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Inleiding
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van basisschool Cornelis Zeeman. Een schoolplan is
een vierjarig beleidsdocument, waarin scholen de hoofdlijnen van het beleid beschrijven en
daarbij de interne ontwikkelingen aangeven. Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders
van het strategisch beleidsplan Rehoboth 2019-2023.
Met het schoolplan streven we meerdere doelen na:
▪ Het schoolplan functioneert als een centraal document binnen de schoolontwikkeling
▪ Het geven van inzicht in de doelen (ambities) voor de komende jaren
▪ Het plannen en vormgeven van toekomstig beleid
▪ Een verantwoordingsdocument aan ouders, bevoegd gezag en overheid
Het schoolplan heeft de volgende functies:
▪ Het beschrijven van de missie, visie en uitgangspunten (kwaliteit)
▪ Verwijzen naar onderliggende documenten
▪ Het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid de komende jaren
▪ Het afleggen van verantwoording (intern en extern)
Dit schoolplan beschrijft het voorgenomen beleid van de school met betrekking tot:
▪ kwaliteit van het onderwijskundig beleid van onze school;
▪ ons personeelsbeleid;
▪ ons beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van het onderwijs.
Het schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de vereniging,
de kwaliteit van de school: onze missie, visie, uitgangspunten en beoogde doelen en ambities.
Het laat zien wat voor basisschool de school is en vormt als plan een richtlijn voor het werken
van leerkrachten. Daardoor functioneert het schoolplan als een verantwoordingsdocument
naar ouders, het bevoegd gezag en de overheid en als een planningsdocument voor de
komende 4 schooljaren (planperiode 2019-2023). Het vormt een centraal document binnen
de schoolontwikkeling.
Een specifiek uitgewerkt schoolplan bevordert de onderlinge communicatie, bewustwording
en bezinning op het werk (‘doen we de goede dingen’ en ‘doen we de goede dingen goed’),
de onderlinge betrokkenheid en de bevordering van de deskundigheid.
Het schoolplan is een statisch document, voor wat betreft de beschrijving van de missie, visie
en uitgangspunten. Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen, is het ook een
dynamisch document. Aan de hand van deze plannen wordt er voortdurend aan de
verbetering gewerkt. De jaarplannen worden jaarlijks geactualiseerd en afgestemd op nieuwe
inzichten en ontwikkelingen die zich voordoen. In een jaarverslag wordt teruggeblikt of
gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Het werken aan een schoolplan is daarmee een
continu proces, van plannen, uitvoeren en evalueren.
Binnen het schoolplan wordt verwezen naar verschillende beleidsdocumenten, waarin zaken
nader omschreven en uitgewerkt zijn.
Bij de totstandkoming van dit schoolplan is gebruik gemaakt van:
● de evaluatie van het schoolplan en SBP van 2015-2019
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●
●
●
●

het SBP 2019-2023
het Meerjarenformatieplan 2019-2023 van Rehoboth
het Schoolondersteuningsplan (zie sharepoint – beleid en plannen)
het Kwaliteitsbeleidsplan

Het schoolplan is geschreven door het team en de directie van de school, heeft de instemming
van de Medezeggenschapsraad en is vastgesteld door het bevoegd gezag.
Door de gezamenlijke inzet van alle direct betrokkenen bij de school vormt dit schoolplan een
instrument dat richting geeft aan verdere ontwikkeling van de school in de planperiode.
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1. Strategische doelen visie en missie
1.1 Wie zijn wij?
De zeven scholen van Schoolvereniging Rehoboth met in totaal 2042 leerlingen zijn allemaal
verschillend, maar ze werken vanuit hetzelfde motto: Geloof in onderwijs. Dat betekent dat op
onze scholen het geloof in Jezus Christus centraal staat, maar ook dat wij geloven in
onderwijs. Beter gezegd: wij geloven in goed onderwijs. Misschien meer dan ooit komt het
erop aan, als schoolorganisatie onder woorden te brengen wat wij onder goed onderwijs
verstaan. Het antwoord op die vraag krijgt in dit plan op diverse manieren gestalte. Het zal
duidelijk zijn dat ons geloof dat antwoord kleurt.
Er zijn zeven onderwerpen vastgesteld die aansluiten op de missie van onze Vereniging.
Rehoboth betekent ruimte. Dit herkennen we in onze 7 uitgangspunten.
1. Ruimte voor elke professional binnen Rehoboth
- eigenaarschap van professionele ontwikkeling & vakmanschap
- verantwoordelijkheid voor teamontwikkeling en – cultuur
- leiderschap
- passie
Onze medewerkers zijn het professioneel kapitaal van de organisatie. Wij verwachten dat
iedere professional binnen Rehoboth eigenaarschap en betrokkenheid laat zien (binnen de
eigen school en vereniging) om de eigen bekwaamheid op peil te houden en te delen met
anderen. We zien dat terug in een professionele houding (en Vakmanschap). Aanspreekbaar
gedrag, verantwoordelijkheid nemen en het versterken didactische competenties horen
daarbij.
2. Ruimte voor elke school met een duidelijk en herkenbaar profiel
Rehoboth biedt ruimte aan kinderen; ieder kind is uniek en daarom stemmen we ons onderwijs
af op de verschillende mogelijkheden van kinderen. Dat betekent dat we uitdagend onderwijs
bieden aan alle kinderen in een veilige schoolomgeving.
Elke school heeft een ondersteuningsprofiel om de basiszorg te kunnen verlenen. Om
Passend Onderwijs te kunnen blijven verzorgen zullen alle scholen zich verder profileren in
hun onderwijskundig concept. Het integratie onderwijs zal samen met externe partners ruimte
geven aan de verschillen tussen de leerlingen.
3. Ruimte (geven) betekent verantwoordelijkheid nemen
- samenwerkingen en delen
- solidariteit tussen de scholen
- vereniging als hitteschild
- de basis (opbrengsten) is op orde
Wij verwachten dat het bestuurscentrum dienstbaar is aan de scholen en werkt als hitteschild.
De samenwerking tussen de scholen wordt verder ontwikkeld door visitatiebezoeken (in-en
extern). De scholen en het bestuurscentrum werken samen en ondersteunen elkaar; Hierbij
hanteren we het kwaliteitskader. Wij hanteren positief waarderend als basis, zodat groei en
ontwikkeling binnen alle lagen plaats gaat vinden.
4. Ruimte voor eigenaarschap van leerlingen en leraren
- ICT
- leerlijnen
- intrinsieke motivatie
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Wij bereiden onze leerlingen voorop de toekomst. Wij hanteren leerlijnen als basis en doel,
waarbij er ruimte is voor eigen ontwikkeling van leerlingen. Wij gebruiken ICT als middel om
tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen en het vergoten van betrokkenheid
en zelfontplooiing. Wij zien onze leraren als sociaal kapitaal. Wij zijn derhalve gericht op
onderlinge afstemming en samenwerking, vanuit onderling vertrouwen, collectieve
betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
5. Ruimte en aandacht voor brede vorming van kinderen
- kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
- muziek, cultuur, beweging
- SEO en gedrag
Ons onderwijs zorgt voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van onze leerlingen.
(Biesta). Daarom besteden we, naast sociaal emotionele ontwikkeling ook aandacht aan
muziek, cultuur en beweging. Om de leerlingen ruimte te geven in hun ontwikkeling spreken
wij de intrinsieke motivatie aan. Onze leraren zijn toegerust en deskundig om het gedrag van
kinderen te begeleiden.
Wij zien ouders als deskundige aangaande hun kind en als gesprekspartner voor
samenwerking. Wij werken samen met ouders en externe partijen aan de ontwikkeling van
onze kinderen. De basis voor de samenwerking is gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk
en verantwoordelijk zijn voor elkaar.
6. Ruimte binnen de identiteitskaders
- kaders voor ruimte om om te gaan met toenemende diversiteit waarbij we duidelijk zijn waar
we voor staan.
Onze identiteit geeft ruimte aan onze normen en waarden, die we baseren op de protestants
christelijke traditie zoals beschreven in de grondslag en identiteitsnotitie. We laten ons
inspireren door Gods woord. Het evangelie van Jezus Christus staat hierbij centraal.
Leerkrachten leren om te gaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de klas en in het
contact met ouders.
7. Ruimte voor goed personeelsbeleid
- aantrekken/binden goede leraren en directie
- werkdruk
- mobiliteit
Aangezien wij onze medewerkers als professioneel kapitaal zien, vinden we het belangrijk om
hen te binden aan onze organisatie. Wij hanteren daarvoor een goed personeelsbeleid met
aandacht voor elkaar.

1.2 De school
1.2.1 De Cornelis Zeemanschool van schoolvereniging Rehoboth
Onze school maakt net als zes andere scholen deel uit van de schoolvereniging Rehoboth tot
stichting en instandhouding voor scholen met de bijbel te Urk. De zeven scholen versterken
en ondersteunen elkaar als het gaat om organisatie, kennisuitwisseling en
onderwijsontwikkeling. Naast de brede gemeenschappelijke basis heeft elke school eigen
accenten, een eigen sfeer en werk- en leefklimaat en een eigen profiel.
‘De Vereniging stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel
voor basisonderwijs. De vereniging vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord, naar de
verklaring daarvan gegeven in de drie formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse
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Catechismus, de zevenendertig geloofsartikelen en de canones van Dordrecht’(uit Statuten
vereniging Rehoboth, artikel 1 en 2)
Het motto van schoolvereniging Rehoboth is ‘Geloof in Onderwijs’. Dit betekent voor het
onderwijs binnen onze organisatie het volgende:
Alle kinderen van schoolvereniging Rehoboth krijgen christelijk onderwijs dat motiverend,
uitdagend en betekenisvol is en dat hen voorbereidt op hun plek in de maatschappij. Dit wordt
verzorgd door medewerkers die warmhartig, goed opgeleid en voortdurend in ontwikkeling
zijn.
Rehoboth betekent Ruimte. Bijvoorbeeld:
- voor de ontwikkeling van talenten
- voor het voorbereiden op de toekomst
- voor de begeleiding en ontwikkeling van goed burgerschap
Wij werken vanuit de volgende waarden
- samenwerken in vertrouwen (transparant en nakomen van afspraken)
- de leerkracht als vakman (professionals die zich ontwikkelen)
- samenwerken met ouders en externen (het kind staat daarbij centraal)
Het onderwijs op de scholen bouwt voort op de christelijke traditie en de daarbij behorende
normen en waarden. De vereniging geeft onderwijs, gericht op de emotionele en
verstandelijke ontwikkeling van het kind, te weten het verwerven van noodzakelijke kennis,
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit. Wij geven
ruimte en hebben aandacht voor de brede vorming van kinderen.

1.3 Missie, Visie, Kernwaarden Cornelis Zeemanschool
1.3.1 Missie Cornelis Zeemanschool
‘Waarde(n)vol & B(l)oeiend Onderwijs’
De Cornelis Zeemanschool biedt Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs, zodat leerlingen zich
naar hun vermogen, optimaal ontwikkelen en als zelfstandige en betrokken burgers kunnen
functioneren in de samenleving.
 Waardenvol; we hanteren Gods Woord en Bijbelse normen & waarden als bron en
richtlijn;
 Waardevol; centraal staat een waardevolle relatie met de Drie-Enige God, de liefde
voor jezelf en de ander;
 Boeiend; we bieden zo boeiend en aantrekkelijk mogelijk onderwijs.
 Bloeiend; we bieden onderwijs dat gericht is op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen
en ontplooien van talenten en kernkwaliteiten van de leerlingen.
1.3.2 Visie Cornelis Zeemanschool
Door het Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs op de Cornelis Zeemanschool ontwikkelen de
leerlingen zich tot burgers:
 Vertrouwend op God, de ander en in zichzelf
 Met een positief zelfbeeld;
 Met een zelfstandige en onderzoekende houding;
 Die bewust hun ontdekte talenten en kwaliteiten inzetten;
 Die actief eigenaarschap bij het eigen leerproces vertonen;
 Die optimale leerresultaten behalen;
 Die betrokken zijn op de samenleving.
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We werken aan deze missie en visie:
 Vanuit een Christelijk identiteit;
 In onderling vertrouwen;
 Met aandacht voor veiligheid;
 Gericht op ontplooiing naar vermogen;
 Betrokken op elkaar en de omgeving.
1.3.3 Kernwaarden Cornelis Zeemanschool
Op basis van onze visie en missie hebben we de volgende kernwaarden geformuleerd:
1. Uitdragen en uitstralen van Christelijke identiteit.
Door Gods Woord centraal te stellen, Bijbelse waarden en normen uit te dragen en te
spreken met elkaar over de betekenis en waarde van een persoonlijke geloofsrelatie,
is de christelijke identiteit zichtbaar en hoorbaar in alle lagen van onze school.
2. (Her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten en kernkwaliteiten
Door de kinderen te stimuleren in het (her)kennen, inzetten en ontwikkelen van
talenten en kernkwaliteiten, benaderen wij de kinderen als unieke en waardevolle
personen.
3. Bieden van veilige, rustige en stabiele (leer) omgeving, oftewel Veilige School
zijn
Door een veilige, rustige en stabiele leeromgeving te bieden, zorgen we ervoor dat de
kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
4. Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken
Door Handelingsgericht (HGW) te werken, gaan wij uit van de mogelijkheden en
onderwijsbehoeften van het kind en stemmen wij ons onderwijsaanbod daar zoveel
mogelijk op af. Door het kind naar eigen vermogen eigenaar te laten zijn van zijn
leerproces, doelgericht te werken en passende eisen te stellen, werken wij
Opbrengstgericht (OGW).
5. Aandacht voor hoofd, hart en handen
Om recht te doen aan de gehele ontwikkeling van het kind, besteden wij naast de
cognitieve ontwikkeling (het hoofd), aandacht aan de sociale emotionele ontwikkeling
(het hart) en de creatieve ontwikkeling (de handen).
6. Leren versterken door samenwerking
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verhogen en het leren te
versterken, werken alle medewerkers samen met ouders en andere betrokkenen en
hanteren we een eigen kwaliteitskader.
7. Functioneren als lerende organisatie
Als schoolorganisatie willen we een lerende organisatie zijn waarbij we professioneel,
reflectief, transparant en vernieuwend zijn, maar tevens gericht zijn om dat wat goed
werkt te behouden.

1.4 Onderwijskundige- en pedagogische visie
1.4.1 Onderwijskundige visie
In ons onderwijs staat het kind centraal. We stemmen af op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen en d.m.v. kernreflectie boren we de kracht van de leerlingen aan om ze te laten
b(l)oeien.
Door middel van leerlijnen bieden we de leerstof aan. Zo geven we doelgericht onderwijs.
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Ons onderwijs wordt gekenmerkt door cyclus werken. Hiervoor zetten we in:
Kwaliteitskaarten (bijlage 1); het ADIM model (bijlage 2); analyseren; remediëren; zelfstandig
werken; feedback. Door deze onderdelen te monitoren, sturen we ons onderwijs op kwaliteit
en houden we vast en verbeteren we wat we hebben. Door kennis delen en delen van good
practice ontwikkelen we de onderwijskundige professionele groei.
De Cornelis Zeeman school heeft in 2015 zich geprofileerd als cluster 1 school. Leerlingen
met een visuele beperking kunnen we geven op onderwijsgebied door jaarlijkse teamscholing
op dit gebied.
De onderwijskundige visie komt tot uiting in:
 De keuze van methoden en lesmateriaal
 De inrichting van het onderwijsleerproces in de klas waarbij het registreren, analyseren
en het volgen van de vorderingen centraal staat.
 Het gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen (individueel, groepjes,
klassikaal) en de verhouding daartussen.
 De onderwijskundige identiteit op de Cornelis Zeemanschool is naast bovenstaande
ook zichtbaar door:
Aandacht voor zowel ontwikkeling van cognitieve (hoofd), sociaal emotionele (hart) en
creatieve (handen) ontwikkeling.
1.4.2 Pedagogische visie
Ieder kind is uniek, en geschapen door en naar het beeld van God. Iedere leerling verdient
dan ook om tot bloei te komen. Veiligheid, regelmaat en rust zijn voorwaarden om tot
ontwikkeling te kunnen komen. Onze school kenmerkt zich dan ook hierin. Vertrouwen in
zichzelf en in de ander is essentieel. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen wordt door de
kernkwaliteiten gestimuleerd en aangesproken. Het pedagogisch klimaat in de groep vinden
we belangrijk. De leerling zal door relaties verder tot ontwikkeling kunnen komen en zich
verbonden en betrokken weten met zijn/haar omgeving.
Dit uit zich concreet in:
 het zorgdragen voor een veilige, rustige en stabiele leeromgeving, oftewel Veilige
School zijn: de school als veilige gemeenschap waarin geweld en pesten niet
thuishoren (pestprotocol).
 het bijbels onderwijs dat we geven en de waarden en normen van onze christelijke
identiteit;
 de eerste 6 schoolweken wordt veel aandacht besteed aan de groepsvorming (gouden
weken);
 het (her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten en kernkwaliteiten;
 het toepassen van de principes van “Leren van Binnenuit’ in alle lagen van de school;
 het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling (leerkracht en leerling
vragenlijsten).

1.5 Beleid SEO en veilige school
Ieder kind op onze school heeft recht op acceptatie en waardering als individueel mens. Een
eerste taak van de school is het realiseren van een plek waar kinderen zich geborgen en veilig
voelen. Pas dan kan een kind tot maximale ontplooiing komen. Op de CZ is er daarom niet
alleen aandacht voor de fysieke veiligheid, maar ook voor de sociale veiligheid.
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Bovenschools is er een beleidsdocument ‘de Veilige School’. Hierin wordt zowel voor
leerkrachten als leerlingen omschreven wat veiligheid betekent op verschillende terreinen.
Wij geven hier structureel en consequent aandacht besteed worden aan de fysieke en sociale
veiligheid van de leerlingen met behulp van een ondersteunende methode (beleidsplan
kernreflectie) en leerlingvolgsysteem (Zien). Voor de sociale en emotionele ontwikkeling
hebben we het beleidsplan “schoolklimaat en veiligheid” gebaseerd op de leerlijn kernreflectie
(Sharepoint- onderwijskundig- kernreflectie). Een uitleg van kernreflectie wordt beschreven in
1.6. Voor seksuele ontwikkeling wordt er in groep 1 t/m 8 gewerkt met de methode “Wonderlijk
Gemaakt”. Op school is er een pestprotocol en een pest coördinator en twee
vertrouwenspersonen. De leerlingen kunnen middels een brievenbus contact zoeken met hen.
Door middel van visite kaartjes zijn de vertrouwenspersonen bekend gemaakt.
Er is een leerlingenraad aanwezig op school, deze heeft een actieve rol binnen de school.

1.6 Kernreflectie
Kernreflectie (Leren van Binnenuit) is een manier van reflecteren en het zien en benoemen
van je eigen en een ander zijn kernkwaliteiten. Kernreflectie is gebaseerd op 3 perspectieven:
1. Een focus op kwaliteiten, idealen en kracht.
2. Liften langs denken, voelen en willen.
3. Aandacht voor interne belemmeringen.
Binnen het concept ‘Leren van binnenuit’ (Korthagen en Lagerwerf, 2011) zoeken we de
intrinsieke motivatie van de leerling en de leerkracht. Als we gebruik kunnen maken van de
idealen en kernkwaliteiten wordt die intrinsieke motivatie aangesproken en als die geactiveerd
wordt komt er energie vrij: idealen en kernkwaliteiten zijn een motor voor de (leer)ontwikkeling. Belangrijk is dan om de idealen en kernkwaliteiten van elkaar te kennen. Dat
vraagt om gesprek, om openheid en vertrouwen. Dat vraagt om een professionele
leergemeenschap met een basis van liefde en zorgvuldigheid.
Het leren herkennen, benoemen en erkennen van kernkwaliteiten; het leren kennen van en
bewust omgaan met belemmeringen en het liften tussen denken (hoofd), voelen (hart) en
willen (buik) zijn de principes van kernreflectie die we in alle lagen van ons onderwijs willen
gebruiken: in gesprekken tussen leerkracht en leerlingen, tussen directeur en leerkrachten, in
oudergesprekken, in gesprekken tussen leerkrachten onderling.

1.7 Basisschool: Cornelis Zeemanschool
Adresgegevens:
Middelbuurt 118
8321ZE URK
Tel.: 0527-686892
E-mail: zeeman@rehoboth.nu
Website: https://zeeman.rehoboth.nu/
Brinnummer: 12KH
1.7.1 Het team

Directie:
Mevr. D. Hoekstra
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(directeur - ma t/m vr.)
Mevr. D. Bakker
(team coördinator/ plaatsvervangend directeur— ma, di)

IB:
Mevr. T.H.Alblas ( di, wo, do)

Medezeggenschapsraad:
Namens het personeel:
Mevr. L. de Vries, Mevr. A. Zwaan en Mevr . H van Slooten
Namens de ouders:
Mevr. A. Ras (moeder van Anna-Wil), Meneer. W. Fruijtier, (vader van Thera) Mevr. C. de Vries
(moeder van Eva)
Mail adres MR: mrzeeman@rehoboth.nu

Schoolschoonmaaksters:
Mevr. G. Baarssen, Mevr. N. Romkes en Mevr. L. Schraal

Administratief medewerkster:
Mevr. J. Koffeman-Bakker

Bestuursleden:
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit:
De heer Pantsier, voorzitter
Mevrouw D. Kater
Penningmeester en secretaris: mevr. M. Romkes
Mevrouw I. de Jong

Directeur bestuurder:
De heer J.de Jong:
0527- 686974/ johandejong@rehoboth.nu
Op Vlaak 14 is het bestuurskantoor gevestigd. Naast de heer De Jong werken daar :
Mevrouw Van Kassel (secretariaat): 0527-687018
De heer Baarssen (staffunctionaris gebouwen en financiën): 0527- 686972
de heer E, Schouten (staffunctionaris personeel ): 0527-686973
Onze school valt onder schoolvereniging Rehoboth
Postbus 61
8320 AB Urk
Team Cornelis Zeemanschool: 2019-2020
Het team van de Cornelis Zeemanschool bestaat uit 20 leerkrachten en drie OA-ers
(onderwijsondersteunend personeel) . Het team is divers van samenstelling, zowel in leeftijd
als in de verhouding mannen en vrouwen. De afgelopen jaren kenmerkten zich door grote
veranderingen binnen de teamsamenstelling. De teamleden zijn afkomstig uit Urk of de naaste
omgeving. Verder wordt er veelal in duo constructies gewerkt. De school kent naast de
vertrouwenspersoon en anti pest-coördinator, twee reken-coördinatoren, drie taalleescoördinatoren, een intern begeleiders. De dagelijkse leiding van de school berust bij het
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managementteam. Het managementteam bestaat uit een directeur, teamcoördinator en intern
begeleider.
1.7.2 De school in de wijk
Onze school ligt in de wijk met koopwoningen uit de jaren ‘80. 70% van de leerlingen komt uit
deze wijk. Sinds een aantal jaren is er ook een instroom van leerlingen uit een nieuwbouwwijk.
De school ligt centraal in de wijk met een doorgaande weg. In 2018 is het schoolplein
vernieuwd en fungeert als speelplaats voor de buurt. De meeste kinderen die de Cornelis
Zeemanschool bezoeken, zijn geboren op Urk. Voor een aantal lln. geldt dat zij in een ander
land zijn geboren, Concreet betekent dit dat zij het Nederlands moeten leren eigen maken. Dit
vraagt veel van de leerkrachten waar deze lln. in de groep zitten.
1.7.3 Onderwijsachterstandenbeleid
De Cornelis Zeemanschool is een school die getypeerd kan worden als een dwarsdoorsnede
van de Urker samenleving. De leerlingen die de school bezoeken zijn overwegend geboren
en getogen op Urk, evenals hun ouders. Het opleidingsniveau van de ouders werkt door in
onze schoolpopulatie. Uit onze ervaring blijkt dat er weinig hoogopgeleide ouders verbonden
zijn aan onze school.
Dit gegeven maakt dat de Cornelis Zeemanschool continu bezig is met het verbeteren van de
kwaliteit van onderwijs op het gebied van de basisvakken. School is actief bezig om ouders te
betrekken bij het uitvoeren van het huiswerkbeleid. Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen we
daarbij gebruik maken van achterstandsgelden. Inmiddels zijn er nieuwe indicatoren gebruikt
en heeft er een herverdeling in deze gelden plaatsgevonden. In de komende periode zullen
we de effecten van deze herverdeling merken. Voor de Cornelis Zeemanschool betekent dit
dat wij extra gelden hebben gekregen om deze achterstanden te bestrijden.
1.7.4 Aannamebeleid
Binnen Rehoboth is er een aannamebeleid waarbij de ouders vrije keuze hebben uit de diverse
scholen, mits dit geen probleem geeft met de uitgangspunten van het aannamebeleid.
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2. Kwaliteitszorg
2.1 Strategische doelen kwaliteitszorg
Vanuit het Strategisch beleidsplan zijn de volgende ontwikkelingspunten opgesteld:
 Het kwaliteitskader met daaraan gekoppeld het visitatiekader/model wordt gehanteerd
voor bestuurlijk visitatie.
 Directies en MT’s hanteren collegiale schoolbezoeken waarbij de profilering van de
school of onderwijskundige onderwerpen centraal staan.
 Er wordt beleid ontwikkeld om ook externe visitatie uit te voeren. Doel hiervan is ook
om ‘Rehoboth’ op de kaart te zetten.

