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1.

De school en haar omgeving

Basisschool De Koningsspil is gelegen in het witte stadje Thorn en heeft 126 leerlingen die
verdeeld zijn over zes groepen. De basisschool is samen met de kinderopvang, de
bibliotheek en het jeugdwerk gehuisvest in de brede maatschappelijke voorziening “De
Wieken”, gebouwd in 2015. Voorheen heette de basisschool 'St. Jozef'.
De naam ‘Koningsspil’ verwijst naar de lange verticale as van een molen, die andere delen
aan het draaien brengt en aan de basis staat van alle beweging. De Koningsspil wil een
goede en een fijne school zijn, die midden in de gemeenschap staat (zoals de koningsspil van
een molen). Leerlingen, ouders en medewerkers van de school kennen elkaar en vormen
samen één gemeenschap. Wij vinden het belangrijk om nadrukkelijk aandacht te besteden
aan talentontwikkeling bij onze leerlingen. Ieder kind is uniek en beschikt over talenten. Wij
vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontdekken en te
benutten. Samen willen wij ervoor zorgen dat de kinderen op onze basisschool een veilige
basis geboden krijgen om optimaal te kunnen werken aan hun ontwikkeling.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 hebben wij ons nadrukkelijk gericht op onze kernwaarden
eigenaarschap, ontwikkeling en samenwerking. Deze lijn is in de afgelopen schooljaren
doorgezet. Eigenaarschap en toewerken naar gepersonaliseerd leren stond centraal in de
visie van de school.
In het schooljaar 2016-2017 lag het accent vooral op het verkennen van het concept O4NT
en het ontwikkelen van het werken met leerlijnen. In de loop van het schooljaar bleek dat er
rondom een mogelijke implementatie van het concept onduidelijkheden bestonden die, met
name op financieel gebied, projectrisico’s met zich meebrachten. Een en ander heeft geleid
tot het besluit om op dit moment niet met het O4NT concept door te gaan.
In afgelopen jaren heeft er een herijking plaatsgevonden met betrekking tot de uitwerking
van de visie van de school. In 2017 vond er een wisseling plaats in de directie van de school.
De school is in rustiger vaarwater terechtgekomen, waarbij de blik opnieuw vooruit gericht
kon worden.
Op 1 mei 2018 zijn de stichtingen SKOEM en SKO Maasdal gefuseerd tot de nieuwe stichting:
“Wijzers in onderwijs”, bestaande uit 11 scholen in de regio Echt - Maasdal.
Zowel binnen het team als in de omgeving van de school is in de afgelopen jaren op diverse
manieren aandacht geweest voor het aanhalen van de banden met de gemeenschap. Denk
hierbij aan contacten met jeugdwerk, kinderopvang en diverse verenigingen binnen de
gemeenschap. Met betrekking tot de leerlingen is er een leerlingenraad opgericht, waardoor
de leerlingen betrokken worden bij de schoolontwikkeling.
In afgelopen jaren is het leerlingenaantal, conform regionale ontwikkelingen, gezakt van 145
(2012) naar 116 (2015). Daarna is er sprake geweest van een lichte toename: van 120 (2016)
naar 126 (2018). Wij verwachten in 2019 een terugval te maken in leerlingenaantal, om in
2020 weer op het leerlingenaantal van 2018 te komen.
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De Koningsspil is een Rooms-Katholieke school. Dat houdt in dat de school handelt vanuit
christelijke normen en waarden. Dit komt tot uiting in de dagelijkse contacten, in de aanpak
sociaal emotionele ontwikkeling, en in godsdienstlessen. Gedurende het schooljaar
besteden we aandacht aan katholieke vieringen waarbij in elk geval wordt stilgestaan bij de
betekenis van Advent en Kerst, Vastentijd en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. In het begin
van het schooljaar hebben we een gezamenlijke openingsviering in de kerk. In de goede
week voor Pasen zijn er in samenwerking met de pastoor activiteiten in het kader van het
paasfeest. Bij Sacramenten zoals Eerste Communie en Vormsel ligt de uitvoering grotendeels
bij de ouders. De school ondersteunt indien gewenst.
Binnen de Rooms-Katholieke school willen we openstaan voor alle kinderen, ongeacht hun
geloofsovertuiging of etnische achtergrond.
Middels het aanmeldingsformulier geven ouders aan dat ze de uitgangspunten van de school
respecteren. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen respect hebben voor levenswijze
en levensbeschouwing van anderen en laten de leerlingen kennis maken met de geloven
zoals die in onze maatschappij voorkomen.
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2.

Uitgangspunten schoolbestuur

Wijzers in onderwijs is een relatief jonge stichting voor basisonderwijs in de gemeenten
Echt-Susteren en Maasgouw. Onder deze stichting ressorteren 11 basisscholen. De stichting
is ontstaan uit twee kleinere schoolbesturen. Het strategisch beleidsplan is een eerste
‘proeve van bekwaamheid’ van Wijzers in onderwijs.
Het strategisch beleidsplan 2019-2023 vormt de ruggengraat voor de opzet van de
strategisch onderwijskundige koers voor alle scholen van dit schoolbestuur.1
Het centrale motto van het strategisch beleidsplan is ‘Kinderen bereiken, betrekken,
begrijpen en begeleiden.’ Met dit strategisch beleidsplan geeft dit schoolbestuur de richting
aan waarin zij zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Het is kaderstellend voor alle
scholen. Op basis van een intensief proces waar vele partijen zowel intern als extern bij zijn
betrokken is een kernopdracht geformuleerd gebaseerd op de kernwoorden Verwondering,
Veilig voelen, Ruimte, Elkaars kracht. Vanuit het centrale motto en de kernwoorden zijn vijf
doelen en 12 prestatie-indicatoren geformuleerd. Het is aan de afzonderlijke scholen om aan
te geven wanneer zij aan welk doel gaan werken en hoe zij dan vorm en inhoud geven aan
de daarbij behorende prestatie-indicatoren. Het leidend devies hierbij is dan: ‘Pas toe en leg
uit.’
Kwaliteitsbewaking
Wijzers in onderwijs vindt het van eminent belang om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te
verzorgen voor alle kinderen die haar scholen bezoeken. Kwaliteitszorg richt zich zowel op
de kerntaak: het primaire proces als ook op de secundaire processen (bijv., financiële
voorwaarden) daaromheen en de samenhang tussen beiden . Wijzers in onderwijs vindt
kwaliteitszorg van groot belang omdat het doel van de kwaliteitszorg een continue
verbeteren van voornoemde processen voor ogen heeft. Zij streeft er dan ook naar de eigen
kwaliteit voortdurend te meten, te verbeteren en te verantwoorden en ziet daarbij
kwaliteitszorg als een totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn
om op een permanente, systematische en cyclische wijze de processen en resultaten van het
onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Relevant daarbij zijn de
navolgende vijf vragen:
 Doen we de goede dingen?
 Doen we de dingen goed?
 Hoe weten we dat?
 Vinden anderen dat ook?
 Wat doen we met de verworven kennis en informatie en data?

