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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Stichting UN1EK en de
thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor onze
kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check:
doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we onderscheiden komen (deels)
overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader. Naast schoolontwikkeling focussen
we op de ontwikkeling van ons personeel. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we welke middelen we
inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO).

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting UN1EK in de eerste plaats
onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken
(fase ‘to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze
sterke en zwakke punten, en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to check) voor de komende vier jaar. Het
schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het
bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de
planperiode 2019-2023. We stellen elk voorjaar een jaarplan op met actiepunten. In het jaarverslag zullen we steeds
terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door het gehele IKC team, en heeft een eindredactie ondergaan vanuit het
managementteam van ons IKC. Dit schoolplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de IKC raad. In de planperiode
2019-2023 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het
einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook
terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische
evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen.

1.5 Terugblik 2015-2019

Deze terugblik bestaat uit vier categorieën:
• Kwaliteitszorg 
• Onderwijskundig beleid
• Personeelsbeleid
• Overige beleidsontwikkelingen

Kwaliteitszorg 
De Bavinck werd in januari 2016 onder inspectietoezicht geplaatst. Hieruit bleek dat de leerkrachtvaardigheden op
gebied van instructie, analyse en praktische leerlingzorg in de groep niet bij alle medewerkers voldoende waren.
Middels teamtrainingen en individuele coaching van diverse medewerkers zijn leerkrachtvaardigheden vergroot en is
de zorgstructuur is verhelderd; we werken nu zichtbaar volgens de PDCA cirkel. Hierdoor hebben we in maart 2017
basisarrangement afgedwongen.
Er is een eenduidige structuur zichtbaar in de groepsplannen, themaplanningen, registratie afspraken en zorgaanbod.
Beide zorgcoördinatoren werken intensief samen met teamleider IKC en manager opvang om kinderen met een
speciale onderwijsbehoefte al vroeg in beeld te krijgen. De samenwerking met de gezinsspecialist en de
onderwijsspecialist is hierbij van grote waarde.
Om de kwaliteit te kunnen garanderen en kinderen in hun eigen ontwikkeling te laten groeien, is het van belang om
elk kind en elke medewerker goed in beeld te hebben. In de jaarplanning zijn analyse weken en groep in beeld weken
opgenomen opdat we van en met elkaar leren. De analyse weken zijn ingevoerd om medewerkers met elkaar de
methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen te laten analyseren en hierop actie te beschrijven in het
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groepsplan. Bij de peuters en de kleuters wordt ditzelfde gedaan vanuit de BOSOS observaties. Deze bevindingen
worden verwerkt in de themaplanners. De groep in beeld weken worden uitgevoerd door het management team. De
groep wordt bezocht door de directeur, teamleider IKC en de betreffende zorgcoördinator. De dossiers in ParnasSys
worden doorgenomen, de opbrengsten worden bekeken en bij bepaalde trends wordt i.o.m. de medewerker(s)
besproken wat er nodig is voor de groep en de medewerker(s). Ook wordt gekeken of de afspraken t.a.v. groepsmap
en zorgmap worden aangehouden. 
Om het welbevinden van de kinderen te monitoren gebruiken we o.a. de observatielijsten van Scol en de leerlingscol
vanaf groep 6. Vanuit onze methode Kwink voor sociaal emotioneel leren bieden we thema's aan die van belang zijn
voor de groep. Bij de analyseweken komen deze analyses ook aan bod: niet alleen wat "meetbaar" is maar ook wat
"merkbaar" is wordt gedeeld en geanalyseerd.

Onderwijskundig beleid
We hebben schoolbreed nog meer ingezet op woordenschatonderwijs nadat de inspectie ons hierop gewezen had.
Steeds meer kinderen starten met een lage woordenschat op de peuterspeelzaal of in groep 1. Via de methode Logo
3000 bij peuters, kleuters en groep 3, aangeschaft in 2017, proberen we hierin verandering aan te brengen.
Aangeboden woorden worden aan ouders mee gegeven op papier zodat ook de ouders deze woorden thuis kunnen
gebruiken. Ook met de logopediste, die drie dagen in ons IKC werkzaam is, wordt intensief samengewerkt.
Schoolbreed is er ook ingezet op het leesonderwijs. Eén medewerker is opgeleid tot lees- en dyslexiespecialist. Er is
beleid gemaakt op het technisch lezen en vanuit de data wordt het aanbod groepsdoorbroken aangeboden. Vanuit
het dyslexieprotocol wordt intensief getraind met kinderen die dit nodig hebben.
Afgelopen jaren zijn we begeleid door een externe in het goed aanbieden van begrijpend lezen. Teamleider IKC
coacht medewerkers in deze methodiek en op de bouwvergadering staat dit cyclisch geagendeerd.

In 2018 zijn we een pilot gestart in de onderbouw, groep 1 en 2. We werken dagelijks groepsdoorbroken tijdens de
speel-werkles, waarbij de kinderen kunnen kiezen voor een activiteit in één van de andere kleutergroepen. Op deze
manier vergroten, verbreden en verdiepen we het aanbod wat zal leiden tot een hogere betrokkenheid bij de kinderen.
De onderwijsassistent heeft een grote rol in de realisering van het groepsdoorbroken werken op deze manier. Zij
begeleidt een groep kinderen op de gang, waardoor de leerkrachten in de klas gerichter aandacht kunnen geven aan
een kleinere groep, bijv. in de vorm van een kleine kring.
Daarnaast bieden de medewerkers één dag per week een activiteit aan waar ze zelf een grote affiniteit mee hebben:
bewegen in het speellokaal / onderzoekend en ontwerpend leren / drama-dans-expressie. Alle medewerkers van de
onderbouw kennen op deze manier alle kleuters, dit is een voordeel bij de analyse momenten. Ook leren alle kleuters
op deze manier alle medewerkers van de onderbouw en elkaar beter kennen.

Voor rekenen is de methode "Alles Telt" aangeschaft. Bij rekenen zien we een beeld van te lage opbrengsten vanaf
groep 4. In het voorjaar van 2019 nemen we vanuit het aangekochte traject "Leren zichtbaar maken" ons
rekenonderwijs als speerpunt om te onderzoeken wat er nodig is om deze opbrengsten te vergroten. Dit zal de opstap
worden naar meer gepersonaliseerd onderwijs waarbij kinderen bewust sturing gaan geven aan hun eigen
ontwikkeling.
Samenvattend is ons onderwijskundig beleid tot nu toe vooral gericht geweest op het verbeteren van de kwaliteit door
de vaardigheden van medewerkers te vergroten. Daardoor zijn medewerkers nu in staat om aan te sluiten bij wat een
kind of een groep kinderen nodig heeft. 

Personeelsbeleid
Dit beleid is gericht geweest op het samenstellen van een evenwichtig team in onderwijs en opvang. Een team dat:

intensief met elkaar samenwerkt;
in evenwicht is qua kwaliteiten;
qua samenstelling bestaat uit mannen en vrouwen;
binnenschools en buitenschools leren met elkaar verbindt
specialisten voor diverse onderwijs- en opvangtaken in zich heeft.

Het team heeft een behoorlijke verandering ondergaan. Het team van medewerkers is nu goed in balans qua kennis
en kunde, qua mannen en vrouwen.
Het personeelsbeleid is gericht op het ontwikkelen van alle medewerkers binnen het IKC. Medewerkers worden of zijn
opgeleid tot specialisten voor taal/lezen, rekenen, de zorg, midden management, het jongere of het oudere kind. Daar
waar medewerkers vroeger werden opgeleid tot generalisten geloven wij in het opleiden tot specialisten.
Eén belangrijk specialisme ontbreekt en dat is een (educatief) ICT specialist. We ontdekken veel zelf en gaan veel op
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onderzoek uit, dit kost echter veel tijd.

Overige beleidsontwikkelingen
Afgelopen twee jaar hebben we ingezet op ouderbetrokkenheid. Er is een klankbordgroep ontstaan ten tijde van het
inspectietoezicht. Deze klankbordgroep bestaat uit zes ouders die met het MT mee dachten en denken om de
ouderbetrokkenheid te vergroten en te verdiepen. Startgesprekken, voortgangsgesprekken, een gesprekkencyclus op
maat, workshopavonden zijn hier het gevolg van. We zijn ouders meer en meer als onze partners in onderwijs en
opvoeding gaan zien. 
Vanuit de gemeente Vlaardingen hebben we sinds 2017 een ouderconsulente vanuit Stichting Aanzet binnen ons
IKC. Middels een ouderkamer hebben we geprobeerd om ouders de school binnen te halen. Hieraan bleek geen
behoefte. Wat wél goed loopt zijn de "peuterlabs" op de woensdagochtend 2x per maand. Ouders, opa's en oma's uit
de wijk worden uitgenodigd met hun (klein) kind om in de ruimte van de peuterspeelzaal te spelen, te knutselen, te
ontdekken.

Naast de ouderbetrokkenheid is ingezet op de kwaliteit van medewerkers en het aanbod van de BSO. Nieuwe
medewerkers zijn aangetrokken en nu staat er een betekenisvol aanbod binnen ons profiel Groen en Gezond.
Manager Opvang maakt deel uit van het Management Team en heeft regelmatig zorgoverleg over kinderen bij de
BSO en TSO.

Ons schoolplan 2015-2019 is door de medewerkers van onderwijs geëvalueerd. Middels de methode B-O-L
(behouden-ontwikkelen-loslaten) zijn speerpunten vastgesteld. 

Behouden Ontwikkelen Loslaten

Kwaliteitszorg met  
zorgcoördinatoren, 
teamleider IKC  
en manager opvang

Specialisten i.p.v. generalisten 
Specialist rekenen 
Specialist ICT

Rapportprogramma CARS

Lees/dyslexie specialist (Door) Ontwikkelen groepsdoorbrekend werken in alle
bouwen

Klassikaal onderwijs met drie
niveaugroepen

Beleid van technisch
leesonderwijs

Vergroten van betrokkenheid van kinderen Ouderkamer 

 IKC ontwikkeling Onderzoekend en  
ontwerpend leren 

Workshopavonden 

 PDCA cyclus IEP doorontwikkelen en visie op toetsen beschrijven Novoskript 

Christelijke  
identiteit en maand 
opening

Zorgstructuur basis-en dieptezorg  

Methoden voor taal,
rekenen en 
lezen

Visie op schrijfonderwijs beschrijven en uitvoeren  

 Manier van werken bij W.O. afstemmen; meer
thematisch 

 

 Eigenaarschap medewerkers vergroten in overleg met
de zorgcoördinatoren. 

 

 Engels doorgaande lijn groep 1-8  

 Visie op bewegingsonderwijs beschrijven en uitvoeren  

 Specialisme in de vakken/aanbod  

 Continu rooster/5 gelijke dagen model  Tussenschoolse opvang
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: Stichting UN1EK

Algemeen directeur: Dhr E. Boerhout en mw. C. Doesburg

Adres + nummer: Emmastraat  45

Postcode + plaats: 3134CG Vlaardingen

Telefoonnummer: 0104355611

E-mail adres: info@un1ek.nl

Website adres: www.un1ek.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  De Bavinck

Directeur:  Anita van Dam

Adres + nummer.:  Da Costastraat 26

Postcode + plaats:  3131GC Vlaardingen

Telefoonnummer:  0104353695

E-mail adres:  a.vandam@bavincknet.nl

Website adres:  www.ikcdebavinck.nl

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit een directeur met het managementteam. Het managementteam bestaat uit twee
zorgcoördinatoren, een teamleider IKC en een manager opvang. 
Het IKC team bestaat uit:

01 directeur
02 zorgcoördinatoren 
01 teamleider IKC
01 manager opvang
04 voltijd groepsleerkrachten
11 deeltijd groepsleerkrachten
02 opvangmedewerkers peuterspeelzaal
03 opvangmedewerkers BSO
02 onderwijsassistentes
01 administratief medewerker
01 conciërge

Er zijn dubbelfuncties in onderwijs en opvang.
Van de 26 medewerkers zijn er 22 vrouw en 4 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2019).
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Per 1-9-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar  1 2 

Tussen 50 en 60 jaar 1 2 2

Tussen 40 en 50 jaar 4  

Tussen 30 en 40 jaar 4 7  

Tussen 20 en 30 jaar 1 2

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 5 15 6

Onze school heeft ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de minder ervaren leraren.

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school wordt bezocht door 227 leerlingen. Het leerlingenaantal stijgt de laatste jaren licht. In algemene zin
hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende aandachtspunten: veel nadruk voor lees- en
taalonderwijs, extra aandacht voor gedragsregulering en extra aandacht voor burgerschap en gezonde levensstijl.

                                 

Wijken Percentage Opmerkingen

Indische Buurt  41% Ook sociale huur

Centrum  40% Ook sociale huur

Overige wijken  19% Oostwijk, Engelsche Boomgaerd, 
Vettenoord, Westwijk, Ambacht 
Buizengat, Rivierenzone, Holy Zuid

64 kinderen (=27%) van de kinderen wonen in een sociale huurwoning.

Van 6% van de kinderen weten wij dat ze worden geconfronteerd met schuldhulpverlening en armoede.

Op IKC De Bavinck komen kinderen vanuit 31 culturen. Deze diversiteit ervaren wij als rijkdom en zien wij als een
mooie afspiegeling van onze samenleving.

Kenmerken van de Indische buurt:

Gemiddeld jaarinkomen van €22.700,-
Koopwoningen van rond de €180.000,-, goedkope huurwoningen en sociale huurwoningen
Diversiteit qua culturen: 34,5 % westers, 10,2% Marokkaans, 6,8% Antilliaans,7,3% Surinaams, 23,2% Turks
en 18,1% uit diverse niet westerse landen

Kenmerken van het Centrum:

Gemiddeld jaarinkomen €22.200,-
Koopwoningen van rond de €145.000,-, goedkope huurwoningen en sociale huurwoningen
Diversiteit qua culturen: 37,1% westers, 7,6 % Marokkaans, 6,1% Antilliaans, 6,6% Surinaams, 25,1 % Turks
en 17,5 % uit diverse niet westerse landen
In het voorjaar van 2019 wordt het Mariskwartier opgeleverd. Dit zijn veelal woningen in de sociale huursector
en woningen in het goedkoopste segment van de vrije sector.

We zien dat er steeds meer kinderen die in onze peutergroep starten worden grootgebracht in een financiële en
sociaal emotionele achterstand. Van de 64 kinderen die opgroeien in een sociale huurwoning zijn er 13 kinderen die
met armoede worden geconfronteerd. Dit zijn de gezinnen waarvan we het weten. 42 van deze 64 kinderen zijn
binnen ons zorgteam bekend i.v.m. extra zorg buiten de reguliere basiszorg. Veelal een lage taal-spraakontwikkeling,
weinig gedragsregulering en tekorten in de sociaal emotionele ontwikkeling. We bieden alle kleuters 1 uur extra
leertijd op woensdag omdat we alle kinderen zoveel als mogelijk willen onderdompelen in taal en het vergroten van de
woordenschat. 
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2.4 Kenmerken van de ouders

Onze school staat aan de noordkant van het centrum van Vlaardingen. Het opleidingsniveau van de ouders is ons
bekend (via intakegesprekken). De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een variëteit aan
opleidingsniveaus. 73% behoort tot niveau 3, 17% behoort tot niveau 2 en 10% behoort tot niveau 1. 22% van onze
kinderen heeft te maken met één ouder gezin of een echtscheiding.

Onze populatie bestaat uit ouders vanuit 31 culturen binnen en buiten Europa.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Goede medewerkers met diverse specialisten Beperkte groei mogelijkheid tot maximaal 11
groepsruimten 

Goed gebouw met grote buitenruimte Het gemis van een ICT deskundige 

Sterk managementteam Betrokkenheid van kinderen bij het aanbod is wisselend 

IKC team dat intensief samenwerkt  

Kleinschaligheid met alle aanbod onder één dak  

Veranderkracht van de medewerkers  

Kernteams zijn beleidsvoorbereidend.  

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Nieuwbouwprojecten in de omgeving van ons IKC Tekort aan (goed) personeel om
goed(passend)onderwijs vorm te geven 

Subsidies om op zon energie over te stappen Toenemend aantal kinderen met specifieke zorg bij een
beperkte begroting

Werkdrukakkoord gelden Tekort aan goed personeel om de opvang goed vorm te
geven  

De landelijke ontwikkeling laat het volgende zien:

Veel aandacht voor passend onderwijs  
Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen  
Ouders als partners van de school  
Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)  
Inzet ICT in het lesprogramma  
De rol van de leraar komt steeds centraler te staan  
Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren  
Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen  
Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)  
Aandacht voor Wetenschap en technologie 
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Aandachtspunten voor IKC De Bavinck voor de komende 4 jaar
Ontwikkelen van specialisten voor jongere kind en oudere kind
Actief op zoek gaan naar een medewerker met vooral visie op gebruik van ICT binnen het onderwijs
(Door) ontwikkelen van specialisten taal/lezen, rekenen en onderzoekend en ontwerpend leren
Team-leren traject "Leren zichtbaar maken", met als uitgangspunt: 
Medewerkers zijn de hoofdrolspelers in het onderwijsproces 
-Een IKC heeft bevlogen en gepassioneerde medewerkers nodig. 
 Wat kenmerkt deze medewerkers? 
-Ze kunnen de belangrijkste manieren aangeven om het vak dat ze geven uit te leggen. 
-Ze zijn meester in het scheppen van een optimaal leerklimaat in de klas. 
-Ze monitoren het leren en geven feedback van hoge kwaliteit. 
-Ze geloven dat al hun leerlingen de succescriteria kunnen behalen. 
-Ze hebben invloed op kennis en begrip bij de leerresultaten.

Wij denken dat we ons onderwijs op een andere manier moeten organiseren. Kinderen op grond van hun leeftijd
gedurende de hele dag in één groepsruimte van hetzelfde aanbod gebruik laten maken is niet langer gewenst.
Kinderen binnen één leeftijdsgroep verschillen in hun ontwikkeling en in hun vermogens. De medewerker zal zijn of
haar groep diepgaand moeten analyseren en hierop het aanbod moeten aanpassen. Hier is training en tijd voor
nodig. Hoe wij deze organisatie verandering denken vorm te geven wordt beschreven in Hoofdstuk 3: Grote
ontwikkeldoelen.

2.6 Schoolprofiel Groen&Gezond

Goed onderwijs en goede opvang bieden is de kerntaak van ons IKC.
Een schoolprofiel laat duidelijk zien waar wij als IKC naast deze kerntaak groot belang aan hechten.
IKC profilering is er op gericht om uit de enorme breedte van het onderwijs - en opvang aanbod van een IKC een rode
draad te halen die de diverse activiteiten bundelt.
Voor IKC de Bavinck is dit Groen&Gezond. 
Waarom deze keuze?

we willen kinderen en hun ouders het belang van een gezonde aarde, met een balans in flora en fauna
meegeven;
we willen naar kinderen en hun ouders het belang van gezonde voeding en de gevolgen van ongezonde
voeding uitdragen;

Om deze keuzes uit te dragen zijn wij officieel gecertificeerd als Gezonde School.
Wij hebben twee certificaten behaald: Gezonde voeding en Natuur & Milieu. Voor het derde certificaat ,Bewegen, zijn
we bezig i.s.m. de stichting Jongeren op Gezond Gewicht(JOGG) en Vlaardingen In Beweging(VIB). Op dit moment
kunnen wij echter niet aan de gestelde criteria voorzien, wel ligt ons aandachtspunt mede bij sport, beweging en
bewegend leren.

Binnen het IKC zijn diverse activiteiten vanuit ons schoolprofiel zichtbaar:
we scheiden ons afval in papier, glas, plastic, klein chemisch, ijzer/metaal en rest;
we houden onze buitenruimte zelf schoon en zijn uitgeroepen in de Schoon Loont! campagne als schoonste
basisschool van Vlaardingen;
we doen mee aan de We-Cycle campagne;
we hebben drie verplichte fruitdagen per week;
woensdag is waterdag;
we hebben jaarlijks onze Groen&Gezond dag  met vele workshops;
we hebben De Bavinck Buiten Arena die gebruikt wordt als buiten les plek;
We hanteren een Groen- en gezonde activiteitenkalender met hierop verplichte activiteiten binnen en buiten
de school voor alle groepen;
kinderen zijn buiten op onderzoek in de tuin naar alles wat bloeit, groeit en beweegt;
er hangen insectenhotels en vogelhuisjes;
we zijn bezig om ons schoolplein meer en meer te vergroenen;
er is bewust gekozen voor een tuin met een diversiteit aan struiken;
de grote grasmat is een bewuste keuze i.v.m. de waterhuishouding;
alle elektrische apparaten zijn van de meest energie zuinigste klasse;
we doen mee aan EU Schoolfruit en geven les in hoe diverse soorten groente en fruit groeit en waarom dit
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gezond is;
wij gaan minimaal een keer per dag naar buiten met de kinderen om te spelen en te onderzoeken;
kinderen helpen bij het onderhouden van de tuin;
we stimuleren een gezonde lunch en staan koolzuurhoudende dranken niet toe;
we gebruiken tussen de lessen door energizers en bieden sta-leerplekken aan;
één medewerker is bevoegd gymdocent (HALO) en is verantwoordelijk voor het merendeel van het
gymnastiek aanbod;
wij doen mee aan diverse schoolsportentoernooien;
Nauwe samenwerking met VIB en JOGG;
bij de BSO worden minimaal 6 sportworkshops van 4 middagdelen aangeboden waarbij dit aanbod ook open
is gesteld voor kinderen die niet bij de BSO zijn;
bij de BSO wordt kaas, worst, fruit en groente aangeboden en gezonde sapjes/drankjes;
dit geldt ook bij de peutergroep De Dolfijnen
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen vormen
de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023:

1. Op ons IKC werken we in de middag en bij de BSO groepsdoorbroken aan wereldoriënterende thema's;
2. Op ons IKC werken we vanuit individuele groei van kinderen;
3. Op ons IKC zie je een hoge betrokkenheid bij de kinderen en eigenaarschap;
4. Op ons IKC werken we met specialisten voor taal/lezen, rekenen, onderzoekend en ontdekkend leren,

gymnastiek en ICT;
5. Op ons IKC begrijpen de medewerkers de leerlingen, zij begrijpen hoe leerlingen leren en hoe zij gemotiveerd

zijn;
6. Op ons IKC werken medewerkers en kinderen vanuit leerdoelen en succescriteria die voor beiden helder zijn

beschreven.

