. 
 
 
4.6.3 Eigen ambitie 

• Hanteren van toetsen op alle (ontwikkelings)gebieden. 
• Inzetten van formatief toetsen. 

 

 
 
 

4.7 Schooltijden, methode overzicht 

 
Onderwijstijden 
Leerlingen in het basisonderwijs moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Bij Kindcentrum 
De Groote Wielen hebben we een continurooster. De onderwijsdag duurt van maandag t/m vrijdag van 8.30 
uur tot 14.00 uur. De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur gebracht worden zodat we om 
8.30 uur kunnen beginnen. De voordelen van het continurooster en dit 5 gelijkedagenmodel: 
• De kinderen hebben een eenduidig dagritme. 
• Er is geen tussentijdse opvang nodig. 
• Kinderen hebben (al dan niet in de naschoolse opvang) veel tijd en mogelijkheden voor buitenspelen, sport 
en spel én vriendjes. 
Per dag is er 5 uur onderwijstijd, op jaarbasis krijgen kinderen dan 940 uur onderwijs.  
 

 
De inhoud van ons onderwijs 
 
Taal 
Op Kindcentrum De Groote Wielen vinden we taalvaardigheid erg belangrijk. Taal is een van onze kernvakken 
waar we niet alleen methodisch aan werken. Ook tijdens het thematisch werken komen taalvaardigheden aan 
bod. De kinderen schrijven teksten, moeten presentaties maken, bedenken onderzoeksvragen en zoeken 
informatie op over hun onderzoeksvraag. Door samen te werken bevorderen we de interactie en dat is goed 
voor de taalvaardigheid. Een mooi voorbeeld van hoe we kinderen niet alleen tijdens de taallessen maar ook 
zoveel mogelijk daarbuiten stimuleren om hun opgedane basisvaardigheden en kennis te gebruiken. We 
passen daar waar mogelijk, het taalonderwijs aan het niveau van het kind aan. Daarbij proberen we zo vroeg 
mogelijk dyslexie en andere taalproblemen te signaleren zodat we daar tijdig op in kunnen springen. We 
hebben ook veel aandacht voor leesmotivatie, omdat een goede leesvaardigheid van belang is voor een goede 
taalontwikkeling. Elke groep gaat daarom één keer per week naar de bieb. 
 
Engels 



 

                 
 

 

 

Bij kindcentrum De Groote Wielen vinden we het belangrijk om kinderen al vroeg vreemde talen te laten 
ontdekken. Daarom volgen alle groepen het ‘Such Fun’ lesprogramma. Prentenboeken, informatieboeken, 
liedjes en actualiteiten zijn de basis van de lessen die in het Engels worden gegeven. Leerkrachten van de 
onderbouw gebruiken activiteiten en liedjes van deze lessen. 
 
 Rekenen 
Kinderen komen rekenen tegen in allerlei situaties in de wereld om zich heen. We werken waar mogelijk met 
behulp van echt materiaal en rekenen met kinderen in echte situaties. Wij stimuleren kinderen oplossingen te 
bedenken voor de rekenproblemen die ze tegenkomen en deze oplossingen met elkaar te delen. De 
lesmethode Wereld in Getallen wordt ingezet als hulpmiddel om kinderen de basisvaardigheden te leren. 
 
Wereldoriënterende vakken 
Het wereldoriënterende onderwijs zoals geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en ook verkeer geven we in ons 
onderwijs vorm vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De thema’s worden 
geopend met startactiviteiten waarin we de voorkennis van de kinderen activeren. Hierna gaan kinderen op 
onderzoek uit om de wereld om zich heen verder te verkennen en hun kennis uit te breiden. Bij de jonge 
kinderen gebeurt dat voornamelijk in de vorm van spel. Naarmate de kinderen ouder worden, komt het 
onderzoekend leren steeds meer centraal te staan. Kinderen beginnen hun onderzoek met het stellen van 
onderzoeksvragen om erachter te komen wat ze willen onderzoeken. Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden maken de kinderen een onderzoeksplan. De omgang met verschillende bronnen (boeken, 
internet of personen) is een belangrijk deel van het onderzoek. Want hoe vind je nu de juiste informatie en 
wat doe je ermee? Ook de presentatie van informatie om het onderzoek af te ronden komt aan bod. 
 
