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VOORWOORD

Met trots presenteren wij hierbij ons schoolplan voor de komende schooljaren. Tijdens het
schooljaar 2015-2016 is gezamenlijk geconcludeerd dat wij ons toenmalige concept wilden
vernieuwen naar meer passend onderwijs, onderwijs waarbij ieder kind persoonlijk groeit. Wij
willen onze leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling naar de toekomst, aansluitend bij de
21ste -eeuwse vaardigheden.
Schooljaar 2019-2023 staat in het teken van concrete vervolgstappen van ons nieuwe concept
vertaald naar de praktijk. Een toekomst in de 21ste eeuw waarbij we ons steeds vaker de vraag
stellen: “Leiden wij onze leerlingen op naar de toekomst en wat wordt daarbij van ons als
basisschool én ouders gevraagd”?
Het afgelopen schooljaar hebben we in het ontwerpen van de nieuwe onderwijskoers een grote
stap gezet in onze dagelijkse praktijk. De praktijk van alledag, de nieuwe inzichten en de
deskundigheidsbevordering is hierin leidend geweest. Op PassePartout werken we in een rijke
en betekenisvolle leeromgeving, vanuit ontwerpend en onderzoekend leren, waarbij ieder kind
persoonlijk groeit.
Schooljaar 2019-2023 zullen de jaren van verder bouwen zijn, waarbij onze praktijk de kinderen
voorbereid op de toekomst van morgen.
Samen met het team is volop geïnvesteerd om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan
te krijgen. Dit vanuit de behoeften van onze leerlingen, gekoppeld aan doelen en ambities die
we nastreven en die de wet ons voorschrijft. We hebben nog vele uitdagingen en zijn trots op
de leeropbrengsten die we al geboekt hebben.
We nemen u als lezer graag mee in ons onderliggend schoolplan. U kunt in ons schoolplan zien
hoe ons nieuwe onderwijs er in de praktijk uitziet.

Team basisschool PassePartout
MR basisschool PassePartout
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ALGEMENE GEGEVENS PASSEPARTOUT

Instelling

Basisschool PassePartout

Adres

Van Wevelickhovenstraat 5

Postcode en Plaats

5931 KS Tegelen

Telefoon

077 - 3732768

Website

www.passepartout.kerobei.nl

E-mail

passepartout@passepartout.kerobei.nl

Directeur

Simone Moldenhauer

Teamleider Onderbouw

Julie van Roij

Teamleider Bovenbouw

Simone Schouwenberg

Brinnummer

15CS00
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TEAMSAMENSTELLING

De volgende functies zijn aanwezig:
● Directeur
● Teamleiders
● Groepsleerkrachten, leerkrachten met speciale taken
● Dyslexiedeskundigen
● Gedrag- en autismedeskundigen
● Leescoördinator
● Ambassadeurs ICT
● Bewegingsonderwijs-deskundigen
● Administratieve ondersteuning
● Conciërges
● Schoonmaakpersoneel
● Opleidingsschool voor SPW/onderwijsassistente
● Opleidingsschool voor Pabo- en Pedagogiekstudenten
● Opleidingsschool Calibris
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4

DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING

4.1 Wie zijn wij? Korte biografie
Basisschool PassePartout functioneert binnen het concept van een ‘Brede School’. Het
samenwerken met meerdere partners, die betrokken zijn bij de opvoeding en de ontwikkeling
van kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar, staat centraal. Er vindt regelmatig intensief overleg
plaats tussen de betrokken partijen met als doel de kansen voor het kind te optimaliseren. De
volgende organisaties/instellingen zijn gevestigd binnen ons gebouw PassePartout:
- De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0- tot 4-jarigen van GGD Limburg-Noord (het
consultatiebureau)
- Kindcentrum ‘Baloe’ met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang geregeld door
kinderopvang ‘Spring’
- Tussenschoolse opvang ‘Brood en Spelen’
- Peuteraanbod ‘Baloe’, ook onderdeel van Kindcentrum Spring
- Logopediepraktijk Yvonne van Dommelen
- Kinderfysiotherapie Van Cauteren / Van Schendel
- Kinderbibliotheek
Samen maken we ons sterk voor een plek waar álle ouders en álle kinderen zich thuis voelen!
4.2
Waar staat de school?
Onze school is gevestigd in de Sint Josephparochie. Dit is een wijk van Tegelen (stadsdeel van
de gemeente Venlo) in de Nederlandse provincie Limburg.
De Tegelse geschiedenis vindt zijn oorsprong in de keramische- en klei-industrie. Veel mensen
werkten destijds in deze industrie en vestigden zich in deze Tegelse van oorsprong
arbeiderswijk. Ondertussen heeft er in de werkgelegenheid een verschuiving plaatsgevonden.
We zien dat veel van de oorspronkelijke bewoners en hun kinderen zich in deze wijk definitief
gevestigd hebben. De afgelopen 20 jaar is er volop geïnvesteerd in de woningbouw, waardoor
zowel renovatie als nieuwbouw in diverse segmenten zichtbaar zijn.
Kenmerken op 1 oktober 2018, schoolpopulatie uitgaande van 307 kinderen.
De gewichten van de leerlingen per 01-10-2018 zijn:
Gewicht
Aantal
leerlingen Aantal leerlingen
ongewogen
gewogen
0
280
280
0.3
14
18
1.2
13
29
Alle leerlingen krijgen een ‘gewicht’ toebedeeld door DUO. Het gewicht wordt bepaald n.a.v.
de opleiding van de ouders. Bij een lagere opleiding van de ouders krijgt de leerling een hoger
‘gewicht’.
Populatie van onze school in Procentueel
kenmerken

Opmerking
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Nationaliteiten
Nederlandse nationaliteit

2.94% van onze leerlingen heeft een
dubbele nationaliteit
92.51 %

Poolse nationaliteit

3.26 %

Marokkaanse nationaliteit

1.96 %

Turkse nationaliteit

0.66 %

Montenegriaanse nat.

0.33 %

Duitse nationaliteit

0.66 %

Griekse nationaliteit

0.66 %

Populatie van onze school in kenmerken

Procentueel

Opleidingsniveau ouders
Ouders met een hoger opleidingsniveau (de 91.21 %
leerlingen zijn zonder extra gewicht)
Ouders met een opleiding van maximaal
lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basisof kaderberoepsgerichte leerweg (de
leerlingen krijgen een extra gewicht van
0,3)

4.56 %

Ouders met een opleiding van maximaal 4.24 %
basisonderwijs of (V)SO-zmlk (de leerlingen
krijgen een extra gewicht van 1,2)

Populatie van onze school in kenmerken
overige

Procentueel

Gescheiden ouders

28.02 %

Eenoudergezinnen

17.92 %
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Kinderen met VVE indicatie (Sociaal 45,6 %
Emotionele
Ontwikkeling
en/of
taalontwikkeling)
Zorgadvies team (ZAT) interventies

6%

Schuldhulpverlening

4.3 %

Kinderen met onder toezichtstelling (OTS)

1%

Voor onze school betekent dit, dat we een gemêleerde populatie hebben (zie schema). We
merken dat de ondersteuningsbehoeften in de opvoeding (vecht)scheidingen,
taalachterstanden, financiële problematiek, sociale media impact hebben) de laatste jaren
opvallend aan het veranderen zijn.
De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen staat meer onder druk. Op schoolniveau
concluderen wij dat de zorgzwaarte, in combinatie met de groepsgrootte, van invloed is op de
basisontwikkeling1 van kinderen. Dit vraagt andere keuzes en andere interventies
(differentiatie, zorg op maat) om de basis stevig neer te zetten, zodat de kinderen zich optimaal
mogelijk gaan ontwikkelen.
Daarnaast ervaren we dat onze leerlingen de groepsinstructie van de lesstof veel moeilijker
opnemen t.o.v. van 10 jaar geleden. Hierbij constateren we dat onze leerlingen problemen
ervaren in het emotioneel vrij kunnen zijn, de motivatie, concentratie, innerlijke zelfsturing,
afhankelijkheid, doorzettingsvermogen etc. Met betrekking tot de motoriek zien we ook dat
kinderen fijn motorisch zwakker presenteren bij de aanvang van de basisschoolcarrière. Aan de
andere kant zien we dat de ICT-vaardigheden (informatievaardigheden en mediawijsheid) en
interesses sterk zijn toegenomen.
Normen en waarden zijn vagere begrippen geworden. Het “samen verantwoordelijk voelen
voor” is minder sterk aanwezig, waardoor het individualistische element op de voorgrond
treedt. Meer wisselingen door verhuizingen (normen aangescherpt sociale huurbouw) zorgen
mede voor minder sociale cohesie in wijken.
We constateren ook dat onze school een behoorlijke aantrekkingskracht heeft (ook buiten ons
voedingsgebied). Een aantrekkingskracht juist voor kinderen met brede problematieken, met
als gevolg: toename van kinderen met specifieke zorgbehoeften. Dit heeft mede te maken met
onze brede school faciliteiten in samenwerking met diverse disciplines (kinderfysiotherapie,
logopedie, baby- en peuterzorg, etc.).
4.3
Waar komt de school vandaan?
Onze school heeft een rijke historie (gedurende ca. 80 jaar), waarbij vermeldenswaardig is, dat
PassePartout vanuit meerdere fusies ontstaan is.
1 Basisontwikkeling gaat uit van de eigen ontwikkeling van kinderen. Belangrijk is dat alle activiteiten betekenis hebben,

hoe speels ook.
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Op 21 maart 2011 heeft onze school de eerste stap naar buiten gezet met onze nieuwe
missie/visie onder de nieuwe naam ‘PassePartout’, de doorkijk naar het kind door kinderen,
ouders en teamleden. Samen met haar partners realiseren we binnen PassePartout het
uitdragen van en realiseren van onze visie.
4.4
Onze naam PassePartout
Onze visie heeft er in 2010-2011 toe geleid dat we samen met leerlingen, ouders en onze
partners gezocht hebben naar de verbindende factor die wij in het werken met het kind centraal
stellen. Hoe kunnen wij aan de buitenkant laten zien wat er binnen gebeurt? Dit resulteerde in
een weg naar buiten onder de nieuwe naam ‘PassePartout’, de doorkijk naar het kind. Vanuit
de doorkijk naar het kind ontstond het verhaal van de doorlopende voorstelling waarin het kind
die hoofdrol speelt: ‘PassePartout’.
De ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van het kind. Binnen
PassePartout speelt het kind de hoofdrol. Deze gedachten zien we terug in ons PassePartoutschoollied:
Refrein:

Couplet 1:

Ja onze school heet de “PassePartout”
Ik voel me thuis als ik mijn jas uitdoe
Iedereen ja is zoals ie is
En dat mag ook daarmee is niets mis
Groot of klein ja je hoort erbij
En dat is geen grootsprekerij
Niemand staat hier aan de kant
In ons eigen eigen eigen
“PassePartoutland”

De juffen en de meesters
Die doen heel goed hun best
De ouders en de kinderen
Die zorgen voor de rest
“P-a-s-s-e-P-a-r-t-o-u-t”

Couplet 2:
Loop gerust eens binnen
Dan zul je direct zien
Hier hoor je kinderen zingen
Ja de sfeer die krijgt een 10
“1-2-3-4-5-6-7-8-9-10”

Bridge:
Van groep 1 tot schoolverlater
Het is één doorgaande lijn
Een onderwijstheater
Ja je mag hier jezelf zijn (ja zijn)
Refrein 2x

4.5
Katholieke identiteit: zingeving- inspiratie
PassePartout beschouwt het als wezenlijk voor het mens-zijn dat er een diepere laag is in het
leven. Het is vanuit deze laag dat ons handelen gestuurd wordt en vanuit hier ontlenen we zin
aan het leven. Belangrijke waarden hierbij zijn: respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid,
aanspreekbaarheid, wederkerigheid, gezamenlijkheid, verwondering en verantwoordelijkheid.
Vanuit deze geloofsovertuiging geven wij aandacht aan onze katholieke vieringen en hebben
wij respect voor en staan we op momenten stil bij vieringen en identiteit van andere culturen.
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4.6
De mens centraal
Opvoeding en onderwijs betekenen voor PassePartout het centraal stellen van de mens:
- Het kind is uniek; dat respecteren we en we sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin
het kind zich bevindt;
-

De leraar staat naast de kinderen en biedt kinderen perspectief op een wereld die de
moeite waard is; een wereld die menswaardig, sociaal en (multi-)cultureel is;
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5

ONTWIKKELING PASSEPARTOUT

Onder begeleiding van Naomi Mertens (Mijn Leergemeenschap) heeft ons team in de afgelopen
3 schooljaren een bezinningstraject doorlopen. Een bezinningstraject, gericht op het ontwerpen
van onze nieuwe koers passend bij de leerling van de 21ste eeuw. Centraal bij de aanpak van dit
ontwerptraject stond en staat het ontwerpen van nieuwe praktijk vanuit de nieuwe koers
waarbij we met onze leerlingen de basis leggen voor hun toekomst.
De nieuwe koers is gebaseerd op het Sociaal Constructivisme2, en het Connectivisme3 waarbij
de concepten van een professionele cultuur binnen een 'lerende organisatie' leidend zijn.
De komende schooljaren 2019-2023 zullen in het teken staan van de implementatie en borging
van dit nieuwe concept.
De uitgangspunten van onze visie worden gevormd door het strategisch beleidsplan en de visie
van Kerobei, waarbij het principe van integraliteit en systeemdenken (het denken in
samenhang) het kader vormt; met als basis onze uitspraken over onderwijsvisie (ontwikkelen
in ontmoeting), leeractiviteiten verbonden aan eigenaarschap binnen het primaire proces en
de eigenheden van het kind in deze tijd.