3.2 Leren Zichtbaar Maken

Zichtbaar lesgeven en leren; gedachtegoed vanuit John Hattie

"Zichtbaar lesgeven en leren vindt plaats als leren het duidelijke en transparante doel is, 
als het voldoende uitdagend is en als leraar  en leerling beiden (en ieder op hun eigen manier) 
proberen uit te vinden of en in welke mate het uitdagende doel is bereikt. 
Zichtbaar lesgeven en leren vindt plaats als er een
bewuste procedure is die gericht is op het beheersen van het gestelde doel, 
als feedback gegeven en gezocht wordt, en actieve, gedreven en betrokken mensen 
(leraren, leerlingen, klasgenoten) samenwerken in het leerproces. Het gaat om leraren 
die door de ogen van leerlingen naar leren kijken en leerlingen die lesgeven zien als de sleutel 
voor hun voortdurende leren. Een opmerkelijk gegeven is dat het meeste effect op het
verbeteren van het leervermogen van leerlingen wordt verkregen als leraren leren van
hun manier van lesgeven, en leerlingen zichzelf onderwijzen. Als leerlingen hun eigen
leermeester worden, gebruiken zij de zelfregulerende eigenschappen die voor het leren
zeer gewenst zijn: ze controleren, evalueren, testen en onderwijzen zichzelf. Dat laat
zien dat zichtbaar lesgeven en leren voor leraren en leerlingen het verschil maakt.
Een belangrijke voorwaarde is dat leraren kritisch naar hun rol kijken. Leraren moeten
de juiste mentale instelling hebben over hun rol. En het meest kritisch is dat zij een
denkkader bezitten waarin zij zichzelf voortdurend afvragen wat hun invloed is op het
leren van hun leerlingen. 
Leraren hebben op bewijs gebaseerde werkwijzen nodig om deze evaluatiegegevens
boven tafel te krijgen en hun overtuigingen over evaluaties te veranderen en te ondersteunen. 
Deze overtuigingen gaan over wat elke leerling kan doen als gevolg van de
acties van de leraar en hoe elke andere bron (vooral klasgenoten) gebruikt kan worden
om leerlingen van hun huidige niveau op een efficiënte en effectieve manier te brengen
naar het niveau dat de leraar nodig vindt. Het is belangrijk wat leraren doen, maar het
belangrijkste is de juiste mentale instelling over de invloed die zij hebben. Een goede
mentale instelling gecombineerd met de juiste werkwijze zorgen samen voor een positief effect op het leren".

Onze overtuigingen: 

Overtuiging 1.
Wij zijn ervan overtuigd dat het onze fundamentele taak is het effect van onze manier van
lesgeven te evalueren aan de hand van het leren en de vorderingen van de leerlingen.
Overtuiging 2.
Wij vinden dat de successen en tegenvallers bij het leren van de leerlingen voortkomen
uit wat wij als leraren of leiders deden of niet deden … Wij zijn de veranderaars!
Overtuiging 3.
Wij willen het meer hebben over het leren dan over het onderwijzen.
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Overtuiging 4.
Wij zien toetsuitslagen en andere metingen als feedback over de impact die wij hebben.
Overtuiging 5.
Wij zijn vooral in dialoog, niet zozeer in monoloog.
Overtuiging 6.
Wij houden van uitdaging en geven het niet op ‘ons best te doen’.
Overtuiging 7.
Wij zijn ervan overtuigd dat het onze rol is om positieve relaties te ontwikkelen binnen
de groep en binnen het medewerkersteam.
Overtuiging 8.
Wij vinden het van grote meerwaarde dat ouder(s)/verzorger(s)met ons samenwerken in de ontwikkeling van hun
kind.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school

Missie-kern

Ons kindcentrum is voor kinderen van 2 t/m 13 jaar. Wij werken groepsgebonden en groepsdoorbroken, met veel
aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Ons kindcentrum staat open voor een ieder die onze
waarden en normen en onze identiteit respecteren. Het is ons doel om leerlingen cognitief, sociaal -emotioneel en
motorisch te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Onze ambitie
is om elk kind minimaal één jaar leerwinst in een schooljaar te laten doormaken. Naast kennisoverdracht besteden we
veel aandacht aan de culturele, creatieve en motorische ontwikkeling van de leerlingen.

Motto en kernwaarden

Ons motto is Natuurlijk b l oeiend!

Onze kernwaarden zijn:

een professionele cultuur
oog voor het individuele kind
waarde(n)volle samenwerking met ouders/verzorger(s)
één pedagogische aanpak van rust, reinheid,regelmaat, relatie en rechtvaardigheid
een gastvrije cultuur waarin we aansluiten i.p.v. buitensluiten

Vanuit onze missie
/ visie

Hoe Gevolgen voor t team Tijdspad

Christelijke
waarden en
normen woorden
doorgegeven 
Je mag zijn wie je
bent! Verschillen
bestaan; ze
worden gezien,
gewaardeerd en
we handelen
ernaar. 

De referentiekaders zijn
vertrekpunt voor de volgende
stap van elk kind. 
De leerkracht sluit aan bij de
zone van de naaste
ontwikkeling van elk kind. 

Medewerkers scholen in het
werken met referentiekaders en
leerlijnen.

Start schooljaar 2019-2020

Leerkrachten maken
koppeling tussen de verhalen
uit de bijbel naar de moderne
tijd. Hierin komen de waarden
of de ‘levenslessen’ uit het
verhaal duidelijk naar boven.
Leerkrachten kiezen zelf de
verhalen uit die de meeste
waarde voor hun groep
hebben.

Trefwoord qua aanbod en
aanpak kritisch volgen en het
gebruik ervan evalueren. 

Afspraken maken over de
invulling van de
maandopeningen. 
Verder praten over onze
identiteit 

Dit is al gestart; wordt in
bouwvergaderingen over
gesproken.
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De
nieuwsgierigheid
wordt geprikkeld 
Door intrinsieke
motivatie wordt het
eigenaarschap van
de kinderen
vergroot, wat de
kwaliteit van het
onderwijs ten
goede komt. 

We gaan de volgende vakken
thematisch aanbieden:
aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en techniek, verkeer,
muziek en crea . 
Elke middag werken we na
een half uur lezen
groepsdoorbroken en/of
groepsgebonden vanuit
gemeenschappelijke thema’s.
Bovenstaande vakken werken
we uit in deze thema’s. Ons
profiel ‘groen en gezond’
wordt hieraan toegevoegd en
wordt dus binnen de thema’s
concreet uitgewerkt. 

In een schooljaar bieden we
zes thema’s aan die vier
weken duren. In grote lijnen
zijn deze voorbereid door de
medewerkers van groep 3,4,5
/ 6,7,8. 
Daarnaast werken de
kinderen ook periodes
individueel of in
samenwerking aan
zelfgekozen thema’s. 

Over de uitwerking voor groep
3 moet dieper worden
nagedacht. Kinderen kunnen
bijv. van aug. t/m dec.
aansluiten bij de kleuters of bij
groep 4/5, afhankelijk van hun
ontwikkeling. 
Ook kan overwogen worden
om in groep 3 aan te sluiten
bij de thema’s die worden
aangedragen door de
aanvankelijk leesmethode. 

Binnen de groepsthema’s
zullen medewerkers een
onderdeel (vak) voor hun
rekening nemen en dit voor
alle groepen verzorgen. 

De rol van de leerkracht
verandert! 
Methodes Naut, Meander,
Brandaan, Lets go,
Zangexpress en Laat maar
Zien geïntegreerd aanbieden
binnen een thema. Zie deze
methodes als leidraad en niet
als keurslijf. 
Keuzeblokmenu vervalt en
wordt geïntegreerd binnen de
themaweken. 
Het maken van een
themaplanning en het houden
van themaoverleg wordt vast
gelegd in de jaarplanning. 

Leerkrachten kiezen in overleg
het vak waarmee zij affiniteit
hebben en verzorgen
hierbinnen lessen voor alle drie
de groepen. 

Startdatum in de praktijk:
januari 2020. 

Voorbereiding: 
In de bovenbouw-
vergaderingen vanaf heden. 
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Aanbod betekenisvol maken. 
Leerkrachten vertellen over
‘de waarde’ van de te leren
stof. 
Analyseren van
onderwijsbehoeften is
dagelijks noodzakelijk. 

Middels “Leren zichtbaar
maken” zullen de leerkrachten
tools krijgen om hiermee aan
de slag te kunnen. 
Vaardigheid om te kunnen
analyseren blijven verbeteren
en verscherpen. 

Start 6 maart 
2019. Traject 
van komende 
drie jaar.

We komen
tegemoet aan een
veranderende
maatschappij 

Het stimuleren van
een gezonde en
duurzame
leefwijze. 

Bewust kennis aan kinderen
over brengen over het milieu
en gezonde voeding. 
Verschillende activiteiten
zichtbaar die passen binnen
het groene en gezonde
profiel. 
Beter sturen op fruitdagen; er
wordt dan geen koek
gegeten. Leerkracht eet ook
zichtbaar fruit in de klas. 
Afval gescheiden verzamelen.

Dit is zichtbaar in de uitwerking
van een thema. 
Medewerker als rolmodel; het
juiste voorbeeld geven. 

Kinderen leren
het zelf te doen.

Verschillen zijn zichtbaar
doordat elk kind zich vanuit
zijn eigen leerlijn ontwikkelt. 
We vergelijken een kind met
zichzelf en niet met een
ander. 

Leerkrachtgedrag is
veranderd. Leerkrachten
coachen en sturen bij waar
nodig. Leerlingen denken zelf
na over wat ze moeten doen
wat de gevolgen van hun
acties kunnen zijn. 

We doen niet aan landelijke
gemiddeldes. 
We gaan over op een ander
toetsaanbod. 

De rol van de leerkrachten
verandert. 
Kennis van andere manieren
van ontwikkeling is nodig om
gepersonaliseerde instructie en
aanbod te kunnen geven. 

Intervisie momenten voor
taal/rekenen/onderzoeksvragen
i.v.v. bouwvergaderingen. 

Jan- jul 2019 – onderzoek
tussen de verschillende
aanbieders van
toetsen/LeerlingVolgSysteem.
Besluiten welk LVS wij gaan
hanteren. 

Een veilig klimaat
heerst 
Kinderen
vergelijken met
zichzelf en niet
met een ander. 

Ieder kind heeft specifieke
onderwijsbehoeftes en
specifieke ontwikkeldoelen.
Kinderen stellen i.o.m. de
medewerker hun
ontwikkeldoelen. 

Het op niveau leren voeren van
formatieve kindgesprekken.

Maart 2019: starten met het
traject “leren zichtbaar
maken”.
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Eenheid binnen
het gehele IKC.

BSO groepen werken ook
binnen de thema’s die in de
groepen worden gehanteerd. 

Peuterspeelzaal en
kleutergroepen werken rond
dezelfde thema’s. 

Manager opvang werkt nauw
samen met medewerkers
vanuit het onderwijs. 

Activiteiten van de Orka’s en
Pinguïns worden hierop
aangepast. Hier wordt flexibel
mee om gegaan; kinderen
mogen hun eigen keuzes
maken. 

Manager opvang betrekken bij
Leren zichtbaar maken. 

In een open
klimaat werken
de kinderen,
ouders en het
team samen.

Ouderbetrokkenheid hoog
houden. 
Sociaal kapitaal benutten van
ouders door hen, zodra de
thema’s zijn gepland, te
benaderen en hen te vragen
om een evt. bijdrage. 

Medewerkers benaderen
ouders actief; ze nemen hierin
initiatief. 

  IKC breed is er een
zichtbare, doorgaande lijn in
pedagogische handelen. 
De aanspreektoon en het
handelen in situaties waarin
grensoverschrijdend gedrag
zichtbaar is, wordt op elkaar
afgestemd. (ook TSO in
meenemen) 

Medewerkers spreken elkaar
zo nodig aan op gedrag. 

PDCA cyclus is zichtbaar in
alle lagen van de organisatie. 

 Nieuwe medewerkers moeten
intensief door MT leden worden
gecoacht. 

Manager opvang betrekken bij
traject Leren zichtbaar maken. 

Medewerkers hebben een
professionele werkrelatie. 

Collegiale consultaties, 
geplande evaluatie momenten
met zorgcoördinator en
teamleider. 
Sturen op afspraak is afspraak.

Maart 2019: starten met het
traject “leren zichtbaar
maken”. 
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Kinderen een
stevige basis
mee geven;
zelfvertrouwen ,
zelfstandigheid
en
zelfredzaamheid.

Positieve uitstraling naar
kinderen en elkaar als team. 
De relaties tussen leerling en
medewerker zijn sterk en
eerlijk. Regelmatig en op
coachende manier zijn
gesprekken tussen kind en
medewerker zichtbaar. 

Extra aandacht en
begeleiding aan 9 jarige
(groep 5) rond zelfvertrouwen,
leren jezelf presenteren en
voorlichting aan ouders. 
Gezinsspecialist is zichtbaar
en nauw betrokken op kind-
en medewerkersniveau 

De driehoek tussen kind,
ouder en school is sterk. 

De kinderen zijn zich bewust
van hun eigen kwaliteiten. 

Ouders worden actief
betrokken en op de hoogte
gehouden door de leerkracht
over de voortgang van hun
kind. 

Kwink wordt structureel ingezet
en gedurende het hele jaar
ingezet waar nodig. 

In iedere groep wordt op
structurele wijze presentaties
door kinderen op diverse wijze
gegeven. 

 

4.2 De visies van de school
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 en daarmee de leerlingen goed betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
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 de lesstof op een eigen manier verwerken. 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. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur
opgezet.

Wij maken het leren zichtbaar voor de kinderen door te werken met doelen en succescriteria. Dit wordt uitvoeriger
beschreven in de paragraaf  "actieve en zelfstandige leerhouding van de kinderen".

Visie 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan
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ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat
om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale
middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren
een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht
besteden aan de 21st century skills:

Samenwerking en communicatie
Kennisconstructie
ICT gebruik
Probleemoplossend denken en creativiteit
Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor
ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en
klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de
leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Ons IKC wil een Kindcentrum zijn waar gebouwd wordt aan een rechtvaardige samenleving. De aandacht voor
levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden  structureel en expliciet aandacht aan
geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele
ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap
en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect
hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school aandacht aan
specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. De methode Trefwoord
dient hierbij ter ondersteuning.  
Elke maand houden wij een maandopening per bouw. Zingevingsvragen, culturen en hun tradities staan hierin
centraal 
Er is ruimte voor liederen, gebed/bezinning, spiegelverhalen en bijbel verhalen.

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps (leerling) bespreking besproken
(leerkracht en zorgcoördinator). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een
individuele leerling besproken.

Wij vinden het belangrijk om kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen binnen ons IKC. Wij willen
een IKC zijn die in samenwerking met andere (zorg) instellingen zich verantwoordelijk voelt voor een thuisnabij
aanbod. Inclusie i.p.v. exclusie. We realiseren ons dat dit met heel veel factoren te maken heeft en dat hieraan ook
grenzen zitten. 
De norm hierbij is de groep en de facalitering. 

Binnen ons profiel Groen en Gezond houden we ons bezig met gezonde voeding, duurzaamheid, afval scheiden,
natuur en milieu in en om de school en beweging.

We gebruiken Scol als meetinstrument in de sociale ontwikkeling, op leerling- en groepsniveau.

We proberen tegemoet te komen aan de veranderende maatschappij door kinderen te leren doelen te stellen, door
tegemoet te komen aan een bepaalde mate van autonomie en door ze te leren samenwerken. ICT vaardigheden en
mediawijs om leren gaan met alle informatie is o.i. van groot belang. Net als het presenteren aan de ander/de groep.

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart
gebracht ( Zie IKC beschrijving). Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en ons
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aanbod vastgesteld. Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Ons IKCl vindt het
van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van
de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. 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.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden
en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.  
Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen.
Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden  
We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving
en die gericht zijn op samenwerking.  
We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies).  
We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het
leven. 
Wij werken intensief samen met ouder(s)/verzorger(s) omdat wij ervan overtuigd zijn dat in gesprek gaan met
elkaar over waarden en normen, over opvoeding en onderwijs, over een goed mens zijn iets is wat we samen
moeten doen in het belang van de ontwikkeling van het kind.

Kernwaarden die wij willen uitdragen zijn:
respect
diversiteit
gelijkwaardigheid
empathie
duurzaamheid
omzien naar elkaar
optimisme
veiligheid

Dit betekent:
Iedereen is welkom
Zorg is de belangrijkste pijler
Kritisch wereldburgerschap wordt bevorderd
Er is ruimte voor zingevingsvragen
Culturen en tradities worden gedeeld

4.6 Leerstofaanbod

Ons IKC richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend
aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig
verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs. Ons IKC biedt een onderwijswijs aanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. Vanaf groep 1-
8 zijn de schooltijden hetzelfde. Kinderen vanaf groep 1 maken hierdoor meer schooluren. Dit is een bewuste keuze.
Onze populatie is zeer divers en zo'n 40% van de kinderen komt met een gemeten woordenschat achterstand de
school binnen. Wij vinden het belangrijk om kinderen op een speelse manier zoveel mogelijk onder te dompelen in
taal. Dit taalbad begint op ons IKC al bij de 2-jarigen in de peutergroepen. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen  
Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen  
Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling  
Ons aanbod richt zich op actief burgerschap  
Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie  
Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs 

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
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Ons IKC biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen. Gelet
op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we
dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat
we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen.

Vak Methodes Toetsinstrumenten
Vervangen of aanbod

wijzigen

Taal Schatkist  

 Veilig Leren
Lezen

Methodegebonden toetsen (groep 3
t/m 8)

 

 Taalverhaal.nu Cito-toetsen DMT groep 3/tm 7 x

  IEP eindtoets groep 8  

Technisch lezen Veilig leren
lezen

Cito-DMT x

  Protocol Leesproblemen - Dyslexie x 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend lezen x 

  IEP eindtoets groep 8  

Spelling Taalverhaal.nu Cito-toetsen Spelling x 

  IEP eindtoets groep 8  

Schrijven Novoskript  x 

Engels Groove me Methodegebonden toetsen

Rekenen Alles Telt Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde x 

  IEP eindtoets groep 8  

Geschiedenis Brandaan Methodegebonden toetsen x 

Aardrijkskunde Meander Methodegebonden toetsen x

Natuuronderwijs Naut Methodegebonden toetsen x 

Wetenschap & Techniek Naut 
Techniektorens

x 

Verkeer Lets go Methodegebonden toetsen  

Tekenen Laat maar zien   

Handvaardigheid Laat maar zien   

Muziek Zangexpress   

Drama Drama Online   

Bewegingsonderwijs Basislessen   

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Kwink   

Godsdienst Trefwoord x 
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Aandachtspunt Prioriteit

Welk toetsinstrument Cito/IEP? hoog

Engels vervroegen naar jongere kind laag

Visie op schrijfonderwijs herijken en methode kiezen gemiddeld

4.8 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons lesaanbod.
Enerzijds bieden wij een gedifferentieerd taalaanbod aan om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen,
anderzijds leren we de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen
communiceren. Taal gebruik je bij ieder vak. Een leerrijke taalomgeving is zichtbaar in iedere groep en stimuleert
ieder kind om veel met taal bezig te zijn.