Creatieve vakken 
We vinden creatieve ontwikkeling belangrijk. We leren kinderen hun eigen persoonlijkheid te uiten, te delen 
en vorm te geven. Kinderen krijgen hierin de ruimte en vrijheid om met materiaal te experimenteren. Maar 
ook muziek, drama en dans vallen onder onze creatieve vakken. We hechten meer waarde aan het 
(leer)proces dat leerlingen hierbij doorlopen, dan aan het eindproduct dat zij maken. Wij werken met ateliers 
en technisch aanbod; kinderen kunnen zich bij een aantal thema’s in het jaar inschrijven voor ateliers. 
Leerkrachten bieden verschillende technieken en opdrachten aan, zoals fotografie, boetseren, tekenen, 
schilderen, animatie enzovoort. 
 
Bewegingsonderwijs 
Beweging is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Ze leren om zichzelf te motiveren, 
om zichzelf uit te dagen, om grenzen te verleggen, om samen te werken en om verschillen te accepteren. 
Natuurlijk willen we vooral dat kinderen plezier hebben in de lessen bewegingsonderwijs. Vinden ze het leuk, 
dan zullen ze ook buiten schooltijd aan sport willen doen. Zoals al het onderwijs op ons kindcentrum is ook 
het bewegingsonderwijs uitdagend en speelt het in op de verschillen tussen kinderen. De kinderen op 
Kindcentrum De Groote Wielen krijgen twee keer per week gymles. 
 
ICT 
De wereld digitaliseert steeds meer. Ook daar springen wij op in. Natuurlijk maken wij gebruik van moderne 
ICT-middelen. Onze leerkrachten maken gebruik van digitale borden om interactief les te geven. Onze 
leerlingen werken bijvoorbeeld met iPads en Chromebooks om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, 
maar ook om bijvoorbeeld basisvaardigheden verder te automatiseren. Denk hierbij aan tafeltjes oefenen en 
woorden op tempo lezen. Verder worden ICT-vaardigheden geïntegreerd aangeboden 
in ons onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn vaardigheden om informatie te kunnen opzoeken en de gevonden 
informatie te kunnen presenteren, maar ook vaardigheden als veilig om kunnen gaan met social media. ICT 
biedt daarbij de mogelijkheid om te differentiëren naar wat leerlingen nodig hebben. 
 



 

                 
 

 

 

Methodeoverzicht 

Vak methodes Toetsinstrumenten Bijzondere afspraken 

Taal Eigen methodiek: teksten 
schrijven, woordenschat in 
thema 

Observatie leerkracht 
 

 

Technisch lezen Actief Leren Lezen (groep 3) 
Estafette 

Observatie leerkracht 
Methodetoetsen 
Cito DMT, Avi 

 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip  
Eigen methodiek: werken 
met teksten 

Observatie leerkracht 
Cito begrijpend lezen 

 

Spelling STAAL Observatie leerkracht 
Methodetoetsen 
Cito spelling 

 

Schrijven Pennestreken Observatie leerkracht  

Engels Such Fun Observatie leerkracht 
 

 

Rekenen WIG5 digitaal Observatie leerkracht 
Methodetoetsen 
Cito rekenen en wiskunde 

 

Geschiedenis 
Aardrijkskunde 
Natuuronderwijs 
Wetenschap en techniek 

Thematisch a.h.v. methodiek 
Leskracht gebaseerd op de 
aanbodsdoelen van SLO 
NSMV  

Observatie leerkracht Inpassen 
maatschappelijk 
aanbod van partners 
Leerlingen verwerken 
met oa eigentijdse 
presentaties 

Verkeer Thematisch gebaseerd op de 
aanbodsdoelen van SLO. 
Verkeerskrantjes van VVN 