1

Wijzers in Onderwijs 2018.
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Om het kwaliteitsniveau te behouden en te verbeteren maken de scholen van de stichting
gebruik van een in samenspraak met de leidinggevenden ontworpen webbased instrument
“Analyse en Verbeteren” dat gericht is op:


Opbrengsten:

- 1 oktobertelling
- tussentijdse opbrengsten
- eindopbrengsten



De domeinen:

- onderwijsleerproces
- schoolklimaat
- onderwijsresultaten
- kwaliteitszorg en ambitie

Deze informatie wordt jaarlijks in kaart gebracht. De professionele dialoog over de
opbrengsten en processen wordt ook bevorderd door een jaarlijkse collegiale audit.
Personeelsbeleid
Voor Wijzers in onderwijs is een leven lang leren van alle professionals een groot goed. Daar
waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt tussen de doelen van het schoolbestuur, de
doelen van de school en de persoonlijke doelen van de professionals. In de gesprekkencyclus
van Wijzers in onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de professionaliseringsagenda
voor alle betrokkenen en de daarmee samenhangende besteding van middelen.
Wijzers in onderwijs heeft bewust gekozen voor een functiehuis waarin alle betrokkenen
worden uitgedaagd om hun bekwaamheden te tonen en te ontwikkelen.
Waarborgen van de bekwaamheid van het personeel
Wijzers in Onderwijs vindt het van groot belang dat er structurele gesprekken plaatsvinden
tussen leidinggevenden (College van bestuur, directeur) met medewerkers. Daarbij is
gekozen voor twee soorten gesprekken. Ten eerste het ontwikkelgesprek: Deze
toekomstgerichte gesprekken hebben als belangrijkste doelstelling persoonlijke
kwaliteiten/competenties helder te maken, deze verder door te ontwikkelen en om talenten
meer in te zetten voor de organisatie als geheel. Ten tweede het competentie- of
doelengesprek. Dit is een gesprek waarin de ontwikkeling van de medewerker met de
leidinggevende besproken wordt en ontwikkeldoelen vastgesteld worden voor het
aankomende schooljaar. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de competentieontwikkelingscirkel , die voorafgaand aan het gesprek door de werknemer ingevuld wordt.
Deze werkwijze is voor een belangrijk deel ontwikkeld door het directeurenberaad van
Wijzers in onderwijs.
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
In Wijzers in onderwijs is meer dan 80% van de leidinggevenden een vrouw. Daarmee is
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding meer dan bereikt. Door de
hoge mate van feminisering van het basisonderwijs zal extra beleid vanwege artikel 30 van
de WPO in de toekomst denkelijk niet meer noodzakelijk zijn.
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3.

Ons schoolconcept

Missie
De basisschoolperiode is een belangrijke fase in ieders leven, waar een fundament wordt
gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk om de kinderen
op onze basisschool een veilige basis te bieden om te kunnen werken aan hun ontwikkeling
en een plaats te kunnen vinden in de maatschappij van de toekomst.
Op basis van de strategische onderwijskundige koers van onze stichting Wijzers in Onderwijs
werken wij aan de realisatie van onze doelstellingen, zoals verder beschreven staat in de
visie van de school. De strategische kaders: veilig voelen, ruimte, verwondering en elkaars
kracht zijn het uitgangspunt geweest bij het bepalen van de visie van de school.2
Visie
Ieder mens is uniek en beschikt over talenten. Op De Koningsspil willen wij ervoor zorgen dat
ieder kind de ruimte krijgt om zijn/haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De
kwaliteit van de school is van groot belang om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Er is op
de Koningsspil veel aandacht voor kwaliteitszorg, hedendaags onderwijs, pedagogisch
klimaat en veiligheid. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, een basisvoorwaarde
om tot leren te komen. Door samen te werken kunnen wij leren van elkaars kracht en kan
synergie ontstaan. De Koningsspil wil een school zijn die midden in haar omgeving staat. De
verbinding met ouders, verenigingen en andere betrokkenen uit de omgeving maakt
samenwerking nog breder en is van grote waarde voor onze leerlingen.
Wanneer kinderen met plezier naar school komen, samen leren/spelen en zich verwonderen
over alle nieuwe dingen die ze ontdekken of ervaren, dan zullen de kinderen van onze
basisschool gelukkig zijn, zich optimaal ontwikkelen en later terugkijken op een fijne tijd op
De Koningsspil.
De schoolvisie is tot stand gekomen na het doorlopen van een DNA-visietraject3 en
verschillende studiedagen (zowel op schoolniveau als bovenschools niveau) in het schooljaar
2018-2019. Onderliggende visie is opgesteld en geaccordeerd door zowel het team als de
medezeggenschapsraad.
Binnen de visie van De Koningsspil staan drie kernwoorden centraal die verbonden zijn met
de strategische kaders van Wijzers in Onderwijs. Hierdoor verbinden wij ons met de andere
scholen van onze stichting, passend bij onze wens om de kwaliteit van ons onderwijs continu
te verbeteren door samen te werken met andere scholen. Op deze manier kan het geheel
meer worden dan de som der delen.
De visie van basisschool De Koningsspil is uitgewerkt in het schema op de volgende pagina,
gevolgd door een nadere toelichting op de drie kernwoorden: kwaliteit, talent en verbinding.

2
3

Wijzers in Onderwijs 2019, p. 10.
Heutink 2018.

Schoolplan 2019-2023: Basisschool De Koningsspil Thorn

7

Kwaliteit
Van nature is een kind nieuwsgierig naar de wereld om zich heen.
Wij willen onze leerlingen motiveren door hun nieuwsgierigheid aan te spreken,
want verwondering is een uitstekende motivatie om te leren.
De Selfdetermination Theory van Ryan & Decy is een belangrijke onderlegger in ons
onderwijs. Volgens Ryan & Deci kunnen leerkrachten de intrinsieke motivatie bij hun
leerlingen verhogen als ze weten in te spelen op drie psychologische basisbehoeften:
autonomie, relatie en competentie.4 De houding van de leerkracht en aanpassingen in het
leerstofaanbod zijn van invloed op de competentie en autonomie van een leerling. Relatie
speelt een rol bij extrinsieke motivatie.5 Binnen ons leerstofaanbod spelen wij daarom in op
de drie basishoeften, zoals beschreven door Ryan & Decy.6
Wij werken op een proactieve manier om doelstellingen te behalen. Hierbij richten wij ons
niet alleen op standaardwaarden (toets), maar op wat het kind zelf nodig heeft om een
bepaald doel te bereiken. Via een kwaliteitscyclus zorgen wij ervoor dat onze school een
continu ontwikkelende en professionele organisatie is. Deze kwaliteitscyclus staat nader
beschreven in hoofdstuk 4.

4

Ryan & Deci 2000, p. 68-78.
Stevens 1997.
6 Ryan & Deci 2000, p. 68-78.
5
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In een professionele leergemeenschap leren leerkrachten van elkaar. Ze delen hun
werkwijzen en resultaten en brengen zo een verbetering tot stand.7
Simon Sinek beschrijft in zijn model The Golden Circle het belang om
altijd uit te gaan van het Waarom (Why): de redenen en diepe
overtuigingen waarom mensen ‘doen wat zij doen’. Wanneer
mensen denken, handelen en communiceren vanuit het Waarom
wordt passie zichtbaar en kunnen anderen geïnspireerd raken.
Verbindingen tussen mensen die gebaseerd zijn op vertrouwen en
authenticiteit, zijn cruciaal voor het succes van de organisatie.8
Wij willen een school zijn waar leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig voelen, waar
uitstekend onderwijs gegeven wordt en waar op een fijne manier samengewerkt wordt.
Wij doen het goed als onze leerlingen met plezier naar school gaan!
Om deze verhoudingen te optimaliseren, werken wij volgens de principes van De Vreedzame
School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap,
waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren
om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.9
Het schoolklimaat heeft niet alleen met onderlinge verhoudingen te maken, maar ook met
de veiligheid van het gebouw, speelplaats en de infrastructuur rondom onze school.
Het is de taak van de schoolleiding om ervoor te zorgen dat deze basisvoorwaarden in orde
zijn. Na de oplevering van ons schoolgebouw (in 2015) bleek de akoestiek verre van geschikt
te zijn voor een schoolgebouw. Door middel van een ingrijpende verbouwing in het voorjaar
van 2019 zijn de problemen rondom de akoestiek opgelost. In overleg met de gemeente
Maasgouw is de verkeerssituatie rondom school verbeterd. In de komende periode zal op
het schoolplein meer aandacht zijn voor variatie in spelmogelijkheden, bijvoorbeeld door de
aanleg van groenstroken en een speeltoestel.
Verbinding
De Koningsspil is samen met de kinderopvang, de bibliotheek en het jeugdwerk sinds 2015
gehuisvest in de brede maatschappelijke voorziening “De Wieken”. De Koningsspil wil een
school zijn die midden in haar omgeving staat. De verbinding met ouders, verenigingen en
andere betrokkenen uit de omgeving maakt samenwerking nog breder en is van grote
waarde voor onze leerlingen. Ouders kunnen van grote waarde zijn door hun kennis en
vaardigheden in te zetten om het onderwijs op onze school te verrijken. Door ouders (en
anderen uit de omgeving van de school) bij tijd en wijle te betrekken bij de school kunnen
wij ons onderwijs aanvullen met specifieke vakkennis.
Both & De Bruijn beschouwen leerkrachten als dragers van het primaire proces en
beschrijven het belang van verbinding met een collectief doel, waardoor een team in een
flow kan komen.10 Steven Covey noemt dit Synergie: ken en gebruik elkaars kracht om
samen meer te bereiken.11
Door samen te werken leren wij van ieders talent en kunnen wij elkaars kracht benutten.
7