Lezen

Het leesproces wordt op gang gebracht in de kleutergroepen door een beredeneerd aanbod. Er wordt bewust gewerkt
aan de ontluikende geletterdheid door kinderen te laten werken in verschillende hoeken, specifieke lessen in grote en
kleine kring aan te bieden en interactief voorlezen. Ieder lokaal is taalrijk ingericht; een verteltafel, labels, een
leeshoek, letters en zichtbaar geschreven taal en zijn hier het voorbeeld van. De kinderen worden op taalgebied
gevolgd door het leerlingvolgsysteem Bosos. Leesplezier wordt bevorderd doordat de kinderen regelmatig worden
voorgelezen door kinderen uit hogere groepen.

Het aanvankelijk leesproces vindt vooral plaats in groep 3 en gaat verder tot einde groep 4. De nadruk om goed
technisch te leren lezen, ligt in groep 3. Het leesproces neemt een groot deel van de onderwijstijd in beslag en wordt
op verschillende manieren en diverse niveaus vorm gegeven. De methode van Veilig Leren Lezen en bijbehorende
materialen worden ingezet ter ondersteuning van de leerkracht. De kinderen leren lezen door letters te horen, zien en
voelen. Klankgebaren worden structureel ingezet en dienen voor inoefening van de letters.

Het voortgezet technisch lezen staat dagelijks op het rooster van de groepen 4-8. Twee maal per week wordt er door
ieder kind op zijn eigen niveau groepsdoorbroken gelezen. Zwakke lezers krijgen minimaal twee maal per week een
half uur door een leerkracht verlengde instructie d.m.v. de methode Estafette. Daarnaast krijgen deze leerlingen op
eigen instructieniveau oefenmapjes en lezen hierin gekoppeld aan een leesmaatje uit de klas. Sterke lezers worden 2
maal per week ingezet als leesbegeleider tijdens het groepsdoorbroken lezen. 

Leesplezier en leesbeleving is van groot belang voor een goede leesontwikkeling en om het leesniveau te behouden
en door te blijven ontwikkelen. Leespromotie en een goed gevulde schoolbibliotheek dragen bij aan het hebben van
leesplezier.

Op de Bavinck is een leesspecialist werkzaam. 

Begrijpend lezen

Wij werken met de methode Nieuwsbegrip vanaf januari groep 4.  

Nieuwsbegrip biedt interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. 

De strategie die in die week wordt aangeboden wordt de rest van de week geïntegreerd in andere vakken.  

Bij de kleuters wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan begrijpend luisteren. Tijdens de lessen wordt er
gebruik gemaakt van de vragen; wie, wat, waar en hoe. Dit wordt ondersteund door pictogrammen. 

Met onze licentie op Nieuwsbegrip XL (vanaf groep 5) krijgen onze leerlingen toegang tot het speciale leerlingendeel
van Nieuwsbegrip.  

Hier lezen zij op de computer een tweede tekst, aan de hand van hetzelfde Nieuwsbegrip-onderwerp en maken zij  
(woordenschat) oefeningen. Waar het bij Nieuwsbegrip basis draait om informatieve teksten, gaat het bij
Nieuwsbegrip XL om andere tekstsoorten. Bijvoorbeeld een beschrijving, instructie teksten, reclame, betoog,
liedtekst, gedicht of interview.   

Met Nieuwsbegrip XL voldoen wij aan de kerndoelen voor begrijpend lezen voor het basisonderwijs. Wij werken aan
kerndoelen Nederlands Mondeling onderwijs, Schriftelijk onderwijs en Taalbeschouwing, waaronder strategieën.    

We merken dat er een groeiende groep kinderen op de Bavinck is die minder talig aan de start begint. Deze kinderen
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hebben soms deelgenomen aan het VVE programma, maar soms ook niet. De mondelinge taalvaardigheid en de
woordenschat ligt bij deze kinderen niet op het niveau dat gewenst is vanuit de BAK lijst. Kinderen met een kleine
woordenschat moeten verschillende dingen tegelijk doen: onbekende woorden begrijpen én het schrift leren en
begrijpen. Deze kinderen komen in de problemen bij alle vakken en stromen uit naar een lagere vorm van voortgezet
onderwijs.  

Deze kinderen hebben veelal Nederlands als tweede taal of groeien op in een lager sociaal milieu of hebben een
verminderd leervermogen. Deze kinderen hebben we in beeld en bieden we extra ondersteuning in leertijd, in
aanbod, in huiswerkbegeleiding en in oefeningen voor thuis.   

Interventies

Inmiddels bieden we voor het derde schooljaar een uur extra onderwijs aan voor alle kinderen van groep 1/2.  

Zorgcoördinator onderbouw werkt intensief samen met medewerkers opvang zodat kinderen al op 2 jarige leeftijd
extra taalondersteuning ontvangen.

Logo 3000 woordenschat aanbod start in de peutergroepen.

Intensieve overdracht van peuters naar kleuters.

Gesprekkencyclus met ouders op maat.

Directeur en Zorgcoördinator onderbouw nemen zitting in een expertgroep "Invloed van armoede op de
ouderbetrokkenheid". Dit in samenwerking met de Gemeente Vlaardingen en lector ouderbetrokkenheid Rotterdam
Zuid M.Lusse.

Pilotschool vanuit bovengenoemde expertgroep.

In schooljaar 2019-2020 starten we met Nederlandse taal voor ouders bij ons op het IKC. Deze training wordt
gegeven door Stichting Aanzet en is bedoeld voor anderstaligen.

Doelen 

Onze ambitie is om kinderen, ieder naar zijn eigen vermogen, taalvaardig in het leven te leren staan. 

Vanaf groep 4 werken de kinderen ook met de informatieboekjes van Junior Informatie. Bij deze boekjes, die op
allerlei niveaus worden aangeboden, zitten vragenkaarten met vragen op verschillende niveaus. 

Taal/ Spelling 

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen dagelijks taalles en spellingsles. Bij beide domeinen wordt er gebruik gemaakt van
de methode: Taalverhaal.nu 

Taallessen staan in het teken van; woordenschat, spreken en luister vaardigheden, schrijfvaardigheden (stellen) en
woord- en zinsbouw.

Spelling worden aangeboden vanaf groep 4 in specifieke woordcategorieën. De kinderen leren specifieke strategieën
toepassen om het woord correct te leren schrijven. Vanaf groep 6 wordt er werkwoordspelling aangeboden.

Bij zowel de taal- als de spellingslessen is het aanbod gedifferentieerd en krijgen de kinderen op hun eigen niveau de
leerstof aangeboden.

Woordenschat

Heel bewust werken wij aan de actieve woordenschat van onze leerlingen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen
met een hogere woordenschat, meer schoolsucces kunnen behalen.

Logo 3000 is een woordenschat methode die binnen onze IKC al bij de peuters wordt ingezet en verder doorgevoerd
wordt naar de groepen 1,2 en 3.

In de groepen 4-8 zit binnen de taalmethode een woordenschatlijn waardoor de woordenschat systematisch wordt
uitgebreid en wordt er een transfer gemaakt tussen spelling/ taal opdrachten en woordenschatwoorden.

In alle groepen hangen de nieuw aangeboden woorden zichtbaar op aan de taalkant van het klaslokaal, worden er
taalspelletjes gespeeld met de nieuw aangeboden worden en op de computer spelletjes gespeeld. Naast de
specifieke methodes die worden ingezet om de woordenschat te vergroten, draagt ook het veelvuldig (voor) lezen er
aan toe bij om zoveel mogelijk woorden te beheersen.
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Schrijven

De schrijfontwikkeling wordt nu nog ondersteund door het gebruik van de Methode Novoskript.

Met de totale aanpak van Schrijfatelier worden de jonge kinderen van groep 1 en 2 spelenderwijs voorbereid op het
leren schrijven. De gevarieerde activiteiten stimuleren belangrijke psychomotorische vaardigheden en laten veel
ruimte voor een eigen creatieve inbreng.

De methodiek van Novoskript is afgestemd op de psychomotorische ontwikkeling van het kind, zodat het leren
schrijven niet wordt geforceerd. De balans tussen de eigen psychomotorische ontwikkeling en de harmonieuze
ontwikkeling van een functioneel, persoonlijk handschrift is zeer belangrijk. 

Novoskript biedt naast de schrijfoefeningen ook talrijke bewegingsactiviteiten die bijdragen aan een betere
schrijfvaardigheid.

Schrijfatelier, Novoskript en Novoskript digitaal bieden gezamenlijk een duidelijke doorgaande lijn. Het programma
bevat de volgende hoofddoelen: 

Groep 3-5: Ontwikkelen van de schrijfmotoriek.  
Groep 3: De letters en cijfers leren.  
Groep 4: De verbindingen leren.  
Groep 5: De hoofdletters leren.  
Groep 6: Het schrijftempo verhogen.  
Groep 7: Ontwikkelen van een functioneel persoonlijk handschrift.  
Groep 8: Optimaliseren van het functioneel persoonlijk handschrift.  

Aandachtspunt Prioriteit

Nieuwe methode (voortgezet)technisch lezen hoog

4.9 Rekenen en wiskunde

Voor einde basisonderwijs zijn voor rekenen-wiskunde twee referentieniveaus geformuleerd: 1F, het Fundamenteel
niveau en 1S, het Streefniveau. 1F is het niveau dat alle kinderen in principe aan het eind van de basisschool moeten
kunnen bereiken. Doorgaans betreft dit leerlingen die na de basisschool naar de basisberoepsgerichte leerweg en de
kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo gaan. Om goed in dat vervolgonderwijs te kunnen doorstromen, moeten
zij het fundamenteel niveau 1F beheersen. 1S is het niveau dat bedoeld is voor leerlingen die na de basisschool naar
de gemengde leerweg of theoretische leerweg in het vmbo of naar havo en vwo doorstromen

Methodieken
In de groepen 1 en 2 wordt het reken- en wiskunde onderwijs vooral op een handelende manier aangeboden. De
kinderen zijn binnen een bepaalde context bezig met tel- en splitsoefeningen en het aanleren van het getalbegrip.
Als ondersteuning voor de leerkracht wordt gebruik gemaakt van de werkmap ‘Gecijferd bewustzijn’ & de methode
'Alles Telt'.

De leerkracht volgt zijn leerlingen met het observatiesysteem van Bosos. Dit is een onafhankelijk meetinstrument dat
wij gebruiken om de ontluikende gecijferdheid in beeld brengen.

Extra begeleiding wordt aangeboden d.m.v. speloefeningen in de kleine kring.
De doelen zoals beschreven bij SLO: Rekenontwikkeling van het jonge kind zijn richtinggevend. Kernpunten zijn:
• Omgaan met de telrij
• Omgaan met hoeveelheden
• Omgaan met getallen
• Omgaan met eenvoudige ordening in betekenisvolle (meetkundige) vraagstukken zoals: lengte, omtrek, oppervlakte,
gewicht, inhoud, geld en tijd, oriënteren en lokaliseren, construeren, vormen en figuren.
Het gebruikmaken van expertleerkrachten op het gebied van rekenen/wiskunde wordt nu onderzocht en in 2023 is dit
gerealiseerd.

In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Alles Telt. Deze methode is de afgelopen 2 jaar geïmplementeerd. 
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De laatste jaren is het algemene rekenniveau niet gestegen. Vanuit het kernteam rekenen is er een plan opgesteld
om de resultaten bij het rekenen te laten groeien. 
(Methode) toetsen worden met elkaar geanalyseerd, acties worden vastgelegd in het groepsplan en gemonitord door
het MT. Er is 4x per jaar een kwaliteitsvergadering waarin medewerkers de opbrengsten van hun groep presenteren. 
Daarnaast hebben we naar aanleiding van de analyses besloten in het leerjaar 2018-2019 drie maal per jaar een
rekenweek te organiseren waarin de basisvaardigheden, meten en meetkunde en breuken en procenten extra aan de
orde komen.

Ons verandertraject Leren Zichtbaar Maken en werken met formatieve assessments wordt vanuit het rekenonderwijs
vormgegeven. Werken met concrete doelen en succesindicatoren, concrete, diepe feedback geven vanuit groei
maakt voor kinderen zichtbaar wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren. 
  
In het schooljaar 2017-2018 is de invoering van de nieuwe methode Alles Telt helemaal geïmplementeerd.   
Rekenen/wiskunde wordt verbonden met dagelijkse dingen en gebeurtenissen.
Zelf zoeken van oplossingen, hoofdrekenen, handig rekenen, schatten, meten en het bevorderen van inzicht in
getallen zijn de belangrijkste onderdelen.
 
Naar aanleiding van onder andere de resultaten van deze toets gegevens worden 2 keer per jaar de groepsplannen
geactualiseerd. 

Naast de rekenmethode Alles Telt gebruiken wij diverse remediërende en oefenmaterialen, zoals maatwerk,
somplexa, rekensprint, Gynzy Kids en redactiesommen.  In de groepen 3 en 4 wordt gebruik gemaakt van de
spelvormen uit 'Met sprongen vooruit'.

4.10 Projectmatig werken

"Tell me and I will forget
show me and I may remember
involve me and I will understand"

Op de Bavinck vinden wij het belangrijk dat we van en met elkaar leren en elkaars kwaliteiten benutten. 
Van nature hebben kinderen een onderzoekende houding en verwonderen peuters en kleuters zich de hele dag door.
Wij merken dat ze dit ergens op weg naar het voortgezet onderwijs kwijt raken. De pro-actieve houding wordt een re-
actieve. 
Door het aanbieden van een uitdagende leeromgeving is er ruimte voor eigenheid en het maken van eigen keuzes.
Op deze manier geven we de kinderen vertrouwen, maken we hen sociaal sterk en geven we ze meer eigenaarschap
over hun eigen leerproces. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat kinderen optimaal kunnen functioneren in de 21ste
eeuw. 

21e eeuwse vaardigheden:

Bij onderzoekend en ontwerpend leren gaat het erom een leeromgeving te creëren waarin kinderen gestimuleerd
worden zelf de wereld te ontdekken en te ervaren, maar ook problemen te signaleren en op te lossen. De kinderen
vervullen de rol van onderzoeker of ontwerper. Net als wetenschappers gaan de kinderen op zoek naar nieuwe kennis
en net als ontwerpers naar nieuwe oplossingen en producten. De processen worden altijd gestart vanuit een vraag of
een probleem en het eindresultaat is niet van te voren bekend. Deze manier van werken daagt kinderen uit en doet
een beroep op hun creativiteit en hun denkvaardigheden. Deze leeromgeving wordt in alle groepen gecreëerd. 

Projectmatig werken

Bij de kleuters wordt jaarlijks gewerkt vanuit thema's. Per jaar staan er zes thema's centraal.

In het schooljaar 2019-2020 gaan we ook in de midden en bovenbouw op projectmatige basis werken waarbij de
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leerlingen onderzoekend en ontwerpend bezig zijn. Hierbij wordt op bepaalde momenten groep doorbroken gewerkt in
midden-en bovenbouw. 
De volgende vakken werken we uit in gemeenschappelijke thema's: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
wetenschap en technologie, verkeer, muziek en crea. Maar ook de vaardigheden van taal en rekenen zijn hierbij
onmisbaar.
In schooljaar 2019-2020 bieden we drie thema's aan die vier weken duren. 
Dit wordt uitgebreid naar zes thema's per jaar in 2023.
Daarnaast zijn er momenten waarop kinderen zelf een onderwerp kunnen kiezen, waarbij ze mogen kiezen of ze dit
alleen of samen in een groepje willen vormgeven.

4.11 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat
onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie)  
Wij geven muzieklessen   
Wij beschikken over een methode voor het vak Muziek  
Wij besteden aandacht aan dramatische expressie 
Wij maken gebruik van het cultuurmenu vanuit Kade 40
Elke groep verzorgt één keer per jaar een KNAK moment: Kijken Naar Andere Kinderen 

4.12 Bewegingsonderwijs

Binnen ons IKC hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. De veranderde maatschappij zorgt voor minder
beweging en (buiten) spel bij de jeugd. Op ons IKC zien we de daarbij horende problematieken o.a. toename van
obesitas en andere motorische problemen. 
Wij vinden dat we als IKC hierin een opvoedende en stimulerende rol hebben.
Dit past ook binnen ons profiel Groen en Gezond.

Bij ons krijgen de groepen 1 tot en met 8 twee keer per week gym. Groep 5 krijgt zwemles waardoor ze minder
gymmen.
De kleutergroepen gymmen in het speellokaal. Een keer per week met toestellen. Deze lessen worden gegeven door
een gespecialiseerde groepsleerkracht.  
De lessen worden gegeven a.d.h.v. een nog nieuw te realiseren methode. Dit is de methode Basislessen voor
kleuters in het speellokaal. 
Nadeel is dat er iets te weinig klimtoestellen beschikbaar zijn.
Onze ambitie is dat in schooljaar 2019-2020 deze methode er is. En dat het jaar er na het vaste materiaal op orde is.
Vanaf groep 3 wordt er twee keer per week (45 minuten) gegymd in de gymzaal aan de Thorbeckestraat.
Een keer per week krijgen de groepen les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs (HALO geschoold).
De tweede les wordt gegeven door een bevoegde groepsdocent. De vakleerkracht verzorgt de lessen vanuit de 12
bewegingsthema's uit het Basisdocument voor Bewegingsonderwijs en draagt zorg voor de doorgaande lijn in
motorische ontwikkeling bij de leerlingen.
De groepsleerkracht focust zich met name op de onderdelen spel en samenwerken. De leerkrachten worden hierin
gecoacht en begeleid door de vakleerkracht.

Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. Daarom worden
de leerlingen beoordeeld op de volgende twee indicatoren: 
1. (samen)Spel
2. Motorische vaardigheid
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Aandachtspunt Prioriteit

Werken vanuit methodiek en aanschaf materialen gemiddeld

Methode Basislessen voor kleuters gemiddeld

4.13 Mediawijsheid

In een samenleving waarin media een grote rol spelen is het van belang dat leerlingen daar verantwoord mee leren
omgaan. Een leerling is mediawijs als hij een actieve en kritische houding heeft tegenover zijn eigen mediagedrag en
dat van anderen. Hij  vertoont gedrag dat past bij normen en waarden op het gebied van privacy, veiligheid  en
omgangsvormen. Hij is zich bewust van zijn rol in de media en van de strategieën die media gebruiken om gedrag te
beïnvloeden. Hij realiseert zich dat ook zijn online gedrag leidt tot beeldvorming over zijn persoon.

Computational thinking
Gezien de huidige technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om robotisering of slimme communicatie
tussen technologie, vinden wij het 
belangrijk dat leerlingen leren de essentie van computertechnologie te begrijpen en computers kunnen inzetten om
een probleem op te lossen. Hoe kiest een zoekmachine bijvoorbeeld uit een grote hoeveelheid zoekresultaten een
bepaalde volgorde? Hoe bouw je een onmogelijke constructie? Waardoor doet een robot wat hij doet?
Computational thinking richt zich op de vaardigheden om problemen op te lossen waar veel informatie, variabelen en
rekenkracht voor nodig zijn. Het gaat om een verzameling denkprocessen, zoals logisch redeneren,
patroonherkenning en systematisch denken. 
Die leert een leerling door technologie te gebruiken, bijvoorbeeld door kennis te maken met programmeren, te werken
met robotica en te experimenteren met 3D-printing. 
Zulke activiteiten wekken de interesse van leerlingen en geven ze een voldoende basis mee om zich, desgewenst, in
deze richting te specialiseren. Leerlingen kunnen dergelijke kennis en vaardigheden ook opdoen zonder technologie,
bijvoorbeeld door middel van ontwerpend denken en leren.
Materialen zoals een 3D printer zijn (nu) niet voorradig binnen ons IKC, maar wel in bruikleen beschikbaar via een
ander IKC binnen onze stichting.

Onze visie is gebaseerd op het document "Eindadvies Ons onderwijs 2032" Januari 2016. 

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/23/eindadvies-platform-onderwijs2032-ons-
onderwijs2032

Onderdeel digitale geletterdheid blz. 32.

4.14 Engelse taal

Wij werken in de groepen 6 t/m 8 met de methode Groove me! Deze methode bevordert op een speelse, maar
minimale manier verschillende spreek- en luistervaardigheden in het Engels. Het schrijven en lezen in het Engels
wordt evenredig aangeboden. Dit wordt gegeven aan de hand van een complete lesmethode Engels waarbij
popmuziek de basis is van alle lessen.
In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van
leerlingen.
  
De kerndoelen binnen het basisonderwijs is dat leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over
eenvoudige onderwerpen en dat zij een attitude ontwikkelen waarbij ze zich durven uit te drukken in deze taal. De
leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te geven.  
Engels moet een steeds intensiever gegeven vakgebied worden. Wij voldoen op dit moment aan de gestelde
kerndoelen maar vinden dit gezien de veranderende samenleving niet langer toereikend. Er moet onderzocht worden
of Engels eerder aangeboden kan gaan worden. Groove me kan worden ingezet vanaf groep 1 tot 8. 
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Ons doel:  
In ons onderwijs gaat het bij de lessen in de Engelse taal vooral om mondelinge communicatie! In mindere mate gaat
het ook om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met de schrijfwijze van
een beperkt aantal vaak voorkomende Engelse woorden.  
Voorts leren de kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijze van woorden op te zoeken met behulp van het
woordenboek of het internet. 