Koersuitspraak:
Op PassePartout werken we in een rijke en betekenisvolle leeromgeving vanuit
ontwerpend en onderzoekend leren
waarbij ieder kind persoonlijk groeit.

5.1

Het traject heeft geresulteerd in:
● Een gezamenlijk gecreëerde en gedragen koers, met daaraan gekoppeld een eigentijdse
onderwijskundige identiteit:
● De concretisering van deze visie in de dagelijkse praktijk.

2 In het onderwijs wordt het (sociaal) constructivisme gebruikt als een moderne leertheorie. Ook als onderwijsstroming

gaat het Constructivisme ervan uit dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij
een prominente rol spelen. Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze geconstrueerd, waarbij men sterk wordt
beïnvloed door de reacties en opvattingen in de sociale omgeving. Het constructivisme vindt zijn wortels in het werk van
Piaget, de Gestalt-psychologen Bartlett en Bruner, en in de onderwijsfilosofie van John Dewey. Belangrijke argumenten
om leerlingen zoveel mogelijk hun eigen leren te laten vormgeven komen voort uit de constructivistische leertheorieën
onderwijsfilosofie van John Dewey.
3 Connectivisme is een leertheorie die is ontwikkeld door George Siemens en Stephen Downes. Het Connectivisme heeft

vooral de effecten van de technologie op het leren in het digitale tijdperk als onderwerp. Bij het Connectivisme
ligt meer het gebruik maken van bestaande leeromgevingen voor het vergaren van kennis, dan het creëren van een
leeromgeving en het aanleren van stof. Siemens gaat er van uit dat leren plaats vindt via het ‘verbinden’. Dit kan de
verbinding zijn tussen de neuronen in je hersenen, verbinding tussen je ideeën en de dingen die je nieuw leert, en
verbindingen tussen mensen. Omdat er in de wereld een overvloed aan kennis is, en het onmogelijk is al deze kennis tot
je te nemen en vervolgens te onthouden, is het van belang te weten hoe je deze kennis kunt vinden, kunt delen, en
vervolgens kunt ‘opslaan’. Daarvoor is, zegt Siemens, het leggen van verbindingen van groot belang.

12

Schoolplan 2019-2023
● De realisering van dit (deel)schoolontwikkelingsplan, gefocust op het stellen van
duidelijke keuzes/prioriteiten binnen een integrale aanpak
● Een cultuurverandering binnen onze school en in de competenties van het team en MTleden.
5.2

Onze 4 ontwikkeltopics:
1. Van Leren naar Onderwijzen vanuit het Sociaal constructivisme en het
Connectivisme;
2. Pedagogisch klimaat en het volgen van leerlingen (sociaal-emotionele ontwikkeling,
kindgesprekken, portfolio met leer- en ontwikkellijnen);
3. Hogere opbrengsten in relatie tot een passend toetsingskader (portfolio en
formatief toetsen4 /summatief toetsen5);
4. ICT (Borging t.a.v. ParnasSys, smartboard/ Prowise en invoeren van Gynzy en het
geïntegreerd werken met aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden).

4 Een formatieve toets is een toets die gebruikt wordt als leer- of instructiemiddel. Door de afname van de formatieve

toets krijgt de leerkracht helder zicht op de mate van beheersing van de toetsonderdelen. Hierop kan de instructie of de
leerstof dan worden afgestemd. Formatieve toetsing is een doorlopend proces van informatie verzamelen over de
leerresultaten. Deze informatie kunnen de docenten of leerkrachten gebruiken voor feedback bij hun lesvoorbereiding.
5 Een summatieve toets is een toets die helpt om beslissingen te nemen over zakken of slagen. De toets is dan een

selectiemiddel. Een summatieve toets is bijvoorbeeld een tentamen waarvan het resultaat meetelt voor een eindcijfer of
een toets waarmee iemand wordt toegelaten tot een bepaald soort vervolgonderwijs. Een summatieve toets is vaak aan
een norm gebonden. Het is een momentopname of een voortgangstoetsing.
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6

UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR

6.1

Strategisch beleidsplan Kerobei

6.2

Gezamenlijke koers

● De school van 2023 zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs, dat inspeelt op de
talenten (zowel emotioneel, creatief als cognitief) en leerbehoeften van alle individuele
leerlingen;
● De school van 2023 biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden
die alle leerlingen in alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht voor een brede
persoonlijke - en maatschappelijke vorming;
● In de school van 2023 werken teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en
schoolleiders die zich individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit. Deze
teams maken de school van 2020 mogelijk;
● De school van 2023 stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en
ontwikkellijnen.
Er moet prioriteit gegeven worden aan het onderwijsconcept, de rol van het individu en het
belang van samenwerking in een team, waarbij de professional de rol van de ander herkent en
erkent. Alleen op deze wijze kan onderwijs op maat gerealiseerd worden voor ieder kind. Het
kind staat dan ook centraal en dit alles draagt bij aan de doorgaande leer- en ontwikkellijn.
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Vooral dit laatste impliceert dat er niet alleen maar achteraf moet worden gekeken naar de
behaalde opbrengsten, maar dat er vooral ook vooraf en tussentijds gekeken moet worden
naar de effecten van ons handelen, om daar waar nodig ook tijdig te kunnen bijsturen. We
sluiten in dit beleidsplan aan bij de beleidslijnen van de overheid.
6.3
Reflectie auditcommissie audit PassePartout 2018-2019
De auditcommissie heeft op basis van de klassenbezoeken op 13
november 2018, de audit op 28 november 2018 en een aanvullend
gesprek met het MT op 11 december 2018 (op hoofdlijnen) het
volgende gezien en gehoord over de schoolontwikkeling:
BS PassePartout heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met enkele bijzondere
omstandigheden. De school is op 1-8-2017 gefuseerd met BS Cocon, waardoor er een nieuwe
instroom van ongeveer 60 leerlingen kwam. Door ziekte en mobiliteit van de teamleiders is
er weinig continuïteit in het MT geweest. Buitengewoon ingrijpend is ook het overlijden van
twee leerlingen geweest. Dit heeft een grote impact gehad op leerlingen, ouders en
medewerkers. Tenslotte heeft de school al enkele jaren te maken met een hoog
ziekteverzuim onder de medewerkers.
Ondanks deze bijzondere omstandigheden heeft de auditcommissie voor leerlingen een mooie
en kansrijke context aangetroffen, omdat:
● We tijdens de klassenbezoeken hele actieve - en taak betrokken kinderen hebben
gezien;
● Er sprake is van een hardwerkend team met veel passie: vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor kinderen en de school; vanuit pedagogisch optimisme een
sterke pedagogische relatie te willen aangaan met elk kind en de ouders, met een sterk
pedagogisch klimaat als resultaat; vanuit een kijk naar brede ontwikkelingskansen van
kinderen; vanuit een drive om je als professional en als team te willen ontwikkelen;
vanuit een verlangen om ander onderwijs vorm en inhoud te geven: "werken in een rijke
en betekenisvolle leeromgeving vanuit ontwerpend en onderzoekend leren, waarbij
ieder kind persoonlijk groeit".
● Vanuit het gesprek met ouders is gebleken dat ouders de school/het team toegankelijk
vinden, zich welkom voelen, voldoende nabijheid ervaren en er op school een goed en
veilig pedagogisch klimaat is;
● Vanuit het gesprek met de leerlingenraad is gebleken dat ze graag naar school komen,
begrijpen wat er vanuit de nieuwe visie van hen gevraagd wordt en dat met name de
kindgesprekken met de leraar daar positief aan bijdragen;
● De professionals de bereidheid hebben om werk te maken van
ontwikkeling/verandering en in het moment kunnen reflecteren op het werk.
Vermeldenswaard is dat de gewenste schoolontwikkeling op BS PassePartout goed aansluit
bij het strategisch beleidsplan 2018-2022 van Kerobei waarbij de komende jaren de focus komt
te liggen op 3 ontwikkelthema's te weten:
- Hoe creëren we middels ontwikkelingsgericht leren optimale ontwikkelingskansen
voor kinderen?
- Hoe creëren we middels een ontwikkelingsgerichte organisatie optimale
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ontwikkelingskansen voor professionals?
- Hoe nemen we proactief in onze omgeving de regie?
Elke school van Kerobei dient hiermee de komende jaren aan de slag te gaan, al mag de
vorm en inhoud op elke school er pluriform uitzien. Sec genomen is het team van BS
PassePartout hiermee al aan de slag gegaan.
Elementen die in dit kader al (in meer of mindere mate) zichtbaar zijn:
De "bedoeling" is voor professionals, en de ouders en leerlingen die we gesproken hebben.
Creëer een rijke, uitdagende en betekenisvolle leeromgeving, zorg dat leerlingen aan de slag
kunnen met hun interesses en talenten, weet als professional wat de individuele leerling nodig
heeft, zorg dat de leerling graag naar school komt en daarmee wordt de basis gelegd om
optimale opbrengsten voor elke leerling te realiseren; de bewustwording dat daarvoor de
"leefwereld moet veranderen:
Groepsdoorbrekend in units, daarbinnen zoveel als mogelijk samenwerkend met andere
leerlingen, met onderzoekend en ontwerpend leren in thematisch werken vanuit de domeinen
(te ontwikkelen vanuit de leerlijnen); het portfoliogesprek met elke leerling vanuit de leerlijnen
in de vorm van thermometers en/of doelenkaarten is in ontwikkeling; centraal staan vragen
als: wat wil ik leren? wat moet ik leren? en hoe kan ik leren? Dit moet zorgen voor het vergroten
van het eigenaarschap bij leerlingen; professionals worden in toenemende mate ingezet vanuit
specifieke kwaliteiten, per vakgebied en in units.
Geconcludeerd kan worden dat er een eerste mooie stap is gezet! Daar verdient het team
een groot compliment voor!
Feitelijk zijn er echter ook zorgen en aandachtspunten:
1. De ambitie van Kerobei wordt op BS PassePartout nog niet gerealiseerd. Weliswaar
realiseren jullie een goed en veilig pedagogisch klimaat als basis om elk kind elke dag
graag naar school te laten komen, maar het is de vraag of elke leerling zich momenteel
ook optimaal ontwikkelt. De eindopbrengsten6 staan zwaar onder druk, met een
serieuze kans dat de school voor het derde jaar op rij onvoldoende eindopbrengsten
haalt, waardoor het predicaat "zwak" dreigt. Dit is onacceptabel en zorgt niet alleen
voor teleurstelling, maar trekt ook een behoorlijke wissel op het MT, het team, de
ouders en de ingezette schoolontwikkeling. Het feit dat de eindopbrengst groep 8 2018
(zwaar onvoldoende) volkomen verrassend was voor het MT, omdat de M-toetsen wel
voldoende waren, is ook een signaal. Om te voorkomen dat de eindopbrengst groep 8
2019 wederom onvoldoende wordt is een actieplan voor de huidige groepen 7-8 met
concrete interventies opgesteld. Daarbij ligt de focus op alle leerlingen en in het
bijzonder op de leerlingen met niveau B/C en op taal (woordenschat). De
bewustwording moet nog groeien dat de eindopbrengsten het resultaat zijn van het
gehele team, vanaf groep 1 t/m groep 8. De school heeft het imago vooral expertise te
hebben voor leerlingen met beperkte mogelijkheden, maar wat kan en moet de school
betekenen voor de meer-en hoogbegaafde leerlingen?
2. Het team kent al enkele jaren een hoog ziekteverzuim7, ook werkgerelateerd. Dit is
substantieel hoger dan het landelijke gemiddelde en ook het gemiddelde van Kerobei.
6 Verbeterplan 2019 - 2020 zie bijlage
7 Samen met het vervangingsfonds is het traject V+ ingezet - zie bijlage
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Ook geeft het team signalen af van hoge werkdruk, niet alleen op piekmomenten. Vraag
is of het proces van de conceptontwikkeling niet een te hoge wissel trekt op de
professional en/of het team. Het feit dat enkele teamleden zich afvragen of de
schoolontwikkeling van BS Passepartout voldoende passend is bij de persoonlijke
kwaliteiten en/of te realiseren balans werk-privé is een serieus signaal. Daartoe behoort
ook een juiste balans tussen enerzijds vergaderen en voldoende tijd voor
lesvoorbereiding.
3. Het team maakt serieus werk van zoveel mogelijk passend onderwijs voor elke leerling.
A priori wordt bij elke leerling met specifieke hulpvragen de vraag gesteld: hoe kan het
wel? Daarbij wordt niet geschroomd advies in te winnen bij het SBO en/of de CBO. De
nieuwe visie moet uiteindelijk nog meer mogelijkheden bieden om meer leerlingen op
hun eigen ontwikkelingsniveau aan te spreken en een veilige omgeving te bieden. Dit is
echter een groeiproces en ook leerkrachtafhankelijk. Er zit met name
handelingsverlegenheid op extreme gedragsproblematiek8. Dit kan van invloed zijn op
de werkbeleving en werkdruk. Het MT stelt zich ook de vraag of niet anders gekeken
moet worden naar het aannamebeleid.
4. We proeven in het team een diep verlangen om in een professionele cultuur te werken.
Feedback naar elkaar wordt gegeven. Onderdeel daarvan is ook een professionele
communicatie, naar professionals en ouders. Deze moet tijdig, efficiënt doordacht en
eenduidig zijn. Dit is een belangrijke taak van de directeur. Met name richting ouders
vraagt de communicatie over het proces van de schoolontwikkeling bijzondere
aandacht. De nieuwe visie is weliswaar bij hen bekend maar ze zien in de praktijk grote
verschillen tussen de leerkrachten. Tevens geeft men aan dat “onze kinderen geen
proefkonijn zijn". Men wil periodiek op de hoogte gehouden over het proces en de
gevolgen voor de ontwikkeling van hun kind(eren). Daarbij moet de school op zoek naar
vorm en inhoud over de wijze van informeren waarbij zoveel mogelijk ouders bereikt
worden. De kwaliteit van de portfoliogesprekken en met name de informatie over de
ontwikkeling van hun kind(eren) moet verbeteren. Het is de vraag of informatieve
ouderavonden daarvoor de meest geschikte vorm is.
Alles overziend heeft de auditcommissie, ondanks aanwezige zorg- en aandachtspunten,
vertrouwen in de toekomst. Er is sprake van een grote betrokkenheid bij het wel en wee van
elk kind, de school, bij collega's. Er ligt een duidelijke visie hoe het onderwijs op BS PassePartout
vorm en inhoud moet worden gegeven, vanuit een kansrijke context. De mogelijke
ontwikkeling richting een Integraal Kind Centrum vergroot deze kansen. De dit in deze
multifunctionele accommodatie te realiseren voor stadsdeel Tegelen zijn aanwezig.
We moeten alert zijn dat het team niet gevangen raakt in het moeten (eindopbrengsten moeten
omhoog), het kunnen (handelingsverlegenheid t.a.v. complexere hulpvragen) en het willen
("ander" onderwijs maken). Dit vraagt met name van de directeur en het MT een kwalitatieve
procesbegeleiding, een goede professionele communicatie met alle betrokkenen en het
bewaken van de juiste balans voor iedere professional, om te zorgen dat het proces succesvol
verloopt en om te voorkomen dat het ziekteverzuim verder oploopt.
Het team wordt bedankt voor hun openheid en gastvrijheid.
Hans Soentjens Voorzitter CVB 29-12-2018