DuFour, 2015.
Sinek 2011, Sinek 2017.
9 Pauw 2015.
10 Both & De Bruijn 2012.
11 Covey 2010.
8
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Netwerkleren is een vorm van sociaal leren die aansluit bij vormen van leren die vaak al op
de werkplek plaatsvinden en waarbij de relaties en interacties tussen leraren centraal staan.
Onderzoek toont aan dat leren voornamelijk gebeurt wanneer leerkrachten kennis inwinnen
via hun dagelijkse contacten.12 Onze leerkrachten nemen daarom in ieder geval deel aan
netwerken binnen onze stichting en zo mogelijk ook daarbuiten.
Binnen onze stichting Wijzers in Onderwijs en binnen het regionaal samenwerkingsverband
werken wij intensief samen met andere basisscholen om de kwaliteit van ons onderwijs
continu te ontwikkelen.
Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor een goede toekomst van onze leerlingen.
Talent
Ieder mens is uniek en beschikt over talenten. Wij vinden dat ieder kind de kans moet
krijgen om zijn of haar talenten te ontdekken en te benutten.
Een talent is een begaafdheid in de context van een specifiek prestatiedomein of -aspect:
iemand heeft een talent voor het vinden van creatieve oplossingen, iemand is een talent in
de sociale omgang, iemand heeft een fysieke aanleg voor een bepaalde sport, enzovoort.
Over het algemeen wordt aangenomen dat een talent een persoonseigenschap is die al dan
niet aanwezig is. Maar een talent kan ontwikkeld worden. Het onderwijs kan leerlingen
helpen hun talenten te ontdekken en vervolgens te ontwikkelen.13
Om talentontwikkeling in het onderwijs hanteerbaar te maken, is door Ledoux en Volman
een indeling in drie hoofddomeinen gemaakt:
Cognitief domein
Cognitief talent stimuleren is een kerntaak van het onderwijs. Daarbij gaat het niet
alleen om goede prestaties in de schoolvakken, maar ook om overstijgende
(metacognitieve) vaardigheden, zoals combineren, analyseren, problemen oplossen.
Kunst en cultuur; sport en beweging
Door verschillende activiteiten aan te bieden op het gebied van kunst, cultuur en
sport kunnen wij enerzijds leerlingen in staat stellen te ontdekken op welke gebieden
ze eventueel specifieke talenten hebben en anderzijds leerlingen faciliteren die een
specifiek talent willen uitbouwen.
Sociaal domein
Het sociale domein is als leergebied binnen het onderwijs nog weinig gestructureerd
en nog maar zelden expliciet vormgegeven. Om in dit domein gericht te kunnen
werken aan talentontwikkeling, is het belangrijk te bezien om wat voor talenten
het eigenlijk gaat, bijvoorbeeld: voor je mening opkomen, invoelingsvermogen,
positieve houding tegenover verschillen, begrip tonen voor een ander en
nadenken over het ontstaan en oplossen van conflicten.14

12

De Laat 2012.
Leraar 24 2013.
14 Ledoux & Volman 2011, p. 11-13.
13
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Eén persoon kan het zijn, die een kind zijn talent laat ontdekken en zijn leven kan
veranderen. Voor onze school betekent dit dat wij ruimte maken om ons onderwijsaanbod
uit te breiden met creatieve vakken, kunst en cultuur, wetenschap & techniek,
onderzoekend leren, schoolkrant, leerlingenraad en muziek.
Wij bieden onze leerlingen de ruimte om creatief te denken en stimuleren kinderen om
vanuit hun interesses en nieuwsgierigheid te leren van elkaars talenten: in de klas, op het
leerplein, rondom school, tijdens excursies en in de natuur.
Kinderen die hun gedrag leren reguleren, zichzelf en anderen meer vragen stellen en leren
dat er vaak er meer dan één ‘goed’ antwoord is, worden meer eigenaar over hun eigen
leren. Een belangrijk gegeven, aangezien er een positieve relatie bestaat tussen zelfregulatie
en schoolsucces.15 Een nieuwsgierig kind is geïnteresseerd in de wereld, in dingen en
objecten, in gebeurtenissen en in hun relaties. De wetenschappelijke attitude ontwikkelt zich
door het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden.16
De leerkrachten worden gestimuleerd om hun talenten in te zetten in hun dagelijkse
lespraktijk en binnen hun team. Binnen het professionaliseringsbeleid wordt rekening
gehouden met en ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van talenten van leerkrachten.
Binnen het team worden commissies gevormd waarin leerkrachten samenwerken om, op
basis van hun eigen kracht en interesse, talentontwikkeling voor onze leerlingen te
concretiseren.
Door samen te werken met scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio kunnen wij
diverse projecten gericht op 10-14 onderwijs aanbieden. Naast de extra uitdaging die deze
projecten kunnen bieden, wordt de overstap van basisschool naar middelbare school dankzij
deze 10-14 projecten voor veel van onze leerlingen makkelijker. Leerlingen leren het
middelbaar onderwijs al kennen en docenten PO en VO kunnen door overleg beter
aansluiten op elkaars curricula.
Middels bovenstaande visie wil Basisschool De Koningsspil invulling geven aan de vier
elementen die de basis vormen voor het pedagogisch didactisch handelen in de school,
vanuit het perspectief van de collectieve ambities van de Stichting Wijzers in Onderwijs.
Hiermee pogen wij te voldoen aan de opdracht om bij te dragen aan een brede ontwikkeling
van kinderen. Een ontwikkeling die gericht is op het verwerven van kennis en inzicht en de
creatieve, sociale en emotionele competenties. Dit alles om hen in staat te stellen als
volwassene te functioneren in een wereld waarvan we nog geen goed beeld hebben, met
technologie die we nog niet kennen en beroepen die nu wellicht nog niet bestaan.17
‘Verwondering is het begin van alle wijsheid’ (Aristoteles, 384-322 v.Chr.)
Verwondering, ruimte voor talentontwikkeling en het leren kennen van elkaars kracht zal
daarom in de komende jaren op basisschool De Koningsspil een voorname rol innemen,
waarbij de leerlingen en leerkrachten in een veilig klimaat kunnen werken aan hun
ontwikkeling.