Onze ambitie is om in het schooljaar 2022-2023 in de groepen 1 tot en met 5 een keer per week te werken met
Groove me. Voor de groepen 6,7 en 8 wordt dit twee keer per week.
  

4.15 Les- en leertijd

Binnen ons IKC  hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen
tussen 12.00 en 13.15 uur. ’s Middags is er les van 13.15 – 15.15 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.45 – 12.30 uur. 
De kleutergroepen zijn 6x extra vrij op een vrijdag. Wij willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat
leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen verlies van leertijd te voorkomen.
Daarom hebben we een inloop in de ochtend vanaf 8.20 uur en in de middag vanaf 13.05 uur. Ook willen we
voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een
lessentabel, een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de
einddoelen basisonderwijs te laten halen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school
zijn:

De medewerkers bereiden zich gedegen voor  
De medewerkers zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)  
Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland  
De medewerkers beschikken over een expliciet week- en dagrooster of werken met een themaplanner bij de
jongere kinderen 
De medewerkers variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 
In schooljaar 2019-2020 wordt onderzocht of ons IKC op termijn overgaat op een continurooster 

Aandachtspunt Prioriteit

Continurooster? gemiddeld

4.16 Pedagogisch handelen

Onze medewerkers hebben ook een vormende (opvoedende) taak. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen
goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht
aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen. Onze medewerkers creëren daartoe
een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 
Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende
medewerker, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig en samen met anderen kunnen
doen.

Kwaliteitsindicatoren:

De medewerkers zorgen voor een ordelijke groep 
De medewerkers zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
De medewerkers verwelkomen de kinderen persoonlijk  
De medewerkers gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen]  
De medewerkers zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen  
De medewerkers bieden de leerlingen structuur  
De medewerkers zorgen voor veiligheid  
De medewerkers hanteren de afgesproken regels en afspraken  
De medewerkers laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken 

Dr H Bavinckschool

Schoolplan 2019-2023 30



Aandachtspunt Prioriteit

Kennis en Kunde medewerkers complexere gedragsaanpak bij kinderen gemiddeld

4.17 Didactisch handelen

Op onze school hebben de medewerkers de stimulerende en belemmerende factoren in kaart gebracht. Hieruit
volgen de onderwijsbehoeften en aanpak van de leerlingen. Op basis daarvan zorgen medewerkers voor
gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en begeleiding die past bij
zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd afhankelijk van de
onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van Activerend Directe Instructie Model. Van belang is,
dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking kenmerkt zich door:
actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in evenwicht met uitdaging).

Toelichting op het ADIM:

Het activerend directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen.
Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en
willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het directe instructiemodel rekening mee
gehouden. Er zit veel structuur in de lessen; elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie,
bespreken van het doel van de les, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. 

Bij elke les wordt op drie niveaus instructie op maat gegeven:

* Kinderen die geen of nauwelijks instructie nodig hebben, krijgen opdrachten om zelfstandig te verwerken;

* Kinderen die na enige instructie zelfstandig verder kunnen, krijgen daartoe de mogelijkheid;

* Kinderen die veel instructie nodig hebben, krijgen via gevarieerde opdrachten instructies die passen bij hun
leerbehoefte. Deze kinderen zitten regelmatig met de leerkracht aan de instructietafel.

De leerkracht controleert op deze manier in grote mate het leerproces.

Kwaliteitsindicatoren:

De medewerkers zorgen voor goed opgebouwde lessen  
De instructie wordt gedifferentieerd en gepersonaliseerd aangeboden   
De medewerkers geven directe instructie  
De medewerkers zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen  
De leerlingen werken zelfstandig samen  
De medewerkers geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)  
De medewerkers laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren  
De medewerkers zorgen voor stofdifferentiatie  
De medewerkers zorgen voor tempodifferentiatie  
De medewerkers variëren de onderwijstijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften  
De medewerkers zorgen voor taakgerichtheid  
De medewerkers zorgen voor betrokkenheid  
De medewerkers geven feedback aan de leerlingen 

Aandachtspunt Prioriteit

Instructie vaardigheden van diverse medewerkers verdient scholing hoog

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op ons IKC hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen)
ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen
verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen niet,
dat de medewerkers de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Medewerkers begeleiden de leerprocessen en
doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. De belangrijkste kenmerken (en
eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

Dr H Bavinckschool

Schoolplan 2019-2023 31



eigenaarschap, 
doelen stellen,
planning maken, 
feedback op proces en inhoud, 
betrokkenheid creëren door het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding, 
keuzes maken die er toe doen voor zichzelf en de ander. 

In maart 2019 zijn we gestart met het verbetertraject Leren Zichtbaar Maken, vanuit het gedachtegoed van John
Hattie. Hij heeft onderzoek gedaan naar wat een grote impact heeft op het verbeteren van het leren.
Interactieve instructie met focus op ‘wat doet de leerling?’ waarbij feedback en monitoring een grote rol spelen is de
kern van wat we willen verbeteren. Nodig is een sfeer van vertrouwen die ervoor zorgt dat feedback niet als
frustrerend, maar als lerend wordt ervaren. Monitoren, feedback geven, vertrouwen creëren en kijken naar het leren
door de ogen van de kinderen.  
Concreet houdt dit in dat we doelen stellen en deze te behalen doelen middels succescriteria zichtbaar maken voor
de kinderen. We werken vanuit de termen 
 "dit kan ik al" en "dit moet ik nog leren". We werken met het formatieve assessment. Formatief betekent dat we de
prestaties van een leerling niet vergelijken met die van andere leerlingen, maar met zijn/haar eerdere resultaten. Bij
formatief beoordelen zijn we gericht op de ontwikkeling: wat is goed en hoe kun je het nog beter maken?
Assessment heeft betrekking op de manier waarop we leerlingen vooruit helpen in hun leerproces: onder andere door
feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een ‘goed’
leerresultaat eruit ziet. Dit assessment krijgen we op drie manieren: 

Teacher-assessment: door als leerkracht de juiste vragen te geven en feedback te geven op het leren.
Peer-assessment: door gesprekken met klasgenoten, praatmaatjes.
Self-assessment: door te reflecteren op je eigen leerproces en resultaten.

Welke ingrediënten horen bij formatieve assessment?

Duidelijke leerdoelen.
Succescriteria die met de leerlingen opgesteld zijn.
Een growth mindset en metacognitieve vaardigheden ( hoe je onbewust gedrag bewust kan maken en op die
manier het eigen leerproces kan reguleren).  
Leerlingen activeren om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.
Heterogene groepen.
Goede voorbeelden analyseren en delen, voordat de leerlingen hun eigen product maken.
Effectieve klassengesprekken, vragen, taken en lesafsluiting.
Feedback geven die leerlingen vooruithelpt. Coöperatieve feedback van klasgenoten tijdens een time-out in
de les. Leerlingen zijn elkaars hulpbron bij het leren. Dit kan door middel van praatmaatjes.
Leerlingen betrekken bij het voorbereiden van de les om hun motivatie en eigenaarschap te vergroten.

Formatieve assessment richt zich op datgene wat er écht toe doet: de ontwikkeling en groei van de leerling; de
leerling in zijn kracht zetten.
Onze ambitie is om elk kind minimaal één jaar leerwinst per schooljaar te laten doormaken.

4.19 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: analyseren, sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat
medewerkers pas succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen
organiseren en analyseren. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

De medewerkers zorgen voor een effectieve inrichting van hun groepsruimte en de nabij gelegen
transferruimte 
De medewerkers hanteren heldere regels en routines  
De medewerkers zorgen ervoor, dat de (les)activiteiten goed georganiseerd zijn 
De medewerkers zorgen ervoor dat middels een goed doordachte planning en organisatie aan de
onderwijsbehoefte van alle kinderen tegemoet gekomen wordt.

Onze afspraken zijn beschreven in ons afsprakenboek en ons handboek. Beide boeken worden jaarlijks geëvalueerd
en bijgesteld.
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4.20 Zorg en begeleiding

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, richten wij het onderwijsleerproces zo in, dat dit mogelijk is. Onze medewerkers  zorgen
ervoor dat ze hun leerlingen goed kennen en de ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd met behulp van het LVS
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS SCOL (sociale ontwikkeling).

Het leerlingvolgsysteem 
Op verschillende manieren worden gegevens over de kinderen verzameld. Alles wordt vastgelegd in ons digitale
leerlingvolgsysteem: ParnasSys. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen van 4 tot 12 jaar
nauwkeurig volgen en bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs.

Elk kind heeft een eigen dossier. Ouders kunnen dit, zo nodig, inzien op school. Op het dossier is de wet op
bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Gegevens uit het dossier worden niet verstrekt aan derden,
zonder toestemming van ouders.

Bij het tussentijds verlaten van onze school gaat het dossier na toestemming van de ouders naar de nieuwe
basisschool. Leerlingen die tussentijds van school wisselen zullen worden overgedragen aan de nieuwe school
middels OSO (Overstapservice Onderwijs). In het overstapdossier vermelden we alle relevante gegevens die voor de
leerling van belang zijn om een goede overstap te maken naar de nieuwe school.

Na het afronden van groep 8 wordt het dossier bewaard in het archief. 

De gegevens van de kinderen van 2-4 jaar worden ook digitaal ingevoerd.

Aan de hand van het leerlingvolgsysteem ParnasSys zijn van iedere leerling de volgende gegevens genoteerd zijn: 

- N.A.W. gegevens; 
- Verslagen van gesprekken met ouders; 
- Toetsresultaten (zowel methodegebonden toetsen, als de Cito- toetsen); 
- Een actueel verslag van de leerling; 
- Onderwijsbehoeften van de leerling;  
- Eventuele handelingsplannen (gr.1/2); 
- Eventuele onderzoeksgegevens; 
- Eventuele verslagen van externen. 

Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen
(normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen
extra ondersteuning. In de paragrafen over zorg staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven en in de bijlage is
een schematische weergave opgenomen. Naast het zorgplan beschikt onze school over een
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden en wat de
extra ondersteuning van leerlingen inhoudt. (zie paragraaf Schoolondersteuningsprofiel) We volgen de ontwikkeling
van leerlingen voortdurend (medewerkers), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (drie keer per jaar, na
vier tot zes weken onderwijs en na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde:
de ontwikkeling van de groep als geheel (en het medewerker gedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-
meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. (zie paragraaf 'Meten van de basiskwaliteit') De afspraken
naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van ons IKC  zijn: 

De medewerkers kennen de leerlingen  
De medewerkers zetten betrouwbare en valide toetsen ( op maat) in om de ontwikkeling van de leerlingen te
volgen  
De medewerkers signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben  
Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind  
Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen  
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen  
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor
zorgleerlingen  
De school voert de zorg planmatig uit  
De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na  
De zorgcoördinator coördineert de zorg en begeleiding 
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Bijlagen

1. Basiszorg
2. zorgstructuur

4.21 Afstemming

Binnen ons IKC stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief
arrangement). De medewerkers stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen
in een groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en
dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. Omdat “afstemming”
(differentiatie) van het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort het IKC voortdurend of medewerkers
voldoende in staat zijn om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. Dit
doen we door groepsbezoeken, analysemomenten, Groep In Beeld weken, groepsbesprekingen en
leerlingbesprekingen, Ultimview overleg met MT, vragenlijsten (medewerkers, ouders en leerlingen), maar ook via ons
personeelsbeleid. Afstemming en samenwerken is een belangrijke competentie bij ons in het IKC en daarom is dit ook
een belangrijk thema bij ons personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid, Integraal personeelsbeleid). De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden  
De medewerkers zorgen voor differentiatie bij de verwerking  
De medewerkers zorgen voor tempodifferentiatie  
De medewerkers zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling  
De medewerkers werken met formatieve assessments 
De medewerkers stemmen hun onderwijs af op de behoeften van groepjes leerlingen 
De medewerkers stemmen hun onderwijs af op de behoeften van individuele leerlingen 

4.22 Extra ondersteuning

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de medewerker (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar
geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. 

Eigen leerlijn 
Voor leerlingen waarvan wij verwachten dat zij de einddoelen van groep 8 niet gaan halen, is het mogelijk om een
eigen leerlijn op te zetten. Het minimumdoel dat we hiermee willen bereiken, is niveau eind groep 6. Dit heeft invloed
op het niveau van het vervolgonderwijs, dit wordt met ouders besproken. 

Het doel van een eigen leerlijn is een leerling lesgeven op zijn eigen niveau. Er zijn leerlijnen voor rekenen, taal en
spelling. Na zorgvuldig overleg met de leerling en ouders, kan overgestapt worden naar een eigen leerlijn. Elke
spreekavond is een moment van evaluatie met ouders. Wanneer blijkt dat er meerdere momenten nodig zijn, wordt
hieraan gehoor gegeven.

Ontwikkelperspectiefplan (OPP)

Voor de volgende leerlingen stellen wij een OPP op, wij spreken hierin reële verwachtingen uit: 
- Als in groep 5 of 6 blijkt dat de verwachting is dat zij de einddoelen van groep 8 niet zullen halen op twee
vakgebieden (rekenen, begrijpend lezen, spelling); 
- Als er een arrangement geïndiceerd is; 
- Als in de onderbouw (gr. 1-4) een onderzoek is afgenomen waar een lager leervermogen uit blijkt (IQ < 80). 

Het OPP wordt besproken met ouders, waarbij vanaf groep 6 de uitstroom benoemd wordt. 
Het doel van een OPP is zichtbaar maken op welk niveau een leerling uit kan stromen en een leerling op het eigen
ontwikkelniveau te houden. Sturen, in plaats van volgen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn: 

De zorgcoördinator stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben  
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Het OPP wordt geschreven volgens een vast format  
Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld  
Het schoolplan beschrijft wanneer een leerling een eigen leerlijn krijgt  
Het schoolplan beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning  
Het schoolplan beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteunings-
behoefte 

4.23 Talentontwikkeling

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de sterk veranderende toekomst is het noodzakelijk dat we oog hebben
voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord.
Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende
talenten en bepaalde praktische vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat
consequenties hebben voor de organisatie in de groep en voor het ICT-gebruik. De belangrijkste kenmerken (en
eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De medewerkers signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen  
De medewerkers stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen  
De medewerkers zetten ICT in, in relatie met het ontwikkelen van talenten  
Op ons IKC besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen
vanuit ons profiel Groen en Gezond

4.24 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs en passende opvang. Wij vinden dat kinderen niet
buiten gesloten mogen worden en primair onderwijs en gewone opvang moeten kunnen volgen. Uit ervaring weten wij
ook dat dit nu nog niet geheel te realiseren is. Wij hebben een zorgplicht. Ons IKC richt zich op het geven van
basisondersteuning en in veel situaties op het geven van extra ondersteuning. Wij bekijken per aanmelding of wij voor
dit kind het goede IKC zijn. Onze droom is dat we met alle IKC's in de wijk gaan samenwerken opdat we een
wijkgerichte aanpak kunnen realiseren. Dit zou op termijn een thuisnabij aanbod voor alle kinderen in de wijk moeten
opleveren. Voorwaarde is dat de schoolbesturen hiervoor met elkaar moeten gaan samenwerken op basis van
vertrouwen; alles in het belang van het kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven
welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van
ons IKC zijn:

Ons IKC biedt diverse vormen van ondersteuning en niet alleen basisondersteuning  
Ons IKC beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden (met name op gebied
van spraak-taal) 
Het IKC participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen 

Aandachtspunt Prioriteit

Organisatie groepsgebonden en groepsdoorbroken leertijd hoog

4.25 Opbrengstgericht werken

Op ons IKC werken we opbrengstgericht. Onze ambitie is om elk kind gedurende één schooljaar minimaal één jaar
leerwinst te laten doormaken. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem
ParnasSys. Bij de bespreking van de groep leerlingen wordt de uitslag van de toets vergeleken met de eerdere score.
Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de zorgcoördinator en de medewerker
interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

Kind gesprekken om erachter te komen wat de gedachtegang van het kind is
Waar nodig: haal de druk van de ketel
Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Meer handelend bezig zijn
Methode-aanbod opplussen of juist verminderen
Differentiatie aanpassen
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De ZC'er voert vervolgens groepsconsultaties uit om te observeren, of het de medewerker lukt om de interventies toe
te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Medewerkers worden soms ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten  
We beschikken over schoolnormen voor de sociale resultaten  
De analyse van de toetsresultaten is normgerelateerd  
De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van de aanpak van de medewerkers 

Opbrengst gericht werken gaat over meetbare zaken. Binnen ons IKC hebben we ons de laatste 4 jaar enorm gericht
op de data, de analyse vanuit de data en wat we qua aanpak doen vanuit de data. Voortdurend is de PDCA cyclus
zichtbaar. Het heeft ons gebracht waar we nu zijn: een goed functionerend IKC! Echter, met alleen meetbare zaken
doen we onszelf en de kinderen tekort. Het gaat ons ook om de merkbare zaken! Sommige leeropbrengsten zijn
alleen ‘merkbaar’ in plaats van meetbaar. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de verantwoordelijkheid die leerlingen
hebben genomen, de betrokkenheid die ze hebben getoond, het zelfvertrouwen dat ze hebben ontwikkeld en
ervaringen die ze hebben opgedaan (ook buiten de school). Dergelijke merkbare zaken in plaats van meetbare
kwaliteiten worden gewaardeerd. 

4.26 Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name de Sociaal Emotionele ontwikkeling, Taal en
Rekenen. We vinden het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze prestaties
neerzetten die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Op ons IKC gebruiken we een leerlingvolgsysteem
om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (ParnasSys en BOSOS). We monitoren of de leerlingen zich
ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt
conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. In het kader van de ononderbroken
ontwikkeling stellen we jaarlijks een zorg- overzicht op van kinderen met speciale onderwijsbehoeften of
belemmerende factoren. Met betrekking tot verlengen en zittenblijven hebben we normen opgesteld. 

Zodra de uitslagen van de cito-toetsen bekend zijn, gaat de leerkracht met elke leerling een kindgesprek aan over de
behaalde resultaten. Hulpmiddel hierbij is de leerlinggrafiek die te vinden is in ParnasSys. Dit gebeurt met elke
leerling uit groep 6 - 8. Het streven is om deze gesprekken ook met de jongere leerlingen te voeren. Deze gesprekken
voeren we zorgvuldig en gaan altijd over de groei die de leerling heeft laten zien en niet het resultaat!  

We willen dat leerlingen binnen hun eigen leerlijn groeien. We verwachten dat de vaardigheidsscore van de leerling
de voorspelde groei vertoont. Een jaar vooruitgang in een jaar tijd. We gaan op een oplossingsgerichte manier in
gesprek met de leerlingen en we laten de leerlingen zelf verwoorden wat zij van zichzelf verwachten. Hierbij spreken
we hoge verwachtingen en vertrouwen uit. Echter houden wij wel rekening met het welzijn van de leerlingen.
Faalangstige leerlingen of leerlingen waarbij de groei met kleine stapjes verloopt bieden we voornamelijk vertrouwen
en motivatie om door te gaan. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn: 

De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun
kenmerken) [m.n. Rekenen en Taal]  
De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen
en Taal]  
De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken)  
De leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden  
De leerlingen ontwikkelen zich ononderbroken 
De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs  
De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs 

4.27 Toetsing en afsluiting

Op ons IKC zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling
van de leerlingen m.b.v. een methode onafhankelijke toets. Dit doen we twee keer per jaar, in januari en in mei. De
resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda
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en voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de twee rapportavonden geïnformeerd over
de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (IEP). 

Niet methode gebonden toetsen 
Niet methode gebonden toetsen (zoals CITO) worden volgens de aanwijzingen van de methode afgenomen. Op deze
wijze willen wij de onafhankelijkheid en accuraatheid van deze toetsen waarborgen. Toetsmomenten worden door de
CITO handleiding bepaald: jan./feb. en juni.

Belangrijk bij het afnemen van alle toetsen is dat wij zoveel als mogelijk willen aansluiten bij de onderwijsbehoeften
van de leerlingen. Dit resulteert in het volgende:

- Leerlingen waarbij het, door bijvoorbeeld eerder behaalde toetsresultaten of een eigen leerlijn, duidelijk is dat de
toets te moeilijk is, kunnen een toets van een eerder leerjaar maken. Ook kan er worden besloten een tussentoets af
te nemen. Hierbij wordt gestreefd naar het behalen van een C+ niveau. Deze toets wordt geanalyseerd op wat de
leerling al wel en nog niet beheerst. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de vaardigheidsscore om het
prestatieniveau van de leerling te bepalen. Hierdoor hoeft er dan niet nog een extra toets afgenomen te worden.  

- Leerlingen die de toets heel goed maken (A+ niveau) kunnen een eerstvolgende toets of de toets van het volgende
schooljaar te maken.