Observatie leerkracht 

 

VVN theoretisch 
Verkeersexamen gr 7 

VVN praktisch 
Verkeersexamen gr 7 

 

Tekenen 
Handvaardigheid 
Muziek 
Drama 

Thematisch gebaseerd op de 
aanbodsdoelen van SLO. 
Laat Maar Zien 
123.zing 

Observatie leerkracht  

Bewegingsonderwijs en 
zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 

Bewegen Samen Regelen 

 
 

Observatie leerkracht  

http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
https://vvn.nl/verkeersmethode
https://www.bewegensamenregelen.nl/modules/bewegen-in-het-basisonderwijs/


 

                 
 

 

 

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

Positive Behavior Support 
Thematisch gebaseerd op de 
aanbodsdoelen van SLO. 
 
 

Observatie leerkracht  
Klimaatschaal 
Sociogram 

 

Nieuwe media en 
technologie 

Thematisch gebaseerd op de 
aanbodsdoelen van SLO. 
Chromebooks 

Observatie leerkracht 
 

 

 
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 kwaliteit binnen het kindcentrum 
 
Successen en kansen vanuit de SWOT en eindevaluatie schooljaar 2018-2019: 
 
Ontwikkeling KC 

➢ Doorgaande lijn 0-6 
Succes: splitsing en kennismaking 
Kans: verdieping inhoud (scholing Aleid Beets) 
 

➢ Profilering 
Succes: uitstralen wie we zijn en wat we doen 
Kans: ouderbetrokkenheid versterken 
 
Slim organiseren 

➢ Groepsdoorbrekend werken 
Succes: ateliers, hoeken 1/2, tutorlezen, werken in niveaugroepen, levelwerk, roosters 
Kans: groepen vaker mixen, gebruik maken van kwaliteiten door lessen bij elkaar te geven 
 
Ontwikkelen PLG 

➢ Ontwikkelteams 
Succes: vergroten van betrokkenheid bij schoolontwikkeling en onderzoeksmatig werken 
Kans: ontwikkelingen doorzetten en het onderzoeksmatig werken verdiepen 
 
Borging 

➢ Borgen ingezette ontwikkelingen 
Succes: bewaken doorgaande lijn (ppt, kwaliteitskaarten, speerpunten jaarplannen) 
Kans: werken in nieuwe cirkels 
 
 
Verdieping onderwijsinhoud: (werkgroepen en ontwikkelteams) 
 

➢ Rekenen: Rekenonderwijs in de onderbouw. 
Succes:  
Cursus “Met Sprongen Vooruit” is gevolgd en ingezet.   
Er is een start gemaakt met digitaal toetsen.   
Rekenspellen zijn ingezet.  
 
Kans:  
In de voorbereiding per WIG-blok worden spellen van ‘Met Sprongen Vooruit’ meegenomen en geïntegreerd. 
De nieuwe methode wordt in gebruik genomen waarbij er, door digitaal te gaan werken, een beter individueel 
aanbod zal zijn.  
De visie op peuters en kleuters wordt gekoppeld aan het rekenen en gekoppeld aan het vervolg vanaf groep 3. 
Het spelen van groepsdoorbrekende  rekenspellen (automatiseren, memoriseren)  
Gebruikmaken van ouderparticipatie. 
 

➢ Taal:  
Succes:  
Er is een weloverwogen keuze gemaakt voor nieuwe methodes; het hele team is betrokken bij deze keuzes. 
De werkgroep heeft gezamenlijk de volledige verantwoordelijkheid gedragen voor dit traject. 
 
Kans:  
Het borgen en implementeren van de nieuwe methodes en hier één geheel en doorlopende lijn van maken. 
 

➢ Begaafdheid:  
Succes:  
Leerdoelen zijn aangepast.  