15

Dekker et al. 2015, p. 16.
Jolles & Tetering 2015, p. 11.
17 Wijzers in Onderwijs 2019, p. 6.
16

Schoolplan 2019-2023: Basisschool De Koningsspil Thorn

11

4.

Wettelijke opdrachten

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen
kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school
hieraan voldoet.
Het onderwijs op onze school wordt aangeboden in leeftijdsspecifieke setting: zo is er in het
programma voor groep 1 meer ruimte voor spel en vrije exploratie dan bijvoorbeeld in het
programma van groep 5. In groep 1/2 wordt gewerkt in thema’s die dicht bij de kinderen
liggen. De leerkracht koppelt het aanbod aan het thema. Aan de basis van het aanbod ligt de
ontwikkelingsbehoefte van het kind. De bepaling van de ontwikkelingsbehoefte komt tot
stand via observatie en registratie. Bij de samenstelling van de thema’s wordt gebruik
gemaakt van bronnenboeken en van input van de leerlingen. Hiermee creëert De Koningsspil
een beredeneerd onderwijsaanbod.
Groep 3 t/m 8 hanteert kerndoel-dekkende methodes voor alle vak- en vormingsgebieden
en creëert daarmee een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waarmee aandacht wordt
besteed aan de cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, en motorische ontwikkeling.
De groepsleerkracht stemt zo veel mogelijk het onderwijs af op de verschillen in het
ontwikkelingsniveau tussen de kinderen. De school werkt overwegend volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat de leerlingen gegroepeerd zijn per leeftijd. Voor elke
groep is er een jaarprogramma met jaardoelen; daarin is ruimte voor actualiteit, voor kunsten natuurbeleving, wetenschap en techniek en voor het kennismaken met het cultureel
erfgoed.
Behalve het leren beheersen van de instrumentele vaardigheden en het opdoen van
voldoende basiskennis acht De Koningsspil het voor alle kinderen belangrijk, dat zij leren om
informatie te vergaren middels alle mogelijke media. Vanaf groep 5 worden rekenen, taal en
spelling digitaal verwerkt.
Op onze school werken we opbrengstgericht. Gegevens vanuit toetsen of observaties staan
aan de basis van een volgend aanbod. Hiervoor is het belangrijk dat de leerkracht de
leerlijnen/(sub-)doelen van het betreffende vakgebied helder voor ogen heeft, zodat hij kan
anticiperen; we moeten ervoor zorgen tijdig in te spelen op aankomende moeilijkheden en
regelmatige herhaling inbouwen.
Om tegemoet te komen aan verschillen in ondersteuningsbehoeften van leerlingen werken
we volgens de aanpak van HGW (Handelingsgericht Werken). Meer informatie hierover staat
in het Schoolondersteuningsplan (SOP).
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4.1

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

Standaard Beschrijving
inspectie
1. onderwijsresultaten
1.1
COGNITIEVE EINDRESULTATEN
De leerlingen behalen cognitieve eindresultaten die
gezien kenmerken en beginniveau van de leerlingen
ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde
norm.

1.2
1.3.

2.
2.1

De leerlingen behalen eindresultaten die ten minste
in overeenstemming zijn met de gestelde
(minimum)norm. De doelen voor cognitieve
leerresultaten die de school stelt, passen bij de
kenmerken van haar leerlingen en de
maatschappelijke verwachtingen. De school laat zien
dat de doelen gerealiseerd worden. Daarbij beperkt
de school zich niet tot Nederlandse taal en rekenen.
SOCIALE LEERRESULTATEN
Leerkrachten monitoren de sociale resultaten door
observaties en registraties.
VERVOLGSUCCES
De school volgt de resultaten van verwezen
leerlingen. Na 3 jaar wordt het verwijzingspercentage
berekend.
onderwijs aanbod
AANBOD
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op
vervolgonderwijs en samenleving.
De leerkrachten bieden een breed, eigentijds en op
de kerndoelen gebaseerd aanbod. Binnen de kaders
van de wet maken zij keuzes in het aanbod, waardoor
zij deze afstemmen op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie. De
school heeft bovendien een aanbod voor de
referentieniveaus taal en rekenen dat past bij het
niveau van alle leerlingen. De leraren hanteren
leermiddelen die afgestemd zijn op de
ontwikkelingsfase van de leerlingen. Het aanbod sluit
aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst
van de school en bereidt hen voor op het aanbod bij
de start van het vervolgonderwijs. Daar tussenin
verdelen de leerkrachten de leerinhouden
evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen.
Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat.
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Onderliggend document of
borgingsinstrument op
bovenschools of
schoolniveau
Eindtoets Basisonderwijs
CITO Leerlingvolgsysteem
groep 2-8
Trendanalyses door
leerkracht en Interne
Begeleider
MARAP Wijzers in Onderwijs

Kijk (groep 1/2)
Scol (groep 3-8)
Doorstroom VO, na drie jaar
van de betreffende school.

Methodes voor vakvormingsgebieden: overzicht
zie 4.3
Digitaal werken m.b.v.
Chromebooks groep 5-8
Evaluatie methodegebonden
toetsen
Groepsoverzicht
Groepsplannen
Vreedzame school
Aanbod burgerschap
Anti-pestprotocol
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2.2

ZICHT OP ONTWIKKELING
De leerkrachten volgen en analyseren de ontwikkeling
van alle leerlingen met als doel het onderwijs voor
hen vorm te geven.
De leerkrachten verzamelen voortdurend informatie
over de ontwikkeling van hun leerlingen. Zij gaan
regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren
van het geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling
van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en
van leeftijdgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg
lijken te profiteren gaat de school na waar de
ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen
hiervoor zijn. De leerkrachten gebruiken al deze
informatie vervolgens om het onderwijs af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel
groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze
gebruiken daarbij een cyclische aanpak.

Toetsing en observaties
Warme overdracht van groep
naar groep, vanuit
voorschool en naar VO.
Protocollen HGW / HGPD
Trendanalyses en evaluatie
toetsen
Directe instructiemodel
Leerlingbespreking
Consultatie
Ondersteuning vanuit SWV
Audit/visitatie
bestuursniveau
SOP

2.3

DIDACTISCH HANDELEN
Het didactisch handelen van de leerkrachten stelt de
leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling.
De leerkrachten plannen en structureren hun
handelen met behulp van de informatie die zij over
de leerlingen hebben en stimuleren een brede
ontwikkeling. Het team handelt op basis van een
samenhangend en consistent pedagogisch-didactisch
concept. De leerkracht gebruikt hierbij ook de
informatie die verkregen wordt uit gesprekken met
leerling en ouders.
De leraren zorgen voor effectieve instructies:
aansprekend, doelmatig en interactief. Ze geven blijk
van hoge verwachtingen en reageren positief op de
inbreng van leerlingen waardoor deze zich
ondersteund en uitgedaagd voelen. Bij de instructies
en opdrachten gebruiken de leraren passende
vakdidactische principes en werkvormen. Ook zorgen
zij ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het
beoogde eindniveau. Zij stemmen de instructies en
opdrachten af op de behoeften van groepen en
individuele leerlingen, zodat alle leerlingen actief,
gemotiveerd en betrokken zijn en de voor hen
beschikbare tijd effectief besteden. Tijdens de
(leer)activiteiten gaan de leerkrachten na of de
leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen.
Daarbij geven de leerkrachten de leerlingen directe
en individuele feedback op hun werken en leren.
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Directe instructiemodel
Werken in basis / + en extra
instructiegroep (hgw)
Analyse n.a.v.
methodegebonden toetsen
Observatieformulier bij
klassenbezoek en
nabespreking
 IB
 Directie
Oudergesprekken:
 Startgesprekken
 10-minuten gesprek
 Facultatieve
gesprekken
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2.4

3.
3.1

ONDERSTEUNING
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra
aanbod, en ondersteuning.
De school heeft voor leerlingen met bijzondere
ondersteuningsbehoeften interventies gepland. Deze
interventies zijn gericht op het
(ontwikkelings)perspectief van de leerling. Voor de
leerlingen die structureel een onderwijsaanbod
krijgen op een ander niveau dan de leeftijdsgroep of
extra bekostigd worden vanuit het
samenwerkingsverband, stelt de school een
(ontwikkelings)perspectief op. De school evalueert
regelmatig of de extra ondersteuning het gewenste
effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij.
Schoolklimaat en veiligheid
SCHOOLKLIMAAT
De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat.
De schoolleiding en de leerkrachten creëren een
stimulerend en ambitieus pedagogisch klimaat. Er zijn
duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar
positief klimaat waarin afspraken nagekomen
worden. Schoolleiding en leerkrachten kennen een
focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin
alle leerlingen gezien worden en zich betrokken
voelen bij de schoolgemeenschap. Het schoolklimaat
is ondersteunend voor de cognitieve en sociale
ontwikkeling.