8

De aanwezige expertise binnen het samenwerkingsverband blijkt voor deze specifieke kinderen in het
primaire onderwijs ontoereikend gebleken.
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6.4

Wat neemt PassePartout mee vanuit het strategisch beleidsplan en de audit?
❖ Nieuw onderwijsconcept (meer gepersonaliseerd werken9 en veranderende setting
(werken vanuit unit gedachte) die passend is bij onze leerlingen;
❖ Verdieping op doorgaande lijnen spelling, rekenen automatiseren en SEO. Leerlijnen
en-ontwikkellijnen als leidraad voor de ontwikkeling van leerlingen waarbij de
methoden meer als bronnenboek gehanteerd worden. En aansluiten bij de zone van
naaste ontwikkeling van een leerling waarbij alle zes weken in een unit evaluatie
bekeken wordt wat het effect is van ons aanbod en handelen op de opbrengsten ;
❖ Vooraf inzoomen op doelgericht onderwijs, de bijbehorende verwachtingen en de
daarbij horende resultaten verwoorden en vastleggen;
❖ Werken aan de verbetering van de opbrengsten door het vergroten van de
intrinsieke motivatie van kinderen, eigenaarschap van kinderen, het inzetten van ICT
mogelijkheden, werken met rijke en betekenisvolle thema’s en het vergroten van
leerkrachtvaardigheden.
❖ Werken aan de verbetering van opbrengsten door diepere analyses met elkaar te
maken en daardoor specifieker aanbod uit te zetten voor leerlingen;
❖ Intensievere samenwerking met SBO de Lings op basis van hun concept;

Zie voor verdere uitwerking van deze punten de exacte plannen in hoofdstuk 12.

9 Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op individuele leerlingen toegespitste leerprocessen (zowel op

didactisch vlak in aanbod van leerstof maar zeker ook op tempo of aansturing behoeften, op cognitief vlak door
differentiatie op leerstofgebied maar ook sociaal emotioneel in hetgeen een leerling op dit vlak nog te leren heeft. Hierin
zijn de ontwikkelingslijnen en Zien voor ons de uitgangspunten om hierover met het kind in gesprek te gaan..
Technologische hulpmiddelen zoals IT-systemen, data sets en analytische software maken gepersonaliseerd leren mogelijk
voor grote groepen leerlingen.
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7

ONZE MISSIE EN VISIE

Vanuit PassePartout vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de
ononderbroken ontwikkeling van kinderen, zodat ze in de toekomst een volwaardige plaats in
de maatschappij vinden. Wij gaan ervan uit dat kinderen niet alleen op school leren, maar ook
thuis, van en met andere kinderen en volwassenen.
Wij willen het kind bewust maken van wie het is, van zijn eigen leer/ontwikkelingsproces, zodat
het kind inzicht krijgt in wie het is, hoe het leert (eigenaarschap). We vinden acceptatie en
veiligheid sleutelwoorden in de ontwikkeling van de kinderen. Een kind kan zich alleen
ontwikkelen als het zich (ook zelf-)geaccepteerd voelt in wie het is (Je mag zijn wie je bent). We
willen ontwikkeling van kinderen doen plaatsvinden in een voor hen betekenisvolle context.
Dit betekent voor ons handelen telkens opnieuw zoeken naar mogelijkheden voor betekenisvol
leren voor onze kinderen. Hierbij zijn de methodes die we hanteren een bron. Uitgangspunt is
het kind en zijn ontwikkelingsniveaus. Hierop stemmen we af en sluiten we aan. door middel
van onder andere leer- en ontwikkellijnen. Binnen PassePartout werken gespecialiseerde
professionals (zie inhoudsopgave) die oog hebben voor de speciale talenten van onze kinderen
zodat deze ingezet kunnen worden voor hun ontwikkeling. We staan hier stil bij zowel sociaal
emotionele talenten, cognitieve talenten maar zeer zeker ook de creatieve talenten van
kinderen.
Dit vraagt van de professionals blijvende ontwikkeling, waarvan teamscholing en individuele
scholing onderdeel uitmaken. Dit team van professionals voelt zich gezamenlijk
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen binnen PassePartout. We bevragen
elkaar op ons professioneel handelen, we zoeken samen naar antwoorden, we werken samen
aan een samenhangend aanbod voor de kinderen. Voor alle betrokkenen, kinderen, ouders en
teamleden vinden we de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie belangrijk. Niet
alleen voor kinderen, ook voor leerkrachten en ouders geldt: “leer mij het zelf te doen!” Dit,
handelend vanuit onze missie: ‘Dat ieder kind op PassePartout de hoofdrol in een doorlopende
voorstelling speelt.’ Dit is de missie van PassePartout. De school biedt onderwijs dat de
ontwikkeling van kinderen steunt, doordat het betekenisvol is en tot betrokkenheid leidt
(betekenisvol). De school streeft voor de kinderen, voor hen nu en in de toekomst,
functionele/relevante kennis en vaardigheden na (zinvol). De woorden ‘betekenisvol’ en
“eigenaarschap” staan centraal in ons onderwijsconcept. Als onderwijs niet betekenisvol is, is
er geen leren. Kinderen leren uit zichzelf altijd. Het leren is van kinderen, het onderwijzen is
van leraren. PassePartout zorgt ervoor dat (betekenisvol) leren inhoud krijgt vanuit de
behoeften en de noodzaak voor kinderen van de 21 ste eeuw.
De vaardigheden van de 21ste eeuw die op PassePartout aan bod komen, zijn:

● Communiceren: doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen d.m.v.
het geven van presentaties.

● Samenwerken: het samen realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen
en ondersteunen bij alle vakken maar zeker in het thematisch werken.

● Probleemoplossend vermogen: het vermogen om een probleem te herkennen en
daarna tot een plan te komen om het probleem op te lossen.

● Creativiteit: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën
voor bestaande vraagstukken te vinden vooral binnen het thematisch werken.
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● Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en
beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen
(gezamenlijke) presentaties, boekbesprekingen, werkstukken.

onder

andere

bij

● Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om effectief te kunnen leren, werken
en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden o.a.
door het doorlopen van het GIPS-project en binnen thema’s binnen wereldoriëntatie
maar ook binnen het aanbod van ons taalonderwijs.
● ICT-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van
computers en netwerken te begrijpen en er ook mee om te kunnen gaan. Alle kinderen
op PassePartout worden vanaf groep 1 meegenomen in hoe een laptop functioneert,
welke programma’s ze kunnen gebruiken en hoe dit te doen. Vanaf unit ⅚ is er
structureel aandacht voor vaardigheden om een presentatie te kunnen maken, een mail
te kunnen versturen, een word document te kunnen maken en te kunnen opslaan, hoe
informatie op internet te kunnen opzoeken, hoe om te gaan met sociale media en de
gevaren daarin.

● Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren, en
op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken. Dit
doen we vooral bij het thematisch werken waarbij kinderen gericht geleerd krijgen hoe
een thema aan te vliegen middels een mindmap en hoofd en deelvragen te formuleren,
samen met leerlingen te kijken naar waar en hoe zij informatie opzoeken en hoe dit om
te zetten in eigen woorden en te checken of dit ook hetgeen is je nodig hebt.

● Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust,
kritisch en actief om te gaan met media. Dit doen we door tweejaarlijks een expert in te
vliegen die een presentatieavond voor ouders geeft en in unit ⅚ concreet aan de slag
gaat met de bewustwording en de gevaren en do’s en don'ts binnen de sociale media.
● Computational thinking: problemen zo kunnen formuleren dat het mogelijk wordt om
een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om daarmee het probleem op
te lossen. Dit is nog een aandachtspunt binnen PassePartout en zal tussen 2022-2024
opgepakt en uitgediept gaan worden.
● Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de
context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen
capaciteiten. Dit doen we door kinderen eigen ontwikkelingslijnen te laten kiezen d.m.v.
gerichte vraagstelling vanuit de leerkrachten.
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7.1
Onze praktijk
De betekenisvolle leeromgeving is de basis van onze school. Hier kiezen kinderen steeds die
activiteiten die hun leren en ontwikkeling op gang houden. We streven ernaar dat alle kinderen
eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, zowel hun sociaal-emotionele als hun
leerontwikkeling. Het eigenaarschap staat centraal in de ontmoeting met het kind. Hiermee
bedoelen wij het leergesprek dat de mentoren hebben met kinderen om hun leren te
stimuleren. Daarnaast voeren mentoren ontwikkelgesprekken met teamleiders of onderling
om aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling te werken.
Instructie blijft belangrijk binnen PassePartout. Instructie wordt ingezet om kinderen die
vaardigheden te leren die zij in de context, bij hun activiteiten in de leeromgeving niet
voldoende – snel – kunnen leren. Instructie wordt individueel en groepsgericht
(ontwikkelingsgelijken) geboden. Binnen PassePartout werken kinderen van verschillende
leeftijden met elkaar en werken samen binnen de units. We werken met 4 units: Unit 1-2, unit
3-4, unit 5-6 en unit 7-8. Binnen deze units hebben we een grote diversiteit in samenstellingen.
Elke unit heeft daarnaast mentorgroepen (12 groepen) die heterogeen samengesteld zijn, en
waarin kinderen van 4 t/m 13 jaar zich ontwikkelen. De functie van de mentorgroep is een
sociale (hier vindt ontmoeting plaats) en een organisatorische (hier wordt gepland) en een
lerende (hier vinden de leergesprekken plaats). De mentor is de eerstverantwoordelijke voor
het volgen van de ontwikkeling van het kind. De mentor is verantwoordelijk voor de
(ontwikkelings)informatie en communicatie over het kind. Ook naar de ouders. Door dit
onderwijsconcept kunnen we onderwijs bieden voor en aan kinderen binnen een IQ range van
50 t/m 140. Kinderen zijn betrokken bezig met hun eigen ontwikkeling waar leren en “leren
leren” een onderdeel van uitmaakt. Hierdoor is de ondersteuningsstructuur vrij “breed”.
We zien de laatste jaren een verandering in ondersteuningsbehoeften van de kinderen waarbij
gedragsondersteuning meer voorop komt te staan. Hier houden we bij teamgerichte nascholing
rekening mee.
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7.2
Onze professionele cultuur
De professionele cultuur binnen het Rijnlands denken is het leidende concept binnen
PassePartout. Dit betekent dat we bij elk ontwikkelingsproces eigenaarschap als essentieel
facet beschouwen. Onderlinge verschillen tussen mensen respecteren we en we beschouwen
deze als een kans tot persoonlijke en gezamenlijke groei; dit zowel voor de professionals op de
werkvloer als voor onze leerlingen. We dragen hierbij zorg, dat gebruik wordt gemaakt van
elkaars kwaliteiten waarbij we vanuit het persoonlijk meesterschap a.d.h.v. co-creatie beleid
samen ontwikkelen.

Leidende concepten hierbij zijn:
● Van en met elkaar leren
● Eigenaarschap waarbij het verantwoorden van resultaat een cruciale rol speelt
● Erkende ongelijkheid
● Persoonlijk meesterschap
● Do to learn
Dit betekent dat bij elk ontwikkelingsproces eigenaarschap als een essentieel facet wordt
beschouwd. Onderlinge verschillen tussen mensen worden gerespecteerd en beschouwd als
een kans tot persoonlijke en gezamenlijke groei; zowel voor alle professionals op de werkvloer
als voor de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten.
Aandacht, respect en interesse vormen de basishouding bij het omgaan met elkaar. Binnen ons
pedagogisch klimaat staan de begrippen: vertrouwen, respect en betrokkenheid centraal.
Hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de communicatie; waarbij dialoog,
(zelf)reflectie en feedback een belangrijke rol spelen. Ontwikkeling en verandering zijn erop
gericht iets nieuws te creëren, dat een zinvolle bijdrage kan leveren om bepaalde problemen te
kunnen oplossen en/of gewenste vernieuwingen te realiseren. Een centrale rol hierbij vormt
de synergie binnen de dynamische driehoek: ‘kind-leerkracht/school-ouder’ (Zie afbeelding).
8

ONS SCHOOLCONCEPT

Binnen onze onderwijsdidactiek beweegt de rol van de groepsleerkracht zich tussen die van
regisseur en coach. We vinden het belangrijk dat er een hoge mate van structuur is in ons
onderwijsaanbod en geven de leerlingen hierbinnen voldoende ruimte om te beantwoorden
aan hun eigen (onderwijs)behoeftes; dit zowel binnen de mentorgroep als binnen de unit
(samenwerkend leren). Het proces van leren bij kinderen staat centraal. We beantwoorden hier
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aan de behoeftes van autonomie, relatie en competentiegevoelens bij kinderen, maar ook bij
volwassenen. Bij het leren en ontwikkeling gaan we uit van zelfstandige actieve leerlingen,
waarbij het onderwijs gericht is op de zone van de naaste ontwikkeling van elk individu.
Uitgaande van wat onze leerlingen nodig hebben om hun toekomst uit te kunnen vinden, zullen
wij onze onderwijspraktijk zo ontwerpen dat we de leerlingen van nu dusdanig kunnen
inspireren zodat ze een leven lang blijven leren.
8.1
Onze aanpak
Groepen 1 t/m 8 werken hoofdzakelijk vanuit leer-en ontwikkellijnen waarbij we de methode
als bronnenboek/leidraad gebruiken. Deze naast de leerlijnen van SLO met daarbij ook de SEOmeetmoment en door gebruik te maken van de volgsystemen KIJK!, ZIEN! en CITO.
In de praktijk zien we:
● In groep 1-2 werken we vanuit basisontwikkeling a.d.h.v. thema’s en volgen we de
leerlijnen van SLO (taal en rekenen).
● Vanaf groep 3 werken we vanuit leer-en ontwikkellijnen waarbij methodieken als
bronnenboeken gehanteerd worden. We behalen gewenste effecten en resultaten en
sluiten aan bij de ontwikkeling van het individuele kind. Schooljaar 2018-2019 laat
duidelijk zien dat onze nieuwe aanpak de eerste positieve vruchten afwerpt op zowel
sociaal emotioneel gebied (met plezier naar school komen, spelend leren, lekker in je
vel zitten alsook op cognitief leergebied, positieve CITO resultaten).
● Daar waar we onderwijsinhoudelijke zaken bij leerlingen kunnen versterken halen wij
inspirerende lessen/ projecten/ personen de school binnen. Dit verbinden we aan onze
thematische opzet.
● De inzet van gerichte nieuwe praktijk, werken in units waarbij we uitgaan van leer-en
ontwikkellijnen met de eerste aanzet van een portfolio (eigenaarschap van leerlingen te
vergroten) door meer vanuit de behoeftes van het kind te werken. Daarnaast een
duidelijk impuls van het werken vanuit het visueel leren, matrixmethodiek en de eerste
stappen op het gebied van reflexintegratie.
● Een stevig pedagogisch klimaat, waarin respect, zinloos geweld en de pestvrije school
uitgangspunt zijn voor alle betrokkenen binnen PassePartout. Ouders en leerkrachten
spreken elkaar aan op gedrag.
● Werken in units waarbij we leerlingen van tenminste twee jaargroepen
groepsdoorbrekend van en met elkaar laten leren.
● Leerlingenraad die pro-actief aan de slag gaat met wensen en inhoudelijke vraagstukken
(gedragsregels en aanpak).
● Ouderbetrokkenheid en korte lijnen in communicatie met ouders.
8.2
Schoolklimaat
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen.
8.2.1 Sociaal emotionele ontwikkeling
In eerste instantie willen we een school zijn waar alle kinderen graag komen. Sociaalemotioneel willen wij het kind leren samen met anderen zijn ontwikkeling vorm te geven. Dit
kan alleen als het zich veilig en vertrouwd voelt op onze school. Het aanleren van sociale
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vaardigheden, openheid, eerlijkheid en respect voor elkaar komen in de dagelijkse activiteiten
en lessen steeds terug. De leerkracht, maar ook alle overige medewerkers van PassePartout,
hebben hierin een voorbeeldfunctie. Naast de inrichting van een goed pedagogisch klimaat
tijdens het dagelijks omgaan met de kinderen, werken we in de onderbouw met een speciale
methodiek. Deze methodiek heet ‘Poppies’. Hiermee geven we de kleuters de taal om gedrag
te herkennen en te bespreken. Daarnaast wordt de methode ‘Soemo’ ingezet om de
doorgaande lijn naar groep 8 te continueren. Binnen de sociaal emotionele ontwikkeling zijn in
schooljaar 2018-2019 ontwikkellijnen ontworpen op kindniveau, zichtbaar binnen het
kindportfolio. Hiermee versterken we op preventieve wijze het sociaal pedagogisch leefklimaat
voor een pestvrije school. Voor het monitoren van de sociaal emotionele ontwikkeling
gebruiken we het programma ZIEN.
8.2.2 Didactisch handelen en afstemming
Ons didactisch handelen gekoppeld aan het nieuwe leren betekent dat we op PassePartout aan
de slag gaan met het werken vanuit leer- en ontwikkellijnen passend bij de onderwijsbehoeften
van het kind. Hierbij willen we nadrukkelijk insteken op de zone van de naaste ontwikkeling
van het kind. Dit doen we door de intrinsieke motivatie van het kind te prikkelen, zonder daarbij
onze wettelijke kaders uit het oog te verliezen. “Do to Learn” is hierin een leidend principe10.
Het differentiëren vindt doorgaans plaats op minimaal drie niveaus waarbij we willen
doorontwikkelen naar divergeren11 binnen de instructies. Binnen rekenen en spelling bieden
we m.b.v. Gynzy steeds gerichter maatwerk (meer op eigen niveau). Reflectie van het team
heeft geleid tot een andere koers waarbij EIGENAARSCHAP het sleutelwoord is.
8.2.3 Leergesprekken
Ze staan hier dan wel op de laatste plaats maar nemen een centrale plaats in bij het handelen
voor en met het kind. Zij dienen immers eigenaar te worden, te zijn van hun ontwikkeling.
Vanuit respect voor elk kind vinden de gesprekken plaats met de kinderen die hierover willen
en kunnen meedenken. Dit geldt ook voor de kinderen uit de jonge kindgroepen. De mentor is
de meest aangewezen persoon voor het voeren van deze gesprekken. Samen met het kind
wordt de ontwikkeling besproken, leerlijnen besproken, doelen gesteld, plannen gemaakt. Hier
is niet alleen de didactische ontwikkeling onderwerp van gesprek, maar ook de sociaal
emotionele ontwikkeling krijgt in deze gesprekken een plaats. Er worden afspraken gemaakt
en doelen gesteld. Deze worden samen met de leerling vastgelegd in het portfolio. Deze dienen
dan als uitgangspunt voor het volgende gesprek. Per jaar vindt er ongeveer vijf keer een
leergesprek met een leerling plaats. Twee keer per jaar vindt een portfoliogesprek met de
leerling en ouders plaats. De leerling is eigenaar van dit gesprek.
Het gesprek met het kind is leidend in de aanpak die hierop volgt. We willen niet over het kind
praten maar mét het kind, met als doel het eigenaarschap te vergroten. Als rode draad loopt
10 Do to learn zien we vooral terug in het handelend bezig zijn met materiaal om inzichten te krijgen hoe zaken werken

(bijvoorbeeld de rekenstraatjes de materialen MAB bij rekenen maar ook de materialen bij thematisch onderwijs bijv
drijven en zinken
11 Divergeren: Bij divergente differentiatie sluit de leerkracht zoveel mogelijk aan op de individuele niveaus en

onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerkracht is hierbij begeleider van het leerproces van de leerlingen. Bij
divergente differentiatie nemen de verschillen tussen de kinderen toe, waardoor er nog meer differentiatie nodig is.
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de sociaal-emotionele aanpak vanaf groep 1 t/m groep 8. Zie ook deelplan
ontwikkellijnen/portfolio.
Groepen 1 t/m 8 werken hoofdzakelijk vanuit leer-en ontwikkellijnen waarbij we de methode
als bronnenboek/leidraad gebruiken. Deze naast de leerlijnen van SLO met daarbij ook de SEOmeetmoment en door gebruik te maken van de volgsystemen KIJK!, ZIEN! en CITO.