 

                 
 

 

 

Er is geëxperimenteerd met het gebruik van een leerlingportfolio  
Er is geëxperimenteerd met het groepsdoorbrekend werken met Levelwerk/Levelspel en Kien.  
Begaafdheid is goed geïmplementeerd in het onderwijs. De afgelopen jaren zijn verschillende ideeën 
uitgewerkt en goed in de praktijk gebracht. 
 
Kans:  
De cirkel zelfsturing pakt de draad op met betrekking tot het in gebruik nemen van het Portfolio en de 
leerdoelen. Het proces wordt door hen zichtbaar gemaakt. 
 

➢ PBS:  
Succes:   
PBS kindcentrum-breed implementeren. 
Het inzetten en aanpassen van de consequentiematrix en deze consequent hanteren. 
Het werken met een PBS-Kidsteam. 
Het starten van PBS-peuters/kleuters. 
 
Kans:  
Borging van de speerpunten van schooljaar 2018-2019. 
Ouderbetrokkenheid (driehoek kind, ouders, school) versterken d.m.v. informatieavond en/of workshop 
avond, PBS voor peuters/kleuters. 
 

➢ Onderzoekend leren 
Thema: Het implementeren van onderzoekend leren. 
Succes:  
De nieuwe aanpak van de themavieringen; ouders meenemen in het proces in plaats van alleen het 
eindproduct te tonen. 
 
Kans:  
Sociale doelen implementeren. 
Het thema meer zichtbaar maken in de school.  
 
Cultuur:  
Succes:  
Meer muziek in de school door de (tijdelijke) inzet van stagiaires van het conservatorium. 
Steeds mee procesgericht werken in tegen stelling tot productgericht werken. 
 
Kans:  
Muziek steeds meer zelf oppakken (zonder stagiaires) en integreren in andere vakken 
 
Bewegingsonderwijs: Doorgaande lijn 0-6.  
Succes:  
Gymlessen worden geven met twee parallelgroepen tegelijk wat minder wisseling van leerkracht tot gevolg 
heeft. 
Gym aan kleuters; meer gerichte activiteiten in de speelzaal. 
In de praktijk brengen van bewegend leren (bewegen tijdens de lessen). 
 
Kans:  
Meer (geleid) bewegen tijdens het buitenspelen,  
Aanpassen van het schoolplein. 
 

➢ ICT:  
Succes:  
De inzet van de chromebooks en classroom. 
Steeds meer vaardig maken/zijn van zowel leerlingen als leerkrachten in het werken met de Chromebooks 
 
Kans:  



 

                 
 

 

 

Blijven verbeteren van de inzet van de chromebooks en classroom in het onderwijs aan de kinderen.  
Het gebruiken van  sharepoint en google-drive, met name  door de personeelsleden. 
 
 
We hebben ervoor gekozen om de ontwikkelteams en werkgroepen samen te voegen tot expertisecirkels die 
aansluiten bij de visie van KC De Groote Wielen. ICT staat in het midden van deze cirkels omdat die alle cirkels 
bedient.   

 
 
 
 
 
 
  



 

                 
 

 

 

6.  Meerjarenplan 2019-2023 
 
6.1 Aanleiding en doel van dit plan 
Het kindcentrum 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 Toelichting van het format 
 

Doelen O IM B Co & Bew Actie/activiteiten 

 
In de smalle kolommen wordt aangegeven in welke fase het proces zich in de cyclus bevindt. We 
onderscheiden daarbij de volgende fases: 
▪ Opstartfase: de fase waarin het onderwerp op de agenda wordt gezet, geïntroduceerd en opgestart. De 

route en succesmeters zijn bepaald. 
▪ Implementatiefase: fase waarin het onderwerp (volgens afspraak) in de praktijk gebracht, handelend en 

eenduidig ingevoerd en een plaats krijgt in ieders systeem. Het onderwerp voldoet aan de daarvoor 
geldende doelen. 

▪ Borgingsfase: tijdstip waarop de ronde van de cyclus is afgerond en geborgd; het onderwerp is deel van 
ieders handelen geworden. 