3.2

VEILIGHEID
Schoolleiding en leerkrachten waarborgen een veilige,
respectvolle en betrokken omgeving voor leerlingen
en leerkrachten.
Schoolleiding en leerkrachten waarborgen de
veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle
leerlingen en het personeel. Leerlingen, leerkrachten,
schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en
betrokken met elkaar om. De leerkrachten leren
leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen
voorbeeldgedrag. Schoolleiding en leerkrachten
voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm
en treden zo nodig snel en adequaat op. De school
heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het
voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van
incidenten. Het beleid voorziet ook in een
regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de
leerlingen, en het personeel. De school heeft een
vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen kennen dit
beleid.
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SOP
HGPD
OPP
Arrangementen

Professionaliseringsbeleid
leerkrachten
Gesprekkencyclus
Leerkrachten
Werkgroepen/ jaarplan
school
Werkgroepen
Talentontwikkeling
Bovenschools veiligheidsplan
zie website Wijzers in
Onderwijs
Vreedzame school
Weerbaarheid en SOEM
Anti-pestprotocol
Schoolgids/ website
Arbo (RIE, ontruimingsplan)
Veiligheidsvragenlijsten
leerkrachten, leerlingen en
ouders
Vertrouwenspersoon
Veiligheidsplan
Verzuimbeleid
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4.
4.1

4.2

Kwaliteitszorg en ambities
EVALUATIE EN VERBETERING
De school heeft vanuit haar maatschappelijke
opdracht ambities en doelen geformuleerd, evalueert
regelmatig de realisatie en verbetert op basis daarvan
systematisch haar onderwijs.
De school weet, rekening houdend met haar
maatschappelijke opdracht en kenmerken van de
leerlingenpopulatie, waarin zij zich wil onderscheiden,
c.q. profileren, en heeft daaruit toetsbare doelen
afgeleid voor de korte en middellange termijn. De
kwaliteitszorg heeft in elk geval betrekking op de
resultaten, het onderwijsproces waaronder het
aanbod, het schoolklimaat en de veiligheid. De
schoolleiding en de leerkrachten beoordelen
systematisch maatregelen en instrumenten om te
waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid
heeft en onderhoudt. De school betrekt
onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden bij
deze beoordeling en analyseert de relatie van de
resultaten met de financiële voorzieningen en
wettelijke vereisten. De evaluaties leiden tot
toegankelijke managementinformatie. Waar nodig
voert de school planmatig verbeteringen door die
voldoende ambitieus zijn en aansluiten bij de
evaluaties.
KWALITEITSCULTUUR
De school kent een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert transparant en integer.
Het beleid van de school om haar visie op de
onderwijskwaliteit en ambities te realiseren is breed
gedragen. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk
het onderwijs te verbeteren. Het bestuur en de
schoolleiding vertonen onderwijskundig leiderschap
en kwaliteitsbewustzijn. Er wordt gehandeld vanuit
een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.
De schoolleiding en de leerkrachten werken
gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van
hun professionaliteit. Leerkrachten en andere
betrokkenen bij de school werken resultaatgericht,
zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn
zich bewust van de effecten van hun handelen op de
onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de
leerlingen. De school werkt vanuit een transparante
en integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar
zorgvuldig handelen.

Strategisch beleidsplan
Schoolplan
Jaarplan
Bekijken/ aanpassen
lesrooster
Notuleren
MARAP, schoolzelfevaluatie
Doelengesprekken
Opbrengstgesprekken
SOP
Observaties
schoolbegeleider, IB, Directie

Strategisch kader Wijzers in
Onderwijs
Visietraject school
Jaarplan
Doelengesprek
Opbrengstgesprek
MARAP
Schoolzelfevaluatie
Gesprekkencyclus
Jaarverslag
Samenwerking en
communicatie met MR
Communicatie naar ouders
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4.3

VERANTWOORDING EN DIALOOG
De school legt toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over ambities, doelen en
resultaten en voert daarover actief een dialoog met
haar omgeving.
De school betrekt interne en externe
belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar
beleid, bespreekt regelmatig haar ambities en welke
resultaten ze behaalt. Ze vraagt van deze
belanghebbenden een actieve bijdrage in het
realiseren van haar ambities en doelen en spreekt
hen daarop aan. Daarnaast staat de school open voor
wensen en voorstellen van interne en externe
belanghebbenden en verwerkt deze. De school
verantwoordt zich over de resultaten op een voor de
belanghebbenden toegankelijke en heldere wijze.

4.2

Communicatie naar ouders
via website, flyer en
ouderportaal
Jaarverslag
Schoolgids
MARAP
Samenwerking en
communicatie met MR

Schooltijden

maandag

8.30-12.05u

13.15-15.15u

dinsdag

8.30-12.05u

13.15-15.15u

woensdag

8.30-12.30u

donderdag

8.30-12.05u

13.15-15.15u

vrijdag

8.30-12.05u

13.15-15.15u

Elke ochtend hebben de kinderen 15 minuten pauze:
- maandag en vrijdag van 10:30-10:45u
- dinsdag, woensdag en donderdag van 10.15-10.30u
De kinderen van groep 1 en 2 hebben op vrijdag vrij.
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4.3

De inhoud van ons onderwijs

Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling

Leermiddelen/ methodes
Lessen LO

Bijzondere afspraken
Vakleerkrachten LO: Claar
Janssen-Peters (gr. 3-8) en
Rachel Vogels (gr. 1-2)

Nederlandse taal

Taal actief

Rekenen en wiskunde

Wereld in Getallen 4

Overgang naar Wereld in
Getallen 5

Engelse taal

Hello World

Nieuwe methode (n.t.b.)

Aardrijkskunde,

Meander

Geschiedenis

Brandaan

De natuur. waaronder biologie

Naut en Techniektorens

Maatschappelijke verhoudingen,
waaronder staatsinrichting
Geestelijke stromingen

Via projecten, o.a. Prinsjesdag

Expressie-activiteiten

Diverse projecten

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

Wijzer door het verkeer

Schoolveiligheid/ welbevinden
van de leerlingen

Vreedzame school

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

Beleidskader actief burgerschap
van Vreedzame School

Methodes voorbereiding
H. Communie en H. Vormsel

Uitgevoerd door kapelaan

Nieuwe methode n.t.b.

De gezonde school

Projecten binnen visietraject,
onderdelen talentontwikkeling
en verbinding.

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze
inhouden voldoet basisschool De Koningsspil aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals
verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.
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4.4

Wat hebben onze leerlingen nodig?

Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet:
Groep
Taal

1
KIJK

2
KIJK/TVK

3

4
MGT

5
MGT

6
MGT

7
MGT

Lezen

VLL
AVI/DMT

MGT
AVI/DMT

MGT
AVI/DMT

MGT
AVI/DMT

MGT
AVI/DMT

Spelling

SP

MGT
SP

MGT
SP

MGT
SP

MGT
SP /WWS

Woordenschat

MGT
WS

MGT
WS

MGT
WS

MGT
WS

MGT
WS

Rekenen

KIJK

KIJK/RVK

MGT
RW

MGT
RW

MGT
RW

MGT
RW

MGT
RW

SEO
WO

KIJK

KIJK

SCOL

SCOL

SCOL
MGT

SCOL
MGT

SCOL
MGT

8
MGT
ET
MGT
AVI/DMT
ET
MGT
SP /WWS
ET
MGT
WS
ET
MGT
RW
ET
SCOL
MGT
ET

Verklaring van de afkortingen:
TVK: taal voor kleuters, RVK: rekenen voor kleuters, VLL: Veilig leren lezen, MGT: methodegebonden toets, AVI: analyse van
individualiseringsvormen, DMT: drieminutentoets, SP: spelling, WWS: werkwoordspelling, WS: woordenschat, RW: rekenen / wiskunde,
SEO - sociaal emotionele ontwikkeling, SCOL: sociale competentie observatielijst, WO - wereldoriëntatie, ET: eindtoets basisonderwijs.

Kerndoelen en referentieniveaus
De leerkrachten bieden een breed, eigentijds en op de kerndoelen gebaseerd aanbod aan.
In de groepen 1 en 2 wordt dit vormgegeven door te werken met thema’s waarbij de
verschillende leerlijnen aan bod komen. De aanwezige methode wordt hierbij gebruikt als
bronnenboek. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met geregistreerde methodes die de
stof aanbieden op verschillende niveaus. Alle methodes die we gebruiken voldoen aan de
kerndoelen, tussendoelen en de referentieniveaus. We streven ernaar om zoveel mogelijk
kinderen het streefniveau te laten behalen, maar tenminste het fundamenteel niveau.
Binnen de kaders van de wet maken de leerkrachten keuzes in het aanbod, waardoor zij dit
afstemmen op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie.
Sociaal- emotionele ontwikkeling:
Naast de ontwikkeling op leergebied vinden wij het even belangrijk om de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen te volgen. Om de sociale ontwikkeling van de kinderen goed te
kunnen volgen gebruiken we de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL), een digitaal
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. Dit instrument meet de sociale vaardigheid van
de kinderen aan de hand van vragen over hun gedrag.
Het instrument wordt twee keer per jaar afgenomen. De leerkracht(en) van groep 3 t/m 8
vullen de vragenlijsten voor ieder kind in. De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen ook zelf een
vragenlijst in. Zo wordt in kaart gebracht wat de sterke en welke minder sterke kanten van
een leerling zijn. Voor de kleuters maken we gebruik van het KIJK! observatiesysteem. Bij KIJK!
wordt gewerkt met ontwikkelingslijnen. Aan de verschillende ontwikkelingslijnen zien we de
voortgang van de leerlingen en hoe de leerlingen het per ontwikkelingslijn doen ten opzichte
van hun leeftijd.
Schoolplan 2019-2023: Basisschool De Koningsspil Thorn
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4.5 Onze leerlingenzorg
Op Basisschool De Koningsspil werken we volgens de uitgangspunten van Handelingsgericht
Werken (HGW). Dit staat ook beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
We proberen bij HGW te kijken naar de mogelijkheden van leerlingen en naar hun
onderwijsbehoeften. Deze brengen we in kaart in het groepsoverzicht dat we midden
schooljaar en aan het eind van het schooljaar opstellen. Tussentijds kan het groepsoverzicht,
wanneer nodig, worden bijgesteld. Vanuit het overzicht worden de leerlingen geclusterd in
het groepsplan. In dit plan wordt het beredeneerd aanbod beschreven op zorgniveau 1 en 2
(algemene zorg en extra zorg in de groep). In een groepsplan worden de leerlingen zoveel
mogelijk naar onderwijsbehoeften ingedeeld in kleinere groepen binnen een klas.
Daar waar sprake is van extra ondersteuning op school (zorgniveaus 3 en 4) vindt dit plaats
in afstemming en samenwerking met ouders. Samenwerking in de driehoek ouder-kindschool staat aan de basis van goed onderwijs en verdere ontwikkeling. Wanneer de
onderwijsbehoeften van een leerling niet meer bediend kunnen worden binnen het
groepsplan wordt er een HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek) opgesteld samen
met ouders. In dit plan worden de doelen op korte en lange termijn opgesteld, geëvalueerd
en wanneer nodig nieuwe doelen gesteld. In deze zorgniveaus wordt ook externe hulp
ingeschakeld via het samenwerkingsverband. Vanuit het samenwerkingsverband
Leudal/Thornerkwartier hebben we een ondersteuningsteamlid. Dit lid kijkt mee vanaf
zorgniveau 3 om de afstemming zo passend mogelijk te maken. Er kan dan gekozen worden
voor een arrangement. Dit betekent dat een leerling in school voor een bepaalde periode
extra ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld d.m.v. 1 op 1 begeleiding.
Wanneer na dit alles blijkt dat de school niet kan voldoen aan de specifieke
onderwijsbehoeften zal er moeten worden overgegaan naar een verwijzing. Dit gebeurt
altijd in samenspraak en samenwerking met ouders, school en het ondersteuningsteamlid
van het samenwerkingsverband.
De niveaus van zorg, zoals hierboven benoemd, uitgewerkt:
● Niveau 1: Algemene preven eve zorg in de groep. Het dagelijks handelen van de
leerkracht
● Niveau 2: Extra zorg in de groep, speciﬁeke aanpassingen binnen het eigen
klassenverband.
● Niveau 3: Speciale zorg in overleg met de intern begeleider.
Specifieke aanpassingen binnen het eigen klassenverband, overleg met interne deskundigen.
Start met maken van een HGPD.
● Niveau 4: Wanneer een leerling niet meer binnen het groepsplan kan worden bediend, zal
er externe hulp ingeschakeld worden. Dit is vaak in de vorm van een consultatie met de
schoolbegeleider. Vanuit de consultatie kan er bijvoorbeeld een arrangement voor speciale
zorg van een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband aangevraagd worden of
andere zorg door externe partners. HGPD of OPP is in deze fase aanwezig.
● Niveau 5: Verwijzing (Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs)
Basisschool De Koningsspil heeft deze 5 niveaus vertaald in het Schoolondersteuningsprofiel
(SOP). In ons Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg onze school kan
bieden en waar onze school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Het Schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.
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Indien op bestuursniveau niet tegemoet gekomen kan worden aan de
ondersteuningsbehoeften van een leerling, hebben we samen de opdracht om te zoeken
naar een passende plek voor de betreffende leerling. Meer informatie hierover kunt u lezen
in het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Midden-Limburg
(www.swvpo3102ml.nl).