8.2.4 Toetsing op PassePartout
Twee keer per jaar worden bij elke leerling didactische onderzoeken afgenomen. Het betreft
onderzoeken, CITO toetsen op het gebied van Technisch lezen, Begrijpend lezen, Rekenen en
Spelling. Doel van de afname van deze toetsen is de didactische ontwikkeling van de leerlingen
in kaart te brengen. De resultaten worden in DLE’s gescoord. De behaalde resultaten worden
gevisualiseerd in het portfolio. Dit is de basis voor een leergesprek met de leerling. Vanuit dit
gesprek wordt door mentor en leerling bepaald welke volgende stappen gezet (moeten)
worden binnen de leerontwikkeling.
Daarnaast worden de resultaten van de toetsen schoolbreed besproken en geëvalueerd.
Verdieping van analyses op resultaat en proces vindt plaats in de units, waarbij het van en met
elkaar leren versterkt wordt. De teamleider geeft hier samen met de leerkracht de inhoud
vorm. Op schoolniveau worden de analyses gebruikt als onderlegger voor nieuwe
schooldoelen. We kiezen bewust voor de afname van deze toetsen om naar buiten toe te
verantwoorden over wat de opbrengsten van ons (didactisch) onderwijs zijn. We zijn geen
voorstander van het afnemen van toetsen om kinderen te vergelijken met een gemiddeld kind,
maar wel om deze toetsen te gebruiken om een kind zich te laten vergelijken met zichzelf
(gericht op groei) en ons scherp te houden in hetgeen wij aanbieden en of dit het juiste is voor
het kind.
De toetsen worden groepsgewijs of individueel afgenomen op het niveau waar het kind op dat
moment staat.
8.2.5 Zorg en begeleiding van leerlingen
Het volgen van kinderen vindt plaats door heel systematisch middels bovenstaande
middelen/systemen. Meerdere keren per jaar worden alle kinderen met de teamleiders
besproken en gevolgd in hun ontwikkeling en welbevinden. Dit alles wordt verzameld in ons
leerlingadministratiesysteem ParnasSys, KIJK! en ZIEN! Daar waar nodig worden extra
interventies en acties ingezet op individueel-, groeps- en schoolniveau. Indien kinderen
stagneren/versnellen in hun leerproces, stellen wij een ontwikkelingsperspectief op. Indien wij
overgaan tot aanpassingen, onderwijsaanbod verlengen, uitzetten van eigen leerlijnen, is dit
altijd in samenspraak met kind, ouder(s) en indien nodig met BCO, CBO of vergelijkbare
instanties. Wij stellen samen beredeneerde keuzes en doelen op. Wij hanteren onze zorgcyclus
waarbij we kinderen met extra zorg vroegtijdig signaleren en faciliteren. Hierbij worden zorgen onderwijsbehoeften (zowel van het kind als van de leerkracht) duidelijk in kaart gebracht
middels HGPD. Daar waar nodig bepalen leerkracht, de teamleider en / of ambulant begeleider
/ derden hoe de zorg vormgegeven zal worden. Dit wordt planmatig uitgevoerd en geëvalueerd
op de effecten van de aangeboden zorg. Jaarlijks worden de resultaten op groeps- en
schoolniveau geanalyseerd. Dit leidt tot aanpassingen en interventies. Door structurele 90
dagen-reflecties met het team (met terugkoppeling naar bestuur en MR) worden effecten van
ons handelen en de kwaliteiten op ons onderwijsleerproces geëvalueerd en geborgd. Jaarlijks
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worden de schoolplannen en opbrengsten in een jaarverslag gebundeld en besproken in de
geledingen van MR, ouders en partners.
8.2.6 Burgerschapsvorming en sociale integratie
Onze school draagt ook actief bij aan het bevorderen van burgerschap en sociale integratie
Concreet zien we:
● Leerlingenraad
● Schoolgruiten
● JOGG-school per 1-8-2019
● Activiteiten en ontmoetingen tussen jong en oud
● Samenwerking met Wijkraad en BBN (buurtnetwerkoverleg met directe feedback en
terugkoppeling in acties)
● Flexibel gebruik van ons gebouw voor derden en partners
● Bibliotheek voor kinderen
● Speelzaal ter beschikking gesteld voor bewegingslessen voor ouderen en partnerschool
● Verkeerswerkgroep en VEBO-school
● Goede doelen acties
● Gipsproject (ontmoetingen en lessen met geestelijk en lichamelijk gehandicapte
mensen)
● Rookvrije schoolomgeving
● Workshopavond met diverse sprekers van kindgerelateerde partners
● Klankbordgroep
● Wandelvierdaagse
● RIE vanuit de Arbo
● Contactpersonen machtsmisbruik met duidelijke registratie
● Uitnodigen van inspirerende mensen die vertellen over cultuur, geschiedenis,
activiteiten, etc., passend bij ons thematisch onderwijs
● PadXpres met aanbod vanuit diverse sport- en cultuurorganisaties
● Actieve deelname aan het jeugdsport- en cultuurfonds en de Geld-Terug-Regeling
● Bieden van werkplekken voor integratieplaatsen (Kandoen en Impuls)
● Veldeke
8.3
Leerkrachtvaardigheden
Van onze leerkrachten vragen wij:
● Een prettig leef- en leerklimaat te creëren waar kinderen zich lekker kunnen voelen
● Dat in ons handelen het kind voorop staat
● Eigenaarschap kunnen vergroten bij leerlingen
● Een stevige persoonlijkheid; werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling;
stressbestendig;
● Daadkrachtig handelen
● Kunnen reflecteren op eigen handelen
● Een analytisch vermogen
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kunnen (samen)werken met doelgroep leerlingen
Op meerdere niveaus kunnen werken
Kunnen werken in units
Kennis hebben van leerdoelen en leerontwikkellijnen
Innovatief onderwijs bieden in de 21e eeuw
Zowel regisseur als coach (begeleider) kunnen zijn
Kennis van de concepten van Kerobei
Denken in kansen en mogelijkheden (HGPD-gedachtegoed)
Sterke communicatieve vaardigheden richting leerlingen, ouders en teamleden
Teamplayer te kunnen zijn; kunnen samenwerken en afstemmen; gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor PassePartout
● Flexibele inzetbaarheid
● Professionele communicatie kunnen hanteren en toepassen
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9

WETTELIJKE OPDRACHTEN

9.1

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

9.1.1 Opbrengsten
Zie Vensters PO voor deze resultaten van onze school: https://www.vensters.nl/.
PassePartout heeft de afgelopen 3 schooljaren de norm van de eindtoets niet gehaald. Deze
gegevens corresponderen niet met de uitkomsten uit ons CITO leerlingvolgsysteem en zullen
onderwerp van gesprek zijn met de onderwijsinspectie in schooljaar 2019-2020.
Zie voor verdere verantwoording en analyse hoofdstuk 10

10

ANALYSE VAN DE KWALITEIT VAN DE SCHOOL

10.1

Inhoud, houding en verhouding op alle lagen

10.2 Directeursniveau samenwerking Cluster:
Vorig schooljaar is op Kerobei-niveau gekozen om te werken in scholenclusters op het gebied
van formatieve inzet, het uitwisselen van good practice en hier praktijk in te ontwerpen. Dit
heeft dit schooljaar verder vervolg gekregen in de uitbreiding van ons cluster door SBO De Lings
toe te voegen.
Het inzicht in de inhoudelijke ontwikkeling van onze scholen zorgt ervoor dat we veel meer in
staat zijn om in de operationele processen op strategisch niveau met elkaar van gedachten te
wisselen, waarbij het van en met elkaar leren en groeien uitgangspunt is. De toevoeging van de
Lings aan ons cluster kan ervoor zorgen dat we onze inhoudelijke expertises nog beter kunnen
inzetten, daar waar nodig, en zo uit te groeien tot het excelleren op onderdelen.
PassePartout gaat samen met De Lings onderzoeken hoe we onze inhoudelijke samenwerking
op basis van gelijke concepten verder kunnen doorontwikkelen waarbij ook de mogelijkheid
tot het samenkomen in één gebouw tot de mogelijkheden van de verkenning hoort.
Naast deze inhoudelijke samenwerking met de Lings staat ook de nauwere samenwerking met
Spring in de steigers. Gezien het feit dat PassePartout, Spring , JGZ en logopedie en
fysiotherapie al een hele rijke samenwerkingshistorie hebben, zijn we op zoek naar een
verfijning van onze samenwerking (integraler), waarbij je dan kunt denken aan de vorming van
een IKC (integraal kindcentrum).
10.3 Vervangersproblematiek
De vervangersproblematiek, en dan vooral het tekort aan geschikte personeelsleden, heeft
veel tijd gevraagd. Doordat een van onze nieuwe leerkrachten halverwege het jaar de keuze
heeft gemaakt te vertrekken naar een andere stichting, hebben we kwalitatief op het juiste
moment een inhaalslag kunnen maken, weliswaar met veel kunst en vliegwerk, door een zeer
sterke en ervaren onderbouwleerkracht, fulltime in deze groep te zetten. Door deze ‘move’ zo
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te maken hebben we wel middelen uit de werkdrukgelden en uit de formatie anders moeten
gaan inzetten, met als gevolg minder begeleiding en werkdrukmiddelen in de units.
Onze onderwijsassistente is dit schooljaar per 1 april gestopt en dit heeft ertoe geleid dat de
functie van onderwijsassistent om juridische redenen niet meer ingevuld mocht worden. Dit
betekende een aderlating voor de extra ondersteuning in de kleuterunit.
Vervangers
tekort

Structureel
tekort

Uit
werkdrukmiddelen

Augustus

0

Septembe
r

0

Oktober

*

November

*

December

*

0.15lkr

3 dagen ziekteverlof, 3 dagen
nascholing, 2 dagen o.a. ziekte

0.15 lkr

Maart

2 dagen nascholing, 1 dag IC 30, 6
dagen ziekteverlof,

0.2
ouderschapsverlof
0.15 lkr

0.2

April

3 dagen ziekteverlof, 2 dagen IC 30
verlof

0.35 lkr en 1.0 o.a.

0.2

Mei

0352 lkr en 1.0 o.a.
vanaf 14 mei nog
0.2 lkr

0.2

Juni

0.55 lkr en 1.0 o.a.