2.2 Doelen kwaliteitszorg op schoolniveau
Elke school werkt met een eigen kwaliteitsbeleid, geënt op het verenigingsbeleid.
Op de Cornelis Zeeman school werken we volgens de doelen die uitgewerkt zijn volgens het
onderzoekskader van het ministerie van onderwijs en inspectie (zie sharepoint in de map
beleid en plannen).
Dit betekent voor de Cornelis Zeemanschool dat we werken aan de ontwikkeling en het leren
van de leerlingen, maar ook aan het leren van de medewerkers en organisatie als geheel.
Voor het team van de Cornelis Zeemanschool is het een natuurlijk proces om de kwaliteit goed
in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Het onderwijs is een dynamisch proces,
wat betekent dat dit voortdurend verandert, van binnenuit en buitenaf. Als team is het
belangrijk om niet met alle winden van leer mee te waaien, maar het goede te behouden. Wij
willen ons onderwijs zo effectief mogelijk maken. Om te sturen op kwaliteit is het belangrijk
om onderzoeksmatig te werken. In het volgende schema wordt weergegeven hoe er effectief
aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering gewerkt wordt.

Om deze manier van werken te gaan uitvoeren moet je opbrengst gericht werken en data
gebruik. Deze twee onderdelen zijn de afgelopen jaren intensief aan de orde geweest. Bij
opbrengstgericht werken gaat het om het verbeteren van de leerresultaten door beter
gebruik te maken van meetbare gegevens, bij het gebruik van data om het inzetten van
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interne en externe onderzoeksgegevens om het onderwijs te verbeteren. Datagebruik leidt
niet zonder meer tot goed onderwijs en betere leeropbrengsten (Gelderblom & Vernooy,
2014). Van belang is meer diepgaand en systematisch te analyseren wat er aan de hand
is. Het registreren en analyseren zijn instrumenten die nodig zijn om de eigen
onderwijspraktijk te verbeteren. Voor het team van de Cornelis Zeemanschool betekent
onderzoekend werken dat dit op basis van ‘evidence based knowlegde’, ofwel op basis
van de beschikbare data gebeurt. Deze data worden vervolgens weer gebruikt voor de
gesprekken binnen de units. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij factoren die de prestaties
van de leerlingen omhoog of omlaag halen.
Wij willen voldoen aan de basiskwaliteit en de vastgestelde minimumdoelen die binnen
Rehoboth zijn vastgesteld. Dat betekent voor onze school focus op onderwijs en kwaliteit:

2.3 Schoolplancyclus
Het schoolplan van de Cornelis Zeemanschool is tot stand gekomen door een nauwkeurige
SWOT analyse te maken met alle leerkrachten, ouders en MT leden. Er is een analyse
gemaakt met betrekking tot alle beleidsaspecten van de school. De uitkomsten van deze
analyse zijn verwerkt in dit schoolplan. Het schoolplan is uiteindelijk weer besproken met de
leerkrachten en medezeggenschapsraad voordat het wordt vastgesteld. Het schoolplan omvat
een periode van vier jaren waarin we de richting en ambities van de Cornelis Zeemanschool
voor die periode weergeven.
SWOT analyse:

STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

*Sterke
zorgstructuur;
weinig
verwijzingen
*Team dat zich optimaal inzet

*Te weinig aandacht voor creatieve
vakken
*Behoefte aan meer expertise op
gebied van hoogbegaafdheid en
gedrag.
* Analyseren toetsen met daarbij
afstemmen onderwijs

*Goed onderhouden schoolgebouw

KANSEN
*Het leerlingaantal groeit
*Profilering als visus- en taalschool
*Sterke zorgstructuur en kwaliteit van
het onderwijs
*Samenwerking zoeken met andere
scholen

BEDREIGINGEN
* De populatie van de school komt uit
diverse gebieden.
* Veel lln welke dialect spreken.
*Drie jaar onvoldoende op de Ieptoets
* Weinig kleuterleerkrachten

2.4 Jaarplancyclus
De doelen en ambities van het schoolplan worden ieder jaar concreet gemaakt door middel
van jaarplannen. In deze jaarplannen geven we meer concreet aan welke stappen we in dat
jaar gaan zetten om onze doelen te halen en met wie we dat gaan doen. De jaarplannen
worden zo veel mogelijk SMART geformuleerd en kennen een financiële onderbouwing. Bij
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het vaststellen van de jaarplannen betrekken we ook de dan aanwezige andere gegevens
zoals de opbrengsten en leerling resultaten van de leerlingen en gegevens uit het
kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. Voor de start van een nieuw cursusjaar worden deze
jaarplannen besproken met de leerkrachten en medezeggenschapsraad.
2.4.1 Jaarplan “Analyseren en opbrengsten”
Toetsresultaten zeggen iets over de individuele ontwikkeling van de leerlingen, maar meer
nog zijn toetsen ook bedoeld dat wij als school kunnen spiegelen waardoor wij onze resultaten
kunnen verbeteren. Verzamelen van data is alleen zinvol wanneer het gekoppeld wordt aan
besluiten over lesgeven en leren. Met de toetsresultaten kunnen wij als team reflecteren op
ons handelen en daaruit conclusies trekken voor de verbeteringen van het onderwijs dat wij
geven(SWOT analyse).
De komende schoolplanperiode willen wij als team enerzijds werken aan datageletterdheid:
de vaardigheid van het omgaan en lezen van cijfers is een vaardigheid waar wij de komende
jaren aan gaan werken (basiskennis over bijvoorbeeld vaardigheidsscores, normeringen,
niveaus en toetsconstructie is van belang om toetsresultaten te kunnen interpreteren).
Anderzijds gaan we ons verdiepen in de uitkomsten van de toetsresultaten en wat dat betekent
voor ons onderwijs. Daarom verdiepen wij ons als team in het analyseren door middel van
een cursus.
Doel: Wij willen bereiken dat ons onderwijs wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen;
waardoor de leerlingen de leerstof eigen kunnen maken. (Zie doelen blz 107)
2.4.2 Jaarplan “Taal, list en begrijpend lezen”
De komende schoolplanperiode willen wij het werken met leerlijnen op het gebied van lezen
(LIST) verder inhoud gaan geven.
Voor begrijpend lezen willen we de kwaliteitskaart voor de goede begrijpend lezen les verder
uitbouwen. We willen werken aan een doorgaande lijn door de hele school.
We willen ons oriënteren op de leerlijnen voor taal. Hierbij zullen de taal coördinatoren een
belangrijke rol gaan spelen bij het maken van de keuzes welke leerlijnen het eerst op gaan
zetten en gaan linken aan de onderwijspraktijk. Zie verdere uitwerking bij “leerstofaanbod”.
Doel: uitbouwen van kwaliteitskaart goede begrijpend lezen les; principes van LIST
implementeren en borgen (kwaliteitskaart LIST/ Zie doelen blz 107))
2.4.3 Jaarplan “Zelfstandig werken”
Leerlingen zijn zelfstandig en hebben een eigen verantwoordelijkheid in hun leerproces, hun
eigenaarschap. Dit is een proces waar we verder in moeten groeien als school. De
werkhouding in en buiten de klas willen we verbeteren. Voor zelfstandig werken willen wij een
doorgaande lijn afspreken binnen school. Hiervoor zal in de units en OWK extra aandacht aan
besteed worden. Een werkgroep zal dit onderwerp voorbereiden en uitwerken.
Doel: wij willen een doorgaande lijn “Zelfstandig werken” binnen de Cornelis Zeemanschool.

2.5 Lesgeven
Om ons onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen en dit constant te borgen is het
belangrijk dat wij een aantal onderdelen van ons lesgeven als speerpunten aanmerken en
waar wij in onze observaties ook voortdurend naar kijken. Hoe gebruik je de leertijd, je
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pedagogisch handelen, didactisch handelen, activeren van leerlingen en je klasse
management.
Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch
handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij
is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie
waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen
verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
 interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 onderwijs op maat geven: differentiëren, hierbij worden de onderwijsassistenten in en
buiten de klas ingezet
 gevarieerde werkvormen hanteren (coöperatieve werkvormen)
 werken volgens de kwaliteitskaart “een goede instructieles en een goed pedagogisch
klimaat”, waarbij instructie op drie niveaus gegeven wordt (hgw+)
 kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om
kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich
die op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met
anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.
Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde
instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra
ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet, met mogelijkheid
tot verlengde instructie buiten de klas door de onderwijsassistentes.
2.5.1 Het lesgeven: Gebruik leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een
belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van
leertijd te voorkomen door buitenspel op dinsdag – en donderdagmiddag te beperken tot 5 á
7 minuten. De buitentijd wordt gebruikt om de leerstof vanuit het handelingsmodel aan te
bieden. Ook willen we ze voldoende leertijd geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod
eigen te maken. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen
basisonderwijs te laten halen.
Vanuit de kwaliteitskaart “Een goede instructie” (bijlage 3) zijn de volgende onderdelen van
essentieel belang om toe te passen:
 De leraren bereiden zich goed voor: programma en tijd(en)
 De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
 Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)
 De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster
 De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften
2.5.2 Het lesgeven: Pedagogisch handelen
Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende)
taak om leerlingen op te voeden tot goede burgers. Het is belangrijk dat leerlingen goed met
zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een
veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
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Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een
positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen Vanuit de kwaliteitskaart “Een pedagogisch klimaat”
(bijlage 3) zijn de volgende onderdelen van essentieel belang om toe te passen:
 De leraren zorgen voor een ordelijke klas
 De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
 De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen]
 De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
 De leraren bieden de leerlingen structuur
 De leraren zorgen voor veiligheid
 De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken
 De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken
2.5.3 Het lesgeven: Didactisch handelen
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd
onderwijs (werken met groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (expliciete directe
instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde
hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk
samenwerken.
Vanuit de kwaliteitskaarten “Een goede instructie en een goede rekenles” (bijlage 1 en 3) zijn
de volgende onderdelen van essentieel belang om toe te passen:
Lessen zijn goed opgebouwd
 De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
 De leraren geven instructie (ADIM)
 De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
 De leerlingen werken zelfstandig alleen en samen
 De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
 De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
 De leraren zorgen voor stofdifferentiatie
 De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

2.5 Borgen en vasthouden wat goed gaat
We werken op de Cornelis Zeemanschool
systematisch aan het verbeteren van de
opbrengsten van onze leerlingen met behulp
van onder andere de
PDSA-cirkel.






Wat beloven we? – doel (plan)
Doen wat we beloven – uitvoering (do)
Doen we
wat
we
beloven
en bestudeer evt. oorzaken? – evaluatie
(study)
Vasthouden en verbeteren – borging (act)
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Passend binnen de PDSA- gedachte evalueren wij regelmatig ons onderwijs en zo nodig
passen wij onze aanpak of beleid aan. Wij maken gebruik van onder andere
tevredenheidspeilingen bij leerkrachten, ouders en leerlingen. Ook evalueren wij onze
opbrengsten. Verder gebruiken wij vergadermomenten om als team/bouw te bespreken hoe
ons onderwijs verloopt en hoe wij ons beleid vasthouden.

2.6 Eindopbrengsten in relatie tot de referentieniveaus
Vanuit de overheid is een aantal jaren geleden de opdracht gekomen om het
beheersingsniveau van leerlingen voor taal en rekenen goed in kaart te brengen d.m.v.
referentieniveaus.
Voor taal geldt dat niveau 1F door 100% van de kinderen aan het eind van groep 8 moet
worden behaald, zo vermeldt het eindrapport van de commissie Meijerink. In dit eindrapport
staat voor rekenen een hoger doel, eind groep 8 moet 75 % op 2F niveau zitten. Voor de CZ
geldt dat we nog niet op het percentage zitten van 100% maar het streven is om vanaf groep
7 dit doel te gaan behalen (bijlage 6).

2.7 Ononderbroken ontwikkelingsproces
De Cornelis Zeemanschool is een school waarin voornamelijk gewerkt wordt met jaarklassen.
Toch zijn we ons er terdege van bewust van de ontwikkeling van de leerlingen niet parallel
loopt met het jaarklassensysteem. We proberen in de lessen zo goed mogelijk aan te laten
sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen door op drie niveaus les te geven in de groep en
waar mogelijk aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Dat
begint al voordat de leerlingen op school komen. Met de diverse voorschoolse partners (PSZ)
overleggen we over de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van de leerlingen die bij ons op
school komen. Er is zo veel mogelijk sprake van een warme overdracht en aan de ouders
wordt gevraagd om een uitgebreide vragenlijst over het functioneren van hun kind in te vullen.
Binnen de Cornelis Zeemanschool proberen we met ons lesgeven zo veel mogelijk aan te
sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen. Dat doen we door het lesgeven op drie niveaus
aan te bieden. Waar mogelijk kan het zo zijn dat een leerling bepaalde lessen groep
doorbrekend volgt in een hogere of lagere groep. Het volgen van de ontwikkelingsbehoefte
van de leerlingen betekent niet dat we ook overgaan op verregaande vormen van
gepersonaliseerd leren. Leren doe je ook met elkaar in groepsverband. Daarbij geloven we
dat de leerkracht de belangrijkste factor in het leren en ontwikkelen van de kinderen is. Daar
zullen we de komende jaren dan ook vooral op inzetten.
2.7.1 Leerlingvolgsysteem
Zodra een leerling bij ons op school komt, wordt er een dossier in Parnassys aangelegd,
waarin alle verslagen en notities worden bewaard wat van toepassing zijn op uw zoon/dochter.
Verder is er een papieren leerlingendossier waarin verschillende documenten worden
bewaard, zoals het overdrachtsdocument van de peuterspeelzaal, achtergrondinformatie,
verslagen van onderzoeken etc. Uiteraard wordt met deze gegevens strikt vertrouwelijk
omgegaan.
Naast methode-gebonden toetsen wordt het digitale leerlingvolgsysteem gebruikt voor de
methode– onafhankelijke toetsing. N.a.v. een toets rooster worden er in alle groepen Citotoetsen afgenomen Dit toets rooster is vereniging breed opgesteld en wordt dus door scholen
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van Rehoboth gevolgd. We gebruiken daarvoor de landelijk genormeerde toetsen van CITO
voor Spelling, Taalverzorging, Begrijpend Lezen en Rekenen en Wiskunde. Om het technisch
lezen te toetsen gebruiken we de DMT-toets en de AVI-toetsen.
Voor de groepen 1 en 2 hanteren wij ook het Leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit is een
observatie-instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse
ontwikkelingsgebieden kan worden geobserveerd en geregistreerd. De uitkomsten van deze
observaties worden vastgelegd in Parnassys, dit wordt tweemaal per jaar voor iedere leerling
van groep 1 en 2 uitgevoerd. Er wordt daarvoor gebruik gemaakt van de leerlijnen van
Parnassys! In dit leerlingvolgsysteem worden vanaf 2018-2019 het onderdeel rekenen
gevolgd van iedere leerling, de komende jaren gaan we ook de leerlijnen motoriek, taal, en
spel implementeren.
2.7.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling
In de groepen 1 en 2 worden 2x per jaar observaties uitgevoerd door de leerkrachten die
gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de vragenlijsten
welbevinden en betrokkenheid van Zien. Voor risicoleelringen en uitvallers vullen we
Parnassys leerlijn Sova in.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 te volgen,
wordt gebruik gemaakt van het Leerlingvolgsysteem ZIEN. Deze signaleringslijst wordt
jaarlijks in oktober op groepsniveau ingevuld door de leerkrachten. Voor eventuele
risicoleerlingen wordt de signaleringslijst in maart nogmaals ingevuld.
Voor de monitoring van sociale veiligheid vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook een
leerling vragenlijst in. In groep 1 t/m 4 wordt deze mondeling afgenomen door leerkracht en/of
ouders.
Verdere informatie over het sociaal veiligheidsbeleid vindt u in het document ‘Beleidsplan
Schoolklimaat & Veiligheid Cornelis Zeemanschool’ te vinden op Sharepoint..
2.7.3 Groeps- en Leerlingbespreking
Drie keer per jaar worden tijdens de groepsbesprekingen de groepsplannen, bevindingen en
de resultaten van de groep besproken met de IB-er. Waar nodig kan de IB-er de leerkracht
ondersteunen. Tijdens deze besprekingen wordt geïnventariseerd bij welke leerlingen
specifieker gekeken moet worden naar de individuele onderwijsbehoeften en daarbij
benodigde leerkracht, leeromgeving, feedback, opdrachten, ouders etc. Tevens worden de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht in kaart gebracht. Door externen (logopedie,
fysiotherapie, orthopedagoog etc.) te consulteren, wordt gezocht naar een passende manier
van werken met de leerling voor de leerkracht.
2.7.4 Handelingsgericht Werken
De Cornelis Zeemanschool werkt op basis van de principes van Handelingsgericht Werken.
Op basis van observaties, toetsen en gesprekken met ouders, worden jaarlijks de
onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht door de leerkracht. Wat heeft deze
leerling nodig om een bepaald doel te kunnen bereiken? Welke benadering, aanpak,
ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Binnen de jaarstofklassen wordt uitgegaan van
convergente differentiatie, waarbij het aanbod in de groep centraal staat. De leerlingen werken
zoveel mogelijk op hetzelfde niveau, maar door de onderwijsbehoeften van alle leerlingen te
clusteren wordt er een onderscheid gemaakt in drie differentiatie-groepen:
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Basis groep: deze kinderen kunnen na klassikale instructie zelfstandig aan de slag. Deze
leerlingen hebben genoeg aan regelmatige instructie om zich de stof eigen te maken.
Intensieve groep: deze kinderen hebben naast de basisaanpak extra instructie en/of andere
werkwijze, methode en materialen nodig om de leerstof eigen te maken.
Meer groep: deze kinderen hebben weinig tot geen instructie en begeleiding nodig van de
leerkracht om zelfstandig de leerstof eigen te maken. Deze leerlingen krijgen van de leerkracht
extra verdiepende materialen en lesstof om extra vaardigheden aan te leren.
Op basis van deze drie groepen maakt de leerkracht voor de verschillende vakgebieden een
groepsplan. Hierin wordt beschreven welke doelen en welk onderwijsaanbod de komende
periode aan bod komt, wat aan het eind van die periode geëvalueerd wordt. In alle groepen
is een klassenmap aanwezig, waarin de verwerkte leerstof wordt bijgehouden. Tevens worden
opmerkingen genoteerd, zodat leerlingen tijdig gesignaleerd worden i.v.m. extra hulp en
aandacht en wijzigingen in het groepsplan/IHP aangebracht kunnen worden.
Bij het aanbieden van de leerstof wordt gebruik gemaakt van het Activerend Directe
Instructiemodel (ADIM) waarbij de leerkracht samen met de leerlingen op een interactieve
manier nieuwe informatie koppelen aan bestaande kennis.
2.7.5 Specifieke of extra ondersteuningsbehoefte
Sommige leerlingen hebben door interne of externe factoren bepaalde (specifieke)
onderwijsbehoeften (tijdelijk) extra hulp en/of begeleiding, materialen en middelen nodig en/of
waarbij een aangepast onderwijsprogramma moet worden aangeboden.
Indien de intensieve aanpak binnen het groepsplan niet voldoende is voor een leerling om de
gestelde doelen te bereiken en een aanpak/aanbod nodig heeft die zich niet laat specificeren
en uitvoeren binnen het groepsplan, dan wordt er in samenspraak met ouders een Individueel
Handelingsplan opgesteld. Dit is een specifiek plan om bepaalde tijd doelgericht te werken
aan de individuele onderwijsbehoeften van een leerling.
Wanneer blijkt dat een leerling de leerstof, ondanks intensivering, niet kan volgen kan na
overleg met een externe deskundige en ouders, gekozen worden voor divergente
differentiatie; of een eigen leerlijn. Dit wordt weergegeven in een Ontwikkelingsperspectief,
welke door de IB-er, in overleg met de leerkracht, een externe deskundige, ouders en (indien
mogelijk) de leerling wordt opgesteld. Dit plan wordt minimaal 2x per jaar met de ouders (en
leerling) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
2.7.6 Orthopedagoog Adapt
Wanneer de onderwijsbehoeften van een kind niet duidelijk zijn, hebben we als school niet
altijd voldoende deskundigheid in huis om het kind adequaat hulp te kunnen bieden. De
orthopedagoog van Adapt voert gesprekken over het kind, observeert in de groep en / of
verricht een individueel onderzoek bij het kind. Daarna worden in een consultatieve
leerlingbespreking adviezen gegeven over de begeleiding die het kind (op school) nodig heeft.
Waar nodig bespreken we met zoveel mogelijk betrokkenen de onderwijsbehoeften van een
leerling in een Multi Disciplinair Overleg. (MDO). Hierbij zal de orthopedagoog ook kunnen
aanschuiven. Dit alles gebeurt in nauw overleg met ouders.
2.7.7 Ondersteuning door onderwijsassistenten
De extra zorg, die kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte nodig hebben, wordt
gegeven door onderwijsassistenten in nauwe samenspraak met de IB en de groepsleerkracht.
Dit gebeurt zoveel mogelijk in de klas, maar deze zorg kan ook in een aparte ruimte worden
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gegeven. Opvallende zaken worden gerapporteerd in de vergaderingen, zodat de processen
door de hele school worden gedragen.
2.7.8 Doublurebeleid/ versnelling
Het kan zijn, dat vanwege de onderwijsbehoeften, leerlingen in aanmerking komen voor
versnelling of een jaar verlengen. Soms is het voor een leerling beter om een jaargroep twee
keer te doen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Er kan dan in goed overleg met de
ouders besloten worden om de leerling nog een jaar in dezelfde jaargroep te houden. Hierbij
moet echter wel duidelijk het belang van de leerling voorop staan. Bij verschil van mening
geeft de mening van de school de doorslag.
Wanneer er van een versnelling sprake is, kijken we niet naar leeftijd, maar naar de
ontwikkeling van het kind. Kinderen waarvan wij vinden dat ze bijv. Niet gebaat zijn bij
langdurig kleuteren, zullen we, na gerichte diagnostiek, doorsturen naar een volgende groep.
Dit proces wordt samen met de ouders doorlopen.
De school is te allen tijde verantwoordelijk voor de schoolloopbaan en het leerstofaanbod. De
verantwoordelijkheid voor de beslissing verlengen of versnellen ligt altijd bij de directie, in
overleg met IB-er en leerkrachten en het liefst in goede afstemming met de ouders.
2.7.9 Talentklas
Op de Cornelis Zeemanschool wordt gewerkt met talentklassen(SWOT analyse). We willen
leerlingen die we in de klas niet voldoende kunnen bedienen, op een andere manier
aanspreken. We doen dit door met hoog/meerbegaafde leerlingen te gaan debatteren,
filosoferen, reflecteren en projectmatig te werken, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van
de leerling en het samenwerken met elkaar gestimuleerd wordt. Voor leerlingen die cognitief
tegen hun grenzen aanlopen, willen we buiten de klas een mogelijkheid bieden om op een
andere manier leerstof ter verwerken of te automatiseren. Het verband wordt altijd gelegd met
het schoolse leren. De ervaring en het doen in de praktijk wordt verbonden met de theorie.
Eigen verantwoordelijkheid, samenwerken, reflecteren en onderbouwen staan hier centraal
2.7.10 Bovenschoolse Plusklas
In de boven schoolse plusklas van Schoolvereniging Rehoboth zitten (hoog)begaafde
leerlingen van de 7 scholen van schoolvereniging Rehoboth. Ook deze kinderen hebben
specifieke ondersteuningsbehoeften. Naast verkorte instructie, opdrachten op niveau,
uitdagende leeractiviteiten, feedback die positief en persoonlijk is en (h)erkenning door de
leerkracht, die geboden wordt op de reguliere school, hebben zij extra ondersteuning nodig.
De plusklas moet dus een aanvulling zijn op al het extra’s wat in de basisschool al geboden
wordt. Het onderwijs in de plusklas is gericht op het welbevinden en de evenwichtige
persoonlijkheidsontwikkeling van het (hoog)begaafde kind. Voor verdere informatie zie het
school ondersteuningsplan.
2.7.11 Warme overdracht po-vo
Nadat de aanmelding bij de VO scholen is voltooid vinden er vervolgens gesprekken plaats
om te zorgen voor een warme overdracht. Bij het Emelwerda/Groenhorst College gebeurt dit
volgens een zgn. tafeltjesoverleg op locatie. Vanuit het Pieter Zandt en het Berechja College
komt een verantwoordelijk persoon op de CZ. Tijdens deze gesprekken worden
onderwijsbehoeften en evt. belangrijke informatie over leerlingen besproken.
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Voor leerlingen uit zorglaag 3 met een specifiek zorgarrangement vindt overleg plaats tussen
ouders, zorgcoördinator VO, leerkracht en IB-er plaats. Er is een protocol PO-VO aanwezig
op de Cornelis Zeemanschool (bijlage 4).
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3. Onderwijskundig beleid
3.1 Strategische doelen onderwijskundig beleid
Vanuit Strategisch beleidsplan zijn de volgende doelen opgesteld voor onderwijskundig beleid.
Brede vorming
 We geven in de komende planperiode verder uitvoering aan de identiteitsnotitie.
 Ons onderwijs zorgt voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van onze
leerlingen. Dat betekent ook dat onze leerlingen kennismaken met breed
cultuuraanbod (inclusief muzikale vorming en beweging) op Urk maar nadrukkelijk ook
daarbuiten.
 Wij hanteren uitgangspunten voor onze ouderbetrokkenheid en denken na over de
inzet van een oudercont(r)act voor nieuwe ouders.
 Op onze scholen wordt tenminste één van de hoofdvakgebieden vanuit leerlijnen
benaderd.
 We oriënteren ons op een tweede vak. We geven ruimte om te experimenteren in
andere onderwijsvormen.
Verantwoording opbrengsten
 Op verenigingsniveau wordt de IEP toets gehanteerd om de eindopbrengsten in beeld
te brengen. We hanteren daarbij het referentiekader als doel.
 Om de leerpotentie in beeld te brengen, oriënteren we ons op een genormeerde toets
voor de bovenbouw die dit inzichtelijk maakt. Dit in relatie met LVS.
Digitalisering
Het ICT beleidsplan is de basis van de inzet van ICT als didactisch middel dat is geïntegreerd
in de dagelijkse manier van werken. Op alle scholen wordt in 2020 dagelijks digitaal
leermateriaal gebruikt in het primair proces en ondersteuning,
Profilering
 Elke school van de vereniging heeft een duidelijk plan op onderwijskundige profilering
welke aansluit op de doelstelling om thuisnabij onderwijs te bieden. Scholen
beantwoorden de vraag : waaraan wil de school herkend wil worden, waarin wil ze
‘extra’ goed zijn? We nemen hierin mee waar Rehoboth in herkend wil worden (ruimte)
en waar profileren van de school kaders geeft en waarin we samenwerking zoeken.
 We werken samen met de voorschoolse voorzieningen en ontwikkelen een
doorgaande lijn 0 (2) -12 jaar
 Onze scholen werken nauw samen met het CJG en de jeugdzorg om kinderen
optimaal te ondersteunen en te begeleiden. Met het oog op het welzijn van de Urker
samenleving zoeken en onderhouden wij het contact met maatschappelijke partners,
zoals kerken, gemeente, kinderopvang, jeugdzorg en sociaal-culturele organisaties.
(wij hanteren hiervoor ook de uitgangspunten van het te ontwikkelen GOA beleid)
 We denken na over een aanpassing van de school lestijden. We zoeken naar een
model dat voldoet aan het onderwijs dat wij willen bieden.