4.6 Past het onderwijs?
Wanneer ouders hun kind op basisschool De Koningsspil aanmelden, zullen we een
intakegesprek voeren. Naar aanleiding van dat gesprek bekijken we of we als school
tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Kunnen we dat, dan
wordt de leerling aangenomen. De procedure van aanmelden, toelatingsprocedure en
schorsing en verwijdering staat beschreven op de website van ons bestuur.
Vanaf het begin dat een leerling op onze school start, wordt deze goed gevolgd. We
observeren, toetsen en voeren gesprekken. Wanneer we merken dat een leerling meer
specifieke onderwijsbehoeften heeft en we niet goed weten hoe we daaraan tegemoet
kunnen komen, schakelen we hulp in. Na intern, samen met de intern begeleider, te hebben
gekeken naar een passend aanbod, kan daarna de hulp van het samenwerkingsverband
ingeschakeld worden. Vanuit het samenwerkingsverband is er aan iedere school een
schoolbegeleider gekoppeld. Deze schoolbegeleider kan, samen met school en ouders,
kijken naar een zoveel mogelijk passend aanbod voor de leerling in een zogenaamde
consultatie. Het passende aanbod kan variëren van aanpassingen binnen de klas naar extra
ondersteuning van een ambulant begeleider vanuit het samenwerkingsverband tot het
starten van een procedure voor een verwijzing naar een andere vorm van onderwijs.
Meer informatie over de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en de
verwijzingsprocedure vindt u op de website van het samenwerkingsverband:
www.swvpo3102ml.nl.
Soms zijn er kinderen op onze school die de Nederlandse taal niet of minimaal beheersen.
Op onze school proberen we de leerlingen met extra begeleiding door leerkracht,
onderwijsassistente en vrijwilligers extra oefening te geven voor de Nederlandse taal.
Wanneer het niveau onvoldoende is voor alleen de extra ondersteuning binnen onze school
wordt op dit moment contact gezocht met de taalklas in de regio. Dit kan zijn voor
ondersteuning op onze eigen school, maar ook voor tijdelijke plaatsing van de leerling in de
taalklas. Ons doel is om op onze eigen school (in onze eigen stichting) de expertise en
materialen in huis te hebben om deze leerlingen zelf te begeleiden.
Kinderen die van onderuit instromen en een taalachterstand hebben worden vaak al met
een VVE indicatie naar onze school verwezen. Deze leerlingen worden overgedragen naar de
basisschool door een warme overdracht. Dit wil zeggen dat deze leerlingen al met 3,5 jaar
besproken worden met de voorschoolse instelling, de leerkracht en de intern begeleider.
Rond het vierde jaar volgt nogmaals een gesprek en de leerling zal besproken worden met
de ouder via het reguliere intakegesprek waar, wanneer nodig, de intern begeleider bij
aansluit.
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Er wordt gewerkt aan een beleidsplan NT2 voor de gemeente Maasgouw. Dit zal ook in
schooljaar 2019-2020 verder worden ontwikkeld en mogelijk gestart worden vanaf augustus
2020. Hierin wordt vooral gezocht naar financiële ondersteuning en kennis/expertise die we
in onze eigen stichting in kunnen zetten, waardoor we zelf de expertise in huis krijgen.
Binnen ons onderwijs zijn er ook leerlingen die aan de bovenkant functioneren en dus
regelmatig meer uitdaging nodig hebben.
De leerkracht signaleert deze leerlingen, bespreekt deze met de Intern begeleider en vaak
gaan we dan voor deze leerlingen het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid)
invullen.
Wordt een leerling gesignaleerd, starten we de signaleringsfase of diagnostische fase,
afhankelijk van wat het DHH aangeeft en adviseert, om duidelijk in beeld te krijgen wat de
behoefte van de leerling is. Hierbij worden ouders betrokken. Als school zijn we nog volop in
ontwikkeling om steeds beter te kunnen afstemmen op deze doelgroep.
Er is een specialist meer- en hoogbegaafdheid aanwezig binnen onze stichting die wordt
ingeschakeld als er signalering plaatsvindt, zowel door leerkracht als door intern begeleider.
Deze is er om de leerkrachten waar nodig te ondersteunen.
Ook is er in onze stichting een Kangoeroeklas, waarin kinderen vanaf groep 5 kunnen
deelnemen, een dagdeel per week, om hier met gelijkgestemde leerlingen te kunnen werken
aan hun ontwikkeling. De leerkracht zet onder meer in op hogere denkvaardigheden en
executieve vaardigheden.

4.7 Competenties van de leerkrachten
In de nieuw opgestelde gesprekkencyclus wordt met de leerkrachten gesproken over de
competenties die we van hen verwachten. Het gaat hierbij om de volgende competenties:
 Interpersoonlijk competent
 Pedagogisch competent
 Vakinhoudelijk en didactisch competent
 Organisatorisch competent
 Samenwerking met collega’s
 Samenwerking met de omgeving
 Reflectie en ontwikkeling
 Moderne media
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5. Analyse van het functioneren van de school
Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 2 streeft Wijzers in Onderwijs er naar om de eigen
kwaliteit voortdurend te meten, te verbeteren en te verantwoorden en ziet daarbij
kwaliteitszorg als een totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn
om op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te
bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren.
Om het kwaliteitsniveau te behouden en te verbeteren maken de scholen van de stichting
gebruik van een in samenspraak met de leidinggevenden ontworpen webbased instrument
getiteld: “Analyse en Verbeteren” dat gericht is op:


Opbrengsten:

- 1 oktobertelling
- tussentijdse opbrengsten
- eindopbrengsten



De domeinen:

- onderwijsleerproces
- schoolklimaat
- onderwijsresultaten
- kwaliteitszorg en ambitie