0.2

Januari
Februari

*Nog aan te leveren door het bestuurskantoor.
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10.4 Zorgleerlingen
Als we kijken naar het verwijzingspercentage dan kunnen we stellen dat we dit jaar aanzienlijk
minder leerlingen hebben verwezen naar speciaal onderwijs. Schrijnend daarentegen is dat we
wederom te maken hebben gehad met een thuiszitter, die op het moment van het maken van
dit schoolplan, nog steeds geen structurele onderwijsplek heeft.
De vragen op het gebied van leerlingenzorg zijn dusdanig specifiek dat wij vanaf schooljaar 2019
niet meer structureel in zee gaan met de onderwijsbegeleidingsdienst BCO. Dit omdat we
gemerkt hebben dat de kwaliteit die BCO kan bieden niet voldoet aan hetgeen de complexe
casussen, vaak op gedragsniveau vanaf groep 6, nodig hebben. De casussen zijn dusdanig van
aard dat we expertise vanuit een orthopedagoog noodzakelijk vinden. Daarnaast zijn we samen
in ons cluster met de openbare scholen zover dat we complexe casussen inbrengen en vanuit
het van en met elkaar leren delen.
De vraag die ons als MT bezighoudt, is: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen die vanuit
PassePartout naar het SBO verwezen worden in de toekomst teruggeplaatst kunnen worden of
nog sterker wel aansluiting op hun eigen niveau vinden zonder lijdensdruk binnen
PassePartout?”.
10.5 Ziekteverzuim
Als we kijken naar ons personeel dan zien we dat we op PassePartout eindelijk te maken
hebben met een daling op het gebied van het langdurig ziekteverzuim. De interventies op
velerlei vlak lijken hun vruchten af te werpen hoewel er nog steeds veel werk aan de winkel is:
Soort verzuim

201
9

Benchmar
k

2018

Benchmar
k

2017

Kort verzuim

0.72%

0.21%

Lang verzuim

3.59%

4.94%

Midden verzuim

0.44%

1.10%

Verzuim > 1 jaar

9.42%

10.12
%

Benchmark

Verzuimduur

3.92 21.93

85
dagen

56 dagen

55.47
dagen

65 dagen

Meldingsfrequenti
e

1.29 1.11

0.82

0.94

0.76

0.95

Totaal

5.06 4.21*

14.32

7.08

16.39

8.37

Situatie 13 mei 2019
10.5.1 Gesprekkencyclus
Verder zijn er dit jaar 5 leerkrachten voor de schaal 11 beoordeling gegaan. Alle 5 zijn hierin
positief beoordeeld. In totaal zijn er 10 leerkrachten en OOP-ers positief beoordeeld.
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1 leerkracht zit in een ontwikkelproces.
2 leerkrachten zitten vanwege ziekte (niet werkgerelateerd) in trajecten
10.6 Teamniveau/ leerkrachtniveau:
Op teamniveau zijn er diverse trainingen en verdiepende scholingen geweest die hebben geleid
tot deskundigheidsbevordering op item – en teamniveau. Deze scholingen worden binnen het
team gedeeld.
● Bodymap (onderbouw/middenbouw)
● Drie bijeenkomsten met het team o.l.v. Naomi Mertens
● “Met Sprongen Vooruit” unit 5/6
10.7 Schoolniveau:
Jaarlijks bieden we ouders en leerkrachten middels workshops onderwerpen aan die te maken
hebben met de ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan: dyslexie, overgang naar het VO,
sociale media, gameverslaving, voorlezen, positief opvoeden, breinleren enz.
10.8 Passend Onderwijs:
Dit jaar hebben we gewerkt met 3 co-teachers binnen PassePartout. Elke co-teacher brengt zijn
eigen specifieke deskundigheid mee (ASS, gedrag, SEO, Bloommethodiek, Matrix, RET,
Motoriek gekoppeld aan de Bodymap, ADHD, prikkelgevoeligheid, lerenleren, ergotherapie).
Zij werken binnen de vooraf gestelde uren m.n. met kinderen die voorheen een rugzakje
hadden en/of leerlingen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. Daarnaast steken ze in
op het versterken van het leerkrachthandelen. Co-teaching vormt een wezenlijk preventief
onderdeel van het leren binnen onze school (individueel gericht, groepsniveau en op
schoolniveau). Op structurele momenten in het jaar kijkt de orthopedagoog van BCO met ons
mee in de praktijk van de leerlingenzorg. Dit gebeurt altijd samen met ouders en leerkrachten.
De kinderen zijn vooraf al in het voortraject meegenomen (kind(ouder)gesprekken). Daarnaast
bieden we de mogelijkheid aan ouders aan om gebruik te maken van de expertise van diverse
externe kindertherapeuten (therapie en ouderondersteuning) en gedragsspecialisten
(ouderbijeenkomsten/ workshops/ intensieve leerling en leerkrachtbegeleiding).
10.8.1 Groepsniveau:
Gedurende het afgelopen schooljaar hebben we wederom een opvallende stijging gezien van
complexe zorgvragen. We merken steeds vaker dat leerlingen vanuit het Peuteraanbod niet
kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs of zelfs daarvoor al gelijk in het SO terecht
komen. Dit jaar zijn er leerlingen geweest die vroegtijdig onze school hebben moeten verlaten
i.v.m. het niet passende aanbod (hoofdzakelijk pedagogisch maar zeker ook didactisch). Verder
werd duidelijk dat een flink aantal kinderen op PassePartout dusdanig vastlopen dat verwijzing
naar SBO of SO noodzakelijk is:
Niet gestart op de basisschool:
2 leerlingen, waarvan er 2 niet doorstroomden vanuit het
peuteraanbod maar naar SO
SBO
1 leerling van PassePartout
SO
2 leerlingen van PassePartout
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Daarnaast zien we in deze wijk opvallend veel gescheiden gezinnen () met sociale emotionele
problematieken en door de economische crisis getroffen gezinnen. Ook zien we, dat normen en
waarden onder druk komen te staan en de gevolgen steeds meer bij school terecht komen. Dit
vraagt om méér én een andere aanpak dan voorheen, waardoor we de leerkrachten op een
andere manier moeten toerusten.
10.8.2
●
●
●
●

Ouder-niveau:
Klankbordgroep bijeenkomsten (6 x per jaar)
Actieve betrokkenheid door ouders in de oudervereniging en MR
Ouderhulp en begeleiding bij kinderen in groep 1 t/m 8
Biebouders
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10.9

Verantwoording resultaten

“Als de inspectie specifiek zou beoordelen op geluk en welbevinden van leerlingen, zou jij je
onderwijs dan anders inrichten?” Citaat uit: onderwijs maak je samen.

Reflectie-verdieping-verankering tussenresultaten leerstofaanbod 2018-2019

Overzicht: wat zien we?

1. Rekenen voor peuters en kleuters is gemiddeld (eind groep 2): 92.9 I

2. TVK-groep 2 is gemiddeld op de eindtoets: 70.1 II
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3. Begrijpend lezen: In de groepen 4 t/m 8 is dit jaar de nieuwe Cito Begrijpend lezen
3.0 afgenomen. Volgend jaar kunnen we de complete trendanalyse zichtbaar maken.
Wat we nu wel kunnen concluderen is dat we niet tevreden zijn met de resultaten
die niet corresponderen met de observaties en methode-gebonden toetsen van
Nieuwsbegrip. We beraden ons in schooljaar 2019-2020 voor een passend vervolg.
In de groepen 3 is BL niet afgenomen.
Resultaten groep 4 volgen.
In de groepen 5 zien we een score van 148 IV op M5. Dit is niet vergelijkbaar met de
score op E4 omdat niet alle leerlingen de E4 toets gemaakt hebben.
Groep 6 zien we een groei van een V score op M5 naar een IV score op M6 van BL.
De groepen 7 laat een zien in de resultaten van III op E7 t.o.v. een IV score op M7.
De groepen 8 laten een stijging zien t.o.v. de oude CITO BL-toets. Zij komen
gemiddeld samen uit op een III score.

4

Rekenen:
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Deze scores laten ons zien dat de groep 5 in vergelijk met voorgaande jaren een goede stijging
heeft doorlopen. Alle groepen (uitgezonderd groep 8) scoren hoger dan het landelijke
gemiddelde en afgezet over meerdere jaren zien we ook een stijging van de resultaten. Volgen
we deze groepen leerlingen zien we het onderstaande beeld.
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Bij de groepen 3 t/m 7 zien we een positieve score bij de Medio Cito rekenen 3.0 versie.
Groep 4 en 7 laten een lichte daling van de lijn zien, scoren echter wel boven het landelijke
gemiddelde.
De kinderen van groep 5 en 6 laten een hele goede groei zien. Groep 8 heeft deze toets 3.0
voor de eerste keer gemaakt en scoort qua vaardigheid iets onder het landelijk gemiddelde
respectievelijk 271,2 in vergelijk van 273 landelijke vaardigheidsscore . Hierbij zitten 10
kinderen met eigen leerlijn met scores variërend van IV tot V-. Bij de “cito rekenen M8 2012”
lag de score vorig schooljaar 2017-2018 op 108,5 en was onder het landelijk gemiddelde van
111,5. Hierbij hadden 7 leerlingen met eigen leerlijn meegedaan, hetgeen de score ook flink
negatief heeft beïnvloed.