3.2 Doelen onderwijskundig beleid op schoolniveau
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Tijdens de vorige schoolplanperiode heeft de focus van ons onderwijs gelegen op het geven
van een goede instructie en het werken met kernkwaliteiten. Wij vinden het belangrijk dat dit
goed geborgd blijft in ons onderwijs, daarom ook de komende jaren de focus op deze twee
onderdelen.
Uit de analyses van de achterliggende jaren is gebleken dat het reken- en taalonderwijs nog
voldoende ruimte biedt om te groeien. Dit betekent dat tijdens de units en onderwijskundige
vergaderingen hier ruimschoots aandacht aan besteed gaat worden.
Vanuit de evaluatie van het vorige schoolplan, het SBP, analyses en het nieuwe SBP zijn de
volgende doelen voor komende 4 jaar opgesteld. Deze doelen zijn verwerkt in het
plandocument (bijlage 5), de jaarplannen en het cyclische vergaderschema planmatig
handelen (bijlage 6).
Identiteit
 Het verhelderen van de identiteit en kenbaar maken van de verwachtingen naar
ouders.
 Het implementeren en borgen van de levensbeschouwelijke onderwerpen die in de
methode “Hoor het Woord” en “Wonderlijk gemaakt” worden aangeboden en die vanuit
de trends van de maatschappij bespreekbaar gemaakt moeten worden.
 Vasthouden van de vieringen zoals die ingeroosterd zijn. Als rode draad is daarbij
leidend de Christelijke identiteit
 Kernreflectie borgen op school- ,team- en leerlingniveau.
Onderwijs en kwaliteit
Profilering
 Implementeren en borging profilering CZ cluster 1 in Urk en omgeving
OGW
 Leerkrachten krijgen een verdieping op het analyseren van resultaten. Hiervoor wordt
gekeken naar een nascholing voor het team.
 Het MT monitort volgens een onderwijskundige cyclus. Flitsbezoeken en observatie
worden geïntegreerd in de onderwijskundige cyclus.
 Het MT en team heeft een transparante communicatie om de kwaliteit van de
onderwijskundige cyclus te verhogen.
 We analyseren met vaste regelmaat de opbrengsten van de leerlingen op school-,
groeps- en leerling niveau met alle betrokken leerkrachten.
 De cyclus van OGW inzichtelijk maken in de onderwijskundige planning.
Uitstroomprofiel
 Binnen de onderwijskundige(zorg) cyclus wordt met vaardigheidsscores en ambities
gewerkt.
 In groep 6, 7 en 8 wordt er gewerkt met referentiekaders als voorbereiding op
voortgezet onderwijs.
 Implementeren van een intelligentietest (bijv. BOOMtest) voor groep 6 en Entree toets
(basis, verdieping en intelligentie)voor groep 7. Vanuit de test en toets een voorspelling
maken voor het uitstroomprofiel. Interpreteren van de gegevens op leerling- en
groepsniveau. Halen we eruit wat erin zit.
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Leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs d.m.v. huiswerk, scholenbezoek en
attitude.
Het werken met het protocol PO-VO (zie sharepoint in de map beleid en plannen) bij
het verwijzingsproces naar het voortgezet onderwijs.

Leerlijnen
 Implementeren en borgen van de leerlijn rekenen: rekentaal, opzet goede rekenles,
automatiseren, onderdelen vanuit de IEP toets.
 Oriënteren op een nieuwe leerlijn
 Het implementeren en borgen van de Parnassys leerlijnen in de onderbouw
 Een opzet van een doorgaande lijn zelfstandig werken.
Leerlingenzorg
 Het vast leggen van de jaarlijkse warme overdracht, notities met daarin de
onderwijsbehoeften van de leerlingen, bijhouden leerlingdossier en tussentijdse
afspraken met betrekking tot de leerlingenzorg.
Vakgebieden
 Versterken van de positie van de reken-, taalcoördinatoren
 Pilot groep 3 WIZZ rekenen verder voortzetten en uitbreiden naar groep 4
 Herschrijven rekenbeleidsplan en nieuw schrijven taal/ leesbeleidsplan
 Begrijpend lezen integreren bij andere vakken. Begrijpend lezen les geven volgens de
principes van close reading.
 Jaarlijks herhalen van de principes van LIST.
 Oriënteren en komen tot een keuze voor een nieuwe geschiedenis methode.
 Aandacht geven aan creatieve vakken (SWOT analyse), muziek, cultuur en beweging.
 Aandacht geven aan burgerschap en intercultureel onderwijs.
Personeel
 Het jaarlijks herzien van het professioneel statuut en werkverdelingsplan.
 Jaarlijks aanbieden van een teamnascholing.
 Tijdens de functioneringsgesprekken wordt het onderdeel veiligheid besproken.
 De vertrouwenspersonen maken zich bekend door het afgeven van een visitekaartje
en komen in de groepen om uitleg te geven waar de brievenbus voor bedoeld is.
 Tijdens OWK en Units is het delen van good practice een vast onderdeel. Leerkrachten
zijn eigenaar van hun eigen professionele ontwikkeling.
 Iedere leerkracht voert minimaal een keer per jaar een collegiale consultatie bij een
collega leerkracht uit.
 We het werken met “good practice” binnen school stimuleren evenals het volgen van
nascholing die het onderwijs op school kunnen verbeteren.
 Het professionele gedrag en handelen van de leerkrachten een van de uitgangspunten
is bij het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.
 Leerkrachten werken met de leerlijn “kernreflectie” en passen dit toe in hun dagelijks
onderwijspraktijk.
 Ieder jaar besteden we aandacht aan teambuilding.
 Oriëntatie op de schoollestijden
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Financiën
 Het aantal Chromebooks uit te breiden.
 Gynzy lidmaatschap voortzetten en de mogelijkheden van Gynzy verder toepassen.
 Het lidmaatschap van Parro voortzetten.
 Aanschaf en volgen van de 2e cursus van de leerlijnen Parnassys voor de onderbouw.
Communicatie en kwaliteit
Ouderbetrokkenheid
 Ouderbetrokkenheid: (startgesprekken, hardopleesweek, huiswerk)
 Leerkrachten gaan ouders zien als educatieve partners.
 Persoonlijke doelen afgesproken tijdens een startgesprek worden volgens de
onderwijskundige cyclus gepland.
 Ouders meer betrekken bij het huiswerk en onderwijskundige activiteiten.
 Verhelderen van de contactmomenten met de ouders en school en school en ouders.
Interne communicatie
 Efficiënt en effectief vergaderen
 Tijdens Units en informele momenten kernreflectie toepassen.
 Inzetten van de onderwijskundige planning ter bevordering van de communicatie en
onderwijsproces waarbij monitoring door de directie/MT plaats vindt.
 Transparant communicatie vanuit directie/ MT over het onderwijsproces
 Gebruiksvriendelijke website voor leerkrachten
Externe communicatie
 Implementeren en borging profilering CZ cluster 1 in Urk en omgeving
 Gebruiksvriendelijke website voor bezoekers.

3.3. Kwaliteitszorg
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en zorgen ervoor
dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch (met behulp
van de PDSA cirkel en kwaliteitskaarten, maar ook op basis van de bevindingen verbeteren
of borgen we onze kwaliteit). Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het
integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties
ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel
verloopt. Onze ambities zijn:
 Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie.
 Jaarplannen met daarin de uitwerking van de doelen waardoor kwaliteit geborgd wordt.
 Het cyclisch beoordelen van de kwaliteit door ouders, leerlingen en leraren.
 Planmatig werken aan verbeteringen m.b.v. de documenten schoolplan, jaarplan en
jaarverslag.
 Stelselmatig evalueren of de verbeterplannen en jaarplannen gerealiseerd zijn.
 Het borgen van de kwaliteit door o.a. zaken op schrift vast te leggen.
 Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders).
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Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen.

3.4 Passend Onderwijs
Passend Primair Onderwijs NOP- Urk
Vereniging Rehoboth te Urk valt onder Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
regio NOP-Urk. Door passend onderwijs te bieden zorgen we ervoor dat alle kinderen binnen
het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het Samenwerkingsverband
wordt gevormd door de schoolbesturen (speciaal) onderwijs en speciaal onderwijs in deze
regio. Samen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor Passend Onderwijs voor alle
leerlingen in de basisschoolleeftijd. Afgelopen planperiode hebben we veel kinderen kunnen
opvangen binnen onze scholen. De praktijk leert echter dat we bij verwijzingen dit vaak op
latere leeftijd doen. De verwachting is dat we in de komende planperiode, door een
toenemende problematiek, meer kinderen zullen moeten verwijzen.
Passend onderwijs binnen Schoolvereniging Rehoboth
Met ingang van Passend onderwijs hebben schoolbesturen ‘zorgplicht’ gekregen. Dat
betekent dat de school waar een kind aangemeld wordt, voor passend onderwijs moet zorgen.
Dat kan op de school zijn waarop het kind is aangemeld, of op een andere, meer passende
school. De school zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke
ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden.
Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding,
mits aan alle plaatsingsvoorwaarden is voldaan. Om het kind zo goed mogelijk van onderwijs
en ondersteuning te voorzien, zijn er binnen het samenwerkingsverband verschillende
ondersteuningsniveaus die kunnen worden ingezet.
3.4.1 Niveaus in ondersteuning
Niveau 1: Basisondersteuning
Alle scholen binnen schoolvereniging Rehoboth zijn geschikt voor de gemiddelde leerling én
bieden tot op een bepaald niveau ondersteuning aan kinderen met extra onderwijsbehoeften.
Denk hierbij aan:
Leerproblemen (zoals dyslexie en dyscalculie, meer- of minderbegaafd)
Gedragsproblemen
Medische problemen
Op alle scholen is, in samenwerking met lokale instellingen, fysiotherapie en logopedie
mogelijk. De wijze waarop de Cornelis Zeemanschool haar basisondersteuning vorm geeft,
staat beschreven in het Schoolondersteuningsplan.
Iedere school werkt ‘preventief, handelingsgericht en opbrengstgericht’ maar heeft ruimte om
onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. In de afgelopen jaren heeft de Cornelis
Zeemanschool het accent gelegd op het ‘leren met hart, hoofd en handen’.
De school is een LIST-gecertificeerde school waarbij het doel is om door middel van een
structurele en schoolbrede aanpak te zorgen dat alle leerlingen zelfstandige en gemotiveerde
lezers worden, die lezen voor hun plezier en om te leren. Daarnaast wordt in alle lagen van
de Cornelis Zeemanschool gewerkt volgens de principes van Kernreflectie, waarbij uitgegaan
wordt van de kwaliteiten van een ieder, waardoor het (zelf)vertrouwen vergroot wordt en het
leren en (samen)werken gemakkelijker gaat. Tevens organiseert de school regelmatig
cultureel maatschappelijke georiënteerde themaweken en projecten.
Niveau 2: Extra ondersteuningsaanbod
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De Cornelis Zeemanschool biedt extra ondersteuning aan kinderen met een visuele
beperking. Naast de aanwezigheid van speciale apparatuur en een onderwijsassistent die
brailleschrift beheerst, hebben de leerkrachten ruime ervaring in het werken met kinderen met
een visuele beperking. Daarnaast is in 2015 het interieur, de vloeren en verlichting aangepast
aan de ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep en is er een speciale samenwerking
aangegaan met Stichting Bartiméus. Dit houdt onder andere in dat de school binnen Urk en
omstreken als uitvalbasis wil fungeren als informatiepunt. Ook wil de school samen met
Bartiméus activiteiten organiseren voor mensen met een visuele beperking van verschillende
leeftijdscategorieën met betrekking tot allerhande dagelijkse handelingen.
Op dit moment is er binnen schoolvereniging Rehoboth extra ondersteuning mogelijk voor:
Kinderen met een visuele beperking, slechtziendheid (Cornelis Zeemanschool)
Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (Prinses Beatrixschool)
Kinderen met spraak/taalproblemen (Harmpje Visserschoo
Niveau 3: De speciale basisschool
Als het aanbod binnen een integratiegroep op de Brede Zorgschool niet toereikend is, wordt
bekeken of SBO-school De Klimboom een optie is. De Klimboom in Emmeloord
(www.deklimboom-emmeloord.nl) is vooral gespecialiseerd in kinderen met leerproblemen of
een leerachterstand. Het gaat hier om kinderen die zich niet naar hun mogelijkheden
ontwikkelen en bij wie daarnaast sprake is van gedragsproblemen of een bedreigde sociaalemotionele ontwikkeling. De Klimboom is bovendien een lesplaats voor sommige ZMLkinderen of kinderen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.
Niveau 4: Speciaal onderwijs
Kinderen met zeer ernstige problematiek worden doorverwezen naar
 Bartimeus in Zeist en Lochem, (www.bartimeus.nl) voor kinderen met visuele
problemen (cluster 1)
De Enkschool in Zwolle en Kampen, (www.kentalisonderwijs.nl/enkschool) voor
spraak/taalproblemen (cluster 2)
De Zonnebloemschool in Emmeloord, (www.zonnebloemschool.nl) voor Zeer
Moeilijk Lerende kinderen (cluster 3).
De Twijn in Zwolle, (www.detwijn.com) voor kinderen met specifieke lichamelijkmotorische beperkingen (cluster 3).
De Optimist in Emmeloord, (www.deoptimist.eduvier.nl) voor kinderen met ernstige
gedragsproblemen (cluster 4).
Als er mogelijkheden zijn kan er gekozen worden voor een arrangement: het kind gaat een
deel van de week naar een basisschool en de rest van de week naar een school voor speciaal
onderwijs.
3.4.2 Ondersteuningsstructuur van de Cornelis Zeemanschool
Op de Cornelis Zeemanschool werken we met het jaarstofklassen, waarbij wordt uitgegaan
van groepsgericht onderwijs op basis van leeftijdscriterium. Komend schooljaar zijn er 11
groepen, waarbij er van de 3 kleutergroepen minimaal 1 groep gemengd samengesteld is als
combinatiegroep 1/2. Binnen de jaarklassen vindt interne differentiatie plaats volgens de
uitgangspunten van Handelingsgericht Werken.
Groeps- en Leerlingbespreking
Drie keer per jaar worden tijdens de groepsbesprekingen de groepsplannen, bevindingen en
de resultaten van de groep besproken met de IB-er. Waar nodig kan de IB-er de leerkracht