- Bij tegenvallende resultaten wordt een toets niet direct herhaald. Als er besloten wordt een toets te herhalen moet
daar een half jaar tussen zitten. Wel wordt er een aantekening gemaakt in ParnasSys bij het betreffende
toetsresultaat. Bij het eerstvolgende toetsmoment wordt extra gemonitord hoe de leerling de toets maakt, teneinde te
kunnen analyseren wat een leerling al wel of nog niet beheerst. Herhalen is altijd gericht op deze analyse en niet op
het kunstmatig verhogen van de resultaten. 

- Het aanbieden van een andere CITO toets wordt altijd in overleg met de zorgcoördinator gedaan, ouders worden
hierover ingelicht. Bij de resultaatoverzichten is dit ook duidelijk zichtbaar.

- Alle toetsen worden afgenomen door de eigen leerkracht. 

Groep Bosos AVI DMT begrijpend lezen rekenen spelling ww 
spelling

Eindtoets

1 x

2 x

3 x x x (1 keer) x x 

4 x x x x x

5 x x x x x

6 x x x x x

7 x x x x x x

8 x (1 keer) x(1 keer) x x x x x

Wij zijn op dit moment ons aan het oriënteren op een ander LVS meer passend bij onze visie op het leren van
kinderen. Mogelijk starten we (deels) in het schooljaar 2019-2020 met een nieuw LVS.

Methode gebonden toetsen 
Methode gebonden toetsen worden volgens de aanwijzingen van de methode afgenomen. De aanwijzingen van het al
dan niet gebruiken van extra hulpmiddelen zoals wij dit op de Bavinck hebben omschreven (bijv. het rekenrek, een
kladblaadje etc.) worden opgevolgd.

Leerlingen die moeite hebben met de stof en tijdens de lessen gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rekenrek
of een tafelkaart, mogen dit tijdens de toets ook gebruiken, mits dit noodzakelijk is.

Dit wordt altijd in overleg met de zorgcoördinator gedaan, ouders worden hierover ingelicht en er wordt een
aantekening gemaakt in ParnasSys bij het betreffende toetsresultaat.
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Enkele methodes hebben toetsen opgenomen in de methode. Na iedere periode wordt er getoetst. Hieruit verkrijgen
wij een overzicht van de opgedane kennis. Als gevolg hiervan verlenen wij extra hulp en zoeken wij
vervolgopdrachten.

Richting afsluiting 
De leerlingen van groep 7 krijgen bij het rapportgesprek in juni een pré advies t.a.v. het voortgezet onderwijs. In groep
8 geeft de medewerker in februari, in overleg met de zorgcoördinator bovenbouw en de directeur, het advies voor het
voortgezet onderwijs. In april doen de leerlingen van groep 8 mee aan de landelijke Eindtoets Basisonderwijs. De
directeur is nauw betrokken bij dit proces. Hierdoor wordt de beschikbare onderwijstijd maximaal benut, worden zo
recent mogelijke gegevens overgedragen aan het voorgezet onderwijs en komt het schooladvies centraal te staan bij
de toelating tot het voortgezet onderwijs. (zie organisatiebeleid- procedure PO-VO) 

Kwaliteitsindicatoren: 

Ons IKC beschikt over een leerlingvolgsysteem (ParnasSys)  
Ons IKC beschikt over een toetskalender 
Ons IKC informeert de ouders over de toetsresultaten  
Ons IKC neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Cito) 
Ons IKC geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure 

4.28 Zorgstructuur: basiszorg en dieptezorg

Onze visie op zorg
Elk kind verdient de juiste zorg en aandacht!
Door middel van onze verbetertrajecten werken we toe naar een team dat effectief kan omgaan met verschillen
tussen kinderen. Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader van waaruit we de begeleiding van het kind
gestalte geven.
Onze uitgangspunten hierbij:
1. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal: wat heeft een kind nodig om de onderwijsdoelen te behalen?
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: we kijken niet alleen naar het kind, maar naar het kind en de
wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, van deze
ouders.
3. De medewerker doet ertoe: de medewerker realiseert passend onderwijs en levert daarmee een cruciale bijdrage
aan een positieve ontwikkeling van het kind.
4. Positieve factoren zijn van groot belang: van zowel kind, , school, de groep en ouders. Positieve factoren bieden
aanknopingspunten voor het stellen van realistische, maar ambitieuze doelen en om een plan van aanpak succesvol
te kunnen uitvoeren.
5. We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, zorgcoördinator en externe
begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en
het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze regelmatig.
7. Onze werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe de Bavinck wil
werken en waarom we dit willen.
Onze zorg is verdeeld in twee lagen.
Aanbod Door wie en voor wie Handelingsgerichte uitwerking
Basiszorg Het onderwijsaanbod aan alle kinderen, door de leerkracht.
Overleg tussen de leerkracht en de zorgcoördinator.
De leerkracht werkt zo nodig samen met de logopedist, fysiotherapeut en leesspecialist. Dit gebeurt op een
planmatige manier, vanuit een onderzoekende en kritische houding.
Doel is ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling.
De volgende fases worden gedurende het schooljaar voortdurend doorlopen.
1. Waarnemen; het analyseren en begrijpen van gegevens, het evalueren van het onderwijsaanbod en signaleren van
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
2. Formuleren van doelen, aanpak en onderwijsbehoeften.
3. Het plannen van het onderwijsaanbod en extra ondersteuning.
4. Realiseren; het onderwijsaanbod uitvoeren in de groep, subgroepen en individuele leerlingen extra ondersteuning
bieden.
5. Evalueren; borgen wat werkt en de doorgaande lijn bewaken.
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Middels groeps-, en leerlingbesprekingen volgen de leerkracht en zorgcoördinator de vorderingen van de groep en
individuele leerlingen.
Dieptezorg Als externe deskundigheid nodig is, spreken we van dieptezorg.
Deze externen worden betrokken nadat blijkt dat een leerling onvoldoende profiteert van de basiszorg die de
leerkracht biedt, en de ondersteuning vanuit de zorgcoördinator onvoldoende blijkt.
Onder de externen verstaan wij de OT leden; gezinsspecialist, onderwijsspecialist vanuit het samenwerkingsverband,
jeugdverpleegkundige en bijv. het wijkteam, veilig thuis, een voogd, ambulant begeleider enz.
Evt. OPP's en handelingsplannen worden opgesteld door de leerkracht, in samenwerking met de zorgcoördinator
en/of ambulant begeleider.
De zorgcoördinator onderhoudt de contacten met de externen.
De directeur is op de hoogte van de leerlingen in de dieptezorg en sluit zo nodig aan bij multidisciplinaire overleggen.
Dit gebeurt middels het voeren van multidisciplinaire overleggen tussen school, externen, ouders en eventueel de
(oudere) leerling.
Het doel van dit overleg is de situatie rondom de leerling zodanig te begrijpen dat doelen voor de leerling en de
onderwijsleer- en opvoedingssituatie geformuleerd kunnen worden en een passend onderwijsaanbod en/of
jeugdhulparrangement en/of onderwijsarrangement ontworpen kan worden. Zo'n arrangement bevat de externe
ondersteuning die nodig is om de situatie te verbeteren.
De stappen in dit multidisciplinair overleg:
1. We zorgen voor een goede voorbereiding.
2. Overzicht: wat gaat goed en wat moet beter?
3. Inzicht: hoe is de situatie te begrijpen?
4. Uitzicht: zijn er al doelen en behoeften te formuleren? Zo nee; is er handelingsgerichte diagnostiek nodig? Zo ja; is
een onderwijs- en / of jeugdhulparrangement nodig?
5. Afronding: afspraken en terugblik op het overleg.
Voor deze leerlingen kan een OPP of individueel handelingsplan worden opgesteld.
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5 Personeelsbeleid

5.1 Integraal Personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van ons IKC richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van Het IKC  en aan de vastgestelde competenties. We gaan
uit van de volgende competenties:

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en vormgegeven in een kijkwijzer, waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de
individuele medewerker en het team als geheel. De kijkwijzer gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de
kijkwijzer staat centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar wordt ook gebruikt bij functioneringsgesprekken en
overige loopbaangesprekken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

Het management team neemt groepsbezoeken af met hulp van een vastgestelde kijkwijzer 
We beschikken over een functionerende gesprekkencyclus  
We onderhouden onze bekwaamheden op een effectieve wijze  
Het personeelsbeleid richt zich op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van de
medewerkers 
Het personeelsbeleid richt zich op het creëren van experts jonge kind en oudere kind
Het personeelsbeleid richt zich op het creëren van experts: 
- taal/lees specialist 
- reken specialist 
- specialist bewegingsonderwijs 
- specialist onderzoekend en ontwerpend leren
Het personeelsbeleid richt zich op het eigenaarschap en samenwerkend vermogen van de medewerkers
Het personeelsbeleid is er op gericht om een diversiteit aan kwaliteiten van medewerkers te behouden of aan
te trekken

5.2 Bevoegde en bekwame medewerkers

Op onze school werken bevoegde en bekwame medewerkers.  Alle medewerkers beschikken over een diploma dat
past bij de functie. Als hier van afgeweken wordt dan is dit met toestemming van de bestuurder en de IKC Raad. Ten
aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf
Professionalisering. Daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk
Personeelsbeleid). Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de medewerkers verloopt daarnaast via de lijn
startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam.  In de gesprekkencyclus bespreken we hoe medewerkers zich
kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het
schoolleidersregister en is tevens in het bezit van het certificaat IKC directeur. Tenslotte werken alle betrokkenen met
een bekwaamheidsdossier. Zie de paragraaf Bekwaamheidsdossier voor de inhoud daarvan.

5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie.
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1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2018-2019 Gewenste situatie 2019-2023

1 Medewerkers onderwijs 17 20

 2 Medewerkers opvang  5 7

3 Verhouding man/vrouw 3-22 5-20

4 Leraren basisbekwaam 11 12

5 Leraren vakbekwaam 6 8

6 Zorg coördinatoren 2 2

7 IKC teamleider 1 1

8 IKC directeur 1 1

 9 Manager opvang 1 1

10 ICT-specialist 0 1

11 Onderwijsassistenten 2 3

12 Taalspecialist 1 1

 13 Rekenspecialist 0 1

 14 Specialist bewegingsonderwijs 1 1                                

 15 Specialist O&O 2 2

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie. 

5.4 De schoolleiding

De leiding van het IKC wordt gevormd door de directeur, de beide zorg coördinatoren, de IKC teamleider en manager
Opvang. Gezamenlijk vormen zij het Management Team (MT) van het IKC. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat
ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op het
IKC. De schoolleiding vindt met name het leiderschap vanuit de gedeelde visie voor zowel onderwijs als opvang van
groot belang. De directie geeft adaptief leiding, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt
met verschillen tussen medewerkers. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van ons
IKC zijn:

De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes  
De schoolleiding communiceert adequaat met het team en de ouders over de koers van de school  
De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze  
De schoolleiding ondersteunt  en facaliteert 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 

5.5 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van ons IKC van belang, dat de medewerkers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op ons IKC wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de medewerkers, aan een
juiste beroepshouding. Alle medewerkers onderwijs zijn onderdeel van één van de drie kernteams: taal/lezen,
rekenen of onderzoekend en ontwerpend leren.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

De medewerkers handelen overeenkomstig de missie en de visie van het IKC 
De medewerkers voelen zich medeverantwoordelijk voor het IKC, de leerlingen en elkaar  
De medewerkers kunnen en willen met anderen samenwerken  
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De medewerkers bereiden zich adequaat op vergaderingen en bijeenkomsten voor 
De medewerkers voeren genomen besluiten loyaal uit  
De medewerkers zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken  
De medewerkers zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen 

5.6 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar het IKC  te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een IKC dat gekenmerkt wordt
door een professionele cultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd.
Speerpunt is de ontwikkeling van de medewerkers tot nog betere medewerkers. Daartoe leggen de directie, de
zorgcoördinatoren, teamleider IKC, manager opvang en de taal-leescoördinator groepsbezoeken af en worden er
nagesprekken gevoerd. Tijdens een studiedag hebben we met elkaar de volgende kernwoorden met betrekking tot
onze professionele cultuur geformuleerd: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, eerst begrijpen, dan
begrepen worden, werken met het einddoel voor ogen. Deze kernwoorden vormen het fundament onder ons
functioneren. Typerend voor ons IKC is tevens, dat we leren met en van elkaar in professionele kernteams. De
medewerkers houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (onderdeel van het bekwaamheidsdossier). De
directeur is geregistreerd IKC leider.

De Kernteams borgen dat de medewerkers onderwijs een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering
van het onderwijskundig beleid. Daarnaast participeren ze in werkgroepen die gestalte geven aan de realisatie van de
actiepunten zoals deze zijn opgenomen in het IKC schoolplan en het jaarplan.

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires

Voor de aanwas van nieuwe medewerkers vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten, onderwijs assistenten en pedagogisch medewerkers. Daarom bieden wij stagiaires van
diverse pabo’s en opleidingen voor pedagogisch werk de gelegenheid om ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen
het team geïnventariseerd welke medewerker een stagiaire of LIO-er in de groep wil (kan) begeleiden. Het aantal
plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo’s. Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een
gesprek met teamleider IKC en eventueel de betreffende medewerker. Als na het gesprek alle partijen positief zijn
worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de
beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met inachtneming van ons eigen competentieprofiel. 
Op ons IKC is teamleider IKC het aanspreekpunt wat betreft alle stagiaires.

5.8 Werving en selectie

We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan van Stichting UN1EK.  Daarnaast is het voor De
Bavinck van belang dat toekomstige medewerkers zich kunnen vinden in de missie en visie van ons IKC. Bij het
sollicitatiegesprek houden we een gesprek dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. Het gesprek wordt
gevoerd met het management team.

5.9 Introductie en begeleiding

Nieuwe medewerkers krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40
uren op jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De mentor voert het introductiebeleid uit als het gaat om een
starter binnen het onderwijs.

Elke nieuwe medewerker ontvangt het afsprakenboek en het handboek van ons IKC. Daarmee wordt de nieuwe
collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school en van diverse "huisafspraken".
Startende medewerkers ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria tot ‘startbekwaam’.
De plaatsing in een groep is afhankelijk van de kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De lesobservaties (zie
begeleidingsplan) worden uitgevoerd door de mentor, en het managementteam. Lesobservaties zijn met kijkwijzer
maar ook in de vorm van flitsbezoeken.

5.10 Taakbeleid

Op ons IKC krijgen alle medewerkers elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
overlegmodel. Alle werkdagen tellen voor 8 uur. Net na de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer
schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor
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voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het
beheer van het IKC, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende medewerkers.
Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden.

5.11 Collegiale consultatie

Collega’s komen binnen het IKC bij elkaar in de groep om van en met elkaar te leren. Dit wordt niet expliciet gestuurd
door het MT maar zeker wel gefaciliteerd. Twee keer per jaar wordt er op een afgesproken datum bij elkaar in de
groep gekeken met een kijkwijzer rijke leeromgeving. 
Feedback wordt op wisselende manieren gegeven; op papier, mondeling of in de bouwvergadering.

1x per jaar is er een studiedag op een woensdag in het voorjaar waarbij medewerkers met een gerichte vraag andere
scholen bezoeken. 
Terugkoppeling vindt op dezelfde dag plaats middels een korte presentatie van de groepjes aan elkaar. 

In het voorjaar van 2019 is er gestart met het traject Leren zichtbaar maken. Om dit traject breedgedragen vorm te
geven is een stuurgroep geformeerd van twee medewerkers, tezamen met het management team.

De stuurgroep gaat 2x per jaar in de groepen kijken en de leden worden gecoacht door een externe in hoe te kijken,
te communiceren en te coachen.

5.12 Groepsbezoek

Het MT en de taal/lees specialist leggen jaarlijks groepsbezoeken af. Dit gebeurt met verschillende kijkwijzers. Er
wordt bekeken of het de medewerker lukt om op een correcte wijze uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken
en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het groepsbezoek volgt een reflectief gesprek waarin nieuwe
prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. 
Dit wordt vastgelegd in het formulier "nagesprek groepsbezoek". Naast groepsbezoeken onderscheiden we
flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt. Na afloop krijgt de medewerker een
terugkoppeling.  
Daarnaast hebben we in de jaarkalender de Groep in beeld weken opgenomen. Teamleider IKC is de motor van deze
weken. Zij neemt de groep tot in detail door qua leerlingdossiers, qua groepsmap en zorgmap en qua
leerlinggrafieken. In deze weken doen alle MT leden een groepsbezoek: directeur in de vorm van een flitsbezoek,
Zorg coördinatoren in de vorm van een bezoek t.a.v. de leerlingen in de dieptezorg. Tijdens het wekelijkse MT overleg
worden de bevindingen gedeeld en teamleider IKC verzorgt de terugkoppeling naar de medewerker. De medewerker
en de teamleider ondertekenen de gemaakt afspraken. De groepsmedewerker is verantwoordelijk voor de
terugkoppeling naar de eventuele duo-partner. 
Alle verslaglegging wordt opgenomen en het bekwaamheidsdossier van de medewerkers.

5.13 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de directeur en de
medewerkers zelf. Het dossier is alleen in digitale vorm aanwezig op de directeurenschijf van het netwerk. Alle
formulieren en gespreksverslagen krijgen de medewerkers digitaal. De directie zorgt ervoor, dat het
bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het
personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De persoonlijke ontwikkelplannen
De voortgangsgesprekken 
De functioneringsgesprekken
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. de groepsbezoeken
Overzicht van de gemaakte afspraken
NAW gegevens
Verzuimdossier

5.14 Kernteams

Kernteam
Medewerkers onderwijs participeren in één van de drie kernteams. Deze kernteams zijn :
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Kernteam taal/lezen. De voorzitter is de taal/lees specialist
Kernteam Onderzoekend en ontdekkend leren. De voorzitter en een lid zijn beiden techniekspecialist
Kernteam rekenen. De voorzitter heeft grote affiniteit met dit onderwerp. Eén lid gaat zich de komende jaren
laten scholen tot rekenspecialist.

De drie kernteams hangen samen met de IKC ontwikkelpunten. In overleg worden de thema’s –voorzien van concrete
opdrachten- door de directie toegekend aan de groepjes. 
De kernteams werken zelfsturend en hebben een beleidsvoorbereidende functie. Elke 8 weken hebben de voorzitters
en het MT een overleg; het M.O.T (management ondersteunings team).
De kernteams van taal en rekenen verzorgen intervisie momenten.
De stand van zaken wordt doorgenomen en in de jaarkalender wordt beleid geagendeerd op de
personeelsvergadering en bij de IKC raad vergaderingen. Op deze manier zijn alle medewerkers betrokken bij het te
voeren beleid binnen ons IKC.

5.15 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken over een Formulier
Functioneringsgesprekken. Momenteel loopt er een pilot met een nieuw formulier voor medewerkers onderwijs dat
veel meer tegemoet komt aan de veranderingen binnen het primair onderwijs. Tijdens dit gesprek wordt ingezoemd
op kwaliteiten en nog te ontwikkelen competenties in relatie tot de IKC verbeterdoelen. Aan de orde komen verder:
werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, mobiliteit , visie en missie en de mate van bekwaamheid (start-,
basis- of vakbekwaam) van de medewerker.

5.16 Professionalisering

De scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken.
Binnen het IKC zijn/worden experts opgeleid, zoals eerder beschreven. 
Veel scholing is/wordt aangeboden via teamtrainingen omdat wij denken dat dit het meest effectief is.
Als er medewerkers zijn die scholing nodig hebben om het tempo van verandering bij te kunnen houden is dit
vastgelegd in het bekwaamheidsdossier van de medewerkers.

Aandachtspunt Prioriteit

V.V.E kennis en aanbod onderbouw gemiddeld

5.17 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur, uiterlijk om 7.00 uur. De medewerker meldt zich tevens
ziek/hersteld in het digitale verzuimsysteem. De directeur regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter bij
de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur met de medewerker. Langdurig verzuim wordt behandeld
conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op het IKC valt onder de
verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door
de directeur contact onderhouden met de betrokkene. Met de medewerker wordt individueel afgestemd waar behoefte
aan is qua contact.

5.18 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door Stichting UN1EK. In het voorjaar van ieder schooljaar (april) wordt
geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit. Daarnaast wordt in het directieberaad omgezien naar
verplichte mobiliteit.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Ons IKC is één van de 14 IKC's/scholen van Stichting UN1EK. De directeur is integraal verantwoordelijk voor
onderwijs en opvang binnen IKC De Bavinck. De directeur wordt bijgestaan door een managementteam dat bestaat
uit een teamleider IKC, een manager opvang en twee zorg coördinatoren. Het IKC heeft een IKC raad waarin ouders
en medewerkers vanuit onderwijs en opvang zijn vertegenwoordigd. Bovendien is er een Activiteitencommissie die
meehelpt in de organisatie van  diverse activiteiten. Op de achtergrond is een Klankbordgroep die het MT voorziet
van allerlei input rondom het thema ouderbetrokkenheid. Eén lid van de klankbordgroep is betrokken bij de pilot
rondom de invloed van armoede op de ouderbetrokkenheid.