▪ Co & Bew staat voor Coördinatie (degene die de werkzaamheden coördineert) en Bewaking, voor degene 
die bewaakt, controleert dat de   
activiteit ook wordt uitgevoerd en gecoördineerd. 

▪ De laatste kolom gebruiken we om de actiepunten/activiteiten te beschrijven. Deze zullen verder worden 
geconcretiseerd in de Jaarplannen 

 
Onderaan ieder kernthema staan nog de succesmeters beschreven. Naar aanleiding van behaalde 
opbrengsten en tussen- en eindevaluaties bepalen directeur en team per onderdeel of de fase is afgerond. 
Jaarlijks wordt dit meerjarenplan door team en medezeggenschapsraad geëvalueerd en aan de hand van 
voortschrijdend inzicht bijgesteld, geactualiseerd. Al werkende ontstaat dan een zogenaamde 
“kwaliteitscyclus”.  
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6.3 Thema 1: Onderwijs 
 

Doelen O IM B Co& 
Bew 

Actie/activiteiten (jaarplan) 

 

1.1 Kennis en vaardigheden 
Onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen we de ontwikkelingen 
van de maatschappij onderdeel van ons lesaanbod 
zodat het leren betekenisvoller wordt?’ 
 

• Spellingvaardigheden versterken (STAAL) 

• Leesvaardigheden groep 3 versterken (Actief 
leren lezen) 

• Begrijpend lezen versterken (Nieuwsbegrip 
nieuwe stijl) 

• Rekenvaardigheden op niveau van het kind 
versterken (WIG5, digitaal rekenen)  

• Rekenvaardigheden van het jonge kind 
versterken (rekenmateriaal) 

• De maatschappij is onderdeel van het 

lesaanbod.  

 
 
 
 
 
Aug ‘19 
Aug ‘19 
 
Aug ‘19 
 
Aug ‘19 
 
Aug ‘20 
 
Aug ‘19 

 
 
 
 
 
Aug ‘19 
Aug ‘19 
 
Aug ‘19 
 
Aug ‘19 
 
Aug ‘20 
 
Aug ‘20,‘21 
 
 

 
 
 
 
 
Aug ‘20 
Aug ‘20 
 
Aug ‘20 
 
Aug ‘20 
 
Aug ‘20 
 
Aug ‘22  
 

 
 
 
 
 
Spec. Taal 
Spec. Taal 
 
Spec. taal 
 
Spec. Rekenen 
 
Spec. Rekenen 
 
Specialistenteam 

Zie jaarplannen ‘kennis en vaardigheden’ 

1.2 Onderzoekend leren 
Onderzoeksvraag: ‘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?’ 
 

• Muziekaanbod integreren 

• Thema’s zichtbaar maken 

• Onderzoekend leren in de middenbouw 
versterken 

• Leerlijn samenwerkend leren 

 
 
 
 
 
 
 
Aug ’19 
Aug ‘19 
Aug ‘20 
 
Aug ‘20 
Aug ‘19 

 
 
 
 
 
 
 
Aug ’19 
Aug ‘19 
Aug ‘20 
 
Aug ‘21 
Aug ‘20,‘21 

 
 
 
 
 
 
 
Aug ‘20 
Aug ‘20 
Aug ‘21 
 
Aug ‘22 
Aug ‘22 

 
 
 
 
 
 
 
Co. cultuur 
Co. onderzoek 
Spec. ontwikkeling 
 
Spec. ontwikkeling 
Specialistenteam 

Zie jaarplannen ‘Onderzoekend leren’ 
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• Onderzoekend en ontdekkend leren is 
geïntegreerd in het gehele lesaanbod.  

 

1.3 Omgaan met jezelf en elkaar 
Onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen we een omgeving 
creëren, die maakt dat kinderen zichzelf durven te 
laten zien en tevens – met een open en respectvolle 
houding – de ander willen leren kennen?’ 
 