Schoolplan Cornelis Zeemanschool 2019-2023

31

ondersteunen. Tijdens deze besprekingen wordt geïnventariseerd bij welke leerlingen
specifieker gekeken moet worden naar de individuele onderwijsbehoeften en daarbij
benodigde leerkracht, leeromgeving, feedback, opdrachten, ouders etc. Tevens worden de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht in kaart gebracht. Door externen (logopedie,
fysiotherapie, orthopedagoog etc.) te consulteren, wordt gezocht naar een passende manier
van werken met de leerling voor de leerkracht.
Handelingsgericht Werken
De Cornelis Zeemanschool werkt op basis van de principes van Handelingsgericht Werken.
Op basis van observaties, toetsen en gesprekken met ouders, worden jaarlijks de
onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht door de leerkracht. Wat heeft deze
leerling nodig om een bepaald doel te kunnen bereiken? Welke benadering, aanpak,
ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Binnen de jaarstofklassen wordt uitgegaan van
convergente differentiatie, waarbij het aanbod in de groep centraal staat. De leerlingen werken
zoveel mogelijk op hetzelfde niveau, maar door de onderwijsbehoeften van alle leerlingen te
clusteren wordt er een onderscheid gemaakt in drie differentiatie-groepen:
Basis groep: deze kinderen kunnen na klassikale instructie zelfstandig aan de slag. Deze
leerlingen hebben genoeg aan regelmatige instructie om zich de stof eigen te maken.
Intensieve groep: deze kinderen hebben naast de basisaanpak extra instructie en/of andere
werkwijze, methode en materialen nodig om de leerstof eigen te maken.
Meer groep: deze kinderen hebben weinig tot geen instructie en begeleiding nodig van de
leerkracht om zelfstandig de leerstof eigen te maken. Deze leerlingen krijgen van de leerkracht
extra verdiepende materialen en lesstof om extra vaardigheden aan te leren.
Op basis van deze drie groepen maakt de leerkracht voor de verschillende vakgebieden een
groepsplan. Hierin wordt beschreven welke doelen en welk onderwijsaanbod de komende
periode aan bod komt, wat aan het eind van die periode geëvalueerd wordt. In alle groepen
is een klassenmap aanwezig, waarin de verwerkte leerstof wordt bijgehouden. Tevens worden
opmerkingen genoteerd, zodat leerlingen tijdig gesignaleerd worden i.v.m. extra hulp en
aandacht en wijzigingen in het groepsplan/IHP aangebracht kunnen worden.
Bij het aanbieden van de leerstof wordt gebruik gemaakt van het Activerend Directe
Instructiemodel (ADIM) waarbij de leerkracht samen met de leerlingen op een interactieve
manier nieuwe informatie koppelen aan bestaande kennis.
3.4.3 Specifieke ondersteuningsbehoefte
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
Sommige leerlingen hebben door interne of externe factoren bepaalde (specifieke)
onderwijsbehoeften (tijdelijk) extra hulp en/of begeleiding, materialen en middelen nodig en/of
waarbij een aangepast onderwijsprogramma moet worden aangeboden. Te denken valt aan:
Kinderen die problemen hebben met de sociaal emotionele ontwikkeling.
- Kinderen die problemen hebben met gedrag, deze kunnen zowel naar binnen als naar
buiten gericht zijn.
- Kinderen die problemen hebben met hun werkhouding en concentratie
- Kinderen die problemen hebben met de motoriek.
- Kinderen die problemen hebben met de spraaktaalontwikkeling.
- Kinderen die op de CITO toets een IV of een V score behalen.
- Kinderen die op de CITO toets een onvoldoende groei maken in de vaardigheidsscore.
- Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
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Kinderen met een IHP of OPP.
Kinderen die juist te makkelijk met de grote groep mee kunnen, meer begaafde
kinderen. (A+ score)
Indien de intensieve aanpak binnen het groepsplan niet voldoende is voor een leerling om de
gestelde doelen te bereiken en een aanpak/aanbod nodig heeft die zich niet laat specificeren
en uitvoeren binnen het groepsplan, dan wordt er in samenspraak met ouders een Individueel
Handelingsplan opgesteld. Dit is een specifiek plan om bepaalde tijd doelgericht te werken
aan de individuele onderwijsbehoeften van een leerling.
Extra ondersteuning
Wanneer blijkt dat een leerling de leerstof, ondanks intensivering, niet kan volgen kan na
overleg met een externe deskundige en ouders, gekozen worden voor divergente
differentiatie; of een eigen leerlijn. Dit wordt weergegeven in een Ontwikkelingsperspectief,
welke door de IB-er, in overleg met de leerkracht, een externe deskundige, ouders en (indien
mogelijk) de leerling wordt opgesteld. Dit plan wordt minimaal 2x per jaar met de ouders (en
leerling) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Wanneer de onderwijsbehoeften van een kind niet duidelijk zijn, hebben we als school niet
altijd voldoende deskundigheid in huis om het kind adequaat hulp te kunnen bieden. De
orthopedagoog van Adapt voert gesprekken over het kind, observeert in de groep en / of
verricht een individueel onderzoek bij het kind. Daarna worden in een consultatieve
leerlingbespreking adviezen gegeven over de begeleiding die het kind (op school) nodig heeft.
Waar nodig bespreken we met zoveel mogelijk betrokkenen de onderwijsbehoeften van een
leerling in een Multi Disciplinair Overleg. (MDO). Hierbij zal de orthopedagoog ook kunnen
aanschuiven. Dit alles gebeurt in nauw overleg met ouders.
De extra zorg, die kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte nodig hebben, wordt
gegeven door onderwijsassistenten in nauwe samenspraak met de IB en de groepsleerkracht.
Dit gebeurt zoveel mogelijk in de klas, maar deze zorg kan ook in een aparte ruimte worden
gegeven. Opvallende zaken worden gerapporteerd in de vergaderingen, zodat de processen
door de hele school worden gedragen.
Ander passend Onderwijs
De ondersteuningsmogelijkheden van de Cornelis Zeemanschool kunnen begrensd worden
door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een
individuele leerling kan een grens voor onze school zijn. Er kunnen zich situaties voordoen,
waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen wordt bereikt:
Verstoring van rust en veiligheid:
Indien er sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen
voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep en er
wordt beoordeeld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele
groep en aan de betreffende leerling te bieden.
Verstoring van het leerproces voor andere kinderen:
Indien het onderwijs aan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag
legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de aandacht voor de overige
(zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, waardoor
het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (aandacht) leerlingen
in de groep.
Gebrek aan zorgcapaciteit:
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In het verlengde van de onder punt 2 beschreven situatie, is de school niet in staat een leerling
met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte en het aantal
zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging
gemaakt moeten worden of er voldoende zorgruimte aanwezig is.
3.4.4 Smalle Commissie
Als een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning die de Cornelis Zeemanschool niet
kan bieden, maar die wel voorhanden is op een andere school binnen schoolvereniging
Rehoboth, zal de school de ouders adviseren hun kind over te plaatsen. Dit gaat via de
zogenaamde Smalle Commissie. Deze Smc functioneert als ‘poortwachter’ om met elkaar te
onderzoeken of Passend Onderwijs op Urk geboden kan worden of plaatsing SO/SBAO
noodzakelijk is.
De Smalle Commissie zal dit doen door:
A. Adviesfunctie: meedenken in bepalen van extra ondersteuningsbehoeften en welk
onderwijsaanbod daarbij past op huidige reguliere basisschool (zittende leerling) en/of
meedenken in wat vereniging kan bieden als huidige school niet (meer) kan voldoen aan de
ondersteuningsbehoeften van de leerling (horizontale verwijzing);
B. Bij een leerling met complexe ondersteuningsbehoeften waar niet langer aan voldaan kan
worden binnen vereniging Rehoboth: De Smalle Commissie zal, samen met de betreffende
IB-er, de leerling ter bespreking inbrengen bij de Toewijzingscommissie van het
Samenwerkingsverband.
Bij het bespreken van een dossier is in ieder geval de IB-er van de school aanwezig, indien
mogelijk ook de groepsleerkracht. In voorkomende gevallen kan ook een specialist van het SBoa/SO aanschuiven, of andere betrokkenen.
Wanneer de ouders zich niet kunnen vinden in het advies, hebben school en ouders de
mogelijkheid de kwestie voor te leggen aan de Toewijzingscommissie van het
Samenwerkingsverband. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van
onderwijsconsulenten en de klachtenregeling.
3.4.5 Toewijzingscommissie
Bij verwijzingen van leerlingen naar speciale voorzieningen buiten Urk, (S(B)O en cluster 3 en
4) heeft het Samenwerkingsverband een Toewijzingscommissie aangesteld. De taak van de
Toewijzingscommissie is voornamelijk om uitspraken te doen op het gebied van verwijzingen
en toekenning van specifieke ondersteuningsarrangementen. Bij de aanmelding draagt de IBer zorg voor een zorgvuldig ingevuld onderwijskundig rapport. De ouders kunnen middels het
ouderformulier, dat meegezonden wordt bij de aanmelding, kenbaar maken dat ze de
aanvraag willen toelichten. De Toewijzingscommissie maakt vervolgens een match tussen de
onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de reguliere en
speciale (basis) scholen.
De Toewijzingscommissie is als volgt samengesteld:
1. Lid afkomstig uit en goed bekend met het basisonderwijs
2. Functionaris afkomstig uit het scholenveld die goed bekend is met de
ondersteuningsmogelijkheden van de scholen van het betreffende schoolbestuur
3. Gedragswetenschapper
Afhankelijk van het dossier wordt een vertegenwoordiger van de SBO-school en/of van één
van de SO-scholen als adviserend lid toegevoegd aan de Toewijzingscommissie
Overplaatsing/Terugplaatsing
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Als een kind op een speciale (basis) school buiten Urk geplaatst wordt, is dat in principe voor
twee jaar. Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun oude basisschool. Via
terugkomdagen, nieuwsbrieven, overleg met de interne begeleider en tijdens feestdagen
houdt het kind een warme band met beide scholen. De school van herkomst kan zich
gedurende die twee jaar voorbereiden op de terugkomst van het kind. Ook hierin speelt een
goede samenwerking tussen beide scholen en de ouders een belangrijke rol. Ouders worden
daarom goed op de hoogte gehouden door de leerkrachten van hun kind.
In uitzonderlijke gevallen en, wederom in goed overleg met de ouders, kan de plaatsing op de
speciale (basis) school verlengd worden.
3.4.6 Onderwijskundig rapport
Bij verhuizing of (aanvraag voor) overplaatsing naar een andere (S(B)O) school wordt een
Onderwijskundig Rapport (OKR) opgesteld. Dit wordt naar de school gestuurd waar het kind
naar toe gaat. In dit rapport beschrijft de school o.a. de (specifieke) onderwijsbehoeften van
de leerling. Daarnaast wordt de geboden hulp beschreven in de groeps-en hulpplannen en/of
Ontwikkelingsperspectief en geeft de school aan of/op welke wijze er andere deskundigen
en/of specialisten zijn ingeschakeld.
Wanneer leerlingen uit groep 8 worden aangemeld voor het voortgezet onderwijs is het
mogelijk om Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan te vragen. Dit is mogelijk
wanneer blijkt dat een leerling forse achterstanden heeft in zijn leerontwikkeling op twee of
meer vakgebieden( waarvan min. één van de twee Rekenen of Begrijpend Lezen omvat) Ook
voor deze aanvraag wordt een uitgebreid OKR opgesteld.

3.5 Leerstofaanbod
Vakvormingsgebied

Methode

Groep

Taalontwikkeling
Voorbereidend lezen

Kleuteruniversiteit
Map
fonemisch
bewustzijn
Veilig leren lezen
(kim versie)
LIST (lezen is top)
Overal tekst
LIST

1-2
1-2

Aanvankelijk lezen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Leesbevordering
en
leesleving
Taal/ woordenschat
Rekenen

Studievaardigheden
Muziek

Schrijfvaardigheid
Aardrijkskunde
Natuur + techniek

Taal actief
Wizz
Alles-Telt
Met sprongen vooruit
Blits/eigen teksten
Moet je doen
Eigenwijs
Schrift
De blauwe planeet
Natuniek
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4 t/m 8
4 t/m 8
3 t/m 8
1 t/m 8
4 t/m 8
1-2
3 t/m 8
1-8
5 t/m 8
1 t/m 8

1 t/m 8
3 t/m 8
1 t/m 4
5 t/m 8
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Geschiedenis
Tekenen/
handvaardigheid
Bewegingsonderwijs

Godsdienst
Veilig Verkeer
Sociaal-emotioneel
Engels
Culturele vorming
ICT onderwijs

Wijzer in de tijd
Moet je doen
Basislessen
Bewegingsonderwijs
1 en 2
Hoor het Woord
Op voeten en fietsen
Stap vooruit
Kernkwaliteit
My name is Tom
Culturele Haven

3 t/m 8
1 t/m 8

3 t/m 8
1 t/m 3
4 t/m 8
5 t/m 7
4
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
5 t/m 8

3.6 Methodes en leerlijnen
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De
methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig
aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methodeonafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen.
3.6.1 De kernvakken: Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen
taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om
de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren
gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel
goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen
begrijpen en gebruiken.
3.6.2 De kernvakken: Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet
aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde.
We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds
meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen
(om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Citotoetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met
groepsplannen; de leraren hebben zich uitgebreid geprofessionaliseerd in het werken met
compacten.
3.6.3 Opbrengstgericht werken
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke)
opbrengsten na m.b.t. met name Taal en Rekenen. We achten het van belang dat de
leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot
passend (en succesvol) vervolgonderwijs.
Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Citotoets is een doel (een norm) vastgesteld. Deze zijn afgeleid van de tabellen

Schoolplan Cornelis Zeemanschool 2019-2023

36

tussenopbrengsten Cito LOVS van het HCO. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund
door ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt
de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm
(de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de
gewenste score is, worden er door de IB'er en de leraar interventies afgesproken.
Deze interventies kunnen zijn:
Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Methode-aanbod uitbreiden
Differentiatie aanpassen
De directeur, team coördinator en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te
observeren of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de
interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om good
practice op te doen.
3.6.4 Bewegingsonderwijs
Kinderen bewegen veel en graag. Dat is bijvoorbeeld te zien op het schoolplein tijdens het
buitenspelen. Het stimuleren van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van het
bewegingsonderwijs. Daarom leren kinderen in het bewegingsonderwijs deel te nemen aan
een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim 'bewegingsrepertoire'
opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden.
Leerlingen ervaren de grondbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in
aansprekende bewegingssituaties. Het gaat om bewegingsvormen als balanceren, springen,
klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek, om spelvormen als
tikspelen, doelspelen en andere spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en
stoeien. Vanuit dit schoolaanbod zullen kinderen zich meer oriënteren op de buitenschoolse
bewegings- en sportcultuur en de meer seizoensgebonden bewegingsactiviteiten.
De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het
nodig om te leren wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort
daarbij dat kinderen elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en
eigen mogelijkheden verkennen. Bij ‘bewegen’ hoort ook dat er plezier aan te beleven is. Dat
plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. We vinden het belangrijk
dat:
 Wij beschikken over een goed gefaciliteerd speellokaal voor de jongste leerlingen
 Wij beschikken over een sporthal voor groep 3 t/m 8
 Wij besteden de daarvoor gestelde tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster)
 Wij beschikken over een leerlijn en methode “Lichamelijke opvoeding” (Basislessen
Bewegingsonderwijs).
3.6.5 Burgerschap en sociale integratie
Actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Met behulp van onze
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levensbeschouwelijke methode (en bijbehorende dagopening) en het systematisch en
structureel aandacht vragen voor de kernwaarden op onze school, bevorderen wij de sociale
integratie van onze leerlingen. Vanuit de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis)
wordt aan de hand van thema’s dieper ingegaan op burgerschapsonderwerpen als politiek,
actualiteit, staatsinrichting en milieu. Met behulp van gastlessen en excursies worden deze en
actuele onderwerpen verder uitgediept. Gedurende het schooljaar wordt nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor de kernwaarden van onze school, die thematisch worden
aangeboden, in de school zichtbaar zijn en in de klassen worden behandeld.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij
ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school
leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen
leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
3.6.6 Sociale veiligheid
Op de Cornelis Zeemanschool werken wij actief aan participatie en bewustwording bij ouders,
medewerkers en leerlingen op het gebied van (sociale) veiligheid. Hierbij hoort onder meer
het uitbreiden van de lessen die hierover in de klassen worden gegeven (Kernkwaliteiten). Op
Verenigingsniveau zijn protocollen vastgesteld inzake het thema “Sociale veiligheid”. Deze
worden gecombineerd met ons beleidsplan “Sociaal beleid”.

3.7 ICT
De CZ staat midden in de samenleving. Om kinderen optimaal en op hun eigen manier te
laten leren en zo de kwaliteit en effectiviteit van ons onderwijs te verhogen, maken we
kritisch gebruik van de technologische mogelijkheden die de samenleving biedt. Het gebruik
van ICT in het onderwijs zien we niet als doel op zich.
ICT is een middel om leerlingen te ondersteunen bij hun hun leerproces. Het is onze taak
om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. De toekomst vraagt
niet alleen om een leerling die ICT-vaardig is, maar zeker ook om andere 21e eeuwse
vaardigheden als kritisch zijn, ondernemerschap, een onderzoekende houding, creativiteit,
verschillende perspectieven innemen, enzovoort. Mediawijsheid is de verzameling
competenties die nodig om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving.
3.7.1 ICT-coördinatoren
De school heeft een drietal leerkrachten welke fungeren als ICT-contactpersonen. Deze
leerkracht en houden zich bezig met ICT-zaken (zie bovenschools ICT beleid), zowel op het
gebied van systeembeheer als op het onderwijskundige vlak. Leerkrachten op school
kunnen zich met technische en inhoudelijke vragen tot deze drie gespecialiseerde
leerkrachten wenden.
3.7.2 De infrastructuur
De school maakt gebruik van de leeromgeving van Heutink. Deze omgeving wordt deels
beheerd door de school en op afstand door Heutink.
De school maakt gebruik van basispoort. Deze applicatie vormt het startportaal voor de
meeste online beschikbare educatieve software.
Wij beschikken over 33 Chromebooks die op elke plek in de school gebruikt kunnen worden.
Daarnaast staan er nog enkele computers in de lokalen en enkele computerwerkplekken in
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de school. Ook is er een aantal computers in gebruik door de directie, de leerlingenzorg,
enz. De groepen 1 t/m 8 hebben een eigen digibord met beamer.
3.7.3 De software
De leerlingen op school maken voornamelijk gebruik van oefenprogramma’s. De meest
gebruikte programma’s zijn:
●
Een rekenoefenprogramma bij de methode Alles telt
●
Digibordsoftware voor leraren
●
Online applicaties
Het aanbod voor de onderbouw is beperkt. Leerkrachten zetten hier vooral online applicaties
in.
Verder maken de leerlingen op school intensief gebruik van de software van Heutink. De
programma’s worden gebruikt bij meerdere vakgebieden. De school vindt het belangrijk dat
de leerlingen vaardig zijn op de computer. Zo oefenen leerlingen op school al vroegtijdig
met het maken van werkstukken en presentaties.
De leerkrachten op school maken dagelijks gebruik van digibordsoftware, toetssoftware en
software voor de leerlingadministratie.
3.7.4 Gebruik van ICT door leerlingen
De chromebooks worden intensief door de leerlingen gebruikt. Voor de kinderen is het
vanzelfsprekend dat sommige taken op de computer moeten worden uitgevoerd. Waar we
in het verleden nog vaak werkten met roulatiesystemen verloopt het computergebruik nu
veel meer op een natuurlijke wijze.
3.7.5 Gebruik van ICT door leerkrachten
De toenemende digitalisering heeft ook zijn weerslag op werk van de leerkrachten. In
toenemende mate worden taken van de leerkracht gedigitaliseerd. Hierbij moet gedacht
worden aan de leerling administratie, de voorbereiding van lesactiviteiten, overleg op
afstand, communicatie naar ouders (Parro app) enz. Waar in het verleden het verwerven
van basale ICT-vaardigheden een aandachtspunt vormde voor veel leerkrachten op school,
verschuiven de behoeften nu veel meer naar het gebruik van software en
onderwijsapplicaties.
3.7.6 Internet
De school vindt het belangrijk dat de leerlingen gebruik maken van het internet. De school
vereniging hanteert een internetprotocol. De CZ maakt in toenemende mate veel meer
gebruik van online bronnen in het kader van het WO-onderwijs. Dit vraagt enerzijds om
goede informatievaardigheden bij leraren en kinderen en anderzijds om online bronnen die
op kinderen zijn afgestemd. Digitale zichtbaarheid
De school heeft ook een eigen website en PARRO app. Deze worden gebruikt bij het (snel)
informeren van ouders en leerlingen.

●
●

3.7.7 Aandachtspunten ICT en mediawijsheid 2019-2023
Het software-aanbod voor leerlingen op school in de groepen 1 en 2 is beperkt.
De ontwikkeling van informatievaardigheden van kinderen verdient aandacht. Daarnaast
dienen we te beschikken over een rijk aanbod aan bruikbare (online) bronnen op
kindniveau.
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●
●

Er is behoefte aan een vernieuwde planmatige aanpak van de integratie van ICT in ons
aanbod.
De huidige website voldoet niet meer. De komende jaren zullen gebruikt worden om te
komen tot een keuze van een nieuwe website.
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4 Personeelsbeleid
4.1 Strategische doelen personeelsbeleid
In het Strategisch beleidsplan zijn de volgende doelen opgenomen voor het personeelsbeleid:
De nieuwe CAO is de basis van ons werken. Het werkverdelingsplan en professioneel
statuut wordt in elke school opgesteld en is de basis van handelen.
Er wordt een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld voor het bestuurscentrum
Een professionele leergemeenschap
We zien leraren als professioneel kapitaal. Wij werken bewust aan een positieve en
professionele school- en organisatie cultuur.(nascholing) Het professionele statuut
wordt gehanteerd in de scholen.
We geven uitvoering aan onze doelstellingen ten aanzien van begeleiding van starters,
ziekteverzuim, seniorenbeleid en welbevinden
Het bestuurscentrum werkt als hitteschild voor de medewerkers. Ook de directies
werken op scholen als hitteschild. Dit betekent dat we informatie vooraf selecteren op
betekenis en bekijken of aanvragen passen binnen onze plannen.
De vereniging zal persoonlijke ontwikkeling, passend bij de doelstelling van de
organisatie, zo optimaal mogelijk faciliteren. De Rehoboth Academie zorgt mede voor
dit brede aanbod waarmee leraren zich kunnen ontwikkelen passend binnen de vraagen doelstelling van de organisatie. We maken hierbij ook gebruik van eigen expertise
en de mogelijkheden van de SCOPE nascholing. (Rehoboth academie 2.0)
Binnen de scholen wordt nagedacht over de inzet van personeel, teneinde tegemoet
te komen aan onderwijskundige visie en mogelijkheden van flexibele inzet
De LB/ L11 schaal worden op basis van de nieuwe CAO in de gesprekkencyclus
besproken en gewaardeerd.
Onze vereniging werkt met kenniskringen. (zie beleidsdocument) Deze ontwikkelen op
school- en verenigingsniveau nieuwe kennis en stellen deze beschikbaar binnen de
vereniging passend bij het koersplan en schoolplan ontwikkeling.
De (G)MR is een belangrijke factor in onze verenigingsdemocratie en is in staat om
zijn kritische rol op een professionele manier in te vullen.
Ruimte voor professionals
De vereniging neemt een beslissing in het te hanteren bestuursmodel (mogelijk raad
van toezicht en professioneel bestuur.
Omgaan met diversiteit
De vereniging verzorgt een handreiking voor leerkrachten voor het omgaan met
levensbeschouwelijke diversiteit in de klas en in het contact met ouders naar
aanleiding van de identiteitsnota
Zorgen voor elkaar
Al onze scholen zorgen ervoor dat leerkrachten helder inzicht krijgen in de hoeveelheid
tijd die voor elke taak beschikbaar is.
De directeuren zijn alert op de taakbelasting van hun leerkrachten en dragen er zorg
voor dat er efficiënt gewerkt kan worden.
De algemene directie is alert op de taakbelasting van de directeuren.

4.2 Ons huidige personeelsbeleid
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4.2.1 Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid (IPB) richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en visie van onze school. De competenties
en criteria waar we ons op richten hebben we vormgegeven in onze beoordelingskaders. We
hanteren daarvoor de bekwaamheidseisen van de wet BIO. Daarbij hanteren we
klassenbezoeken, flitsbezoeken en de gesprekkencyclus om de ontwikkeling van onze leraren
in kaart te brengen.
4.2.2 Missie personeelsbeleid
Alle kinderen van schoolvereniging Rehoboth krijgen christelijk onderwijs dat motiverend,
uitdagend en betekenisvol is en hen voorbereidt op hun plek in de maatschappij. Dit wordt
verzorgd door personeel dat warmhartig, goed opgeleid en voortdurend in ontwikkeling is.
4.2.3 Visie personeelsbeleid
De medewerkers van schoolvereniging Rehoboth zijn geïnspireerde professionals, gericht op
ontwikkeling vanuit hoge verwachtingen. Zij wisselen expertise uit o.a. via kenniskringen,
netwerken en ontwikkelen zich voortdurend.
Bij schoolvereniging Rehoboth staan de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd
centraal. We streven er naar dat de leden van de schoolgemeenschap zich niet alleen
betrokken voelen bij de school waar zij werken of waaraan zij hun kind(eren) hebben
toevertrouwd, maar ook bij de vereniging als geheel.
De school is een gemeenschap van mensen die het christelijk onderwijs een warm hart
toedragen. Het is aan alle leden om die gemeenschap levend en betekenisvol te houden. Dat
kan alleen als er een cultuur van integriteit, veiligheid en vertrouwen is.

4.3 De schoolleiding
De schoolleiding is in handen van de directeur. Daarnaast vindt de schoolleiding het
onderwijskundig leiderschap van cruciaal belang. De directeur wil dienend en faciliterend
leiding geven, dat betekent dat zij, daar waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met
verschillen tussen leraren.
De directeur, de intern begeleider en de team coördinator zijn actief in het managementteam
(MT). Kenmerkend voor het MT is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie
en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school.
De verantwoordelijkheden van de schoolleiding zijn:
De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school
De schoolleiding implementeert beleid op een zorgvuldige wijze
De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate
De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen
De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze
De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat

4.4 Beroepshouding
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Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken
over lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de
professionele instelling, ontwikkeling en juiste beroepshouding van de werknemers. Om deze
professionele instelling te realiseren betekent dit voor de leerkrachten van de Cornelis
Zeemanschool dat zij:
Handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
Zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar
Kunnen en willen samenwerken met de anderen
Zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten
Genomen besluiten loyaal uitvoeren
Aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken
Gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen

4.5 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een
school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarvoor zijn 5
onderwijskundige vergaderingen, met het hele team, en 5 UNIT vergaderingen, bouwen bij
elkaar, in de jaaragenda ingepland (bijlage 6). Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot
nog betere leraren. Daartoe leggen de directie, de IB'er en de teamcoördinatoren
klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. Ook collegiale consultatie in de
vorm van “good practice” vindt regelmatig plaats. Dit om leraren van elkaar te laten leren. Als
kernwoorden van een professionele cultuur: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven,
aanspreekbaarheid en respect, is het belangrijk om deze te zien als het fundament onder ons
functioneren. Typerend voor onze school is tevens dat we leren met en van elkaar in
professionele leergemeenschappen. En dat de leraren hun eigen ontwikkeling bijhouden in
een portfolio. De schoolleider is geregistreerd schoolleider.