De directeur 
De directeur is eindverantwoordelijk. Zij legt verantwoording af aan het bestuur, de IKC Raad en de ouders.
De directeur is initiërend en faciliterend op de beleidsterreinen organisatie, onderwijs, opvang, financiën, personeel,
facilitair, pr en communicatie en kwaliteit.
De directeur is een netwerker. De directeur is (eind-)aanspreekpunt en beoordeelt alle medewerkers binnen het IKC.

Het managementteam van De Bavinck bestaat uit de directeur, twee zorg coördinatoren , een teamleider IKC van 4-
12 jarigen en een manager opvang.

De Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de
ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in het IKC, en de begeleiding en
professionalisering van de medewerkers.

Werkzaamheden 

1. Bijdrage beleidsvoorbereiding zorgbeleid.
* analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en groeps/leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan
   didactische leerlijnen uit;
* adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs‐ en zorgbeleid in het IKC;
* stelt jaarlijks het zorgplan op binnen de kaders van het meerjaren beleidsplan;
* adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen;
* vertegenwoordigt het IKC in intern en extern overleg over zorgbeleid;
* levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van het IKC, bovenschools en
   in het samenwerkingsverband, en aan de rapportage hiervan aan de inspectie; 

2 Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in het IKC. 
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* draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingzorgsysteem volgens afspraken in het zorgplan;
* organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. leerling met specifieke     onderwijsbehoeftenen, zorgt voor
dossiervorming t.b.v.
   leerling met specifieke onderwijsbehoeftenen;
* is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg     (VOT/OT) en bereidt de
bijeenkomsten voor;
* draagt zorg voor een professionele communicatie met ouders en externen;
* coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen;
* initieert en coördineert de indicatieaanvragen;
* coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgd;
* organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. leerling met specifieke    onderwijsbehoeftenen;
* coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van      aanmelding voor het
LWOO/praktijkgericht onderwijs
* coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs. 

3. Begeleiding medewerkers.
* draagt kennis over leerlingenzorg over aan collega’s binnen het IKC;
* ondersteunt collega’s bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching;
* adviseert collega’s over leerling met specifieke onderwijs behoeftenen, didactische vragen, e.d. en organiseert
collegiale consultatie;
* begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen,
* ziet toe op het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen/OP’s en het bewaken van het vervolg daarop;
* begeleidt en coacht collega’s in het afnemen van diagnostische toetsen, het invullen van observatieformulieren en
ondersteunt waar nodig medewerkers bij de te maken analyse en actieplannen;
* observeert groepssituaties teneinde advies te geven aan de collega’s voor aanpak van een leerling met specifieke
onderwijsbehoeften;
* voor de ZC ‘er jongere kind geldt:
 doet groepsbezoeken groepen peuters t/m groep 4 en bespreekt de tops-tips-en ontwikkelpunten
   d.m.v. een nagesprek;
* ondersteunt collega’s in de contacten met ouders/verzorgers van leerling met specifieke onderwijs behoeften. 

4. Evaluatie momenten
* Houdt in ParnasSys de opbrengsten van de methode toetsen in het oog van de leerlingen in de dieptezorg.
  Evalueert op planmatige wijze de effecten van de gegeven zorg en ziet er op toe dat dit in de groepsplannen wordt
geëvalueerd en bijgesteld.
* Verzorgt vanuit ParnasSys ultimview na de M en E toetsen i.s.m. het MT een presentatie voor de medewerkers als
inleiding op een analyse moment. 

5. Professionalisering.
* houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
* neemt deel aan scholings‐ en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie en intervisie;
* bestudeert relevante vakliteratuur.
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
‐ Beslist bij/over: het analyseren van de zorgactiviteiten, toets resultaten en leerling besprekingen en het
op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het
leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, het observeren van groepssituaties teneinde
advies te geven aan de collega’s voor aanpak van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften.
‐ Kader: het zorgplan en de beleidslijnen van het IKC.
‐ Verantwoording: aan de directeur van het IKC voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van
het zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in het IKC, van begeleiding en de professionalisering
van medewerkers. 

Kennis en vaardigheden
‐ algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, (ortho)didactische en (ortho)pedagogische kennis;
‐ inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het IKC;
‐ vaardigheden in het coachen en begeleiden van collega’s;
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‐ vaardigheden in het analyseren van de zorgactiviteiten, toets resultaten en leerlingbesprekingen en het op basis
daarvan uitwerken van didactische leerlijnen;
‐ vaardigheden in het opzetten van plannen en het geven van adviezen. 

Contacten
‐ met de medewerkers over de begeleiding van leerling met specifieke onderwijs   behoeften om af te stemmen;
‐ met de medewerkers over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te maken;
- met de ouders over de begeleiding van hun kind om af te stemmen tussen school en thuis
‐ met externe organisaties over de begeleiding van leerling met specifieke onderwijs behoeften om overleg te voeren
en af te stemmen;
‐ met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te adviseren.
‐ met het bovenschools IB‐netwerk over inhoud, professionalisering en samenwerking van scholen om af te stemmen.

Leesspecialist

De leesspecialist heeft een afgeronde opleiding leescoördinator en herzie dyslexie.
De leescoördinator is mede verantwoordelijk voor het taal/leesbeleid binnen het IKC.
 
Werkzaamheden:
- Ondersteuning en begeleiding bieden aan collega’s op het gebied van technisch lezen.
- In overleg met de zorgcoördinator en betrokken leerkracht het opmaken van handelingsplannen voor technisch
lezen op individueel niveau, of het ondersteunen in de zorgaanvraag rondom technisch lezen.
- Data van de technische leesontwikkeling op school- en groepsniveau lezen en hier op sturen door leerkrachten te
ondersteunen in het aanbod van te bieden interventies en of zorg, zoals het uitzetten van de technisch leesmethode
Estafette voor instructieafhankelijke leerlingen.
- Beleid maken in samenspraak met de zorgcoördinator op specifieke onderdelen zoals dyslexie, het screenen van
kinderen en hoe te handelen naar het dyslexieprotocol op onze school.
- Organiseren en begeleiden van het groepsdoorbroken lezen; 2 maal per jaar nieuwe leesbegeleiders koppelen aan
leerlingen met instructies behoeften op eigen leesniveau.
- Verantwoordelijk voor het leesaanbod binnen de school; het bijhouden van de schoolbibliotheek en het
kinderzwerfboekenstation.
- Voorzitter kernteam taal.
Teamleider IKC 4-13 jarigen

Resultaatgebieden/Werkzaamheden 

Resultaatgebied 1: beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs, zorg en/of bedrijfsvoering   
• signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de
schoolomgeving en adviseert de directeur over consequenties voor het beleid van de school of scholen;
• ontwikkelt, en vernieuwt het onderwijs van de school of scholen en bewaakt mede de kwaliteit;
• ontwikkelt, evalueert en optimaliseert leerprocessen, methoden en technieken;
• zet mede de pedagogische koers uit en bewaakt het pedagogisch klimaat;
• ontwikkelt het zakelijk beleid van de school zoals het opstellen van (delen van) de schoolbegroting, het jaarverslag;
• is actief op het terreinvan fondsenwerving;
• bewaakt (een deel van) het schoolbudget;
• stelt (delen van) het schoolplan en de schoolgids op;
• draagt zorg voor de informatievoorziening, rapportages e.d. ten behoeve van het bestuur, de ouders, de inspectie
e.d.;

Resultaatgebied 2: operationeel management 
• adviseert de directeur over en levert bijdragen aan de inrichting, organisatie en de wijze van uitvoering van de
werkprocessen op de school;
• begeleidt en coacht (een deel van) de medewerkers van de school;
• stuurt, organiseert en/of coördineert diverse werkprocessen op het gebied van onderwijs, leerlingzorg en/of de
bedrijfsvoering;
• bewaakt (mede) de kwaliteit van het onderwijs;
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• onderhoudt de contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen;
• vervangt de directeur bij afwezigheid. 

Resultaatgebied 3: leidinggeven
• draagt zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij;
• voert (delen) van de gesprekscyclus uit;
• draagt zorg voor de werving en selectie van studenten;
• adviseert de directeur over personele vraagstukken en te nemen maatregelen; 
• organiseert de bouwvergadering qua organisatie en inhoud. 

Kennis/Vaardigheden
• brede kennis van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en/of speciaal onderwijs;
• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het IKC;
• inzicht in en kennis van de IKC omgeving;
• vaardigheid in het aansturen van professionals;
• ondernemend;
• adviesvaardigheden. 

Contacten
• met ouders/verzorgers (al dan niet in het bijzijn van de medewerker) om de ontwikkeling en voortgang van de
leerlingen te bespreken, te overleggen over knelpunten daarbij en te nemen maatregelen en af te stemmen over te
nemen of genomen beslissingen en beleidsmaatregelen;
• met de directeur om verantwoording af te leggen, beleid en uitvoering af te stemmen en knelpunten te bespreken;
• met de directeur en collega’s om tot afstemming te komen over het beleid, voorzetten en ideeën voor veranderingen
te geven en te bespreken en om af te stemmen over (operationele) doelstellingen en de uitvoering van het beleid;
• met ouders, medewerkers en andere betrokkenen om hen te informeren over de noodzaak van
onderwijsontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën, methoden en onderwijsvernieuwing;
• met vertegenwoordigers uit de schoolomgeving om overleg te voeren en af te stemmen over gezamenlijke
knelpunten, aanpak, maatregelen en operationele zaken om de belangen van de school te behartigen e.d.;

Manager Opvang
Manager opvang geeft leiding aan de medewerkers van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang en is
verantwoordelijk voor het te voeren beleid. 

Werkzaamheden
• bijhouden van urenregistratie werknemers in Aysist;
• aansturen van medewerkers vanuit de visie en missie van het IKC;
• bijwonen van vergaderingen van de managers opvang UN1EK;
• het bijhouden van de kennis op het gebied van de landelijke ontwikkelingen in de opvang;
• betekenisvol aanbod bieden bij de BSO, VSO en vakantie opvang;
• Weet competenties en initiatieven van medewerkers te benutten, stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling;
• Stimuleert de ontwikkeling en inzet van de talenten binnen het opvang team;
• Stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap;
• Stimuleert een klantgerichte houding van het opvang team;
• Bewaakt de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden, o.a. door het voeren van werkoverleg met de
medewerkers;
• Zorgt voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting binnen het werkgebied;
• Signaleert persoonlijke trainingsbehoeften en stelt een (bij)scholingsplan op;
• Houdt verzuimgesprekken en begeleidt zieke medewerkers en voert waar nodig ook het bijbehorende
administratieve traject uit;
• Voert wervings- en selectiegesprekken conform de procedure i.s.m. de directeur;
• Voert i.s.m. de directeur functioneringsgesprekken met de medewerkers.

Groepsleerkracht onderwijs
De groepsleraar geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van
het onderwijs, levert bijdragen aan het IKC en is verantwoordelijk voor professionalisering. 
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Werkzaamheden 

1. Onderwijs en leerlingbegeleiding.
* bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
* geeft les aan en begeleidt leerlingen;
* hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer‐ en opvoedingsdoelen van
het IKC;
* creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
* stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal‐culturele achtergronden;
* structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en
heterogene groepen, inclusief subgroepen;
* kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en geeft feedback;
* speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en
milieu, politiek en levensbeschouwing;
* registreert en evalueert ontwikkelings‐ en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan groepsplannen op;
* signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en maakt hierop een plan;
* begeleidt individuele leerlingen aan de hand van eventuele handelingsplannen;
* coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep;
* begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan;
* begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep;
* bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met de ZC ‘er,Teamleider IKC, ouders/verzorgers;
* houdt het leerlingdossier bij;
* geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het
bevorderen van hun deskundigheid;
* neemt deel aan teamvergaderingen;
* organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit;
* onderhoudt contacten met de IKC raad en/of Activiteiten Commissie
* is lid van één van de drie kernteams en neemt hierin verantwoordelijkheid 

2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en ‐ontwikkeling.
* draagt bij aan de formulering van leer‐ en opvoedingsdoelen van het IKC, in onderlinge samenhang en voor één of
meerdere leerjaren;
* vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,
   gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en     leeractiviteiten;
* doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's;
* zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers
in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 

3. Professionalisering.
* houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
* neemt deel aan scholings‐ en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
* houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische
koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en
leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.
Kader: de onderwijs wet‐ en regelgeving, kerndoelen, leer‐ en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van het IKC.
Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de
voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering.
Kennis en vaardigheden
‐ theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en
  vaardigheden;
‐ kennis van de leerstof;
‐ inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school;
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‐ inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening
‐ invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
‐ vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
‐ communicatieve vaardigheden.
Contacten
‐ met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken;
‐ met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken;
‐ met de IKC Raad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;
‐ met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te
komen;
‐ met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie. 

Onderwijs Assistent
De werkzaamheden worden verricht binnen het onderwijs.
De onderwijsassistent ondersteunt de medewerkers onderwijs bij het verrichten van eenvoudige routinematige
onderwijsinhoudelijke taken, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en neemt
deel aan professionalisering.
De onderwijs assistent heeft een afgeronde MBO 4 opleiding.
Resultaatgebieden
1. ondersteunt de medewerkers onderwijs bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke
taken.
* begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van medewerkers onderwijs instructie
hebben ontvangen;
* inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d..
* houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes,spel en vervoer en corrigeert gedrag;
* helpt leerlingen bij expressie-activiteiten;
* assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken;
* ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen;
* begeleidt individuele leerlingen conform afspraken;
* helpt leerlingen bij het uitdiepen van een onderwerp binnen het thema;
* begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en het registreren van het ontwikkelings- en leerproces;
* surveilleert tijdens binnen en buitenschoolse activiteiten en corrigeert gedrag van leerlingen;
* signaleert problemen en bespreekt deze met medewerkers onderwijs;
* helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen;
* rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan medewerkers onderwijs. 

2. Praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.
* richt het leslokaal in en ruim na afloop van de lessen op;
* vervaardigt waar nodig illustraties, e.d. voor projecten;
* maakt het lesmateriaal gereed;
* controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar;
* levert een bijdrage aan de administratie van leerling prestaties en andere leerling gegevens;
* assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d. 

3. Professionalisering.
* houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zonodig uit. 

4. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden
- Beslist bij/over: het begeleiden van individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van medewerkers
onderwijs, het vervaardigen van illustraties, e.d. voor projecten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.
- Kader: werkafspraken over de ondersteunende taken.
- Verantwoording: functioneel aan medewerkers onderwijs en hiërarchisch aan de leidinggevende over juistheid en
tijdigheid van ondersteuning van medewerkers onderwijs bij het verrichten van eenvoudige routinematige
onderwijsinhoudelijke taken van praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en van deelname
aan professionalisering. 
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5. Kennis en vaardigheden
- vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen 
- bekendheid met groepsprocessen;
- bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen;
- vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen;
- vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie en kinderopvang;
- vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden. 

6. Contacten
- met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden;
- met medewerkers onderwijs om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven;
- met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken van afspraken voor
uit te voeren gemeenschappelijke taken;

Pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, opvoeding, begeleiding en verzorging
van de peutergroep
volgens het pedagogisch beleid van UN1EK en het werkplan van IKC De Bavinck.

De pedagogisch medewerker:
• heeft de verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken binnen de peutergroep De Dolfijnen
• legt verantwoording af aan de manager kinderopvang
• heeft collegae in afdeling onderwijs en werkt met name samen met de collegae van de onderbouw 

Resultaatgebieden 

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor:
T.a.v. de kinderen:
• de opvoeding, begeleiding en verzorging (samen met zijn/haar collega's)
• het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in overleg met collega's, manager kinderopvang, medewerkers IKC
en ouders/verzorgers;
• het observeren van kinderen en hierover rapporteren
• het zorgen voor een goede en prettige sfeer op de groep
• het organiseren en het ondernemen van (recreatieve) activiteiten met de kinderen
Resultaat: Kinderen in hun ontwikkeling volgen en begeleiden, zodanig dat zij volgens het pedagogisch plan zich
ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden. 

T.a.v. de ouders:
• het onderhouden van goede contacten met de ouders/verzorgers
• het informeren van ouders/verzorgers (mondeling en/of schriftelijk) over de voortgang van hun kind
• het overleggen met ouders/verzorgers over onderwerpen die in het belang zijn van het kind
• het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in samenwerking met ouders en collega's
• bijhouden van de Dolfijnenpagina op de website
Resultaat: Informatie uitgewisseld zodanig dat zowel de ouders/verzorgers als de groepsleiding beschikken over
informatie die nodig is om de kinderen zo optimaal mogelijk op te vangen. 

T.a.v. het lokaal:
• het beheren en onderhouden van de inventaris en de groepsruimte in het kindcentrum
• indien aanwezig: het mede zorg dragen voor het beheer en de goede staat van het buitenmateriaal
• zorgdragen voor de algemene hygiëne en het verrichten van huishoudelijke taken
• het uitvoeren van administratieve taken (presentielijsten bijhouden e.d.)
Resultaat: Een schone ruimte en goed verzorgde en onderhouden voorzieningen, zodat kinderen in een schone
omgeving en op een veilige wijze opgevangen kunnen worden.
Resultaat: Heldere administratie zodat geen verwarring ontstaat. 

Communicatie
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• het doorgeven van gebeurtenissen in de groep aan de manager kinderopvang als daar aanleiding toe is
• i.s.m. de medewerkers van de kleuters de thema overleggen vormgeven
• het leveren van een bijdrage aan het pedagogisch werkplan van de peuterspeelzaalgroep
• het bijhouden van het observatie systeem BOSOS
• overleg voeren met Zorgcoördinator onderwijs als er zorgen zijn rondom een kind
• aanleveren van schriftelijk nieuws voor de maandelijkse nieuwsbrieven
• bijhouden van de groepsblogpagina van de Dolfijnen van de schoolpraatapp
Resultaat: Een bijdrage leveren aan de interne en externe communicatie in het belang van kinderen.
En verder:
• in voorkomende gevallen: de dagelijkse begeleiding en instructie van stagiaires.
Resultaat: Deskundigheid van stagiaires bevorderen zodat zij in staat worden gesteld hun leerdoelen te behalen. 

Pedagogisch medewerkers BSO
Pedagogisch medewerkers van de BSO begeleiden, verzorgen en hebben een bijdrage in de opvoeding van de
kinderen die voor -en na schooltijd en/of in de schoolvakanties, gebruik maken van de diensten van BSO IKC De
Bavinck. Zij organiseren activiteiten voor hen en zorgen voor een huiselijke sfeer zodat de kinderen zich veilig voelen.
Ze bewaken het groepsproces en signaleren eventuele problemen bij kinderen tijdig.
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor een betekenisvol aanbod dat aansluit bij het profiel van IKC De Bavinck.
De medewerkers zorgen ervoor dat ze met de kinderen buiten zijn; kinderen mogen niet alleen buiten spelen; dit geldt
voor het plein en de tuin. 

Verantwoordelijkheden
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde, creatieve en ontspannen kinderopvang. Er
worden activiteiten aangeboden die passen binnen de pedagogische aanpak van IKC De Bavinck en bij de
belevingswereld van de kinderen. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid (hygiëne)
binnen de BSO. Medewerkers zijn (mede)verantwoordelijk voor het aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers en
de stagiaires, zodat de kwaliteit van dienstverlening binnen de BSO gewaarborgd is. Deskundigheidsbevordering van
de pedagogisch medewerkers wordt gefaciliteerd door de manager opvang. 

Communicatie
Van medewerkers wordt verwacht dat waar nodig een overdracht plaats vindt met de medewerkers onderwijs of met
de ouders.
Medewerkers worden in overleg verwacht bij de IKC vergaderingen.
Bij grensoverschrijdend gedrag van leerlingen wordt conform de aanpak van IKC De Bavinck gehandeld. 

Medewerkers TSO
Medewerkers TSO worden aangestuurd door de manager opvang.
Medewerkers TSO bestaan uit pedagogisch medewerkers die de vrijwilligers aansturen.
Regels en afspraken binnen het IKC zijn leidend. 

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Administratief medewerker
• Bijhouden van ParnasSys
• Inschrijven nieuwe leerlingen
• Uitschrijven leerlingen tussentijds of naar V.O
• Verlofaanvragen voor de leerlingen kopiëren en bij de medewerker brengen.
• Archief bijhouden
• Schoolfonds, kampgeld en schoolreisjesgeld beheer
• Bijhouden aktes van benoemingen personeel
• Mutatiestaten schoolrekening en schoolfondsrekening bijhouden en opsturen naar servicebureau
• Bijhouden website qua woordenschat groep 1 t/m 3
• Brieven maken
• Post uitsorteren en in de vakanties laten doorsturen
• Telefoon aannemen
• Diverse huishoudelijke zaken als koffie/thee rondbrengen, de was en het papier op dinsdag buiten zetten
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• Contactpersoon met BRON en verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens.