• PBS  

• Stimuleren van gewenst gedrag bij jonge 
kinderen (0-7) 

• Leerlingen durven zichzelf te laten zien en 
willen de ander leren kennen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aug ‘19 
 
Aug ‘19 

 
 
 
 
 
 
 
Aug ‘19 
 
Aug ‘20 

 
 
 
 
 
 
Aug ‘19, ‘20 
Aug ‘20, ‘21 
 
Aug ‘21, ‘22 

 
 
 
 
 
 
Spec. + co gedrag 
Spec. + co gedrag 
 
Specialistenteam 

Zie jaarplannen ‘Omgaan met jezelf en elkaar’ 

 

1.4 Zelfsturing 
Onderzoeksvraag: ‘Hoe stimuleren we dat kinderen 
zelfverantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun 
gedrag en leerresultaten, zodat zij zichzelf bij kunnen 
sturen indien dat nodig is?’  
 

• Kinderen geven hun eigen leerproces mede 
vorm met behulp van een digitaal portfolio. 

• Kinderen zijn in staat om 
zelfverantwoordelijkheid te nemen voor hun 
gedrag en leerresultaten. 

 

 
 
 
 
 
 
Aug ‘19,‘20 
 
Aug ‘19,‘20 
 

 
 
 
 
 
 
Aug ‘21,‘22 
 
Aug ‘21,‘22 
 

 
 
 
 
 
 
Aug ‘23 
 
Aug ‘23 
 

 
 
 
 
 
 
Spec. begaafdheid 
en ontwikkeling 
Specialistenteam 

Zie jaarplannen ‘Zelfsturing’ 

 

1.5 ICT 

• Online omgeving waar het team in werkt 

• Effectief inzetten van de Chromebooks/iPads 

• Digitale vaardigheden van kinderen versterken 

 

 
Aug ‘19 
Aug ‘19 
Aug ‘20 

 
Aug ‘19 
Aug ‘19 
Aug ‘20 

 
Aug ‘20 
Aug ‘20, '21 
Aug ‘21 

 
ICT  
ICT 
ICT  

Zie jaarplannen ‘ICT’ 

 

Succesmeters: Cito, Parnassys, Cube consulting, Onderwijsportfolio, Synaxion dashboard Onderwijs, KCM, ZIEN, Klimaatschaal. 
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6.4 Thema 2: Personeel  
 

Doelen O IM B Co& 
Bew 

Actie/activiteiten (jaarplan) 

 

2.1 Versterken van de rollen van de leerkracht.  

• Didactus + presentator 

• Pedagoog + gastheer 

• Coach + afsluiter 

aug ‘19 
aug ‘19 
aug ‘20 
aug ‘21 

 
aug ‘19 
aug ‘20 
aug ‘21 

 
aug ‘20 
aug ‘21 
aug ‘22 

Specialistenteam + 
MT 
Spec. Taal en 
rekenen 
Spec. Gedrag 
Spec. Begaafdheid 

Zie jaarplan MT 

2.2 Onderzoeksmatig werken versterken in 
expertisecirkels 
 

Aug ‘19 Aug ‘19 Aug ‘20 Specialistenteam + 
MT 

Zie jaarplan MT 

 

 
2.3 Leren van en met elkaar (Lesson Study, SVIB, 
groepsbezoeken) 

  Aug ‘19 Specialistenteam + 
MT 

Zie jaarplan MT 

 

2.4 Integreren van externe expertise in het onderwijs 
(ondersteuning, ICT,  techniek, organiseren van 
evenementen, etc.) 

Aug ‘20 Aug ‘21 Aug ‘22 MT Zie jaarplan MT 

 

Succesmeters: 
DDGC, scholingsbeleid, accreditatie, personeelsbeleid, professioneel statuut, werkverdelingsplan, Ri&E, KCM gedeelte personeel, Synaxion dashboard HRM, 
onderzoekscultuur, onderwijsportfolio. 
 