4.6 Mobiliteit
De leerkrachten van Rehoboth zijn breed inzetbaar. Zij hebben een benoeming op
verenigingsniveau en kunnen derhalve op alle scholen en in alle groepen worden ingezet.
Rehoboth wil haar leerkrachten zo mogelijk inzetten op de plekken waar zij het beste uit
zichzelf naar boven weten te halen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de
ontwikkeling en instandhouding van de kwaliteit van het team. (zie mobiliteitsbeleid Rehoboth)

4.7 Scholingsbeleid
De leerkrachten worden gestimuleerd om zich doorlopend bij te scholen. Rehoboth maakt
gebruik van een eigen Rehoboth academie. Hierin is het centrale nascholingsaanbod
opgenomen. Met nadruk wordt hierbij ook gebruik gemaakt van eigen expertise en good
practice. Elke leerkracht geeft tijdens de gesprekkencyclus aan op welke onderwerpen hij/ zij
kennis wil vergroten. Ook is er ruimte voor scholen buiten de academie om en op
schoolniveau. Het scholingsbeleid wordt geïntegreerd in het kwaliteitsbeleid en de
ontwikkeling van de school
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4.8 Planning en evaluatie
Het team van de Cornelis Zeemanschool staat voor het inhoud geven aan een professionele
cultuur. Dit betekent dat onze norm is, dat wij steeds willen blijven leren en verbeteren. Dit is
een voorwaarde om toekomstig bestendig onderwijs waar te maken. Dit vraagt om een
onderzoekende en samenwerkende houding van de leerkrachten. Deze ontwikkeling wordt
meegenomen in de gesprekkencyclus.
Voor de beoordeling van het functioneren van de leerkrachten en de onderwijsassistenten is
een gesprekscyclus van ‘planning en evaluatie’ van kracht. Naast een aantal algemene
basisregels waar medewerkers zich aan dienen te houden, wordt per medewerker afzonderlijk
een aantal zo concreet mogelijke (SMART) afspraken gemaakt. In de maanden voor de
zomervakantie vindt een evaluatie- en planningsgesprek plaats. In het nieuwe schooljaar
wordt de voortgang besproken. Het vaststellen van de behoefte voor scholing en ontwikkeling
is hierbij nadrukkelijk een gespreksonderwerp.
De gesprekkencyclus bestaat uit twee keer een functioneringsgesprek houden met alle
medewerkers. Een keer per drie jaar wordt er tevens een beoordelingsgesprek uitgevoerd.
(IPB beleid) Elke startende leraar krijgt bovendien de eerste drie jaar begeleiding vanuit de
bovenschoolse aanpak voor starters (beleid startende leerkracht)

4.9 Werkverdelingsplan en professioneel statuut
Deze documenten zijn met het team besproken en vastgesteld. Hiervoor zijn de principes van
de CAO/PO gehanteerd. Het team heeft hiervoor een mandaat aan de directie gegeven. Met
ingang van het nieuwe schooljaar gaat het werkverdelingsplan en professioneel statuut in.
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5. Bedrijfsvoering
5.1 Strategische doelen
In het Strategisch beleidsplan zijn de volgende doelen opgenomen voor middelen en beheer:
Een gezonde vereniging
 Conform ons uitgangspunt dat de vereniging het primaire proces centraal stelt, houden
wij de overhead zo beperkt mogelijk en zijn de directeuren integraal verantwoordelijk
voor de bedrijfsvoering van de scholen.
 Op basis van een gedegen meerjaren prognose met daaraan gekoppeld meerjaren
formatieplan zorgen we ervoor dat we zo optimaal mogelijk inzet krijgen van onze
middelen voor de leerlingen.
 Op basis van een gedegen meerjaren onderhoudsplanning zorgen we ervoor dat het
onderhoudsniveau van al onze scholen goed is en blijft. Duurzaamheid,
energieneutraal en ‘frisse lucht’ zijn daarbij belangrijke basiswaarden.
 Op grond van voorgaand twee punten is de meerjaren begroting leidend voor het
werken binnen de vereniging. Het doel is een financieel gezonde vereniging te blijven.
 Er wordt een visie ontwikkeld voor een Intergraal Kindcentrum op de Schokkerhoek
zodat de voorbereidingen voor een multi-functioneel gebouw dat aansluit bij deze
onderwijskundige visie gerealiseerd kan worden. Hiervoor weren we samen met
andere partijen als gemeente, voorschoolse voorzieningen en andere partners die in
dit gebouw kunnen komen

5.2 M.O.P.
Voor de scholen van Rehoboth is een meerjarig onderhoudsplan (M.O.P.) aanwezig.
● Het schoolgebouw
2019 - 2023 kozijnen, ramen deuren 22.500,Buitenschilderwerk 10.000,Goten 22.500,Binnenschilderwerk 5690,Isolatie 63000,● Het schoolplein
Centrale verwarming 7100,beveiliging 11.500,koelinstallatie 6700,● De onderhoudsmedewerkers van Rehoboth werken samen in onderhoud en beheer
van de gebouwen en pleinen;

5.3 Financieel beleid
Financiële bijdragen van ouders worden gevraagd in de vorm van de (vrijwillige)
ouderbijdrage. Daarnaast kan er een bijdrage gevraagd worden voor overblijven, schoolreisje
en schoolkamp. Ook is het mogelijk dat er geld gegeven wordt voor het zendingsdoel van de
school. Deze extra bijdragen worden afzonderlijk en gespreid over het schooljaar geïnd.
Voor de komende jaren wil de CZ een gezonde reserve hebben. Het bedrag wat hiervoor
nodig is 68.000,Schoolplan Cornelis Zeemanschool 2019-2023
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In het jaarverslag worden de geldstromen van schoolreis, kamp, e.d. verantwoord.

5.4 Sponsoring
Binnen Rehoboth wordt voorzichtig omgegaan met sponsoring. (zie sponsoringbeleid)

5.5 Communicatie
5.5.1 Strategische doelen communicatie
Vanuit het Strategisch beleidsplan staan de volgende doelen vermeld:
Verantwoording en transparantie
De websites van onze scholen zijn uitnodigend en actueel en hebben een directe link
met Vensters. We hanteren een basis van uniformiteit in lay out om Rehoboth als
‘merk’ duidelijk zichtbaar te maken. Dit geldt ook voor andere uitingsvormen, waarbij
we letten op AVG.
Voor onze school betekent dit dat we de komende planperiode de websites zo actueel mogelijk
maken en ons bezinnen op andere manieren van communiceren (nieuwe website).
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6. Communicatie en kwaliteit
6.1 Communicatie met ouders
Binnen de ondersteuningsstructuur van de Cornelis Zeemanschool werken alle betrokkenen
intensief samen met de educatieve partners, voorschoolse educatie, vervolgonderwijs,
externe hulpverlening etc. Op de Cornelis Zeemanschool wordt er op de volgende manier
aandacht besteed aan de manier waarop men omgaat met het informeren van ouders
waarmee intensief samengewerkt wordt:
Medezeggenschapsraad
Ouders nemen deel aan het medezeggenschapsoverleg in de vorm van een afvaardiging in
de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad en een afvaardiging in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Rehoboth. Hierin praten, denken en
beslissen zij mee over zaken die de school of Rehoboth aangaan. In de schoolgids staan de
namen en het email adres van de vertegenwoordigers van de MR.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor
alle scholen of voor een meerderheid van de scholen. Ze behandelen onderwerpen waarvoor
ze advies of instemming moeten uitbrengen. De GMR bestaat uit 5 ouders en 5
personeelsleden van de hele schoolvereniging waarvan een voorzitter en een secretaris. De
andere leden zijn verdeeld over de vier portefeuilles; personeel, financiën, onderwijs en
kwaliteit en communicatie.
Oudercontacten gedurende het schooljaar
Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden alle ouders van elke groep uitgenodigd voor
de school nieuwjaars bijeenkomst. Tijdens deze middag kunnen de ouders kennis maken met
de nieuwe leerkracht, de ouders en leerlingen van de groep. De leerkrachten geven informatie
over de inhoud van het schooljaar en verder belangrijke informatie. Ouders krijgen de kans
om vragen te stellen. Ouders van groep 3, 7, en 8 worden uitgenodigd voor een
informatieavond die verplicht is voor ouders om aanwezig te zijn.
In de periode september/oktober vindt er vervolgens een startgesprek plaats tussen
ouders/leerlingen en leerkracht. In dit gesprek geeft de leerling zover mogelijk aan waar hij/zij
het komende schooljaar aan wil werken. Daarnaast kunnen de ouders met de leerkracht
afspraken maken op welke wijze zij de rest van het schooljaar op de hoogte gehouden willen
worden. Dit kan d.m.v. een 10-minutengesprek, telefonisch, via de mail, huisbezoek etc.
Ouders kunnen zich intekenen op een activiteitenlijst waarvoor zij zich in willen zetten.
Na het eerste rapport vinden de zogenoemde 10-minutengesprekken plaats. Ouders kunnen
zich via Parro aanmelden en intekenen hiervoor.
Afspraken tussen leerkrachten en ouders worden verwerkt volgens de notitie
“Oudercontacten” die voor de hele schoolvereniging gelden. De notities worden opgeslagen
in het LVS van Parnassys.
Ouders van nieuwe leerlingen worden (indien nodig) uitgenodigd voor een gesprek met de IBer en de directeur van de school.
Aan het einde van de project/ thema- weken wordt voor de hele school / alle groepen een
inloop-uur georganiseerd.
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Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om tussentijds bij leerkrachten en/of directie binnen te lopen
en een gesprek hebben.
Parro
Op de Cornelis Zeemanschool wordt er gewerkt met de Parro app. Dit is een app die het
contact met ouders laagdrempelig houdt en hen intensief betrekt bij dat wat er in de groep
gebeurt, huiswerk dat doorgegeven wordt in een agenda, en individuele contacten tussen
ouder en leerkracht mogelijk maakt.
Alle ouders worden vriendelijk doch dringend verzocht om de app te downloaden en zich aan
te melden voor gebruik.
Dit voorkomt veel onduidelijkheden wanneer bijv. de leerkracht ziek is en er wel/niet
vervanging is voor de groep.
Daarnaast vinden er ook wel eens activiteiten buiten de school plaats. Middels deze app
worden ouders ook hiervan direct op de hoogte wordt gesteld.
Ouders als educatieve partners
Ouders van de leerlingen worden gezien als educatieve partners. Zij zijn tenslotte de experts
qua kennis over hun kind. Middels het Achtergrondinformatie formulier dat ouders bij
aanmelding van hun kind invullen, wordt zoveel mogelijk informatie over de gehele
ontwikkeling gevraagd. Deze informatie is leidend voor de school in hoeverre de school kan
voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.
Daarnaast wordt na de screening van de aanmeldingsformulieren met een aantal ouders een
aan het begin (of voorafgaand aan) van groep 1 tussen ouders, IB-er een
kennismakingsgesprek gearrangeerd. Hierin wordt gevraagd naar het beeld en
verwachtingen die ouders van hun kind hebben en de mogelijkheden en begrenzingen van
het onderwijs op de Cornelis Zeemanschool benoemd.
Ook naar de kernkwaliteiten, stimulerende en belemmerende factoren wordt gevraagd. Deze
vragen worden in alle oudercontacten die plaatsvinden in verdere loopbaan van de leerlingen
onderdeel van het gesprek.
Afspraken over het informeren van ouder(s)/verzorger(s)
Alle gesprekken en afspraken met de ouder(s)/verzorger(s) moeten worden vastgelegd in
Parnassys. Waar nodig wordt de IB-er bij het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)
uitgenodigd. Ouder(s)/verzorger(s) hebben inzagerecht en mogen een kopie vragen van alle
officiële rapportages (dus niet de werkaantekeningen) over hun kind. Wanneer een ouder
inzage in een leerling dossier vraagt, heeft de school drie weken de tijd om het dossier in orde
te maken. Verslagen van buitenaf worden over het algemeen direct aan ouder(s)/verzorger(s)
verzonden door de betreffende instantie en pas na toestemming van ouders wordt ook school
deelgenoot van de inhoud van deze verslagen. In de protocollenmap IB is een protocol
‘Gescheiden Ouders’ opgenomen.
Nieuwsbrief Cornelis Zeeman
Door middel van een nieuwsbrief worden de ouders regelmatig op de hoogte gehouden van
de gang van zaken op school. Deze nieuwsbrief wordt per mail verstuurd. De bijdragen van
de groepen kunnen worden gepubliceerd op de website van de school.
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Ouderactiviteiten
Ouders worden o.a. gevraagd te helpen bij: begeleiden
sportactiviteiten, evenementen op school, bezoek aan musea.

van

kinderen,

feesten,

Ouderbijdragen
Van alle ouders wordt een bijdrage gevraagd om activiteiten te betalen, waarvoor de school
geen of niet voldoende subsidie ontvangt. Kerstviering, Sinterklaas, schoolreisje, schoolkrant,
sportdag, etc.…. worden hiervan betaald. De bijdrage is vrijwillig. Wanneer er meer dan 2
schoolgaande kinderen zijn is er een maximum dat betaalt wordt. Het geld wordt via een
bankoverschrijving geïnd. Jaarlijks verantwoordt het bestuur de uitgegeven gelden. Deze
verantwoording wordt in de MR aan de orde gesteld. Het bedrag van de ouderbijdrage wordt
bovenschools vast gesteld.
Koffiemorgens
We vinden het belangrijk om ouders de mogelijkheid te geven om onderwerpen die in (en
buiten) de school spelen, tijdens een koffiemorgen uit te diepen. Het concept koffiemorgen
houdt in dat aan het begin van de school morgen een onderwerp besproken wordt met een
kopje thee of koffie, dat na uiterlijk 45 minuten ieder zijns weegs kan gaan. Aan het einde van
een presentatie is er de mogelijkheid van vragen stellen, delen en ontmoeting.
De school maatschappelijk werkster zal hierbij aanwezig zijn, zodat school maatschappelijk
werk laagdrempelig en zichtbaar is en wordt in de school.

6.2 Huidige situatie externe contacten
Binnen de ondersteuningsstructuur van de Cornelis Zeemanschool werken alle betrokkenen
intensief samen met de educatieve partners, voorschoolse educatie, vervolgonderwijs,
externe hulpverlening etc. Op de Cornelis Zeemanschool wordt er op de volgende manier
aandacht besteed aan de manier waarop men samengewerkt met externe contacten:
Overdracht vanuit Peuterspeelzaal/VVE/Taaltrein/Vuurtoren
Ten aanzien van leerlingen die in de voorschoolse periode gebruik gemaakt hebben van
voorschools onderwijs, is er altijd sprake van een vorm van overdracht met de IB-er van
Cornelis Zeemanschool. De mate en vorm kan verschillend zijn. Overdracht met de
Peuterspeelszaal vindt plaats door middel van een ingevuld overdrachtsvoortgangsdocument.
Overdracht met de VVE/Taaltrein (spraak/taal) en de Vuurtoren (Triade) vindt plaats in de
vorm van een observatie door de Ib-er, en een overdrachtsgesprek met begeleiders, ouders
en IB-er Cornelis Zeemanschool. Op deze wijze probeert de Cornelis Zeemanschool zorg te
dragen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling.
Overdracht naar Voortgezet Onderwijs
Nadat de aanmelding bij de VO scholen is voltooid vinden er vervolgens gesprekken plaats
om te zorgen voor een warme overdracht. Bij het Emelwerda/Groenhorst College gebeurt dit
volgens een zgn. tafeltjesoverleg op locatie. Vanuit het Pieter Zandt en het Berechja College
komt een verantwoordelijk persoon op de CZ. Tijdens deze gesprekken worden
onderwijsbehoeften en evt. belangrijke informatie over leerlingen besproken. Voor leerlingen
uit zorglaag 3 met een specifiek zorgarrangement vindt overleg plaats tussen ouders,
zorgcoördinator VO, leerkracht en IB-er plaats. (Bijlage 4 bevat het protocol po-vo)
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Pleegzorg
Er zijn op de Cornelis Zeemanschool een aantal pleegkinderen aanwezig. Er vindt regelmatig
(telefonisch) overleg plaats met de betrokken personen vanuit Pleegzorg. Ook wanneer er
sprake is van voogdij, zorgt de IB-er ervoor dat er regelmatig (telefonisch) overleg is over de
voortgang van de ontwikkeling van deze kinderen.
Logopedie
Om goed mee te kunnen draaien binnen de school is het heel belangrijk dat de spraak- en
taalontwikkeling van het kind goed verloopt. Als er problemen zijn op dit gebied, kan tijdige
logopedische ondersteuning daarbij heel waardevol zijn. De scholen van Urk hebben daarom
gezamenlijk besloten dat alle kleuters vanaf 4 jaar en 3 maanden logopedisch gescreend
zullen worden. Deze screening wordt vanaf februari 2016 verzorgd door Sascha van WeesSlingerland, logopediste bij Logopediepraktijk Haasjes uit Dronten.
Alle kinderen vanaf 4 jaar en 3 maanden worden op van tevoren aangegeven dagen en tijden
door de screeningslogopedist op school gezien. Ouders/verzorgers ontvangen een
uitnodiging voor deze screening via de e-mail en worden gevraagd om bij deze screening
aanwezig te zijn. Als ouders zelf niet kunnen, mag ook een ander voor uw kind vertrouwd
persoon meekomen; bijvoorbeeld opa of oma. Het is qua planning helaas niet mogelijk om
met de geplande tijden te gaan schuiven.
Als de leerling al logopedie krijgt bij een logopediste in een praktijk is de logopedische
screening op school niet nodig.
Tijdens de screening wordt de leerling op een speelse manier uitgedaagd om te laten zien
hoe hij/zij zich kan redden met de taal. Er wordt op deskundige wijze gekeken naar onder
andere de woordenschat, de uitspraak, de stem, het begrijpen van taal en het vertellen. De
conclusies en eventuele adviezen naar aanleiding van de screening worden per mail naar de
ouders verstuurd en als er toelichting bij nodig is, zal Sascha telefonisch contact met de
ouders opnemen. De resultaten van de logopedische screening zullen op de leerlingenkaart
in ParnasSys worden verwerkt. De screeningslogopedist zal in ParnasSys alleen die
handelingen verrichten die voor het uitoefenen voor haar als screenende logopedist
noodzakelijk zijn. Behalve de eventuele directe adviezen die de ouders ontvangen, geeft de
logopedische screening ook voor de school inzicht in de spraak-taalontwikkeling van alle
kinderen als groep.
Leerlingen die verwezen worden (via screening of op verzoek ouders) naar een logopediste
in een praktijk en dit aanvragen bij Logopediepraktijk ONL-Urk, kunnen in overleg met de
logopediste, ouders en IB-er van de CZ, logopedie op school ontvangen. Op dit moment is
een logopediste van deze praktijk een gedeelte van iedere donderdag aanwezig op de
Cornelis Zeemanschool. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit verder uitgebreid
worden. De ib-er heeft eens in het kwartaal een overleg met de logopedist.
Kinderfysiotherapie
Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij de motorische ontwikkeling, is het
mogelijk dat de behandelingen onder schooltijd op school plaatsvinden. Op dit moment is dit
mogelijk bij Kinderfysiotherapie Urk en Moor-kids.
De continuïteit van de zorg is gegarandeerd ook gedurende de schoolvakanties. Het is voor
ouders altijd mogelijk bij de behandeling aanwezig te zijn. Is dat niet mogelijk dan wordt
regelmatig contact onderhouden via de mail of een app. Het is fijn als ouders in ieder geval
1x per maand aanwezig zijn. De ouders hebben zelf de verplichting hun kind (tijdig 24 uur van
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te voren) af te melden bij verhindering. De ib-er heeft eens in het kwartaal een overleg met de
fysiotherapeut.
Schoolbegeleidingsdienst
Voor verdere externe hulp aan zorgkinderen is onze schoolvereniging aangesloten bij de
Expertise Centrum ADAPT. Wanneer de onderwijsbehoeften van een kind niet duidelijk zijn,
hebben we als school niet altijd voldoende deskundigheid in huis om het kind adequaat hulp
te kunnen bieden. De orthopedagoog die namens EC Adapt verbonden is aan de Cornelis
Zeemanschool, voert gesprekken over het kind, observeert in de groep en / of verricht een
individueel onderzoek bij het kind. Daarna worden adviezen gegeven over de begeleiding die
het kind (op school) nodig heeft. Dit alles gebeurt in nauw overleg met ouders.
Centrum voor en Gezin (CJG)
Het centrum voor jeugd en gezin is een laagdrempelig gerichte uitvoering van de
gemeentelijke functies van het preventieve jeugdbeleid van 9 maanden tot 23 jaar. Wanneer
hulp zoeken en/of met vragen zitten, dan kunnen ze altijd terecht bij het centrum voor jeugd
en gezin. Dit kan zijn voor:
Informatie, Opvoedadvies, Opgroeiadvies, Cursus ´Peuterinzicht`, Cursus ´Opvoeden zo`,
Schoolmaatschappelijk werk, Algemeen maatschappelijk werk, Jongerencoaching,
Buddytraject ´Een goeie moat kan gien kwoad!`,Ambulant jongerenwerk, Ambulant
meidenwerk, Participatiebevordering, Sociale Vaardigheidstraining ´Kids Skills`, VideoHometraining, Familieberaden.
Het kan zijn dat ouders er met hulp uit de omgeving niet uitkomt. Bijvoorbeeld als de vraag
heel ingewikkeld of specifiek is. Of als ze veel verschillende vragen hebben. Dan kunnen ze
school of via het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht bij de Sociale Zorgteams op Urk. Deze
zorgteams bestaan uit medewerkers van welzijn- en zorgorganisaties en medewerkers van
de gemeente Urk. Het uitgangspunt van de Sociale Zorgteams is dat er samen mét de
betrokken een plan gemaakt wordt. Op deze manier wordt de zorg gebundeld, aangepast en
zo praktisch mogelijk vormgegeven.
Schoolmaatschappelijk Werk
Indien er vragen zijn vanuit ouders over het gedrag van hun kind, opvoeding of als er andere
problemen spelen waar ze in vertrouwelijkheid over door willen praten, is er de mogelijkheid
om contact op te nemen met het school maatschappelijk werk voor hulp en advies. Ouders
kunnen rechtstreeks contact opnemen of via de Intern Begeleider van de Cornelis
Zeemanschool. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Daarnaast heeft de Schoolmaatschappelijk Werker 1x per 3 maanden contact met de Intern
Begeleider waarin de voortgang van bepaalde casussen besproken wordt, in samenspraak
met ouders. Wanneer de school zich zorgen maakt rondom de thuissituatie van een leerling
is er ook de mogelijkheid om anoniem casussen te bespreken en advies in te winnen over
vervolgstappen. De ib-er heeft eens in het kwartaal een overleg met de school
maatschappelijk werker.
Jeugdgezondheidszorg op school
De jeugdgezondheidszorg stelt zich ten doel het opsporen, bestrijden en voorkomen van
factoren, die een gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd kunnen verstoren. Daartoe
wordt iedere leerling onderzocht.
Wanneer wordt de leerling onderzocht en door wie?
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- in groep 2, door de schoolarts en de doktersassistente
- in groep 7, door de schoolverpleegkundige
Indien nodig of gewenst kan er van dit schema worden afgeweken. Tussentijds kunnen er ook
onderzoeken op verzoek van ouders, leerkrachten, schoolbegeleidingsdiensten en
consultatiebureau plaatsvinden. Bespreking van leerlingen in dit kader kan alleen na
toestemming van de ouders. De ib-er heeft eens in het kwartaal een overleg met de
jeugdverpleegkundige.
Esar
In de gemeente Urk is sinds september 2009 ESAR actief. ESAR staat voor Elektronisch
Systeem Alle Risicojeugd. ESAR is een internetprogramma, bedoeld om risicojeugd
(jeugdigen met problemen op meerdere leefgebieden) vroegtijdig te signaleren en te
ondersteunen. Het systeem helpt daarmee te voorkomen dat de problemen van deze
jeugdigen verergeren. Een hulpverlener of IB-er/directeur die zich zorgen maakt kan op basis
van een aantal vastgestelde criteria een registratie in ESAR doen. Hierbij worden geen
inhoudelijke gegevens over de leerling geregistreerd. Alleen de zorg van de hulpverlener
wordt geuit. Wanneer meerdere hulpverleners hetzelfde leerling registreren krijgen zij een
match en ontvangen de betrokken hulpverleners elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij tot
een gezamenlijke aanpak komen. Een kind of jongere wordt pas geregistreerd wanneer dit
besproken is met de ouders (voor kinderen t/m 15 jaar). ESAR is tot stand gekomen in
opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin.