Conciërge
De conciërge wordt ingehuurd vanuit Stroomopwaarts. Deze medewerker werkt vanuit een beperking of
achterstandssituatie.
De conciërge van De Bavinck heeft als werkzaamheden:
• Koffie en thee zetten en rondbrengen
• Keuken bijhouden
• Vaatwasser in – en uit ruimen
• Kopieerwerk t.b.v. personeel
• Toiletten in de ochtend en in de middag nalopen en eventueel schoonmaken
• Telefoon aannemen
• Absenten doorgeven aan de medewerkers
• Was bijhouden
• Schoolmelk/fruit uitserveren
• Audio apparatuur klaarzetten
• Afval in de blokcontainers deponeren
• Op woensdag de afvalcontainer ter lediging aanbieden
• Plastic bakken op maandag aan de weg zetten
• Glasbak ter lediging aanbieden
• Schoolplein vegen waar nodig
• Tuinonderhoud
• Klusjes van technische aard

Schoonmaak
Schoonmaakbedrijf Mommers verzorgt de schoonmaak van het gebouw aan de binnenzijde. Contacten lopen via de
bedrijfsleider.

IKC Raad
De IKC Raad is een orgaan dat namens de ouders en medewerkers meedenkt en meebeslist over zaken binnen het
gehele IKC.
In de IKC Raad zijn opvang en onderwijs vanuit de medewerkers en de ouders vertegenwoordigd.

Activiteiten Commissie
De AC is een commissie die samen met de leerkrachten diverse activiteiten organiseert.

Klankbordgroep
De klankbordgroep is een groepje van ouders dat fungeert als denktank t.a.v. ouderbetrokkenheid en communicatie.
Ideeën worden geventileerd, doorgesproken met de leden en doorgesproken met het MT en eventueel daarna met
het team.

6.2 Groeperingsvormen

Het IKC gaat nu nog uit van een systeem waarbij kinderen op grond van hun leeftijd bij elkaar zijn geplaatst. Soms is
er een combinatiegroep en soms is er sprake van een parallelgroep. De lessen worden in het algemeen in de groep
aangeboden aan de leerlingen. 
Wij hebben groepsgebonden momenten met rekenen en taal en groepsdoorbroken momenten met lezen, begrijpend
lezen en thematisch werken bij de wereldorienterende- en creatieve momenten.

Groepsdoorbrekend werken in de kleutergroepen.

Om duidelijk te maken hoe wij de kwaliteit van het onderwijs waarborgen, is het belangrijk goed te omschrijven welke
taak bij welke medewerker hoort.

Een leerkracht geeft lessen, observeert én registreert, een onderwijsassistente begeleidt groepen kinderen,
observeert en ondersteunt de leerkracht bij de voorbereiding van lessen.

Vandaar dat er afwisselend medewerker / leerkracht / onderwijsassistente wordt gebruikt.
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Passend onderwijs vraagt om passende werkvormen en passende middelen. 

Steeds meer ontstond bij de medewerkers (leerkrachten, zorgcoördinator en onderwijsassistente) van groep 1 en 2 de
behoefte om ons onderwijs beter te laten aansluiten bij het ontwikkelniveau van de kinderen en de leeromgeving rijker
en uitdagender te maken. Daarnaast wilden we het onderwijs ‘logischer’ vormgeven; we zagen dat in elke groep de
leerkrachten dezelfde soort lessen gaven, dezelfde soort problemen aan het oplossen waren en dat er eenzelfde
soort instructie werd gegeven. De behoefte om elke medewerker een bepaalde specialisatie te geven ontstond zo
ook. Denk hierbij aan een leerkracht die de gymlessen geeft aan alle kleuters / een leerkracht die zich verdiept in het
taalaanbod / een leerkracht die zich verdiept in het rekenaanbod / een onderwijsassistente om de basisgroep te
begeleiden, terwijl de leerkracht het aanbod op niveau geeft in kleine groepjes.

De behoefte aan verandering is terug te zien in onze nieuw omschreven visie en missie. 

Halverwege het schooljaar 2017-2018 zijn we begonnen met het groepsdoorbrekend werken in groep 1 en 2. We zijn
rustig aan gestart. We volgen het kind, werken binnen de mogelijkheden van de medewerkers, evalueren regelmatig
en stellen ons plan zo nodig bij. Het groepsdoorbrekend werken moet de kinderen iets opleveren en ze niet beperken.
Mocht deze manier van werken minder passend zijn bij een kind, zoeken we met elkaar (leerkracht, ZC en ouders)
naar ‘hoe dan wel’.  

Het uiteindelijke doel van groepsdoorbrekend werken is beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen,
waardoor de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en de betrokkenheid wordt vergroot. Dit zal uiteindelijk leiden tot
resultaten die passend zijn bij de mogelijkheden van een kind.  

Wat levert het het kind op? 

- Een breder aanbod;

- Een beter afgestemd aanbod;

- Meer contacten met verschillende kinderen en medewerkers;

- Meer bewegingsruimte en bewegingsvrijheid.

Wat levert het de leerkracht op?

- Gedeelde verantwoordelijkheid over het aanbod;

- Gedeelde verantwoordelijkheid over de kinderen;

- Observaties op enkele ontwikkelingslijnen, passend binnen jouw verdieping (bijv. motoriek, rekenen enz.), i.p.v. op
alle ontwikkelingslijnen;

- Verdieping van de lesinhoud doordat elke leerkracht zich richt op een beperkt aantal lessen.

Wat zijn de valkuilen?

- Overzicht verliezen in het aanbod;

- Overzicht verliezen binnen de observaties: wie doet wat?;

- Overzicht verliezen over de kinderen tijdens het werken;

- Onderwijsassistente een groep laten opvangen bij ziekte;

- Onrust bij kinderen door de wisselingen van medewerkers en binnen de ruimtes;

Voorwaarden om groepsdoorbrekend werken tot een succes te maken:  

- Motivatie van de medewerkers tot groepsdoorbrekend werken;

- Bereidheid van de medewerkers tot een intensievere samenwerking;

- Afspraken maken en deze naleven;

- Flexibiliteit onder de medewerkers, we stellen zo nodig onze aanpak bij en herzien afspraken;

- Onderwijsassistente voor minimaal twee uur per dag;

- Structuur in de dag, aanpassing van het rooster;
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- Meer geplande, korte overlegmomenten tussen de medewerkers, zowel over de vorderingen van individuele
kinderen, als over de praktische uitvoering, als over onderwijsinhoudelijke zaken;

- Duidelijke aansturing van het groepsdoorbrekend werken vanuit het MT: het begeleiden van geplande
evaluatiemomenten, monitoring van gemaakte afspraken, groepsbezoeken met directe feedback;

- Begeleiding van de onderwijsassistente, zij ondersteunt in verschillende groepen; coördinatie en begeleiding hiervan
vanuit het MT is belangrijk.

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat het IKC een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Ons IKC wil
waarde(n)vol samenwerken met ouders. We proberen alle ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. We starten in de eerste week van het nieuwe schooljaar met een startgesprek waarbij we
verwachten alle ouders en kinderen te spreken. In dit startgesprek geven ouders en kinderen aan wat ze van het
komende jaar verwachten. Tijdens dit gesprek wordt direct een vervolg afspraak gemaakt. Dit is voor elk kind en
ouder verschillend. Alleen de twee rapportavonden staan vast in een jaar. 

Wij zijn een open Christelijke organisatie waarbij iedereen welkom is die onze regels en gebruiken respecteert. Wij
vertellen de verhalen uit de bijbel. Wij werken vanuit waarden waarvan wij vinden dat die heel belangrijk zijn voor het
realiseren van onze missie en visie. Ze zijn afgeleid van onze identiteit:

• Respect

• Gastvrijheid

• Flexibiliteit                      

• Openheid

• Samenwerken

Respect betekent dat wij de kinderen bewust maken van elkaar en hen leren naar de ander om te kijken. Iedereen
mag zijn wie hij/zij is. Dat betekent dat je de ander in zijn/haar waarde laat. 

Respect betekent voor ons ook dat we de kinderen opvoeden met de gedachte dat we de aarde in bruikleen hebben
en dat we hier zorgvuldig mee om moeten gaan. We zijn een Gezonde School en hebben twee certificaten behaald
om ons gezonde school te mogen noemen. Een vignet voor ons gezonde voedingsbeleid en een vignet in het kader
van natuur en milieu. 

Wij vinden het belangrijk dat er een goede en veilige sfeer is tussen de kinderen onderling en dat medewerkers,
ouders en leerlingen op basis van een goede relatie samenwerken

Gastvrijheid betekent dat wij de kinderen leren om niemand buiten te sluiten. We willen een centrale rol in de wijk
Centrum Noord innemen door contacten aan te gaan met o.a. de buurtbewoners.

Ons schoolplein is openbaar na schooltijd, zodat ook andere kinderen er kunnen spelen.

Flexibiliteit betekent dat we meegaan in de veranderende samenleving en ons onderwijs hierop afstemmen. We
behouden dat wat goed werkt en we gaan mee in de vernieuwing waarvan wij vinden dat dit ten goede komt aan ons
onderwijs. Onze richtlijn is: “ Wat is goed voor een kind?”

Openheid houdt voor ons in dat we in een open communicatie met elkaar omgaan. Middels de schoolgids, de
schoolpraatapp en de website en via de maandelijkse nieuwsbrief worden ouders betrokken bij de school.

Samenwerken : Alleen ga je sneller, samen kom je verder, een belangrijke waarde vanuit de sportwereld. Gericht zijn
op elkaar, met elkaar verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep, voor het schoonhouden van de buitenruimte,
voor het vieren van een feest, van het spelen met elkaar, voor het uitleggen van een som, het is een basishouding die
wij héél belangrijk vinden.

Onderwijsinhoudelijk: Natuurlijk b(l)oeiend!        
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Op de Bavinck vinden we het belangrijk om de ontwikkeling van een kind in al zijn facetten te volgen: intellectueel,
sociaal-emotioneel en motorisch. De ontwikkeling van een kind staat centraal; we volgen en begeleiden kinderen
zodat ze met al hun talenten goed tot hun recht komen.

Wij zijn een school waar passend onderwijs centraal staat en waar gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van
opbrengst gericht werken met als doel goede resultaten op alle gebieden! Dit begint al bij de peuters en wordt
voortgezet vanaf de kleuters tot en met groep 8.

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van ons IKCl zijn: 

Het IKC ziet er verzorgd uit  
Het IKC is een veilig IKC
Het kind staat centraal
We gaan uit van een waarde(n)volle samenwerking
De communicatie vanuit school gaat ook via de schoolpraatapp. Ouders en kinderen wordt gevraagd de app
gratis te downloaden. 
Elke groep heeft een eigen blog die wekelijks wordt voorzien van allerlei informatie die over de groep gaat. De
blog wordt door medewerkers bijgehouden.
Het IKC organiseert ouderavonden (thema-avonden) 
Om de week organiseert Stichting Aanzet een peuterlab waarbij ouder(s)/opa's en oma's welkom zijn met hun
(klein) kind om samen te knutselen, te dansen en te ontdekken.

6.4 Veiligheid

Het IKC waarborgt de veiligheid van leerlingen en medewerkers.
Het IKC  probeert incidenten en ongevallen te voorkomen.  
Omgangsregels zijn vastgelegd in ons omgangsprotocol.; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar
om?  Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een sociale training
gegeven in de vorm van een bokstraining. Het IKC beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling ( KWINK). De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed
(passend) gedrag.  
Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de medewerker. Als zaken niet opgelost
kunnen worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van
incidenten en ongevallen. 

Het IKC beschikt over een klachtenregeling (zie de IKC gids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon.   
Het IKC beschikt over voldoende BHV'ers.
Hoe wij als IKC de veiligheid garanderen is beschreven in het veiligheidsplan. 

Dit veiligheidsplan is als bijlage bijgevoegd.

6.5 Arbobeleid

Onze stichting heeft met  Symbios een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van
medewerkers te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de
bedrijfsarts – een probleemanalyse op. De directeur en de zieke medewerker stellen vervolgens een plan van aanpak
op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal
Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom Het IKC.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Binnen het IKC is een calamiteitenplan aanwezig. Dit plan wordt 2x per jaar geoefend.

6.6 Interne communicatie

Dr H Bavinckschool

Schoolplan 2019-2023 56



Wij vinden de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van betrokkenheid van de
medewerkers op het werk en op het IKC om op die manier de kwaliteit te optimaliseren. Daarom zorgt het MT voor
een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van ons IKC zijn:

We werken met een vergadercyclus van 6 weken 
Het MT vergadert wekelijks  
De AC vergadert 1 x per 6 weken  
De IKC Raad vergadert 1 x per 6 weken 

We gebruiken naast het persoonlijke contact effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, memo-bord,via
e-mail, whatsapp

6.7 Samenwerking

Ons IKC is één organisatie van onderwijs en opvang vanaf 2 jaar. 80% van de peuters stroomt door naar de
kleutergroepen. We werken met hetzelfde observatiesysteem BOSOS. De zorg coördinator is bij de peuters al nauw
betrokken. De samenwerking tussen de medewerkers van de peuters en kleuters is qua aanbod middels
themaplanners op elkaar afgestemd. Ook de maandopeningen en de feesten vieren we met elkaar. Daarnaast
werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de
overgang van hun kind (externe voorschool – IKC; IKC – voortgezet onderwijs; IKC – andere school). Met betrekking
tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-verband en met
zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale
educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Het wijkteam
Het samenwerkingsverband Onderwijs dat Past
Onze logopedist (drie dagen per week aanwezig)
Onze kinderfysiotherapeut (één dag aanwezig)
Schoolarts (één keer per maand aanwezig)

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van ons IKC zijn:

We overleggen structureel met de opvang voorzieningen 
We overleggen structureel met VO-scholen  
We beschikken over beleid m.b.t. tussentijdse overgang naar een andere school  
We betrekken ouders bij de overgang van hun kind naar een andere school  
We werken samen met diverse ketenpartners zoals Stichting Aanzet en Vlaardingen in Beweging 
We werken samen met het SWV Onderwijs dat Past 
We overleggen structureel met de gemeente  

Onze ambitie voor de toekomst is een wijkgerichte aanpak, waarbij alle IKC's samenwerken opdat alle kinderen thuis-
nabij onderwijs genieten

6.8 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat het IKC en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
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gesprekspartners. Voor de medewerkers zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. Voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 
Wij streven naar een waarde(n)volle samenwerking, waarbij we uitgaan van de volgende drie kernwaarden:

1 We zijn gelijkwaardig.

2 We zijn samen verantwoordelijk.

3 We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van ons IKC zijn: 

Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten  
Medewerkers stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders  
Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken  
Ouders worden betrokken bij (extra) zorg  
Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs  
Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind 

6.9 Overgang PO-VO

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. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van
ons IKC zijn:

Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie bijlage)  
We overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren  
We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt  
We beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden  
We controleren of onze adviezen effectief zijn 

Bijlagen

1. Procedure overgang PO-VO

6.10 Privacybeleid

Ons IKC beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers en hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-
date is. Het privacyreglement is uitvoerig beschreven in ons Veiligheidsplan. De belangrijkste kenmerken (eigen
kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van ons IKC zijn:

We beschikken over een privacyreglement  
We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens  
We beschikken over afspraken over de leerlinggegevens  
We vragen jaarlijks of foto of filmmateriaal van kinderen gedeeld mag worden op de website, op de
schoolpraatapp en op onze facebook pagina. 

6.11 Voor- en vroegschoolse educatie

Ons IKC is een VVE gecertificeerd (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met
onze peuterspeelzaal. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m.
doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Ons IKC maakt gebruik van de methode
Schatkist die redelijk aansluit op de methode ‘Startblokken' die op de peuterspeelzaal gebruikt wordt. In alle gevallen
van plaatsing op ons IKC is sprake van een warme overdracht. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten,
eigen ambities) van ons IKC zijn:

We beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid  
We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat)  
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Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)  
De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd  
De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE  
Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht  
De inspectie (GGD) is zeer tevreden over de kwaliteit van de peuterspeelzaal 

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang en vakantieopvang

IKC De Bavinck biedt voor- en na-schoolse opvang. Op alle dagen van de week vanaf 7.00 uur voor schooltijd tot 8.30
uur en na schooltijd tot 18.30 uur. De kinderen spelen in verschillende groepen voor kinderen van diverse leeftijden:
de Pinguins voor kinderen jonger dan 7 jaar, de Orka's voor kinderen vanaf 7 jaar. Binnenschools-en
buitenschoolsleren worden met elkaar verbonden door in dezelfde thema's te werken als onderwijs. De BSO biedt
veel sportworkshops aan in het kader van ons profiel  Groen en Gezond.  Ook wordt er door de BSO kinderen veel in
de tuin gewerkt.
Tussen de middag bieden wij tussenschoolse opvang. Kinderen kunnen middels een abonnement of strippenkaart
hier aan deelnemen. De lunch wordt van huis meegebracht, het drinken wordt door ons verzorgd.
De medewerkers van de TSO worden aangestuurd door de manager opvang en bestaat uit een mix van vrijwilligers
en pedagogisch medewerkers.

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van ons IKC zijn:

Op ons IKC zijn kinderen 52 weken per jaar welkom tussen 0.700 uur en 18.30 uur
Binnenschools-en buitenschools leren wordt met elkaar verbonden
Er is zeker bij de VSO en BSO sprake van eenzelfde pedagogisch klimaat als bij onderwijs
Er zijn dubbelfuncties van medewerkers onderwijs en opvang. Voor de kinderen is dit vertrouwd
Wij hebben de vakantieopvang in eigen beheer!
Wij hebben een goed inspectierapport voor de BSO vanuit de GGD
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

De afspraken met betrekking tot de financiën van ons IKC zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van Stichting
UN1EK. De financiering voor onderwijs is vanuit de overheid (Lumpsum) en de financiering voor opvang is vanuit
private gelden. Dit zijn twee gescheiden geldstromen die ook overlap kennen. Bepaalde gemeenschappelijke kosten
voor bijvoorbeeld energie, onderhoud en schoonmaak worden conform een vastgestelde verdeelsleutel doorbelast
aan opvang UN1EK. De bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. 
Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale
randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het IKC
schoolplan te realiseren.

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. De
bestuurders zorgen –in samenspraak met de directeuren en de controller- voor een deugdelijke verdeling van de
gelden over de IKC's. Daartoe heeft het bestuur een allocatiemodel ontwikkeld met daarin ook de uitgangspunten van
haar beleid. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het servicebureau.

Twee keer per jaar bespreken de bestuurders en de directeur van het IKC o.a. de financiële positie van de school via
de managementrapportage. Op dat moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking tot de
uitgaven voor personeel en ziekteverzuim. 

7.2 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt het IKC voor onderwijs: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox,
impulsgelden en gelden van het SWV. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd.
Op het bestuurskantoor wordt bijgehouden hoeveel middelen uit de bestemmingsbox besteed zijn aan welke thema’s
(opbrengstgericht werken, cultuur en leiderschap). Van de lokale overheid ontvangt het IKC projectsubsidies voor
schoolmaatschappelijk werk, de schakelklas, stimuleren van de ouderbetrokkenheid, cultuureducatie en het opleiden
van overblijfouders. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de gelden via de
managementrapportage(s). Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel verlof
gedeclareerd.

7.3 Interne geldstromen

Wij vragen van de ouders (voor onderwijs) een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 34,00 per jaar. Van
de inkomsten worden diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks legt de directeur verantwoording
af via de jaarrekening en een begroting aan de IKC raad. De administratie is in handen van de medewerker
administratie. 

De bijdrage voor het schoolreisje of de Bavinckdag wordt apart gehouden van de ouderbijdrage. Dit geldt ook voor de
bijdrage voor het schoolkamp in groep 8. Beide bedragen worden apart betaald.

7.4 Sponsoring

Er zijn diverse lokale bedrijven die ons tijdens feesten zoals Sint en Kerst sponsoren met eten en drinken. Daarnaast
is er het Fonds Schiedam- Vlaardingen dat middels een protocol aangewend kan worden voor sponsoring.

Uitgangspunten:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.  
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen  
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
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7.5 Begrotingen

De beleidsrijke begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de bestuurders
vastgesteld. De vastgestelde begroting is taakstellend. Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden
gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan
aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden.

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de controller een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting. Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van het IKC, afdeling onderwijs, opgenomen
waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De begroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O en controller een
personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden,
rugzakjesinkomsten en impulsgelden verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de IKC raad.
Daarna wordt het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met
zijn eigen ‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden direct besproken met de afdeling P&O en Financiën.

Ons IKC beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel en
materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling
van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren
voor de meerjarenbegroting.

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.