Middels voornoemd instrument wordt jaarlijks planmatig gewerkt volgens een
kwaliteitsagenda. Daarbij is er sprake van intern toezicht gericht op aansturing, monitoring
en borging én het afleggen van verantwoording over de gerealiseerde kwaliteit aan
belanghebbenden. Belangrijke bijdrages levert daarbij eenieder die in meer of mindere mate
bij de school/scholen betrokken is. Hoewel kwaliteit in eerste instantie ten goede moet
komen aan de leerlingen en zij dus een belangrijke informatiebron vormen, nemen alle bij de
school/scholen betrokken partijen deel aan de dialoog over kwaliteit. Daarom zoomen we
op de belangrijkste betrokkenen en hun rol verder in. Vanuit de door de Raad van Toezicht
vastgestelde missie en visie is in samenspraak met de scholen vorm en inhoud gegeven aan
een kernopdracht. Deze kernopdracht weet zich doorvertaald in centrale strategische
doelen. De invulling van deze strategische doelen bepaalt de koers voor de komende jaren
van de scholen.
Voor een uitgebreide beschrijving van het kwaliteitsbeleid: zie bijlage 1.
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5.1 Domein Onderwijsleerproces
5.1.1 Aanbod
Het onderwijs wordt aangeboden in leeftijdsspecifieke, overwegend klassikale, setting.
De groepen 1 en 2 wordt gewerkt met thema-plannen. Aan de basis van het aanbod ligt de
ontwikkelingsbehoefte van het kind. De bepaling van de ontwikkelingsbehoefte komt tot
stand via observatie en registratie.
De groepen 3 t/m 8 hanteren kerndoelen-dekkende methodieken voor alle vak- en
vormingsgebieden en creëren daarmee een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.
De groepsleerkracht stemt zo veel als mogelijk het onderwijs af op de verschillen in het
ontwikkelingsniveau tussen de leerlingen. Het hebben van zicht op inhoud van
referentieniveau’s is opgenomen in de planning voor het komend schooljaar.
In het verlengde van het strategisch kader Wijzers in onderwijs wordt het onderwijsaanbod
stap voor stap uitgebreid met vakken / activiteiten waarbij onze leerlingen hun talenten
kunnen ontdekken en ontwikkelen.
5.1.2 Zicht op ontwikkeling
De onderwijsbehoeften worden in een groepsoverzicht twee keer per jaar in beeld gebracht.
De preventieve en curatieve zorg is beschreven in groepsplannen volgens de systematiek
van HGW.
De schoolleiding bezoekt groepen in relatie tot o.a. functioneringsgesprekken. Deze
gesprekken worden m.i.v. komend schooljaar planmatig ingericht. Intern begeleider brengt
groepsbezoeken en houdt groepsbesprekingen binnen de HGW-cyclus. Men ervaart het
percentage doublures als hoog. Er wordt beleid geformuleerd m.b.t. doublures.
5.1.3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen wordt meer en meer afgezet tegen het einddoel dat men voor ogen
heeft. Er wordt m.b.t. rekenen en taal gebruik gemaakt van een doelenmuur. Het didactisch
handelen wordt onderling afgestemd door centrale afspraken die binnen de school gelden.
Deze doorgaande lijn wordt jaarlijks gecontroleerd en waar nodig bijgesteld a.d.h.v.
groepsbezoeken.
5.1.4 Extra ondersteuning
De school heeft zicht op actuele ontwikkeling binnen SWV. Er wordt gebruik gemaakt van de
begeleiding en expertise van het ondersteuningsteam. In april 2019 heeft de Inspectie een
themaonderzoek uitgevoerd op het gebied van extra ondersteuning. Hoewel er geen
beoordeling aan een themaonderzoek vastzitten, werd duidelijk dat de ondersteuning in
hoofdlijnen op orde is. De Koningsspil heeft het afgelopen schooljaar extra aandacht gehad
voor de ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Het komend schooljaar zal dit traject
geborgd worden middels groepsbezoeken IB.
5.1.5 Samenwerking
Er wordt twee maal per jaar met ouders gesproken. De eerste keer vooral gericht op
welbevinden voor de leerlingen. De tweede keer wordt het gesprek gevoerd over resultaten.
Op einde schooljaar gericht op verzoek van ouders. Daarnaast kunnen tussentijdse
gesprekken plaatsvinden op initiatief van zowel ouder als leerkracht. In de groepen 1 en 2
wordt uitgegaan van KIJK. Bij mogelijke handelingsverlegenheid koerst de intern begeleider
koerst op de ondersteuner van het ondersteuningsteam) of beroept zich op een van haar
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collega’s intern begeleiders. Er is overleg tussen gemeente , het samenwerkingsverband en
bestuur WIO m.b.t. voorschoolse voorziening.
5.1.6. Toetsing en afsluiting
Elke leerkracht maakt een eigen analyse op groepsniveau. Deze wordt besproken met de
intern begeleider. In de groepsbespreking worden de leerresultaten en de sociaalemotionele ontwikkelingen doorgesproken. Tijdens deze bespreking maken we o.a. gebruik
van de groepsoverzichten en de toetsresultaten. Vanuit deze besprekingen en het
beschrijven van de onderwijsbehoeften komen leerlingen naar voren die extra/specifieke
ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen worden apart in een leerlingbespreking
besproken. Daarbij kunnen dan specifieke plannen worden opgesteld. Er is nog geen
uitstroomperspectief vanaf eind groep 6 voor handen.
5.2 Domein Schoolklimaat
5.2.1 Veiligheid
Kijk vragenlijsten, SCOL en de Marap worden ingezet op veiligheidsaspecten in beeld te
brengen. Daarnaast is een werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling actief. Ook wordt een
weerbaarheidstraining voor de bovenbouw gegeven.
Met betrekking tot tussen- en buitenschoolse opvang is een convenant gesloten met een
professionele organisatie Thornerkwartierook.
In het afgelopen jaar zijn langlopende problemen met de akoestiek van het gebouw
opgelost.
5.2.2 Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat wordt gemeten middels de SCOL, deels de vragenlijsten en de RIE.
Daarnaast hanteert de school een pestprotocol. Er is sprake van een doorgaande lijn waarbij
gebruikt gemaakt wordt van de methode Vreedzame School.
5.3 Domein Onderwijsresultaten
5.3.1 Resultaten
Er wordt een diepteanalyse gemaakt op basis van de resultaten in Esis. Deze worden
besproken binnen het team. De school maakt hierin gebruik van trendanalyses
De Eindtoets laat een terugkerend positief beeld zien.
5.3.2 Sociale en maatschappelijke competenties
SCOL wordt afgenomen en ingeleverd bij inspectie. De school beschikt over een aanbod
sociale vaardigheden.
5.3.3. Vervolgsucces
De school ontvangt van het VO resultaten na drie onderwijs. Het beeld dat daardoor
verkregen wordt loopt in grote lijnen gelijk met het advies dat de school richting VO heeft
gegeven. Wij zijn voornemens om eind groep 6 daar al met ouders over te communiceren.
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5.4 Domein Kwaliteitszorg en ambitie
5.4.1. Kwaliteitszorg
De school werkt volgens de cyclus van HGW. Klassenbezoeken worden door directie en IB
afgenomen om de praktijk te toetsen. Er is een document opgesteld door de intern
begeleiders m.b.t. de schoolnormen. Ze gelden voor de hele stichting, maar geeft voor de
school de mogelijkheid af te wijken op basis van beredenering.
5.4.2 Kwaliteitscultuur
Het aansturen van processen binnen het team verloopt wisselend.
Er wordt gewerkt aan het benoemen van doelen. De verwachtingen zijn in het algemeen
gekoppeld aan het leerstofjaarklassensysteem. Het inspelen op talenten van leerlingen en
medewerkers is speerpunt van de school. Er ligt een groot aanbod van activiteiten. Deze
geven de mogelijkheid tot het maken van keuzes, hetgeen ook bij talentenontwikkeling
hoort.
5.4.3 Verantwoording en dialoog
Er is een grote ouderraad. Deze werkt intensief als partner binnen de school, evenals de MR.
De school beschikt over een leerlingenraad. Deze komt regelmatig bij elkaar. Hierin worden
alle relevante zaken die kinderen bezighouden besproken en afspraken over gemaakt.
De MR is als volwaardig partner betrokken bij het verantwoorden van de vorderingen t.a.v.
schoolontwikkeling en resultaten.
Algemeen
De leerlingkenmerken zijn beschreven vanuit het administratiesysteem. Daarbij gaat het om
de reguliere zaken zoals opleidingsniveau ouders, aantal gescheiden ouders, gewichten etc.
Het betrekken van omgevingsfactoren is een ontwikkelpunt m.b.t. leerlingkenmerken.
De verzuimbegeleiding verloopt via casemanagement en bedrijfsarts..
Met betrekking tot persoonlijke professionalisering van de medewerkers is sprake van een
combinatie van oud beleid en overgang naar nieuw beleid. Via het programma SkillsTown
krijgen de medewerkers mogelijkheden om te werken aan zowel persoonlijke ontwikkeling
als schoolontwikkeling. Met betrek tot schoolontwikkeling wordt door de schoolleiding
gestuurd in relatie tot ontwikkelingen die in school zich moeten manifesteren in het kader
van de zorg. We zien hierin veel actiegerichtheid en inzet van de teamleden. In de komende
jaren zal dit uitgebreid worden in de richting van analysegericht werken.
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6. Langetermijnontwikkelingen
Meerjarenplan
 Zie bijlage: meerjarenplan 2019-2023, inclusief prioriteiten.
Gerelateerde documenten school: medezeggenschap MR
 Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.)
 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
 Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie
 Kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten (incl. nulmeting)
 RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim)
 Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg)
 Schoolondersteuningsprofiel
 Professionaliseringsplan
 Werkverdelingsplan (jaarlijks)
Gerelateerde documenten bestuur: medezeggenschap GMR













Strategische Onderwijskundige Koers
Kwaliteitsbeleid
Gesprekkencyclus
Scholingsplan (bestuur)
Veiligheidsplan
Procedure time out, schorsen en verwijderen
Functiebouwhuis
Ziekteverzuim
(Meerjaren) formatieplan
(Meerjaren) begroting
Beleidsplan (hoog)begaafdheid
Professioneel statuut
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