6.3 Overgang PO-VO (primair onderwijs - voortgezet onderwijs)
De meeste leerlingen verlaten de Cornelis Zeemanschool na acht jaar onderwijs, een
uitzondering daar gelaten. Als school proberen we de overstap naar het voortgezet onderwijs
zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen. Dat doen we door vanuit diverse invalshoeken naar
de resultaten en werkhouding van de betreffende leerling te kijken. De resultaten van het
leerlingvolgsysteem vanaf groep zes vormen daarvoor het uitgangspunt, eventueel
gecombineerd met de opbrengsten van de (IEP) eindtoets en de uitslag van een
intelligentieonderzoek dat in het begin van groep 8 is gedaan. Daar komen dan de observaties
van de leerkracht bij met betrekking tot werkhouding, doorzettingsvermogen en attitude ten
aanzien van huiswerk bij. Ook ouders worden in dit proces betrokken en wel via de
adviseringsgesprekken waarin de observaties en mening van ouders worden gevraagd.
Uiteindelijk komt uit al deze gegevens een eindadvies voordat weer doorgesproken wordt met
de school voor voortgezet onderwijs tijdens een warme overdracht. Als school streven we
ernaar om na de adviesgesprekken zo min mogelijk adviezen bij te stellen of aan te passen.
Om scherp te blijven in onze advisering spreken we ook ieder jaar de opbrengsten van oudleerlingen door met de betreffende scholen voor voortgezet onderwijs.
Deze schoolplanperiode evalueren we de IEP eindtoets om te zien of dit nog een juiste
eindtoets is voor de Cornelis Zeemanschool en oriënteren we ons op mogelijk andere
alternatieven om het leerpotentieel en de intelligentie van onze leerlingen in kaart te brengen.
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat
bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na
groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te
slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan
we leerlingen leveren.
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6.4 Voor-, tussen-, en naschoolse opvang
De meeste leerlingen van de Cornelis Zeemanschool gaan tussen de middag nog naar huis.
Wel zien we dat er een groeiende groep ouders is die vraagt naar de mogelijkheden voor
tussenschoolse opvang. Die mogelijkheid is er op maandag, dinsdag en donderdag. Hiervoor
vragen we een vergoeding van 2,50 per keer. Voor- en naschoolse opvang biedt de school
zelf niet aan, maar kunnen ouders regelen in overleg met een externe aanbieder.

6.5 Privacy
Onze school gaat zorgvuldig om met de privacy van haar leerlingen, de zogenaamde
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor
het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De
gegevens moeten ook door leveranciers die digitale leermiddelen leveren, met zorgvuldigheid
worden behandeld. Wat beeldmateriaal van kinderen betreft, hebben ouders een
doorslaggevende stem in het al dan niet gebruiken hiervan.
Met de per 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) zijn de regels omtrent omgang met persoonsgegevens ook voor scholen nadrukkelijk
aangescherpt. Om het voor ouders inzichtelijk te maken wanneer en waarvoor
persoonsgegevens van hun kind(eren) worden gebruikt, is een Privacyreglement opgesteld.
Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld en wordt vermeld op de
schoolwebsite.
Voor de Cornelis Zeemanschool betekent deze aanscherping dat het een extra investering
van directie en leerkrachten vraagt om alle informatiestromen via de AVG normen te laten
verlopen. In de komende schoolplanperiode zullen we dan ook zeer kritisch zijn op dat wat we
nog wel kunnen doen met betrekking tot informatie en wat niet. Het kan dan ook zijn dat we
gedwongen afscheid nemen van bepaalde werkwijzen en gewoonten omdat dit niet meer vol
te houden is. Jaarlijks zullen we de ouders van school instemming vragen voor het delen van
bepaalde gegevens waarbij we in de komende periode op zoek gaan naar een manier om dit
zo eenvoudig mogelijk voor alle partijen te regelen met inachtneming van de AVG.
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7: Beleidsvoornemens/ Jaarplan/ management contract
Binnen Rehoboth wordt het SBP gehanteerd als basisdocument. Voor de komende vier jaar hebben we als school de volgende
doelen.

Deel 1 : Beleidsvoornemens /Jaarplan
Binnen Rehoboth wordt het SBP gehanteerd als basisdocument. Voor het jaarplan 2019-2020 zijn de volgende doelen vastgesteld.
Op het gebied van onderwijs en identiteit:

Project: opfrissen van de List-principes (technisch lezen) en het implementeren van de kwaliteitskaart begrijpend lezen binnen de school om doorgaande lijnen
te borgen.

Omschrijving:

Zie hierboven

Doel/beoogd resultaat (doel in brede omschrijving)
Het einddoel van het leesonderwijs is het ontwikkelen van zelfstandige,
gemotiveerde en strategische lezers, die het feit dat ze geletterd zijn
gebruiken om te leren lezen voor hun plezier.

Kengetallen/startsituatie
2018 – 2019
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Doel(en) specifiek/hoe en wat wordt gemeten (detailniveau)
Leerlingen kunnen leesboeken van een hoog niveua begrijpen.
Leerlingen kunnen veelsoortige teksten en begrippen met elkaar in
verband brengen.
Leerlingen beheersen het AVI-niveau wat bij hun groep hoort bijv.
(groep 6 M en E6 niveau)
Leerkrachten stimuleren en motiveren de leerlingen om intrinsiek
gemotiveerd zijn om te lezen.

Benodigde acties om doelen te bereiken
De leerkrachten zorgen voor:
● een cultuur in de klas waarin motivatie voor geletterdheid gevoed
wordt.
● leesonderwijs dat gericht is op het opdoen van betekenisvolle
ervaringen met geletterdheid: voor het plezier, om geïnformeerd te zijn
en om een taak uit te voeren.
● leesboeken van een hoge kwaliteit aan uit uiteenlopende genres.
● Het gebruik veelsoortige teksten om de woordenschat uit te breiden en
begrippen met elkaar in verband te brengen.
● Dat kinderen veel tijd krijgen om in de klas te lezen.
● Tijd op het rooster/ om te lezen en tijdsduur van de les
● expliciete instructie en ondersteuning aan leerlingen bij alle onderdelen
van het geletterd worden.
● groepsbezoeken en flitsbezoeken
● voortgangsgesprekken met directeur
● collegiale consultatie (tijdens DI dagen)
● overleg werkgroep taal/lezen en MT
● overleg werkgroep taal/lezen breed

Verantwoordelijkheden:
Werkgroep taal/lezen o.l.v. taalcoördinatoren, MT procesbewaking
versterking leesvaardigheden

Wat wanneer gereed:
Implementatie gereed juli 2020. Verdere uitwerking en tevens borging van de
vaardigheden loopt het schooljaar daarop door, tot juli 2021

MT procesbewaking en monitoring opbrengsten
Tijd/menskracht/inzet externen:
2019-2020
MT en taal coördinatoren/ specialist AVES
2020-2021

Financiën:
Kosten voor de teamnascholing bedragen € 800, (in 2020)
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Op het gebied van personeel:

Project: Doelgericht werken/ OGW
Omschrijving:

Als school hebben wij een belangrijke sleutel in onze handen tot verbetering van onze opbrengsten.

Doel/beoogd resultaat (doel in brede omschrijving)

Startsituatie

-verbeteren en versterken professionele cultuur.
- Het creëren van een kwaliteitskaart doelgericht werken
-herzien kwaliteitsbeleid.

kwaliteitsbeleid loopt tot juli 2020, is verouderd
Het team werkt met het databord (middel) om het opbrengst gericht werken
helder te maken. Dit werkt niet optimaal. Men wil graag kijken hoe men deze
processen leerkracht- en leerling vriendelijk maakt.

Doel(en) specifiek/hoe en wat wordt gemeten (detailniveau)

Benodigde acties om doelen te bereiken
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1) De docenten stellen met de leerlingen heldere doelen op.
2) De leerlingen werken doelgericht.
3) De leerlingen weten aan het eind van het uur of zij het doel hebben
gehaald.
4) OGW cyclus inzichtelijk maken in de onderwijskundige planning
5) Op onze school vinden alle leerkrachten en de directie het belangrijk
om het maximale uit de leerlingen te halen.
6) Wij hebben voor alle groepen streefdoelen opgesteld voor de
basisvaardigheden.
7) Deze hebben we opgeschreven en daarover verantwoorden we ons aan
ouders.
8) De leerkrachten, intern begeleider(s) en directie werken goed samen
om de gestelde doelen te bereiken.








Deze leerdoelen moeten voldoen aan de volgende criteria:
ze zijn transparant en duidelijk;
ze zijn gecommuniceerd met de leerlingen;
ze zijn afgestemd op de beginsituatie van leerlingen;
ze bevatten succescriteria;
ze zijn uitdagend;
leerlingen hebben zich eraan gecommitteerd.






Intensief werkoverleg met team inzake schrijven van kwaliteitskaart
continue terugkoppeling tijdens grote PV
inzet werkgroep om mee te schrijven met ambitiekaarten
betrokkenheid en enthousiasmering team en MT

Verantwoordelijkheden:
MT (procesbewaking)
werkgroep(schrijven van kwaliteitskaart)
Team(uitvoering van de gemaakte afspraken)

Wat wanneer gereed:
Juni 2021

Tijd/menskracht/inzet externen:
Zie boven. Geen inzet externen

Financiën:
n.v.t.

Op het gebied van communicatie en kwaliteit:

Analyseren van opbrengsten
Omschrijving:

-analyseren van opbrengen: begrijpend lezen.
-op de juiste wijze gebruik maken PDCA (reken-en taalbeleidsplan)
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Doel/beoogd resultaat (doel in brede omschrijving)

Startsituatie

versterken kwaliteit van het analyseren
en van de interventies die daaruit voortvloeien

leerkrachten analyseren de CITO toetsen en baseren hun
interventies op deze analyse. Deze interventies worden beschreven in het
groepsplan.

Doel(en) specifiek

Benodigde acties om doelen te bereiken
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leerkrachten kunnen een toets analyseren en aansluitend de juiste
interventies toepassen
Leraren vergelijken de informatie vanuit toetsen en observaties met de
verwachte ontwikkeling.
Leraren gebruiken voornoemde informatie om te reflecteren op de
opbrengsten van hun onderwijs.
Leraren zoeken planmatig naar mogelijke verklaringen als de voortgang
van de leerlingen stagneert zodat het onderwijs aangepast kan worden.
Stagneert de ontwikkeling dan reflecteren leraren kritisch over de
mogelijke oorzaken hiervan. Leraren betrekken hierin ook het eigen
handelen.
Op onze school analyseren we de toets resultaten door ze te vergelijken
met onze streefdoelen.
We bekijken hierbij ook de ontwikkeling van de resultaten van de
groepen over een periode van meerdere jaren.
Leerkrachten trekken conclusies uit de analyses van de leerresultaten.
Dat leidt tot zichtbare maatregelen in de dagelijkse lespraktijk.

volgen van teamnascholing via SBD Centraal Nederland
oefenen vaardigheden
analyseren opbrengsten
nakomen afspraken

Verantwoordelijkheden
MT (procesbewaker)
SBD Centraal Nederland (teamnascholing)
Team(implementeren en nakomen afspraken)

Wat wanneer gereed
Juni 2020

Tijd/menskracht/inzet externen
SBD Kampen

Financiën:
€ 2400,-

(in 2019)

Verbeteren en versterken vakmanschap en professionaliteit leerkrachten
Omschrijving:

Zie hierboven
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Doel/beoogd resultaat (doel in brede omschrijving)

Kengetallen/startsituatie

Versterken professionele cultuur

Doel(en) specifiek

Benodigde acties om doelen te bereiken

Binnen onze organisatie is sprake van erkende ongelijkheid
Er is draagvlak en transparantie
Ieders kwaliteiten worden goed benut
Leerkrachten delen kennis, ontwikkelen kennis, nemen
verantwoordelijkheid en zijn intrinsiek gemotiveerd om werkprocessen
te verbeteren
Er is sprake van een veilige omgeving waarin welbevinden voorop staat
en ieder werkt mee de ambities van de school te realiseren
Er is een heldere en gedeelde missie en visie van het team.

Onderwijskundige vergaderingen en units
collegiale consultatie
co-teaching

Verantwoordelijkheden

Wat wanneer gereed

MT (procesbewaker)

Vanaf 2019 zullen wij ons kwaliteitsbeleid evalueren en herzien. Dit moet
voltooid zijn in juni 2020.

Tijd/menskracht/inzet externen

Financiën
o.a. middelen werkdruk: inzet onderwijsassistenten en werkdrukleerkracht. Vanuit formatie: inzet voor (extra) duurzame inzetbaarheid.
Verder zijn hier geen kosten voor nascholing aan verbonden: begeleiding
zal door managementteam plaatsvinden.
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Op het gebied van middelen en beheer:
Tijdpad

2019-2023

Beleidsvoorneme kozijnen, ramen deuren
Buitenschilderwerk
ns
Goten
Binnen schilderwerk
Isolatie
Centrale verwarming
beveiliging
koelinstallatie
Doel

Onderhouden van de school

Processuccescrite
ria

n.v.t.

Financiën

vanuit het meerjaren onderhoudsplan ( MOP) in overleg met Cees Dijkstra

Evaluatie

juni 2023

Borging

n.v.t.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Kwaliteitskaarten LIST, Spelling, Begrijpend lezen en rekenen
Bijlage 2: ADIM model
Bijlage 3: Kwaliteitskaarten “Een goede instructie” en “een goed pedagogisch klimaat”,
Bijlage 4: Protocol PO-VO
Bijlage 5: Plandocument
Bijlage 6: Planmatig handelen.
Bijlage 7 : Opbrengsten Vereniging Rehoboth
Bijlage 8 : Vaststellingsformulier
Bijlage 9 : Instemmingformulier Medezeggenschapsraad
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Bijlage 1 Kwaliteitskaarten
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Bijlage 2 ADIM model
ADIM model
1. Terugblik




Bespreek het voorgaande werk.
Haal de benodigde voorkennis op en vat deze samen
o Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes hun voorkennis activeren
Zo nodig voorkennis opnieuw aan de orde stellen

2. Oriëntatie






Presenteer het onderwerp van de les
Relateer de les aan voorgaande en komende lessen
Relateren de les aan betekenisvolle situatie
o Bespreek van het belang van de lesstof.
Geef een lesoverzicht
Stel leerdoelen

3. Uitleg










Onderwijs in kleine stappen
Gebruik heldere taal
Geef concrete voorbeelden
o Laat de leerlingen zelf voorbeelden bedenken.
maak gebruik van materialen en stappenplannen
Doe de vaardigheid hardop denkend voor (modelleren)
o Speel vragen van leerlingen terug naar de groep
Ga na of leerlingen de stof begrijpen.
Vermijd uitweidingen.
Vergroot stapsgewijs de moeilijkheidsgraad
Geef een samenvatting aan het eind van de uitleg-fase

4. Begeleide inoefening








Laat leerlingen onder begeleiding oefenen
Geef korte en duidelijke opdrachten.
o Stel veel vragen
o Laat leerlingen zelf aan geven hoe ze tot het
antwoord zijn gekomen.
o Zorg ervoor dat alle leerlingen betrokken zijn
Ga door met oefenen tot de leerlingen de stof beheersen
o Stimuleer de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen.
Maak gebruik van materialen en stappenplannen.
Zorg voor een geleidelijke toename van de moeilijkheidsgraad.
Verminder geleidelijk de ondersteuning.
o Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes oefenen.

5. Zelfstandige verwerking







Zorg ervoor zorgen dat leerlingen onmiddellijk kunnen beginnen.
Zorg ervoor dat de inhoud gelijk is aan de voorgaande lesfase
Laat de leerlingen weten dat hun werk wordt nagekeken.
o Stimuleer de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen
Vergroot de toepassingsmogelijkheden.
o Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes oefenen
Geef verwerkingsstof aan de goed presterende leerlingen
Geef extra instructie aan de zwak presterende leerlingen

6. Evaluatie
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o



Laat de leerlingen onder woorden brengen wat goed ging, wat niet goed ging en wat
ze de volgende keer anders gaan doen.
Controleer of het lesdoel bereikt is.
o Laat de leerlingen in tweetalen of groepjes het leerproces evalueren.

7. Terug- en vooruitblik



Plaats de les in de context van de lessenreeks.
Geef aan waar de volgende les over zal gaan.

8. Feedback





Geef regelmatig feedback
Corrigeer fouten onmiddellijk
Geef procesfeedback
Geef veel aanmoediging.
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Bijlage 3 Kwalliteitskaarten
Kwaliteitskaart “Een goede instructie”
Voorwaarden vooraf aan een goede instructie zijn een goed leerstofaanbod, een ondersteunend en
uitdagend pedagogisch klimaat, een goed georganiseerde klas en onderwijstijd die effectief wordt
benut.

Een goede instructie
Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke samenhang is tussen instructievaardigheden van de
leerkracht en de prestaties van de leerlingen (Slavin 1995). De ontwikkeling van de
instructievaardigheden van leerkrachten heeft daardoor permanente aandacht nodig om als school
het maximale uit de leerlingen te halen.
Het gebruik van het activerende directe instructiemodel leidt tot de beste resultaten als het gaat om
duidelijk afgebakende kennis of vaardigheden. Bij dit model heeft de leerkracht de regie over het
onderwijsleerproces.
Kenmerken van een goede instructie
Kenmerk 1 : Het stellen van heldere lesdoelen.




Informeert de leerlingen bij aanvang van de les over de lesdoelen (waarom leren we dit)
Plaatst doelen in een voor leerlingen rijke context
Zorgt ervoor dat het lesdoel bij de leerlingen binnenkomt bijv. door spanning op te
voeren/betekenisvol
 Noteert de lesdoelen op het bord
 Maakt duidelijk wat het doel van de opdrachten is en wat de leerlingen ervan zullen leren
 Activeert indien nodig de voorkennis over het onderwerp
Kenmerk 2a: Het geven van een duidelijke uitleg (van leerstof en opdrachten)





Legt uit in opeenvolgende stappen
Stelt vragen die door de leerlingen worden begrepen
Vat van tijd tot tijd de leerstof samen
Zorgt voor aanschouwelijke en ondersteunende middelen die leerdoelen ondersteunen,
verwijst bijv. naar de leeromgeving
 Geeft blijk van beheersing vakinhoud van de les
 Geeft blijk van kennis didactische opbouw van de leerinhouden
 Houd in de gaten of leerlingen de instructie nog kunnen volgen en schakelt zo nodig een
stapje terug in de leerlijn (zoekt grond onder hun voeten)
Kenmerk 2b: Het geven van duidelijke uitleg over het gebruik van didactische hulpmiddelen




Zorgt dat elke leerling weet wat hij/zij moet doen
Maakt duidelijk welke materialen en didactische hulpmiddelen gebruikt kunnen worden
Komt tegemoet aan verschillen in oplossingsstrategieën van leerlingen (bijv extra visuele
ondersteuning bij rekenen, spelling)
 Geeft blijk van inhoudelijke en vakdidactische kennis door inzetten van passende didactische
hulpmiddelen
Kenmerk 3a : Het activeren van leerlingen – betrekt alle leerlingen bij de les



Geeft opdrachten die leerlingen aanzetten tot actieve deelname
Stelt vragen die alle leerlingen aanzetten tot nadenken
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Zorgt ervoor dat alle leerlingen tijdens de instructie goed luisteren en tijdens de verwerking
doorwerken
 Wacht na het stellen van vragen voldoende lang om alle leerlingen te laten nadenken en
selecteert dan welbewust een leerling
 Geeft ook de beurt die niet hun hand opsteken

Kenmerk 3b: Het activeren van de leerlingen- gebruik van activerende werkvormen





Maakt gebruik van gespreks- en discussievormen
Zorgt voor geleide (in)oefening
Laat leerlingen in groepen/hoeken werken
Maakt functioneel gebruik van ICT/digibord

Kenmerk 4: Het geven van feedback








Gaat tijdens de instructie na of de leerlingen de leerstof hebben begrepen
De leerkracht heeft kennis van leerlijnen
Gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren
Refereert bij feedback expliciet aan de leerdoelen
Refereert bijn feedback expliciet aan de fasering van de les of van de opdracht
Geeft feedback op de wijze waarop leerlingen tot hun antwoord komen
Geeft feedback op het sociaal functioneren bij de uitgevoerde taak (het groepsgebeuren)
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Een goed pedagogisch klimaat





Er zijn uitgangspunten en regels die schoolbreed gehanteerd en uitgedragen worden
(Kwaliteitsbeleid Cornelis Zeemanschool hoofdstuk 2: Missie en visie)
Het pedagogisch klimaat is er op gericht de leerlingen sociaal vaardiger te maken. Hierdoor
kunnen kinderen ook zelf een positieve bijdrage leveren aan een goed klimaat: zelf conflicten
oplossen, pestgedrag tegengaan, bemiddelen bij conflicten van anderen.
Er is een uitgewerkt veiligheidsplan om de veiligheid van de leerlingen en de leerkrachten te
waarborgen. Hierin staat wat het uitgangspunt van de school is op het gebied van veiligheid,
werkt aan het voorkomen van incidenten en hoe ze optreedt tijdens en na een incident.
Het klimaat is stimulerend, de school/de leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de
leerlingen en uiten die ook in woord en daad. De verwachtingen zijn concreet en specifiek en
verschillen per leerling of per groepje leerlingen.
Kenmerken van een goed pedagogisch klimaat
Kenmerk 1: De leerkracht zorgt voor een ontspannen sfeer





Spreekt leerlingen op een positieve manier aan.
Accepteert dat leerlingen fouten maken
Maakt zodanig contact met de leerlingen dat zij zich op hun gemak voelen.
Kenmerk 2 : Zorgt voor veiligheid







Maakt de sfeer in de groep en de omgang met elkaar zo nodig bespreekbaar
Treedt op wanner er om leerlingen gelachen wordt
Bevordert solidariteit tussen leerlingen
Voorkomt pestgedrag en reageert adequaat wanner dat zich voordoet
Houdt rekening met (culturele) verschillen en eigenaardigheden
Kenmerk 3 : Toont en bevordert respect voor de leerlingen









Laat leerlingen uitspreken
Honoreert de inbreng van leerlingen
Luistert naar wat leerlingen te zeggen hebben
Stimuleert leerlingen naar elkaar te luisteren
Bevordert dat leerlingen interesse tonen in elkaar
Vermijdt rolbevestigende opmerkingen
Vormt zelf voorbeeld/rolmodel van respectvolle benadering
Kenmerk 4: Ondersteunt het zelfvertrouwen van de leerlingen




Koppelt vragen en opmerkingen van leerlingen op een positieve manier terug
Maakt duidelijk bijdragen van leerlingen waardevol te vinden

Kenmerk 5: Geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen
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Spreekt positieve verwachtingen uit naar leerlingen over wat zij aankunnen
Geeft er blijk van te weten wat hij/zij van leerlingen kan verwachten
Laat merken in de ontwikkeling van leerlingen te geloven
Stelt tussenvraag als de leerling niet in één keer het antwoord weet
Is duidelijk voor leerlingen over wat de verwachtingen zijn
Bevestigt als leerlingen verwachtingen waar maken
Bemoedigt als leerlingen verwachtingen niet waar maken

Kenmerk 6: Richt een uitdagende en rijke leeromgeving in










De leeromgeving correspondeert met het leerstofaanbod dat in die periode dominant is
Zorgt voor ondersteunende en stimulerende materialen voor:
- reken en wiskundeonderwijs
- taalleesonderwijs
- het verkennen van de wereld
Zorgt voor een taalleeromgeving die de taalontwikkeling van leerlingen stimuleert
OB: zorgt voor hoeken en materialen voor het stimuleren van geletterdheid en gecijferdheid
(VVE kijkwijzer)
OB: speel en werkhoeken zijn thematisch ingericht
( VVE kijkwijzer)
Zorgt voor adequate hard en software
De leeromgeving sluit aan bij de actualiteit van de groep
Maakt leerlingen nieuwsgierig en overtuigt hen van de relevantie van de leerinhouden
Kenmerk 7: Beschikt over pedagogisch repertoire voor passende interventies









Maakt weloverwogen gebruik van complimenten en correcties
Anticipeert op gedrag van leerlingen
Spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag en stimuleert gewenst gedrag
Hanteert gedrags- en omgangsregels redelijk en consequent
Regels zijn duidelijk en zichtbaar voor leerlingen (databord)
Regels zijn functioneel voor leerlingen
Is in pedagogische zin in contact met de leerlingen
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Bijlage 4 Protocol PO-VO
Inleiding
Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt de IEP toets afgenomen in de maand april . Met deze
verplaatsing krijgt het schooladvies in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs meer gewicht. Het is belangrijk dat dit advies betrouwbaar is. In de regelgeving staat
beschreven dat;
•
•
•
•

•

•

Het advies wordt gegeven door een team van betrokkenen van de basisschool.
De directeur formeel het schooladvies uitbrengt.
Het advies wordt gegeven op grond van vooral ‘harde’ gegevens (bv. toetsen en observaties) als
‘zachte’ gegevens (bv. werkhouding en interesses).
Ter onderbouwing van het advies gebruik gemaakt moet worden van tenminste één door de
overheid gecertificeerde toets of onderzoek, zoals bijvoorbeeld:
o CITO, LOVS o Boomtest (schooljaar 2018-2019) o Entreetoets groep 7.
Uitslag IEP toets.
o De uitslag van de eindtoets GEEN rol mag spelen bij de toelating.
o Als de leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht, de basisschool het
schooladvies in heroverweging neemt en eventueel het schooladvies aanpast.
o Als het resultaat van de eindtoets juist minder goed dan verwacht is, wordt het
schooladvies niet aangepast.
o Na de uitkomsten van de IEP kan er bij een aantal lln. een herziening van het
schooladvies plaatsvinden.
Het schooladvies niet bindend is. Ouders hoeven dit advies dus niet op te volgen; zij kunnen hun
kind aanmelden bij een ander schooltype dan in het advies staat. De school voor VO beslist over
de toelating van het kind.