Sinds augustus 2018 wordt er ook een budget toegekend vanuit de werkdruk akkoord gelden. Personeel beslist
jaarlijks hoe deze gelden worden ingezet om de werkdruk goed te verdelen binnen het onderwijs. 
De personeelsgeleding van de IKC raad moet instemming hierop verlenen.
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

8.2 Kwaliteitscultuur

Binnen ons IKC geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van ons IKC zijn:

We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren
Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering
De IKC leiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team
De IKC leiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)

8.3 Verantwoording en dialoog

Binnen ons IKC betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt ons
IKC geauditeerd. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons IKC schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar
sluiten we af met een jaarverslag ( MARAP) waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat
betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. Deze MARAP wordt besproken met de
bestuurders, het Managementteam en de IKC Raad. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van
ons IKC zijn:

Ons IKC stelt jaarlijks een jaarplan op

Ons IKC stelt halfjaarlijks een jaarverslag op i.v.v. een MARAP

Ons IKC betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)

Ons IKC betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)

8.4 Het meten van de basiskwaliteit

Basiszorg, de zorg voor elk kind. 

Groepsoverdracht
Voor de start van het nieuwe schooljaar, in de laatste vakantieweek, vindt de groepsoverdracht plaats. De leerkracht
is verantwoordelijk voor een volledige overdracht; complete dossiers, de notitie ‘overdracht’ bevat een overzicht van
de belangrijkste informatie. De leerkrachten maken onderling een afspraak voor de mondelinge overdracht.
Het volgende wordt besproken:
- De rapporten;
- De groepsplannen;
- Leerlingen met een handelingsplan / OPP;
- Leerlingen met complexe thuissituaties;
- Leerlingen met medische problemen;
- Leerlingen met een diagnose;
- Leerlingen met een specifieke aanpak m.b.t. de werkhouding;
- Leerlingen met een specifieke aanpak m.b.t. sociale vaardigheden.

In de derde of vierde schoolweek na de zomervakantie is het vervolg van de groepsoverdracht: de warme overdracht.
De oude leerkracht beantwoordt vragen van de nieuwe leerkracht en zal dieper ingaan op hetgeen eerder verteld is.

"Dit ben ik - gesprek"
De leerkracht van groep 1 voert ongeveer zes weken voordat een nieuwe leerling op school komt, een ‘Dit ben ik-
gesprek’ met de ouders, de leerling komt dan ook mee. Doel hiervan is een kennismaking tussen de leerkracht en
ouders en het krijgen van een indruk van de nieuwe leerling. Als deze leerling op de peuterspeelzaal heeft gezeten,
vindt er tevens een overdracht plaats met de leerkracht vanuit hen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van BOSOS. 

Dr H Bavinckschool

Schoolplan 2019-2023 62



Leerlingen die aan het eind van groep 8 de school verlaten melden zich middels een OKR (onderwijskundig rapport)
aan bij de voortgezet onderwijs school naar keuze. Dit OKR wordt opgesteld door de leerkracht in samenwerking met
de zorgcoördinator. Tevens worden de leerlingen tijdens twee overdrachtsmiddagen besproken met de ontvangende
school.

Groepsplan
De leerkracht stelt twee keer per jaar een groepsplan op voor verschillende vakgebieden; technisch lezen, begrijpend
lezen, rekenen en spelling. Zonodig wordt er ook een groepsplan opgesteld voor gedrag. 
Het eerste plan wordt in de laatste week van de zomervakantie gemaakt, het tweede plan in februari.
Bij het opstellen van deze plannen gebruiken we de gegevens uit het LVS en SCOL. 

Groep Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen

3 x (3 x perjaar) x

4 x x x x

5 x x x x

6 x x x x

7 x x x x

8 x x x x

Een groep is onderverdeeld in drie subgroepen: de basisgroep, de plusgroep en de intensieve groep. De basisgroep
vormt de basis, de plus, - en intensieve groep krijgen een pedagogisch en didactisch aangepast programma. Hierin
worden de specifieke behoeften van de twee groepen leerlingen vastgelegd.

Het groepsplan is een planning voor de komende maanden. Er staat het volgende in beschreven:
- Op basis van de leerlijn uit de methode: de doelen voor de komende periode (we maken hierbij gebruik van de
opgestelde referentieniveaus zoals beschreven in “Van Kerndoel tot Leerlijn” van M. van der Stap);
- De specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen;
- De (pedagogische) aanpak en de organisatie van de les;
- Het einddoel: de te behalen scores op de methodetoetsen en de CITO / vaardigheidsscores per subgroep.

Leerkrachten die een duidelijke analyse van het dagelijks handelen laten zien en hier ook zichtbaar uitvoering aan
geven, wordt de keuze gegeven of zij het voor zichzelf nodig achten een groepsplan te maken. 

Themaplanner
In de kleutergroepen wordt er elke zes weken een themaplanner opgesteld. De doelen worden opgesteld a.d.h.v. de
ontwikkelingslijnen uit BOSOS. Het aanbod aan de kinderen is afgestemd op de gegevens vanuit observaties. 

De themaplanning is een planning voor de zes weken dat er aan één thema gewerkt wordt. Inhoud:
- het basisaanbod
- de verrijkingsdoelen 
- de herhalingsdoelen

Groepsbespreking / leerlingbespreking
De groepsbespreking is een gesprek tussen de zorgcoördinator en de leerkracht waarin aan de hand van de
groepsplannen en analyses het functioneren van de groep wordt besproken. Dit gebeurt drie keer per jaar; vier tot zes
weken na de zomervakantie,na de toetsperiodes in februari en juni nog voor de voortgangsgesprekken. 
Wij werken conform de 4D methode: data-duiden-doelen-doen. De verkregen data vanuit de (methode)toetsen is
richtinggevend voor de aanpak.
Een doel van de bespreking is het verkrijgen van een totaalindruk van de prestaties van de leerlingen op dat moment.
Zitten alle kinderen op hun plek binnen de driestructuur van het groepsplan? Ook krijgt de leerkracht handvatten voor
het opstellen van een nieuw groepsplan. (zie bijlage Basiszorg)
Een ander doel is dat de leerkracht gemotiveerd is om het groepsplan te realiseren. Het is daarom van groot belang
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dat de leerkracht zelf aangeeft welke vragen hij heeft!
Voorafgaand aan de groepsbespreking brengt de zorgcoördinator een bezoek aan de groep. Met behulp van een
kijkwijzer observeert de zorgcoördinator het handelen van de leerkracht.
In de leerlingbespreking gaan de zorgcoördinator en leerkracht met elkaar in gesprek over de dieptezorgleerlingen
binnen de groep.

Groep in beeld
Elke groep wordt gedurende één week in het schooljaar in zijn geheel doorgenomen door de teamleider. Dit wordt de
'groep in beeld' week genoemd. De gehele administratie van de groep wordt doorgenomen; Parnassysnotities, de
groeps-, en zorgmap, de resultaten van de leerlingen, communicatie met ouders.
De teamleider bespreekt de uitkomsten hiervan met de groepsleerkrachten. Deze groep in beeld weken worden
preventief ingezet om te voorkomen dat leerlingen die langzamerhand terugvallen in beeld te krijgen voordat ze
moeten worden besproken met de zorgcoördinator. Samen houden we ons scherp op afspraken die we binnen de
school hebben gemaakt. Ook het contact met ouders wordt op deze manier besproken. 

Activerende Directe Instructiemodel (ADIM)
Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen
verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren.
Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig.
Daar is in het directe instructiemodel rekening mee gehouden.
Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, bespreken van
het doel van de les, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. (zie bijlage ADIM)
Bij elke les wordt op drie niveaus instructie op maat gegeven:
- Kinderen die geen of nauwelijks instructie nodig hebben, krijgen opdrachten om zelfstandig te verwerken;
- Kinderen die na enige instructie zelfstandig verder kunnen, krijgen daartoe de mogelijkheid;
- Kinderen die veel instructie nodig hebben, krijgen via gevarieerde opdrachten instructies die passen bij hun
leerbehoefte. Deze kinderen zitten regelmatig met de leerkracht aan de instructietafel.
De leerkracht controleert op deze manier in grote mate het leerproces.  

Bijlagen

1. Basiszorg
2. ADIM

8.5 Zorg voor leerlingen met een grotere zorgbehoefte

Naar behoefte vindt er aan het eind van het schooljaar een gesprek tussen ouders, de oude leerkracht, de nieuwe
leerkracht, de zorgcoördinator en evt. betrokken externen plaats.

8.6 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m

8
9. Wij houden marge uren aan, zodat bij ziekte van medewerkers kinderen voldoende onderwijstijd genieten.

8.7 Inspectiebezoeken

Onze school heeft in maart 2017 een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over
een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op
onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). Verbeterpunten zijn opgenomen in
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onze jaarcycli en worden gemonitord door het managementteam.

Stichting UN1EK neemt de kwaliteit van haar onderwijs - en opvanglocaties serieus en heeft hiertoe auditoren
opgeleid. Bij ons is in maart 2019 een interne audit afgenomen en de bevindingen zijn opgenomen in ons jaarplan
voor 2019-2020.

Bijlagen

1. RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING

8.8 Evaluatieplan 2019-2023

Ons IKC beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. De diverse paragrafen komen als volgt terug in
de meerjarenplanning:

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit    x

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling X    

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   x  

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod  x X  x  x

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X  x  x  x

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde  x X  x  x

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie x   

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming   x  

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs   X  

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek  x X  x  x

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal   x  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd  x   

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen X    x

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen  x  x  x X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

 x  x X  x

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  x X  x  x
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Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding    X

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW  X   

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs  x  x  x X

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken X    

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Personeelbeleid Schoolleiding    x

Personeelbeleid Beroepshouding    X

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat   x  

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid  x X x X

Organisatie en
beleid

Interne communicatie   x  X

Organisatie en
beleid

Externe contacten   X  

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders X  x  x  x

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg  x  x  x X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

  

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

8.9 Schoolondersteuningsprofiel

Vanuit het Samenwerkingsverband is de basisondersteuning opgesteld. Hierin wordt de minimale ondersteuning
omschreven die voor alle scholen geldt. Ouders, leerlingen en teamleden mogen verwachten dat tenminste aan deze
‘kwaliteit’ wordt voldaan.

Afspraken binnen het Samenwerkingsverband over de basisondersteuning: 

• Iedere school heeft een aanbod voor leerlingen die anders leren. Hierbij valt te denken aan leerlingen met dyslexie,
dyscalculie en leerlingen met lichte gedragsproblemen.
• De school is in staat leerlingen op groepsniveau en op individueel niveau te ondersteunen in hun sociaal-emotioneel
leren en ontwikkelen. De school biedt planmatig ondersteuning aan specifieke (groepen van) leerlingen die dat nodig
hebben.
• Scholen zijn in staat leerlingen met een licht medische ondersteuningsbehoefte op school te houden en hoeven hen
dus niet naar een andere lesplek te verwijzen. De wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) voorziet in
een regeling ten aanzien van voorbehouden, risicovolle handelingen. Zo kan de school bepaalde medische
handelingen op locatie organiseren. Informatie over de procedure en BIG-geregistreerde handelingen is op te vragen
bij het samenwerkingsverband.
• Iedere school is in staat om in haar gebouw aanpassingen te maken voor leerlingen met fysieke beperkingen.
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• Alle scholen werken met leerlijnen waarmee ze in staat zijn hun onderwijsaanbod voor specifieke (groepen)
leerlingen te formuleren en hierin afstemming te zoeken met de behoefte van de leerling. Dit aanbod is vastgelegd in
het ondersteunings-profiel van de school.
• Scholen doorlopen een eigen, interne kwaliteitscyclus met betrekking tot het inzetten van ondersteuning aan
leerlingen en leerkrachten en het afstemmen van onderwijsaanbod (bijv. Handelingsgericht Werken - HGW cyclus).
In het ondersteuningsprofiel van de Bavinck worden onze mogelijkheden beschreven voor het bieden van passend
onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit levert een beeld op van zowel de
onderwijsinhoudelijke, als de procesmatige en structurele kenmerken van onze school, op het niveau van basis- en
extra ondersteuning.  

De zorg zoals ons IKC de basisondersteuning vorm geeft: 
Omgang met kinderen met dyslexie
Leerlingen met dyslexie of een vermoeden van dyslexie, kunnen aanpassingen krijgen in hun werk op het IKC. Welke
aanpassingen dit zijn, is per leerling verschillend. De aanpassingen die worden gedaan komen voort uit het verslag
van het dyslexieonderzoek en worden in samenspraak met ouders, leerling en de zorgcoördinator gemaakt.
Zo volgen we de dispensatie / compensatie bij toetsen zoals aangegeven door Cito.
Dyslexie heeft invloed op het totale leren, dus ook bij rekenen, wereldoriëntatie, begrijpend lezen, Engels, etc. Waar
nodig, passen we het aanbod aan en worden toetsen mondeling afgenomen. Ook hier gaan we adaptief mee om. Ook
is het mogelijk om, na zorgvuldig overleg met leerkrachten, ouders en de zorgcoördinator, spelling aan te passen: een
andere beoordeling, een boekje met spellingregels op school als hulpinstrument.
Leerlingen met dyslexie of een vermoeden van dyslexie werken binnen de groep met een dyslexiemap. Deze map
bevat o.a. oefeningen op woordniveau, op tekst niveau, instructiebladen, flitskaarten, spellingwoorden vanuit de
methode en snelheidsoefeningen. Deze map wordt in samenwerking met de leerkracht aangepast op het niveau van
de leerling. Hier wordt dagelijks mee gewerkt in samenwerking met een maatje. Deze leerlingen worden nauw
gevolgd door de leesspecialist.
Omgang met kinderen met dyscalculie
Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen en toepassen
van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).
Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meerdere hersengebieden worden gebruikt, waaronder ook
het taalcentrum. Een getal bestaat uit het woord 'vijf’, het cijfer '5' en de hoeveelheid *****. Deze drie aspecten
bevinden zich in drie verschillende hersengebieden. Eén van deze drie speelt ook een rol bij dyslexie. Daarnaast is bij
rekenen ook het frontale hersengebied van belang, dat een rol speelt bij planning en probleemoplossing.
Leerlingen met dyscalculie of een vermoeden van dyscalculie werken binnen de groep met het programma
'Rekensprint'. Dit programma bevat oefeningen om het getalbegrip, het hoeveelheidsbegrip, flitskaarten en
automatiseren tot 20 te trainen. De basisbewerkingen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zijn ook
opgenomen in dit programma.
Omgang met leerlingen met (faal)angst.
Binnen ons zorgprofiel hebben we onze ambitie uitgesproken een optimaal klimaat na te streven waarbinnen de
kinderen met (faal)angst hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We zorgen voor een snelle signalering en
komen tot een goede aanpak in samenwerking met de ouders.
Met betrekking tot afname toetsen:
Faalangstige leerlingen geven wij geen onverwachte toetsen of beurten. We maken met faalangstige leerlingen van
tevoren individuele afspraken over het tijdstip en de aard van een overhoring.
Vrijblijvende proefwerken zonder beoordeling en bedoeld voor feedback en bekendmaking van de aard van de
vragen, zijn wel van belang. Dit kan gezamenlijk in de klas worden nagekeken. Datzelfde kan de leerkracht doen t.a.v.
mondelinge overhoringen.
Bij een toets wordt aangegeven welke opdrachten in ieder geval gemaakt moeten zijn om een voldoende te krijgen.
We maken een opbouw van makkelijk naar moeilijk.
We zorgen ervoor dat de leerlingen bij een proefwerk de vragen op een kopie krijgen of van het bord kunnen lezen.
Dit is beter dan de vragen afzonderlijk voor te lezen, en dan tijd te geven voor beantwoording.
We geven duidelijkheid over de zwaarte waarmee cijfers voor mondelinge beurten meetellen in verhouding tot cijfers
voor schriftelijke overhoringen en proefwerken.
Met betrekking tot kindgesprekken:
Bij de gesprekken over de leerlinggrafieken houden wij rekening met faalangstige leerlingen.
Wij definiëren de schaalvragen als volgt; schalen werken vaak het beste als de 10-positie niet als ‘de ideale toekomst’
wordt omschreven, maar in plaats daarvan in termen van een situatie ‘die goed genoeg is’ (de gewenste situatie).
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Het te rooskleurig definiëren van de 10-positie kan demotiverend werken.
Omgang met kinderen met spraak/taal problematiek
Het team stelt voor op het gebied van taal-leesonderwijs de doorgaande lijn te behouden (taal-leesplan), Plan Do
Check Act toe te passen, NT2 materialen te gebruiken, Estafette te verbeteren, een plan te maken op wat er met
uitval moet worden gedaan en de leeskliniek in te zetten (beperkt door budgetbeperking). Dat kan gerealiseerd
worden door meer kennis te organiseren, specialisten binnen de school te hebben en meer overleg gericht op het
leren van en met elkaar te hebben.
Omgang met kinderen die meer aankunnen t.g.v. een hogere intelligentie
Ondersteunt door een externe, gespecialiseerd op dit gebied, organiseren we het beleid voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen. We willen tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen die meer aan kunnen dan de
reguliere stof. 

Leerlingen die laten zien of daadwerkelijk zijn gediagnosticeerd krijgen vanuit het groepsplan de aangegeven "meer"
aanpak. Dit bevat voornamelijk het extra werk dat een methode aangeeft. 
Als blijkt dat dit extra werk niet afdoende blijkt te zijn of de leerling laat zien dit zeer gemakkelijk te verwerken bekijken
we middels de volgende criteria of we iets anders kunnen aanbieden:
- de niet-methodetoetsen hebben A scores op alle vakgebieden 
- de methodetoetsen worden goed tot zeer goed gemaakt. 
- de leerling laat een grote zelfstandigheid zien
- de leerling laat zien dat hij eigenaar is van zijn eigen leerproces
- de leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk
- de leerling kan onderzoeksvragen voor zijn eigen werk verwoorden
 Dit beleid wordt verder uitgewerkt in het schooljaar 2019-2020

Schoolondersteuningsprofiel IKC de Bavinck
Binnen IKC de Bavinck willen we open staan voor alle leerlingen. We zullen hier niet beschrijven welke leerlingen we
wel en niet kunnen plaatsen. We zullen elke leerling die zich wil aanmelden bij ons bespreken en zorgvuldig
overwegen of wij de zorg voor deze leerling kunnen garanderen.
Wij zullen de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart brengen. Dit doen we door:
-gesprek met ouders en eventueel de leerling zelf
-gesprek met eventuele hulpverleners
-gesprek met de eventuele vorige school
-eventuele observatie in de huidige situatie
-een wenmoment/periode bij ons op school
Op basis van deze verzamelde gegevens zullen de directeur in samenwerking met de zorgcoördinatoren bepalen of
de Bavinck dit aan kan. Als dat nu (nog) niet het geval is zal er worden bekeken wat er nodig is om de leerling bij ons
onderwijs te laten genieten. Als die eventuele ondersteuning georganiseerd kan worden zal de zorgcoördinator dit
oppakken en hier zorg voor dragen. 

Aandachtspunt Prioriteit

Hoger begaafde kinderen:beleid en aanbod gemiddeld
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Stichting UN1EK beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage).
Dit beleidsplan is te vinden op onze website
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Welk toetsinstrument Cito/IEP? hoog

Engels vervroegen naar jongere kind laag

Visie op schrijfonderwijs herijken en methode kiezen gemiddeld

Taalleesonderwijs Nieuwe methode (voortgezet)technisch lezen hoog

Bewegingsonderwijs Werken vanuit methodiek en aanschaf materialen gemiddeld

Methode Basislessen voor kleuters gemiddeld

Les- en leertijd Continurooster? gemiddeld

Pedagogisch handelen Kennis en Kunde medewerkers complexere
gedragsaanpak bij kinderen

gemiddeld

Didactisch handelen Instructie vaardigheden van diverse medewerkers verdient
scholing

hoog

Passend onderwijs Organisatie groepsgebonden en groepsdoorbroken leertijd hoog

Professionalisering V.V.E kennis en aanbod onderbouw gemiddeld

Schoolondersteuningsprofiel Hoger begaafde kinderen:beleid en aanbod gemiddeld
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Vakken, methodes en toetsinstrumenten Welk toetsinstrument Cito/IEP?

Les- en leertijd Continurooster?

Pedagogisch handelen Kennis en Kunde medewerkers complexere gedragsaanpak bij kinderen

Didactisch handelen Instructie vaardigheden van diverse medewerkers verdient scholing

Passend onderwijs Organisatie groepsgebonden en groepsdoorbroken leertijd

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Vakken, methodes en toetsinstrumenten Engels vervroegen naar jongere kind

Visie op schrijfonderwijs herijken en methode kiezen

Les- en leertijd Continurooster?

Passend onderwijs Organisatie groepsgebonden en groepsdoorbroken leertijd

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Passend onderwijs Organisatie groepsgebonden en groepsdoorbroken leertijd

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Passend onderwijs Organisatie groepsgebonden en groepsdoorbroken leertijd

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 17OS

Naam: Dr H Bavinckschool

Adres: Da Costastraat 26

Postcode: 3131 GC

Plaats: VLAARDINGEN

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 17OS

Naam: Dr H Bavinckschool

Adres: Da Costastraat 26

Postcode: 3131 GC

Plaats: VLAARDINGEN

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

Dr H Bavinckschool
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