De analyse van groep 8 is terug te vinden in het overzicht van Route 8

5 Taalbreed (AVI, DMT, begrijpend lezen)
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Zorginzicht: Wat zeggen die gegevens ons? Succesfactoren, belemmerende
factoren
De analysegesprekken van de eindcito’s vinden dit moment plaats op individueel -, unit- als
op schoolniveau. De conclusies van de eindtoetsen verwerken we in de evaluatie!
● Afgelopen schooljaar is de tocht naar een nieuw onderwijsconcept op PassePartout
voortgezet: Uitdagend en toekomstgericht onderwijs (21 century skills) dat inspeelt
op de talenten en leerbehoeften van de individuele leerling. We zijn volop bezig met
de verschuiving van methodisch werken naar het werken vanuit leer- en
ontwikkelingslijnen en thematisch werken. Onze gemeenschappelijke aanpak zorgt
voor doorgaande lijnen en nog meer afstemming en maatwerk binnen de groep.
● Groep 2: Bij de kleutertoetsen zien we in de trendanalyses wederom zeer hoge
scores, zowel op reken- als op taalgebied. Hier zijn we ook trots op temeer we
ervaren dat er verhoudingsgewijs meer zorgleerlingen zijn. Succesfactoren: ervaren
en deskundige leerkrachten, Matrixmethode in groep 2, inzet van Bodymap, de
visuele leerstrategie binnen groep 1/2, betekenisvol en afgestemd aanbod en
meenemen van ouders middels themabrieven om de basis voor lln stevig neer te
zetten in het voorwaardelijk leren. Inzet van ervaren onderwijsassistenten.
Daarnaast zetten we nadrukkelijker de onderlinge kwaliteiten van leerkrachten en
co-teacher explicieter in middels workshopwerken.
● We zijn reeds een aantal jaren bezig met gestructureerd betekenisvol aanbod
volgens de leerlijnen in groep 1 en 2 (vanuit KIJK!) en steeds meer in de groepen 3
t/m 8 (leerlijnen opgesteld met medewerking van Naomi Mertens). Daarbij zetten
we ook coaching on the job, co-teaching en flits-bezoeken in om het
leerkrachthandelen te versterken. Samen met Naomi zijn we binnen het team bezig
geweest om de doorgaande lijnen op alle vlakken uit te werken. Ook is er veel
(intern) overleg en overdracht met voorschoolse instanties, waarbij we wel willen
opmerken dat dit laatste onder druk staat bij partner Spring door interne
verschuivingen van investeringen en het AVG (ondanks toestemmingsverklaringen
van ouders…)
● De unit 3-4 heeft dit schooljaar vooral gewerkt met de methode(doelen) als leidraad,
waarbij spel, ontdekkend leren en onderzoek als onderlegger binnen het
thematische aanbod werd neergezet. Hierbij werd er veel gebruik gemaakt van
elkaars kwaliteiten en werd er structureel groepsdoorbrekend gewerkt op niveau
vanaf kerst. De onderwijsbehoeften van de kinderen staan hierbij centraal!
Daarnaast hebben we door de inzet van Snappettablets ook maatwerk kunnen
bieden, met name in groep 4, buiten het bestaande aanbod.
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● Binnen alle units wordt gewerkt met vormen die passen bij het nieuwe leren
(workshopleren, ontdekkend en onderzoekend leren binnen thematisch werken,
instructies op niveau, groepsdoorbrekend werken en leren op maat middels
methode, leerdoelen, leerlijnen, ontwikkellijnen mbv Snappet. Voor het komende
schooljaar wordt de doorgaande lijn vastgelegd.
● Binnen PassePartout werken we met units die wekelijks overleg hebben om van en
met elkaar te leren en het aanbod goed met elkaar af te stemmen en voor te
bereiden. Elke unit bestaat uit samengestelde groepen waarbij we door gebruik te
maken van elkaars (lkr) kwaliteiten ons onderwijs versterken. We passen hier de
PDCA cyclus toe. Tijdens de 90 dagen reflectiemomenten staat dit centraal.
● Succesfactoren:
❖ Traject Naomi Mertens (werkgroepen leerlijnen, ontwikkellijnen, toetsing,
portfolio, rijke en betekenisvolle leeromgeving met team)
❖ Unitondersteuning door leerkrachten
❖ Groepsdoorbrekend werken binnen de units
❖ Aanbod op niveau
❖ Inzet onderwijsassistenten (groep 1-2) tot april
❖ Structurele inzet unitondersteuning door lkr/ oud-collega’s en vrijwilligers.
❖ Verdieping in scholing Bodymap en reflexintegratie
❖ Inzet TRIXX voor unit 1-2
❖ Ambulant begeleiders van Taalbrug en SSOE
Analyse per ontwikkelingsgebied:
Kleutertoetsen TVK groep 2:
Trendanalyse volgmodel jaargroepen:
We zien dat we de afgelopen 3 jaar sterk boven het landelijk gemiddelde scoorden, waarbij
we in het derde jaar minder hoog scoorden, echter wel 5 punten boven het landelijk
gemiddelde.
Trendanalyse volgmodel leerlingen:
Vanuit het volgen van deze groep kinderen zien we een vergelijkbare positieve score tov het
landelijk genomen gemiddelde.
Kleutertoetsen Rekenen groep 2 :
Trendanalyse volgmodel jaargroepen:
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We zien bevestigd dat we met minder sterke kinderen te maken hebben in vergelijking met
2 voorafgaande leerjaren. We scoorden voorheen zeer ruim boven het landelijk gemiddelde,
nu ruim. Mogelijk houdt dit ook verband met het feit dat we dit schooljaar te maken hebben
gehad met een nieuwe, onervaren leerkracht, die ook halverwege het jaar een nieuwe baan
heeft geaccepteerd.
Trendanalyse volgmodel leerlingen:
We zien dat deze groep kinderen gegroeid zijn tov de mediogroep. We scoren hier ook mooi
boven het landelijk gemiddelde. De verdiepte individuele analyse geeft ons ook inzicht in
hetgeen we nog hebben te versterken op klassen / groepsniveau en waar we in groep 3 op
kunnen aansluiten. Tevens biedt het ons de mogelijkheid meer op niveau te kunnen
afstemmen in unit 3-4
Begrijpend lezen:
We kunnen nu bij de groepen 7 en 8 een stand van zaken geven; we kunnen niet vergelijken
aangezien we voor de eerste keer deze toets hebben gemaakt. Het is wel ons zorgenkindje
voor e groepen 3 t/m 8, ondanks het feit dat we structureel nieuwsbegrip met zijn
strategieën inzetten en we het groepsdoorbrekend binnen de unit aanbieden, zien we
tegenvallende resultaten bij de cito begrijpend lezen. Dit verbaast ons wel, temeer we
ervaren dat zowel de kinderen als de leerkrachten zeer tevreden zijn over de aanpak en
waar ruimte is voor diepgang, voldoende tijd voor investeren in woordenschat is. Onze
belangrijke onderzoeksvraag die we ons stellen: Is Nieuwsbegrip XL een passende methode
voor PassePartout?
AVI
We zijn heel trots op de resultaten op dit gebied. We zien dat we overal boven het landelijk
gemiddelde scoren bij de trendanalyse jaargroepen. Binnen alle groepen wordt structureel
veel geoefend.
Ook bij de trendanalyse van Avi op leerlingen, constateren we een mooie groei en zien dat
we hier (uitgezonderd groep 8) ruim boven het landelijk gemiddelde scoren.
DMT jaargroepen:
Trendanalyse vertelt ons dat de groepen 8 en 5 boven het gemiddelde scoren, aangezien
we adaptief toetsen, zijn niet alle kinderen van groep 3 met alle 3 de kaarten getoetst.
De trendanalyse leerlingen laat zien dat daar waar extra interventies zijn gepleegd
(unitondersteuning door leerkrachten) de resultaten zichtbaar gestegen zijn. Het
onderhouden van technisch lezen blijft noodzakelijk gedurende de hele schoolloopbaan van
de leerling.

43

Schoolplan 2019-2023
Trendanalyse Spelling jaargroepen:
Hier zien we mooie scores, boven het landelijk gemiddelde! We zien bij de meeste groepen
dat we ook een stijging hebben tov het voorafgaande jaar.
Een echte trendanalyse voor de groepen 7 en 8 (ivm overgang naar 3.0 versie) is komend
jaar mogelijk.
Trendanalyse spelling op leerlingen: ook hier zien we mooie resultaten in vergelijk met vorig
jaar. Uitgezonderd groep 5 waar een lichte daling zichtbaar is. Mogelijk dat de
doelenkaarten en het werken vanuit doelen (categorieën) hier positief aan heeft
bijgedragen.
Voor de eindtoetsen zullen we ook specifiek op de zorggebieden inzoomen met het hele
team en daar waar nodig zullen we ook ons cluster en BCO meenemen, onder de noemer
van ‘van en met elkaar leren’ en ‘ontwikkelen in ontmoeting’ en ‘erkende ongelijkheid’.

Uitzicht: Wat gaan we ermee doen? Actie/Plan van aanpak

●

Onze ambities voor de komende jaren zijn samen met het team uitgezet. Het
tijdspad, en de daarbij gekoppelde vernieuwingen, interventies en aanpassingen,
vanuit de veranderende rol van de leerkracht is in ons nieuwe schoolplan
beschreven, zie hiervoor de deelplannen, specifiek die van taal.

● PassePartout heeft de werkdrukmiddelen voor het komend jaar ingezet op verlagen
van de groepsgrootte. Volgend schooljaar zal iedere unit bestaan uit 3 groepen,
waarbij we de samenwerking nog meer kunnen gaan intensiveren. Bij rekenen wordt
Lesson Study ingezet en dit wordt begeleid door BCO
● Sociaal-emotionele ontwikkeling: borging, uitbouwen en voortzetting van ingezette
interventies / Soemo / Poppies / kind(ouder)gesprekken/ ZIEN
● ICT-ontwikkeling: invoering Gynzy, uitbreiding van het aantal chromebooks en
gebruik hiervan ipv tablets.
● Doorontwikkeling van toetsingskader (formatieve en summatieve toetsen) en
verantwoording in het volgen van leerlingen.
● Zie voor alle uitgewerkte acties en interventies ons schoolplan 2019-2023.
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Route 8 schooloverzicht
In totaal zijn er 44 leerlingen getoetst.

Adviezen Route 8:
Pro

PRO/
BB

Schooladvies

0 ll PRO
n.
VMBO 0 ll Basis
n.

Basis/Kader

0 lln.

2 lln.

8 ll Basis/Kader
n.

1 lln.

Kader

6 lln.

Kader/Gemeng 1 lln.
d
Kader GL/ TL

GT/HAVO

13
lln.

19
lln.

Kader/Theoret
isch

1 lln.

Theoretisch

5 lln.

Theoretisch/H
AVO

5 lln.

HAVO

11 lln.

HAVO/VWO

4
lln.

HAVO/VWO

4 lln.

VWO

0
lln.

VWO

2 lln.

Gewichten leerlingen:
0,3
0 lln.
1,2
3 lln. (deze 3 lln. met een )
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Totaal
16% gewichtenleerlingen past bij een ondergrens van 198,8. PassePartout heeft een
gemiddelde totaalscore behaald van 192.9, wat onvoldoende is. Dit is niv. VMBO KB/GLTL. In dat geval worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem meegewogen door de
inspectie.
Aanpassing adviezen:
Voor 4 lln. is het plaatsingsadvies op basis van Route 8 naar boven bijgesteld = 9 % (3 lln.
van Kader/Th naar Th/Havo, 1 lln. van Th/Havo naar Havo/VWO)
Er scoren 36 leerlingen precies gelijk aan het schooladvies = 82 %
Groepsgemiddelden:
Groep 8a (15 lln.)
groep 8 b (14 lln.)
188.6 = Kader/gemengd Theoretisch
191.6 = Kader/gemengd Theoretisch
1 x leerling 1.2 gewicht
1 x leerling 1.2 gewicht
Groep 8 c (15 lln.)
198.4 = Kader/gemengd Theoretisch
1 x leerling 1.2 gewicht
Per onderdeel:
Taal:
Route 8

Begrijpend lezen

DMT/AVI

Spelling

Taal totaal PP: 197
Leesvaardigheid*:
197
Taalverzorging**:
198

Cito M8: 204.6 III
(vs. groei niet meetbaar
i.v.m. overgang naar
3.0 )
Groei van IV (E7) -> III

DMT M8:
99.3 II
(vs.
groei
+2.8 t.o.v.
E7, landelijk
+3.0)
AVI: 89 %
v.d. lln.
heeft AVI
Plus niv.

Cito M8: 383.5 1+
(vs. groei niet
meetbaar i.v.m.
overgang naar
3.0)
Groei van II -> I+

Taal totaal Landelijk
: 204
Leesvaardigheid:
204
Taalverzorging: 203
Leesvaardigheid:
100% van de lln
heeft 1F behaald
68% van de lln heeft
1F en 2F behaald
Taalverzorging:
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98% van de lln heeft
1F behaald
55 % van de
leerlingen heeft 1F
en 2F behaald

Woordenschat PP:
208
(Landelijk: 203)
Begrippenlijst PP:
190
(Landelijk: 204)
* Onder leesvaardigheid wordt verstaan: vragen beantwoorden die volgende
vaardigheden meten: techniek en woordenschat, begrijpen, interpreteren, samenvatten,
evalueren en opzoeken
** Onder taalverzorging wordt verstaan: spellingvaardigheid, werkwoorden en niet
werkwoorden, interpunctie.
Rekenen:
Route 8

Rekenen

Rekenen totaal PP: 188
Getallen:186
Verhoudingen:187
Meten/Meetkunde:196
Verbanden:186

Cito M8: 271.2 IV
(vs groei niet meetbaar ivm overgang naar 3.0)
Van (M7) III -> IV

Rekenen totaal Landelijk: 204
Getallen:204
Verhoudingen:203
Meten/Meetkunde:204
Verbanden:204

Er zijn 6 leerlingen die met een eigen leerlijn werken.
Als we deze leerlingen uit het overzicht houden is
de score: 281.2 II

10 lln hebben de toets gemaakt op een aangepast niv.
E5 (1), M6 (2), E6 (2), M7(1) en E7 (4).