Om invulling te geven aan deze regelgeving, en de kwaliteit van ons advies te borgen, volgen wij de
afspraken beschreven in dit protocol. Er is daarbij aandacht voor het tijdspad en de beslisregels voor
de onderbouwing van het advies.
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Tijdspad
Gr 3 t/m 6 >>
1.

Gr 7 >>

Cito Midden & Cito
Eind

2. Entreetoets
OOP leerlingen

Boom test

Groep 8 >>
September / oktober

november

december

5.NIO

6.Vaststellen voorlopig
schooladvies
7.Aanvraag LWOO

3.Algemene
ouderavond
4.OOP leerlingen

januari
8.Cito M8

9.Orientatie VO-scholen

Groep 8 >>
februari
10.Adviesgesprekken
ouders
11. Bezwaar
mogelijkheid

maart
12.Inschrijving VO

april

13.IEP toets

mei / juni
14.Mogelijke heroverweging advies
15.Warme overdracht
16.Bericht plaatsing VO

1. Cito Midden & Eind
Bij alle leerlingen vanaf groep 3 wordt CITO midden en CITO eind afgenomen. De gegevens
van LOVS worden gebruikt om de voortgang van een leerling te bewaken. De LOVS gegevens
worden besproken met ouders.

2. Entreetoets
Eind groep 7 wordt de CITO Entreetoets Basisonderwijs afgenomen. De uitslag van deze toets
geeft een verwacht uitstroomniveau. Deze wordt besproken met ouders. Het gaat hierbij dus
om één toetsmoment en niet om een schooladvies (zie ook Beslisregels voor de
onderbouwing van het advies).

3. Algemene ouderavond
In de eerste maand van het schooljaar vindt de algemene ouderavond plaats. Naast een
kennismaking met de leerkracht wordt dit moment ook gebruikt om het tijdspad rondom
advisering en inschrijving toe te lichten en informatie te geven over de regels rond
advisering.
4. OOP leerlingen
In groep 7 is duidelijk welke leerlingen een of meerdere OOP’s hebben. Deze zijn
ondertekend en besproken met de ouders.
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5. NIO
In november wordt de NIO afgenomen. Deze toets laat zien welke mogelijkheden (cognitief)
een lln. bezit. Wanneer de einduitslag lager is dan de 80, dan hoeft deze lln. Niet meegeteld
te worden in de IEP uitslag.

6. Vaststellen voorlopig schooladvies
In december wordt een voorlopig schooladvies bepaald. Hierbij wordt gekeken naar werk- en
leerhouding, interesse, CITO niveau, methodetoetsen en input van het kind. Bij twijfel wordt
gebruik gemaakt van het instrument ‘de plaatsingswijzer’ (zie Beslisregels voor de
onderbouwing van het advies).
Dit gebeurt in een gezamenlijk overleg met álle leerkrachten van groep 8, de intern
begeleider en de directeur. Vervolgens worden deze adviezen bekrachtigd door de directie.

7. Aanvraag LWOO
Als de uitslag van het drempelonderzoek binnen is wordt door de leerkracht, in overleg met
de intern begeleider, bekeken welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor leerweg
ondersteunend onderwijs (LWOO). Zodra dit duidelijk is worden ouders uitgenodigd voor
een gesprek om een eventueel vervolgtraject op te starten. Ouders hebben hierin het laatste
woord. Deze aanvraag is uiterlijk eind januari verzorgd.

8. Cito M8
Begin januari wordt bij alle lln. van groep 8 de Cito midden afgenomen.
9. Oriënteren VO scholen
In januari gaan ouders en kind zich oriënteren op een school van voortgezet onderwijs. De
leerkracht kan hierbij dienen als vraagbaak, maar de verantwoordelijkheid voor de keuze ligt
bij de ouders.

10. Definitief adviesgesprek
In februari vindt het definitief adviesgesprek plaats. Bij deze gesprekken zijn de ouders, de
leerkrachten en de directeur aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt het definitieve
schooladvies gegeven. Daarnaast wordt het onderwijskundig rapport (overdracht naar het
VO) besproken en ondertekend.

11. Bezwaar mogelijkheid
Indien ouders het niet eens zijn met het advies kunnen zij bezwaar maken. Er zal een
vervolggesprek worden gevoerd waarbij de leerkracht van de groep en de directeur aanwezig
zijn.

12. Inschrijven VO
Voor een vaste datum in maart moeten alle leerlingen ingeschreven zijn op een VO school.
Ouders vullen een inschrijfformulier in van de school naar keuze en leveren die in bij de
leerkracht van groep 8. Het aanmelden gaat via de basisschool.

13. Cito IEP
In april wordt de landelijke IEP toets voor Basisonderwijs afgenomen. Deze Eindtoets is
bestemd voor alle leerlingen van groep 8.
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14. Heroverweging
De uitslag van deze toets volgt meestal na vier weken. Deze gaat in een gesloten envelop
met de kinderen mee naar de ouders. Er wordt uitdrukkelijk aan de kinderen meegedeeld
dat zij de brief in bijzijn van ouders openmaken. De resultaten van de IEP mag voor het
voortgezet onderwijs geen rol spelen bij de plaatsing van een leerling.
Mocht de uitslag lager uitvallen, dan hoeft het advies niet aangepast te worden. Valt de
uitslag hoger uit, dan moet de basisschool het advies heroverwegen en mogelijk het advies
aanpassen.
Alle leerlingen waarbij de IEP eindtoetsscore hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies
worden met de leerkracht en directeur besproken. Gezamenlijk wordt de heroverweging
besproken en er een beslissing genomen. Hierbij zijn de beslisregels voor de onderbouwing
van het advies leidend. Zie bijlage 3, brief advies VO heroverweging.

15. Warme overdracht
Er vindt voor ieder kind een warme overdracht plaats tussen de leerkracht PO en iemand
van het VO. Gesproken wordt over het totaal beeld van de leerling (resultaten, werkhouding,
interesses, onderwijsbehoeften, enz.).

16. Bericht plaatsing VO
Begin juni ontvangen ouders bericht van plaatsing van het VO. Mochten er problemen zijn
rondom de plaatsing dan wordt dit door de VO school altijd in een veel eerder stadium al
gecommuniceerd.

Beslisregels voor de onderbouwing van het advies
Het advies wordt gegeven door een team van betrokkenen van de basisschool,
bestaande uit de verschillende leerkrachten groep 8, de intern begeleider en de
directeur. Het advies wordt gegeven op grond van :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZACHTE INDICATOREN (zie Leerlingprofielen)
doorzettingsvermogen
taakgerichtheid
zelfstandigheid
persoonlijkheidskenmerken
leerhouding
persoonlijke omstandigheden
interesses
talenten
ondersteuningsbehoefte van de leerling
huiswerkattitude
Omgevingsfactoren

•

HARDE INDICATOREN (zie Toetsen)
toetsresultaten

zie: www.centraleeindtoetspo.nl en www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
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Leerling profielen
In bijlage twee wordt per onderwijsniveau een beschrijving gegeven van kenmerken en
eigenschappen van leerlingen die passen bij dat onderwijsniveau. Deze omschrijvingen zijn
nooit sluitend en dienen als hulpmiddel bij het duiden van leerlinggedrag in relatie tot het
advies.

Toetsen
Bij de totstandkoming van het advies wordt er onder andere gekeken naar de ontwikkeling
van een leerling aan de hand van de gegevens uit CITO LOVS, de Entreetoets groep 7 en
eventueel het drempelonderzoek. Om deze gegevens te duiden wordt ‘De plaatsingswijzer’
als hulpinstrument en richtlijn gebruikt.
De plaatsingswijzer is een instrument dat de basisschool gebruikt ter onderbouwing van haar
advies aan leerlingen en hun ouders m.b.t. de overgang naar het voortgezet onderwijs. De
plaatsingswijzer is daarmee voor de basisschool een instrument op basis waarvan zij komen
tot een plaatsingsbesluit.
Het instrument heeft betrekking op de prestaties van de leerling op het gebied van
Nederlandse taal en rekenen. Daarbij wordt gekeken naar de toetsresultaten van de toetsen
uit de groepen 6 t/m 8 van het CITO-LOVS.
Het betreft dan de toetsen op de onderdelen begrijpend lezen en rekenen/wiskunde, en
aanvullend daarop de toetsen voor spelling en technisch lezen.
De resultaten op de onderscheiden onderdelen wegen niet allemaal even zwaar.
Van de vaardigheden die getoetst worden in het CITO-LOVS zijn de resultaten op het
onderdeel begrijpend lezen het belangrijkst (meest voorspellend). Ook erg belangrijk zijn de
resultaten op het gebied van rekenen/wiskunde. De resultaten op de onderdelen spelling en
technisch lezen worden eerder gezien als aanvullend.
De plaatsingswijzer is een hulpinstrument. Op basis van ervaringen met een kind in een
meestal lange reeks van jaren zal de school in staat zijn tot een advies te komen.
In de totstandkoming van het advies zal het algehele functioneren van de leerling de basis
vormen voor overwegingen en denkrichtingen. In deze fase spelen, naast “schoolse
onderdelen” andere wezenlijke persoonlijke factoren zoals doorzettingsvermogen,
aanpakgedrag, sociaal-emotioneel functioneren, enz. een belangrijke rol.
De plaatsingswijzer kan vervolgens gebruikt worden om te kijken of het advies dat de school
heeft, wordt ondersteund door de gegevens die blijken uit de plaatsingswijzer. De
plaatsingswijzer wordt dan ook alleen ingezet bij leerlingen waarbij twijfel is of behoefte
aan extra onderbouwing van het advies.
Werkwijze plaatsingswijzer
De plaatsingswijzer bestaat uit een reeks tabellen, waaruit af te lezen is aan welke normen
de toetsuitslagen moeten voldoen om te passen bij een wenselijk schoolniveau. Daarbij
worden bij elk schoolniveau twee profielen onderscheiden: een basisprofiel en een
bespreekprofiel.
• Ondersteunt de plaatsingswijzer het schooladvies, dan betreft het een basisprofiel.
• Is dit niet het geval, dan is er sprake van een bespreekprofiel.
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In het geval van een bespreekprofiel zal de school het advies extra moeten beargumenteren.
Daartoe kunnen resultaten uit voorgaande jaren (LOVS groepen 6 en 7) en/of mogelijk
diagnoses van leer- en/of gedragsstoornissen de basis vormen.
Basisprofiel
Uitgangspunt is het basisprofiel.
Een leerling met een basisprofiel voldoet aan de normen die passen bij het betreffende
schoolniveau.
Het aanvankelijke schooladvies en de plaatsingswijzer stemmen met elkaar
overeen. Voor de meeste leerlingen zal dit het geval zijn.
Bespreekprofiel
Als schooladvies en plaatsingswijzer niet met elkaar overeenstemmen, ontstaat een
“bespreekprofiel” en gaat de school na met welke argumenten de afwijking verklaarbaar is.
Bij leerlingen die binnen het bespreekprofiel vallen zijn twee varianten.
• +/- variant: dit betreft leerlingen die mogelijk iets meer in hun mars hebben dan het
geadviseerde schoolniveau, of leerlingen die juist niet voldoen aan het basisprofiel van het
geadviseerde schoolniveau, maar waarvan de basisschool vindt, dat het betreffende
schoolniveau toch het best passend is bij deze leerling.
• Ondersteuningsbehoefte-variant: dit betreft leerlingen die, op basis van het LOVS niet aan de
eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring
gevonden kan worden in een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op
sociaal-emotioneel gebied (bijv. PDD-NOS).
Voor beide varianten geldt, dat de basisschool het advies onderbouwt en dat nadere
bespreking in het kader van de “warme overdracht” aan de orde is.
Tabellen:
In de tabellen van de plaatsingswijzer (zie bijlage 1) wordt uitgegaan van de niveau-indeling
van CITO met de Romeinse cijfers I t/m V. Daarnaast zijn ook de vaardigheidsscores
opgenomen, omdat die wat nauwkeuriger informatie geven over het niveau van de leerling.
Tot slot is er een tabel waarin aangegeven wordt op welke manier de DLE-score een indicatie
geeft voor het gewenste schoolniveau.
De profielen
Er zijn profielen opgesteld aan de hand van de Cito LVS 8 voor:
VWO
HAVO
VMBO T
VMBO KL
VMBO BL
BIJLAGE 1 Tabellen Plaatsingswijzer.
Toelichting kleuren
Voldoet aan basisprofiel
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Vaardigheidsscore valt in
bespreekprofiel

1 VWO
Basisprofiel
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau I, in elk geval
bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.
Advies Bao

VWO

Cito LVS 8

niveau

Vaardigheidsscore

- begrijpend lezen

I

> 65

- rekenen

I

> 115

- spellen

I

> 148

(- technisch lezen (DMT3)

I

> 108

Cito LVS groep 6-7

Leerling heeft overwegend I-scores.
Maximaal 2 II-scores

Bespreekprofielen
Advies Bao

VWO

Cito LVS 8

niveau

Vaardigheidsscore

niveau

- begrijpend lezen

I

> 65

II

- rekenen

II

Cito LVS groep 6-7

Indien er meer dan 2 keer een II is behaald moet er sprake zijn van een
gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies
VWO onderbouwen.

I

Vaardigheidsscore

> 115

Bij toelating is werkhouding van de leerling doorslaggevend.
Beslissing

Niet toelaten bij combinatie -/- (rood)

Schoolplan Cornelis Zeemanschool 2019-2023

84

2 HAVO
Basisprofiel
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau II, in elk geval
bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.
Advies HAVO

Cito niveau

vaardigheidsscore

- begrijpend lezen

II

> 55

- rekenen

II

> 108

- spellen

II

> 143

- technisch lezen

II

> 100

Cito LVS groep 6-7

Leerling heeft maximaal 2 keer een III-score
behaald.

Bespreekprofielen
Advies Bao

HAVO

Cito LVS groep 8

niveau

Vaardigheidsscore

niveau

- begrijpend lezen

II

> 55

III

- rekenen

III

Cito LVS groep 6-7

Indien er meer dan 2 keer een III score is behaald moet er sprake zijn van een
gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies
HAVO onderbouwen.

II

vaardigheidsscore

> 108

Werkhouding van de leerling is doorslaggevend.
Beslissing

Niet toelaten bij combinatie -/- (rood)
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3 VMBO TL
Basisprofiel
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op gemiddeld of hoger
dan III en laag niveau II.
Advies VMBO/T

Cito niveau

vaardigheidsscore

- begrijpend lezen

III

>46

- rekenen

III

>101

- spellen

III

>140

- technisch lezen (DMT3)

III

>94

Cito LVS groep 6-7

Leerling heeft geen V scores behaald in groep 6-7.

Bespreekprofielen
Advies Bao

VMBO/T

Cito LVS groep 8

niveau

vaardigheidsscore

niveau

- begrijpend lezen

III

>46

IV

- rekenen

IV

Cito LVS groep 6-7

Indien er meer dan 2 keer een IV score is behaald moet er sprake zijn van een
gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet
advies T onderbouwen.

III

vaardigheidsscore

>101

Werkhouding van de leerling is doorslaggevend.
Beslissing

Niet toelaten bij combinatie -/- (rood)
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4 VMBO KL
Basisprofiel
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen op niveau III en IV.
Advies Bao

K

Cito LVS M8

niveau

Vaardigheidsscore

- begrijpend lezen

IV

> 37

- rekenen

IV

> 94

- spellen

IV

> 135

- technisch lezen (DMT3)

IV

> 92

Cito LVS groep 6-7

Leerling heeft geen V-scores behaald

Bespreekprofielen
Advies Bao

K

Cito LVS M8

niveau

Vaardigheidsscore

niveau

- begrijpend lezen

IV

> 37

V+

- rekenen

V+

Cito LVS groep 6-7

Indien er meer dan 2 keer een V score is behaald moet er sprake zijn van een
gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies
K onderbouwen.

IV

Vaardigheidsscore

> 94

Bij toelating zijn werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren van de
leerling doorslaggevend.
Beslissing

Niet toelaten bij combinatie -/- (rood)
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5 VMBO BL
Basisprofiel
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen op niveau V.
Advies Bao

B

Cito LVS M8

niveau

Vaardigheidsscore

- begrijpend lezen

V

> 31

- rekenen

V

> 88

- spellen

V

> 125

(- technisch lezen (DMT3)

V

> 87

Cito LVS groep 6-7

Leerling heeft geen V-scores behaald

Bespreekprofielen
Advies Bao

B

Cito LVS M8

niveau

Vaardigheidsscore

niveau

- begrijpend lezen

V

> 31

V-

- rekenen

V-

Cito LVS groep 6-7

Indien er meer dan 2 keer een V- score is behaald moet er sprake zijn van een
gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies
B onderbouwen. Kan leiden tot LWOO.

V

Vaardigheidsscore

> 88

Werkhouding en sociaal-emotionele functioneren zijn doorslaggevend voor
beslissing B, PRO en eventueel LWOO.
Beslissing

Niet toelaten bij combinatie -/- (rood)
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Hulptabel bij bepalen streefdoelen in DLE’s (indicaties voor VWO-HAVO-VMBO)
groep

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

DL

25

30

35

40

45

50

55

60

DLE-niveau
bij
schooltype

DLE

DLE

DLE

DLE

DLE

DLE

DLE

DLE

VWO

32

38

43

48

53

58

63

HAVO

27

32

37

42

47

52

57

VMBO-T

22

27

32

37

42

46

50

VMBO-K

20

24

28

32

36

40

43

VMBO-B

18

22

26

29

32

35

38

--

--

--

--

--
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BIJLAGE 2 Leerling profielen

Leerlingprofielen in het voortgezet onderwijs
In deze leerling profielen wordt per onderwijsniveau een beschrijving gegeven van
kenmerken en eigenschappen van leerlingen die passen bij dat onderwijsniveau. Deze
beschrijvingen dienen als richtlijn bij het duiden van leerlinggedrag ten aanzien van het
advies.
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Profiel leerling praktijkonderwijs

inzet / tempo

Bij praktisch en beroepsgerichte opdrachten:
Kan met enthousiasme een redelijk tempo halen
Bij theoretisch gerichte instructie:
Bij schoolse opgaven van een gemiddelde moeilijkheidsgraad is een redelijk
tempo niet haalbaar; theoretische vakken vragen om een flinke
tijdsinvestering
Is gebaat bij veel persoonlijke stimulans en opdrachten met een duidelijke
structuur
Kan eenvoudige taken die vaak herhaald worden met inzet uitvoeren
Kan vooral korte, eenvoudige, eenduidige taken aan
Praktische oefening is van belang
Heeft een duidelijke behoefte aan structuur, rust en veiligheid

zelfbeeld

Kan niet goed reflecteren op de eigen prestaties
Het zelfbeeld is gebaat bij directe resultaten bij opdrachten die in haalbare
doelstellingen gegeven zijn
Succeservaringen verminderen de sociaal-emotionele problematiek
Tussentijdse feedback is van veel belang

interesse

Voert praktische oefenbare taken gemotiveerd uit
Verkiest alledaagse opdrachten boven schriftelijke en/of abstracte
opdrachten
Kan routineklussen enthousiast uitvoeren

huiswerkattitude

Het praktijkonderwijs kent in het algemeen geen huiswerk
Om niet uit de pas te lopen met leeftijdgenoten in andere onderwijstypen kan
de praktijkonderwijs-leerling wel eens om huiswerk vragen

probleemoplossend

Doorsnee probleemoplossend vermogen ligt niet binnen het bereik

vermogen

Heeft moeite met zelf ordening aanbrengen in de leerstof
Leert door praktische inprenting, niet door inzicht
Heeft meer tijd nodig voor het opnemen van informatie
Heeft moeite het geleerde toe te passen in andere situaties of te combineren

concentratie

Kan bij overzichtelijke praktische en beroepsgerichte taken geconcentreerd
werken
Is bij gecompliceerde taken snel afgeleid
Heeft problemen met negatieve feedback; positieve bevestiging is van belang
Kan moeilijk lang stilzitten, zeker bij theoretische opdrachten
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zelfstandigheid

Bij theoretische opdrachten
Hier ontstaan snel problemen: er is behoefte aan structuur en
veel tussentijdse positieve feedback Bij praktische opdrachten
Kan bij voldoende oefening overzichtelijke praktische taken met enthousiasme uitvoeren. Aanvankelijk zijn begeleiding en controle van groot belang

Profiel vmbo-leerling basisberoepsgerichte leerweg

inzet / tempo

Bij theoretisch gerichte instructie
Is afwachtend bij groepsopdrachten
Gaat aan het werk als de docent daarvoor opdracht geeft
Onderbreekt het werk regelmatig, is snel afgeleid door eigen gedachten en
door wat er in de klas gebeurt
Werkt door aan korte, concrete taken aangeboden in kleine stappen
Werkt uitgebreidere (te) complexe taken niet of rommelig af
Heeft sterk de behoefte aan geregelde tussentijdse positieve feedback
Bij praktisch en beroepsgerichte opdrachten
Wanneer de opdracht praktisch of beroepsgericht is, dan is de inzet groot, is
er de wil om samen te werken, is de betrokkenheid veel groter bij de opdracht
en is er de wil om de opdracht tot een goed einde te brengen

zelfbeeld

Denkt snel iets niet (aan) te kunnen
Kan niet goed reflecteren op de eigen prestaties
Leerstijl is leren door doen en door theorie die logisch gekoppeld is aan de
praktijk
Een opdracht moet snel tot resultaat leiden
Heeft moeite om de eigen prestaties goed te beoordelen
Koppelt het leren sterk aan de persoon van de leraar
Is heel gevoelig voor reacties van klasgenoten

interesse

Gedrag en opvattingen van leeftijdgenoten en van idolen zijn heel bepalend
Is sterk gemotiveerd als de praktijk bij het leren leidend is
Heeft behoefte aan leren in een echte context

huiswerkattitude

Is afhankelijk van directe beloning – positieve feedback -door de docent
Werkt voor de docent en minder voor zichzelf
Verveelt zich snel als hij gedurende een langere tijd aan één theoretische taak
moet werken; dit is juist niet het geval als het gaat om praktijkopdrachten
Werkt hard aan praktijk of beroepsgerichte opdrachten

probleemoplossend

Kan een korte uitleg instructie begrijpen als er stap voor stap wordt uitgelegd
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vermogen