 
6.5 Thema 3: Organisatie 

Doelen O IM B Co& 
Bew 

Actie/activiteiten (jaarplan) 

 

3.1 Kindcentrumontwikkeling van fase 4 naar fase 5 
 

Aug ‘19 Aug ‘20 Aug ‘21 MT Zie jaarplan MT 

 

3.2 Doorgaande lijn 0-6 op didactisch en pedagogisch 
vlak  
 

Aug ‘19 Aug ‘19 Aug ‘20 MT Zie jaarplan MT 
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3.3 Ouderbetrokkenheid vergroten, ouders als partner 
 
 

Aug ‘19 Aug ‘20 Aug ‘21 MT Zie jaarplan MT 

 

Succesmeters:  KCM, jaarplannen, meerjarenplan, Ri&E,, communicatieplan, koersplan,  
 

 
6.6 Thema 4: Financiën  

Doelen O IM B Co& 
Bew 

Actie/activiteiten (jaarplan) 

 

4.1 Begroting op hoofddoelen uitzetten voor meerdere 
jaren 
  

Aug '19 Aug ‘19 Aug ‘20 MT Zie jaarplan MT 

 

4.2 Wijkgelden inzetten ter versterking van de 
basisondersteuning 
 

Aug ‘19 Aug ‘19 Aug ‘20 MT Zie jaarplan MT 

 

4.3 Werkdrukgelden effectief en structureel inzetten Aug ‘19 Aug ‘20 Aug ‘21 MT Zie jaarplan MT 

 

Succesmeters: Synaxion dashboard financiën, kwartaalrapportages, begroting, formatieplan. 
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7 Formulier instemming en vaststelling 
 

Formulier ‘’Instemming met schoolplan’’ 
Brin:   27YZ 
School:  ATO kindcentrum de Groote Wielen 
Adres:  Deltalaan 140 
Postcode: 5247JT 
Plaats:  Rosmalen 

Formulier "Vaststelling van schoolplan"  
Brin:   27YZ 
School:  ATO kindcentrum de Groote Wielen 
Adres:  Deltalaan 140  
Postcode: 5247 JT 
Plaats:  Rosmalen 

 
Verklaring: Hierbij verklaart de Medezeggensschapsraad van bovengenoemd 
kindcentrum in te stemmen met het van 2019-2023 geldende 
kindcentrumplan. 

Namens de MR,  

Laurie de Vroom 

Voorzitter MR 

Rosmalen  

25-9-’19 

 

 
Verklaring: Het bevoegd gezag van bovengenoemd kindcentrum  heeft het 
van 2019 tot 2023 geldende kindcentrumplan vastgesteld.  

 
Namens het bevoegd gezag,  

Hanneke Hens 

Directeur 

Rosmalen 

25-9-’19 

 

Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 

Handtekening: 
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Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR) 
 
 
Meesturen met het kindcentrumplan 
▪ Meerjarenplan, jaarplan 
▪ Beleid ten aanzien van de aanvaarding van de aanvaarding van materiële bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op onderwijswetgeving gebaseerde 

bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens activiteiten die worden 
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven worden geconfronteerd (-> sponsorgelden). 

▪ De wijze van invulling aan het openbare karakter, onderscheidenlijk de identiteit voor zover het een samenwerkingsschool betreft  
▪ Veiligheidsvragenlijst (bovenbouw), inclusief actiepunten 
 
Overige documenten (in de vierjaren cyclus) 
▪ Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.) 
▪ Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 
▪ Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie 
▪ Kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten (incl. nulmeting) 
▪ RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim) 
▪ Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg) 
▪ School ondersteuningsprofiel 
▪ Scholingsplan (schoolspecifiek) 
▪ Werkverdelingsplan (jaarlijks) 

 
 
Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR) 
▪ Koersplan 
▪ Kwaliteitsbeleid 
▪ Gesprekkencyclus 
▪ Scholingsplan (bestuur) 
▪ Veiligheidsplan 
▪ Procedure time out, schorsen en verwijderen 
▪ Functiebouwhuis 
▪ Ziekteverzuim 
▪ (Meerjaren) formatieplan 
▪ (Meerjaren) begroting 
▪ Professioneel statuut 
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▪ Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV De Meierij 
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