Kan niet veel gegevens tegelijk opnemen
Kan geen grote denkstappen maken; denkstappen moeten verbonden worden
aan concrete ervaringen en bij voorkeur een echte context
Kan hoofd- en bijzaken moeilijk (slecht weghalen)onderscheiden; brengt zelf
weinig ordening aan in de leerstof of gegevens
Oorzaak- en gevolgrelaties worden moeilijk doorzien. Dat is veel beter bij
praktische en beroepsgerichte relaties

concentratie

Kan zich concentreren op een taak die past en voldoening geeft, zeker bij
beroepsgerichte of praktische opdrachten
Heeft een rustige theoretische leefomgeving nodig
Laat zich snel ontmoedigen door tegenslag en negatief commentaar; heeft
nadrukkelijk positieve feedback nodig
Raakt gemakkelijk uit evenwicht door ongelukkige persoonlijke
omstandigheden
Kan moeilijk stilzitten en luisteren, is snel afgeleid bij theoretische opdrachten.
Werken aan een praktische opdracht werkt positief op de concentratie

zelfstandigheid

Bij theoretische opdrachten
Is snel klaar met huiswerk als dat in grote delen wordt aangeboden; werkt
rommelig en vaak niet compleet
Leert eerder met inprenting dan met inzicht, waarbij in kleine stukken
ingeprent moet worden
Heeft instructie en oefening nodig hoe leeropdrachten uitgevoerd moeten
worden.
Heeft vaak de spullen niet bij zich
Kan niet goed plannen en heeft geen goed overzicht van taken
Heeft hulp nodig bij de uitvoering van taken
Heeft veel bevestiging nodig om door te gaan
Bij praktische opdrachten
Als opdrachten een overzichtelijke delen worden aangeboden en contextrijk
zijn kan de er binnen de kleiner stappen zeer gemotiveerd gewerkt worden
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Profiel vmbo-leerling kaderberoepsgerichte leerweg
inzet / tempo

Bij theoretisch gerichte instructie
Is afwachtend bij groepsopdrachten
Gaat aan het werk als de docent daarvoor opdracht geeft
Onderbreekt het werk regelmatig
Werkt goed aan kortdurende opdrachten
Heeft sterk de behoefte aan feedback
Bij praktisch en beroepsgerichte opdrachten
Wanneer de opdracht praktisch of beroepsgericht is kan er zelfstandig gewerkt
worden
Werken in een context werkt stimulerend

zelfbeeld

Kan inschatten of de stof begrepen is
Kan inschatten of hij / zij voldoende of onvoldoende geleerd heeft
Probeert haalbare toekomstige doelen te stellen
Heeft moeite goed te reflecteren op de eigen prestaties
Koppelt leren aan de persoon van de leraar
Is gevoelig voor reacties van klasgenoten
Raakt snel ontmoedigd als er teveel feiten en gegevens worden gepresenteerd

interesse

Ziet als nut van het leren het behalen van een diploma
Gedrag en opvattingen van leeftijdgenoten en van idolen zijn heel bepalend
Is sterk gemotiveerd als de praktijk bij het leren leidend is
Heeft behoefte aan leren in een echte context

huiswerk-

Is vlot klaar met huiswerk; gericht op reproductie

attitude

Maakt het huiswerk voor de volgende dag
Houdt zich niet erg bezig met het overzicht van taken
Heeft begeleiding nodig bij het zich houden aan regels en afspraken m.b.t.
huiswerk, inleverdata en het uitvoeren van een verslag en opdracht Werkt
hard aan praktijk of beroepsgerichte gerichte opdrachten

probleem-

Heeft moeite met het vinden van de essentie uit een informatiebron

oplossend

Vindt het moeilijk een verband te zien tussen een concrete situatie en een formule

vermogen

Kan een uitleg / instructie begrijpen als er stap voor stap wordt uitgelegd
Heeft overzicht over geringe hoeveelheid feiten en gegevens
Heeft begeleiding nodig om samenhang te ontdekken in complexe situaties
Wanneer het probleem in een context wordt geplaatst of een duidelijk relatie heeft
met de praktijk of een beroepsgericht vak neemt het probleemoplossend
vermogen toe
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concentratie

Heeft een rustige theoretische leefomgeving nodig
Concentreert zich als het einddoel van de taak in beeld is, zeker bij praktische of
beroepsgerichte opdrachten
Kan voor een korte periode luisteren naar een docent of medeleerling
Werkt door als hij positieve feedback ontvangt van de docent en als er zichtbaar
resultaat geboekt wordt ( zeker bij een praktijk- of beroepsgerichte opdracht)

zelfstandigheid

Kan taakgericht werken
Werkt goed door als de taak concreet en goed gestructureerd is
Voelt zich snel persoonlijk aangesproken
Heeft behoefte aan afwisseling in opdrachten en werkvormen
Wordt onrustig, onzeker van te open opdrachten
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Profiel vmbo-leerling theoretische/gemengde leerweg
inzet / tempo

Is afwachtend bij groepsopdrachten
Gaat aan het werk als de docent daarvoor opdracht geeft
Onderbreekt het werk regelmatig
Werkt goed aan kortdurende opdrachten

zelfbeeld

Kan inschatten of de stof begrepen is
Kan inschatten of hij / zij voldoende of onvoldoende geleerd heeft
Heeft moeite goed te reflecteren op de eigen prestaties
Koppelt leren aan de persoon van de leraar
Is gevoelig voor reacties van klasgenoten
Raakt snel ontmoedigd als er teveel feiten en gegevens worden
gepresenteerd

interesse

Ziet als nut van het leren het behalen van een diploma
Gedrag en opvattingen van leeftijdgenoten en van idolen zijn heel bepalend

huiswerkattitude

Is vlot klaar met huiswerk; gericht op reproductie
Maakt het huiswerk voor de volgende dag
Houdt zich niet erg bezig met het overzicht van taken
Heeft begeleiding nodig bij het zich (blijven) houden aan regels en afspraken
m.b.t. huiswerk, inleverdata en het uitvoeren van een verslag en opdracht

probleemoplossend

Heeft moeite met het vinden van de essentie uit een informatiebron

vermogen

Vindt het moeilijk een verband te zien tussen een concrete situatie en een
formule
Kan een uitleg / instructie begrijpen als er stap voor stap wordt uitgelegd
Heeft overzicht over geringe hoeveelheid feiten en gegevens
Heeft begeleiding nodig om samenhang te ontdekken in complexe situaties

concentratie

Laat zich snel afleiden door omgevingsruis
Concentreert zich als het einddoel van de taak in beeld is
Kan voor een korte periode luisteren naar een docent of medeleerling
Werkt door als hij positieve feedback ontvangt van de docent

zelfstandigheid

Kan taakgericht werken
Werkt goed door als de taak concreet en goed gestructureerd is
Voelt zich snel persoonlijk aangesproken
Heeft behoefte aan afwisseling in opdrachten en werkvormen
Wordt onrustig, onzeker van te open opdrachten
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Profiel havo-leerling
inzet / tempo

Gaat aan het werk als de docent daartoe opdracht geeft
Stopt met werken als hij naar eigen inzicht voldoende tijd en aandacht eraan
heeft besteed
Als het abstractievermogen zwak is, kan hij succesvol zijn dankzij een flink
doorzettingsvermogen

zelfbeeld

Kan redelijk reflecteren op eigen prestaties
Kan goed inschatten of de stof begrepen is

interesse

Verdiept zich in maatschappelijke ontwikkelingen als een relatie gelegd kan
worden met de eigen leefsfeer
Geïnteresseerd in de lesstof waarvan het praktisch nut duidelijk is
Kiest voor gedrag en opvattingen van een peergroup
Is gericht op reacties van klasgenoten
Kan luisteren naar docent en medeleerlingen

huiswerkattitude

Kiest doelbewust voor wel of niet maken van huiswerk
Is gericht op het begrijpen van huiswerkopdrachten
Is vlot klaar met huiswerkopdrachten
Vindt het lastig om zich te motiveren om te herhalen
Kan een planning maken voor de langere termijn, maar houdt zich vaak niet
aan de eigen planning
Werkt aan zijn huiswerk voor de volgende dag

probleemoplossend
vermogen

Moet begeleid worden bij het vormen van abstracte voorstelling uit concrete
zaken
Kan hoofd- en bijzaken scheiden in korte zakelijke teksten
Kan zelf conclusies trekken uit eenvoudig, eigen onderzoek
Denkt in praktische toepassingen
Heeft een overzicht over een flinke hoeveelheid feiten en gegevens
Ziet samenhang in enigszins complexe situaties

concentratie

Laat zich afleiden door omgevingsruis
Concentreert zich goed bij overzichtelijke, goed gestructureerde taken
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zelfstandigheid

Kan zich over tegenslagen heen zetten
Kan zelfstandig werken aan een duidelijk gestructureerde taak
Werkt aan zijn huiswerk voor de volgende dag
Werkt met korte termijn planningen
Kan creatieve opdrachten aan
Kan geleerde stof in eenvoudige, nieuwe situaties toepassen
Kan een uitleg / instructie begrijpen als er systematisch wordt uitgelegd
Kan een aantal denkstappen tegelijk nemen
Kan werkzaamheden op korte termijn goed overzien
Heeft behoefte aan afwisseling van opdrachten en werkvormen

Kan gedurende ongeveer 20 minuten geconcentreerd, zelfstandig werken Kan
een planning maken voor de langere termijn, maar houdt zich vaak niet aan
de eigen planning
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Profiel vwo-leerling
inzet / tempo

Is in staat door te werken
Neemt af en toe het initiatief bij een groepsopdracht
Toont doorzettingsvermogen

zelfbeeld

Heeft een kritische houding
Beoordeelt eigen werk reëel
Kan een reële inschatting geven van het resultaat
Kan reflecteren op eigen prestaties

interesse

Geïnteresseerd in veel van de lesstof
Heeft belangstelling voor algemeen maatschappelijke zaken
Toont betrokkenheid bij het lesgebeuren

huiswerkattitude

Besteedt voldoende aandacht aan het huiswerk
Als het huiswerk niet gemaakt is, is dat omdat de stof niet begrepen is
Plant het huiswerk en werkt vooruit
Maakt huiswerk indien hij/zij de noodzaak ervan inziet
Houdt zich aan planning en afspraken

probleemoplossend

Trekt duidelijk conclusies uit eigen onderzoek

vermogen

Vormt zich een abstracte voorstelling uit concrete zaken
Kan hoofd- en bijzaken scheiden in een zakelijke tekst
Vindt de essentie uit een informatiebron
Weet toepassingen te bedenken van de theorie
Ziet samenhang in complexe situaties
Heeft overzicht over feiten en gegevens
(H)erkent het probleem
Heeft overzicht over de te nemen stappen
Heeft inzicht in de oplossingen (creatief)

concentratie

Kan zich afsluiten van omgevingsruis en doorwerken aan zijn taak Kan
gedurende langere tijd luisteren naar de uitleg van de docent en de
hoofdzaken eruit halen
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zelfstandigheid

Weet zich over tegenslagen heen te zetten
Kan doelgericht werken
Stelt meer algemene vragen
Kan ook open, minder gestructureerde opdrachten aan
Kan samenwerken met klasgenoten en denkt daarbij mee over de
taakverdeling
Leerling stelt eisen aan het resultaat
Is in staat een heldere presentatie te geven
Kan een uitleg / instructie snel begrijpen
Heeft overzicht over een aantal denkstappen tegelijkertijd
Voert de opgegeven taak goed en snel uit
Verwerkt commentaar van de docent gemakkelijk
Kan overzichtelijk en beknopt aantekeningen maken
Heeft overzicht over de verschillende taken die hij moet verrichten
Kan efficiënt werken in bibliotheek en op het internet
Houdt zich aan regels en afspraken met betrekking tot huiswerk, inleverdata,
uitvoeren van een opdracht
Is in staat geconcentreerd en zelfstandig te werken aan open taken

Profiel Gymnasium (vwo Plus Profiel) leerling
Andere kenmerken van de leerling:
inzet / tempo

Is in staat door te werken
Neemt af en toe het initiatief bij een groepsopdracht
Toont doorzettingsvermogen
Is belangstellend
Is orgineel

zelfbeeld

Heeft een kritische houding
Beoordeelt eigen werk reëel
Kan een reële inschatting geven van het resultaat
Kan reflecteren op eigen prestaties

interesse

Geïnteresseerd in veel van de lesstof
Heeft belangstelling voor algemeen maatschappelijke zaken
Toont betrokkenheid bij het lesgebeuren
Gaat uitdaging aan
Is kunstzinnig en cultureel betrokken
Leest graag, schrijft (verhalen, gedichten enz.), verbaal begaafd
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huiswerkattitude

Besteedt voldoende aandacht aan het huiswerk
Als het huiswerk niet gemaakt is, is dat omdat de stof niet begrepen is
Plant het huiswerk en werkt vooruit
Maakt huiswerk indien hij/zij de noodzaak ervan inziet
Houdt zich aan planning en afspraken

probleemoplossend

Trekt duidelijk conclusies uit eigen onderzoek

vermogen

Vormt zich een abstracte voorstelling uit concrete zaken
Kan hoofd- en bijzaken scheiden in een zakelijke tekst
Vindt de essentie uit een informatiebron
Weet toepassingen te bedenken van de theorie Ziet
samenhang in complexe situaties Legt verbanden
Heeft overzicht over feiten en gegevens
(H)erkent het probleem
Heeft overzicht over de te nemen stappen
Heeft inzicht in de oplossingen (creatief)

concentratie

Kan zich afsluiten van omgevingsruis en doorwerken aan zijn taak Kan
gedurende langere tijd luisteren naar de uitleg van de docent en de
hoofdzaken eruit halen

zelfstandigheid

Weet zich over tegenslagen heen te zetten
Kan doelgericht werken
Stelt meer algemene vragen
Kan ook open, minder gestructureerde opdrachten aan
Kan samenwerken met klasgenoten en denkt daarbij mee over de
taakverdeling
Leerling stelt eisen aan het resultaat
Is in staat een heldere presentatie te geven
Kan een uitleg / instructie snel begrijpen
Heeft overzicht over een aantal denkstappen tegelijkertijd
Voert de opgegeven taak goed en snel uit
Verwerkt commentaar van de docent gemakkelijk
Kan overzichtelijk en beknopt aantekeningen maken
Heeft overzicht over de verschillende taken die hij moet verrichten
Kan efficiënt werken in bibliotheek en op het internet
Houdt zich aan regels en afspraken met betrekking tot huiswerk, inleverdata,
uitvoeren van een opdracht
Is in staat geconcentreerd en zelfstandig te werken aan open taken
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Bijlage 5 Plandocument

Plandocument Schoolplan 2019-2023
Legenda ontwikkelfasen:
 Oriënteren en informeren Rood
 Experimenteren Oranje
 ImplementerenGeel
 BorgingGroen
2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Identiteit
Omgaan met levensbeschouwelijke
onderwerpen/burgerschap
Verdieping van vieringen
Verdieping Kernreflectie
Onderwijs & kwaliteit
Veilige school
Rekenen (leerlijn, rekentaal)
Opzet en werkwijze rekenen groep 3
doorvoeren naar groep 4 en evt.
hoger
Methode taal, spelling, lezen
Leerlijn taal
LIST
Begrijpend Lezen
Nieuwe geschiedenis methode
Parnassys leerlijnen groep ½
(Rapport)
Opbrengstgericht Werken
(uitstroomprofielen, ambities)
Kernreflectie (leerlijn,
coachen) borgen op alle niveaus
directie, team en leerlingen
Doorgaande lijn zelfst. werken
Expressieve vakken
Profilering
Ondersteuningsprofiel (communicatie,
PR)
Monitoren (data,
leerkrachtvaardigheden)
Borgen kwaliteitskaarten:
-Pedagogisch kwaliteit
-Een goede instructie
-Een goede rekenles
Efficiënt en effectief vergaderen
Personeel
Didactisch handelen (act. lln,
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Differentiëren, feedback/ evaluatie)
Versterken/ vergroten analyse
vaardigheden
Kennis delen
Schoollestijden
Vertrouwenspersoon
Financiën
ICT, aanschaf digitale middelen,
website
Communicatie & Kwaliteit
Interne communicatie (monitoren)
Communicatie met leerlingen
Ouderbetrokkenheid
Externe communicatie
Kwaliteit schoolniveau
Leerlingenraad
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Bijlage 6 Opbrengsten Schoolvereniging Rehoboth

Voldoende
> 95 % van onze leerlingen haalt het 1f
niveau voor rekenen, taal en lezen.
> 65 % van onze leerlingen haalt het 2f
niveau voor rekenen, taal en lezen
> 40 % haalt het 1S niveau voor rekenen

Goed
100 % van onze kinderen haalt het 1f
niveau voor rekenen, taal en lezen
> 70 % van onze leerlingen haalt het 2f
niveau voor rekenen, taal en lezen
> 50 % haalt het 2S niveau voor rekenen

Voldoende
het verwijzingspercentage naar S(B)O
ligt onder de 2,5 %

Goed
het verwijzingspercentage naar S(B)O
ligt onder de 2 %

Schoolklimaat
Voldoende
> 90 % van de kinderen is betrokken op
zijn werk en gaat met plezier naar
school
> 90 % van de kinderen voelt zich goed
op school en ervaart een veilige
omgeving
> 90 % van de ouders vindt de sfeer
veilig op school
Bij > 40 % van de gesprekken over de
ontwikkeling van de kinderen is het
betreffende kind actief betrokken en
aanwezig

Goed
> 95 % van de kinderen is betrokken op
zijn werk en gaat met plezier naar
school
> 95 % van de kinderen voelt zich goed
op school en ervaart een veilige
omgeving
> 95 % van de ouders vindt de sfeer
veilig op school
Bij > 50 % van de gesprekken over de
ontwikkeling van de kinderen is het
betreffende kind actief betrokken en
aanwezig.

Personeel
Ziekteverzuim
Voldoende
<4%

Goed
< 3,5 %

Welbevinden
Voldoende
> 80 % van personeelsleden ervaart
Rehoboth als een goede werkgever wat
werkklimaat, werkbelasting en collegiale
samenwerking betreft

Goed
> 90 % van personeelsleden ervaart
Rehoboth als een goede werkgever wat
werkklimaat, werkbelasting en collegiale
samenwerking betreft
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Communicatie en kwaliteit
Ouderbetrokkenheid
Voldoende
80 % van de ouders voelt zich
betrokken bij en mee-verantwoordelijk
voor het succes van het onderwijs voor
hun kind
De school gaat op een transparante
manier om met klachten.
Wetten en schoolregels worden door
de school actief en helder duidelijk
gemaakt en nageleefd. (o.a. leerplicht,
omgangsregels)

Goed
90 % van de ouders voelt zich betrokken
bij en mee-verantwoordelijk voor het
succes van het onderwijs voor hun kind
De school gaat op een transparante
manier om met klachten.
Wetten en schoolregels worden door de
school actief en helder duidelijk gemaakt
en nageleefd. (o.a. leerplicht,
omgangsregels)

Financiën en beheer
Gebouwen en materialen
Voldoende
> 80 % van kinderen, ouders en
personeel is tevreden over de
verzorgde en aantrekkelijke
uitstraling van het schoolgebouw

Goed
> 90 % van kinderen, ouders en personeel is
tevreden over de verzorgde en
aantrekkelijke uitstraling van het
schoolgebouw

> 80 % van kinderen, ouders en
personeel is tevreden over
ondersteunende voorzieningen in
school (ICT, methoden, plein)

> 90 % van kinderen, ouders en personeel is
tevreden over ondersteunende
voorzieningen in school (ICT, methoden,
plein)

Doelen Cornelis Zeemanschool:
Ambities aan laten sluiten bij verenigingsdoelen
Taal- reken- en begrijpend lezen doelen:
75% van de leerlingen behaalt niveau I, II of III
25% van de leerlingen behaalt niveau IV of V
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Bijlage 7 Onderwijskundige planning
Schoolwerk Datum

1 (week 35)
2 (week 36)

3 (week 37)
4 (week 38)

5 (week 39)

6 (week 40)

26 augustus 30 augustus
2 september 6 september

MT 27/8

9 september 13 september
16 september
- 20
september
23 september
- 27
september
30 september
- 4 oktober

MT +
TM

7 (week 41)

7 oktober - 11
oktober

8 (week 42)

14 oktober 18 oktober
Herfstvakantie
28 oktober - 1
november
4 november 8 november
11 november 15 november
18 november 22 november
25 november 29 november
2 december 6 december
9 december13 december
16 december20 december

Week 43
9 (week 44)
10 (week
45)
11 (week
46)
12 (week
47)
13 (week
48)
14 (week
49)
15 (week
50)
16 (week
51)

Informeren(Inf.)
Overleggen(Overl.)
Oriënteren(Or.)
Besluiten(Besl.)

OWK
4/9

Samenkomen
structuurgroep

K.REFL
LIST – opfriscursus LIST door Gijselien
Ouderbetrokkenheid (startformulier,
activiteitenlijst)
Rapportcijfers
OGW
Werkgroep CUMA
Zelfst.ww
Werkgroep
rapportcijfers

MT

FlitsbeZoeken
Rekenen
MT 8/10
UNIT
10/10
FlitsbeZoeken
rekenen
TM

MT +
TM
OWK
6/11
MT

Rekenen
Begr.lz.
Zelfst.ww
Rapportcijfers
OGW > analyse met SBD
CUMA

K.REFL
LIST

RWG 5/11

TM

Zelfst.ww

MT

ICT
TWG

MT +
TM
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Week 52
Week 1
17 (week 2)

Kerstvakantie
Kerstvakantie
6 januari - 10
januari

18 (week 3)

13 januari - 17
januari
20 januari - 24
januari
27 januari - 31
januari
3 februari - 7
februari

19 (week 4)
20 (week 5)
21 (week 6)

MT
UNIT
7/1

Rekenen
Begr.lz.
Zelfst.ww
OGW
ICT

MT +
TM

TWG

FlitsbeZoeken
begr.lz

Zelfst.ww
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Schoolwerk

Datum

22 (week 7)

10 februari - 14
februari

Week 8

Voorjaarsvakant
ie

23 (week 9)

24 februari – 28
maart

24 (week 10)

2 maart - 6
maart

25 (week 11)

9 maart - 13
maart

26 (week 12)

16 maart - 20 UNIT
maart
19/3

27 (week 13)

23 maart - 27
maart

MT

28 (week 14)

30 maart - 3
april

OWK 1/4

29 (week 15)
30 (week 15)

6 april - 10 april
13 april - 17
april

31 (week 16)

20 april - 24 april UNIT
21/4
Flitsbezoeken
spelling
Meivakantie
Meivakantie
11 mei - 15 mei MT zonder

Week 17
Week 18
32 (week 19)

Informeren(Inf.)
Overleggen(Overl.)
Oriënteren(Or.)
Besluiten(Besl.)
MT + TM
Flitsbezoeken
begr.lz

OWK
26/2

Samenkomen
structuurgroep

ICT

K.REFL
LIST
RWG 3/3

MT + TM
Rekenen
Begr.lz.
Zelfst.ww
OGW

ICT

TWG
Zelfst.ww
K.REFL
LIST

MT + TM

ICT
Rekenen
Begr.lz.
Zelfst.ww
OGW

TWG

Zelfst.ww

Ineke

TM
Flitsbezoeken
spelling
33 (week 20)
34 (week 21)

18 mei - 22 mei
25 mei - 29 mei

35 (week 22)
36 (week 23)

1 juni - 5 juni
8 juni - 12 juni

MT
UNIT
28/5
TM

Rekenen
Begr.lz.
Zelfst.ww
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37 (week 24)

15 juni - 19 juni

MT

38 (week 25)

22 juni – 26 juni

OWK
24/6

39
40

29 juni - 3 juli
Zomervakantie

MT + TM

K.REFL
LIST
OGW
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Bijlage 8: Vaststellingsformulier bevoegd gezag
FORMULIER "Vaststelling van schoolplan"

School: Cornelis Zeemanschool
Adres: Middelbuurt 118
Postcode/plaats: 8321 ZE Urk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het
van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2022
geldend schoolplan van deze school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
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Bijlage 9: Instemmingsformulier Medezeggenschapsraad
FORMULIER "Instemming met schoolplan"

School: Cornelis Zeemanschool
Adres: Middelbuurt 118
Postcode/plaats: 8321 ZE URK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met
het schoolplan van deze school, geldend

van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2022

Namens de MR,
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