Rekenen:
91% van de leerlingen heeft het 1F
niveau behaald voor rekenen.
23% van de leerlingen heeft het 1F
en 1S niv behaald
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Wat zeggen deze cijfers ons: Er is een groot verschil tussen de taalscore en rekenscore op
Route 8. Dit is ook zichtbaar in de Cito scores op taal t.o.v. rekenen. Taal is duidelijk
gegroeid.
Er zitten relatief veel zwakke rekenaars in groep 8, met een aangepast programma die de
totaalscore van Cito beïnvloeden.
Algemene conclusies:
● Totaal gemiddelde score is 192.9 = VMBO kb/ vmbo gl-tl. Dit is een groei van +7.1
punt t.o.v. schooljaar 2017-2018
● De uitslagen van de route 8 komen grotendeels overeen met de schooladviezen
en zijn passend bij onze huidige populatie leerlingen. De huidige weging is niet
passend bij de populatie leerlingen van PassePartout.
● We scoren op de onderdelen leesvaardigheid, taalverzorging, woordenschat,
dictee op niveau vmbo gl-tl/ havo.
● Het onderdeel taal scoort evenals vorig schooljaar hoger dan het onderdeel
rekenen. De groei op taal is beduidend hoger dan vorig jaar +10. Rekenen +3
● Aanpassingen aan de toets: Er hebben 4 leerlingen met dyslexie aan de toets
meegedaan.
● Afnamecondities: de leerlingen hebben gewerkt aan chromebooks. De verbinding
was stabiel. De toets is in het begin van de afnameperiode afgenomen (voor de
meivakantie) De motivatie was goed van de leerlingen. De leerlingen hebben de
toets in minimaal 2 dagdelen gemaakt onder begeleiding van de eigen leerkracht.
● Onderzoeksvragen:
-Is Route 8 passend bij onze populatie en ons onderwijsconcept? In het nieuwe
schooljaar zullen de teamleiders van Kerobei hier gezamenlijk over in gesprek
gaan.
-Zijn er nog verbeteringen in afnamecondities mogelijk?
-Is de afname van het onderdeel luistervaardigheid en dictee van toegevoegde
waarde? Afname is namelijk niet noodzakelijk.
11

PLANNEN 2019 - 2023
‘Van Onderwijzen naar Leren’

11.1 Waar staan we nu (2019)?
Schooljaar 2018-2019 stond volop in het teken van het eerste uitrollen van het nieuwe concept,
We zijn volop aan de slag gegaan binnen de units, met het vertalen van onze nieuwe koers.
Met succes!
We zien dat leerlingen beter in hun vel zitten, meer op maat aangeboden krijgen maar ook
betere resultaten laten zien.
“Op PassePartout werken we in een rijke en betekenisvolle leeromgeving

vanuit ontwerpend en onderzoekend leren
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waarbij ieder kind persoonlijk groeit.”
Het uitzetten van onze nieuwe praktijk heeft ons geholpen in het richting te geven aan deze
nieuwe koers waarbij het kind en zijn ontwikkeling voortdurend centraal staan.
Vooral het loslaten van de oude vertrouwde structuren en daadwerkelijk vertrouwen op het
vakmanschap (didactiek en pedagogiek) waarbij er ook erkenning is voor hetgeen we nog
onvoldoende inzichtelijk hadden én hebben (welke vakdidactische kwaliteiten heeft een ieder,
wat doet er nu toe en de analytische toepassing hiervan) was én is een hele klus.
Het opzoeken van de zone van de naaste ontwikkeling met daarbij de technieken van een goede
onderzoeksvraagstelling is een scholingsvraag geworden waar in schooljaar 2019-2020 op
ingezet zal gaan worden. Ook hierbij zullen we het principe “van en met elkaar leren” toepassen
door in elke unit één expert kartrekker te laten zijn.
Ook zullen we volop investeren in leermateriaal waardoor de diversiteit in aanbod voor
kinderen aantrekkelijker en vernieuwender , passend bij de 21ste eeuw, zal zijn.
Als we kijken naar de eerste resultaten van de M-toetsen dan zijn we gegroeid! Voor het eerst
in jaren zien we volop groei bij met name rekenen, spelling, AVI en DMT. Alleen op het gebied
van begrijpend lezen zien we een neerwaartse spiraal die volop onze aandacht heeft. Schooljaar
2019-2020 zal dan ook gericht zijn op het mee laten groeien van de resultaten van begrijpend
lezen door de woordenschatontwikkeling opnieuw op ons vizier te zetten.
Het leidinggevend vermogen heeft het afgelopen jaar een stap teruggezet op het gebied van
aansturing door diverse omstandigheden. Ons team wil verantwoordelijk zijn voor elkaars
ontwikkeling en wil op basis van erkende ongelijkheid en vanuit het persoonlijk meesterschap
zelf meesturen in beleidsmatige keuzes. De kwaliteit van de (onderlinge) communicatie en de
kracht van ‘leren van en met elkaar’ (samenwerking) is volop versterkt door het werken in units
maar op schoolniveau is dit onvoldoende.
Daar waar het gaat om professionele communicatie op teamniveau hebben we nog een slag te
slaan.
₁ In de link de presentatie voor ouders zoals op 30 januari 2018 gepresenteerd:
K:\Documents\Kwaliteitsontwikkeling\nieuwe concept\Het nieuwe leren op PassePartout.ppt
11.2 Proces 2019-2023
1. We gaan de koerswijziging in de praktijk uitbouwen; Schooljaar 2018-2019 staat in het
teken van de uitwerking van onze koers. Hierbij zal Naomi Mertens ons ook het
aankomende schooljaar een 3-tal keren per unit blijven begeleiden door actieve
coaching on the job;
2. Op teamniveau blijft het bewust opzoeken van de dialoog en check centraal staan;
3. We werken heel bewust met de leercyclus en de 90-dagen evaluaties;
4. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling én voor die van de ander;
5. We blijven werken in expertisegroepen en een voorbereidingsgroep die de opdracht
heeft dit terug te koppelen in de units;
6. Een krachtig MT is een noodzakelijk fundament, waarbij we in het kader van de krimp
ook gaan snijden in het aantal dagdelen van het MT (van 25 dagdelen naar 20 dagdelen);
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7. We zetten verder in op het werken vanuit de intrinsieke motivatie bij een kind om te
komen tot meer gepersonaliseerd leren in een betekenisvolle en rijke context waarin
we een evenwicht zoeken tussen zaken die ‘moeten’ en zaken die kinderen ‘willen’
leren. Hierbij zullen we blijven werken in units, waarbij onderwijs op maat nog veel
meer zichtbaar zal zijn. Scholing in het ontwerpen van inhoudelijke goede
leerarrangementen (specifiek in unit ¾ en in unit ⅚) zal hierbij een cruciale rol spelen;
8. Het herinrichten van de gangen;
9. Het voeren van kindgesprekken;
10. We werken op het gebied van spelling en rekenen in opbouw vanuit leer-,
ontwikkellijnen en doelenkaarten (spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen). We willen
op basis van differentiatie meer kunnen aansluiten bij de diverse niveaus van kinderen.
11. We werken bij rekenen en spelling met Gynzy als hulpmiddel om zoveel als mogelijk bij
de diversiteit van kinderen aansluiten met een zo hoog mogelijk rendement .
12. Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling gaan we aan de slag met de start
van het portfolio vanuit de ontworpen leer- en ontwikkellijnen. Vanuit de informatie die
we uit KIJK! en ZIEN! halen, gaan we toevoegen binnen het portfolio;
13. Ouders en/of partners actief betrekken bij het onderwijsleerproces van PassePartout en
bewust profileren van ons nieuwe concept en de resultaten daarvan naar buiten.
11.3

Onze ambities:

11.3.1 Op kindniveau
● Sociaal welbevinden verder omhoog bij leerlingen, meer plezier om naar school te
komen (minder ongewenst gedrag, monitoring via o.a. ZIEN! en kindgesprekken);
● Eigenaarschap bij leerlingen vergroten door het maken van eigen keuzes (eigen
leerroutes, niet iedereen doet hetzelfde, op maat) en de verantwoording daarbij
afleggen in een portfolio m.b.v. leer- ontwikkellijnen;
● Hogere opbrengsten, (met name bij begrijpend lezen) door het werken vanuit leer- en
ontwikkellijnen;
● Minder verwijzingen SO en SBO;
● Geen doublures, maar passend aanbod;
● Hogere uitstroom VO.
11.3.2 Op teamniveau
- Actief betrekken van onze nieuwe collegae in het werken op PassePartout maar ook
binnen ons team;
- Voor ons team blijft het bewust opzoeken van de dialoog en de check centraal staan
- Input van iedereen is wenselijk en van waarde;
- We spreken elkaar aan op gedrag wat we niet begrijpen. Dit doen we op een
oordeelsvrije open, eerlijke en nieuwsgierige manier;
- We ‘praten niet over elkaar maar met elkaar’ en checken of de boodschap is begrepen;
- Check aan de achterkant of er ook daadwerkelijk iets is gedaan met de feedback
(wederzijdse afhankelijkheid en het verantwoordelijk zijn voor elkaars ontwikkeling);
- We presenteren aan elkaar onze ontwikkeling in kleine groepen of op teamniveau;
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11.4

We informeren elkaar over opgedane kennis en ervaringen die zinvol kunnen zijn voor
de ontwikkelingen binnen PassePartout of anders;
We gaan actief op zoek naar contexten waar we van kunnen leren.
Onderliggende concepten

11.4.1 Eigenaarschap staat centraal, waarbij het van en met elkaar leren in een professionele
setting waarin professionele communicatie een cruciale rol speelt en duidelijk zichtbaar is.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling én voor die van de ander
- Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling én ook voor die van de ander
(wij rekenen op jou);
- De thermometers worden door eenieder ingezet om ontwikkeling in beeld te brengen;
- Eenieder neemt proactief deel aan de gesprekkencyclus;
- We zijn ons er bewust van hoe we kunnen ontwikkelen in ontmoeting en trachten hier
bewust tijd voor vrij te maken. We plannen per unit, of met andere units, onze eigen
leermomenten en gebruiken onze studiemomenten om de verbinding met het gehele
team te maken (om de doorgaande lijn te bewaken);
- Het cluster actief betrekken in de ontwikkeling die we uitzetten door deelname van
directeuren, teamleiders en leerkrachten in dit proces.
11.4.2 Het beleid wordt vanuit gezamenlijkheid ontwikkeld, waarbij erkende ongelijkheid de
basis vormt en we gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
We blijven werken in expertisegroepen
- Door de huidige ontwikkelingen (nieuwe koersuitspraak) is er een voorbereidingsgroep
samengesteld, bestaande uit een afvaardiging van elke unit, die vanuit de professionele
cultuur samen met het MT een kartrekkersrol heeft;
- Ingehuurde expertise (van buitenaf) zijn dé momenten voor ons team om te werken aan
persoonlijke professionalisering (gepland en ongepland). Een aantal bijeenkomsten is
verplicht, waardoor kennis en expertise ook daadwerkelijk tijdens het ontwikkelen in
ontmoeting verder diepgang krijgt;
- Elke bijeenkomst is een professionele ontmoeting waarin het “van en met elkaar leren”
centraal staat;
- De expertisegroep ‘professionele ontwikkeling’ bereidt samen met het MT, de 90dagen-reflecties en teambijeenkomsten voor;
- Expertisegroepen gaan actief op zoek naar hoe hun expertise vergroot kan worden
(vanuit de praktijk, werkplaatsen, in- en externe expertise inhuren, maatjeswerk);
- Criteria die wij hanteren voor toetreding binnen een expertisegroep, zijn o.a.: verdeling
onderbouw/middenbouw/bovenbouw, bij wisseling van samenstelling blijft er altijd
minimaal één zittende expert in de groep;
- Expertisegroepen kunnen ontstaan door het samenvoegen van expertises van
PassePartout en andere scholen binnen Kerobei. Indien noodzakelijk ook daarbuiten;
- Expertisegroepen worden samengesteld a.d.h.v. daadwerkelijke expertise- en
ontwikkelingsvragen van het individu (erkende ongelijkheid);
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-

Expertisegroepen houden zichzelf scherp d.m.v. de leercyclus (actie-reflectieverdieping-verankering); en persoonlijk meesterschap (nieuwe praktijk maken,
reflecteren, de goede dingen mee nemen).
Binnen de expertisegroepen wordt ook gebruik gemaakt van erkende ongelijkheid.
Ontwikkelen in ontmoeting en eigenaarschap zijn hierin leidende concepten.
11.4.3 Een krachtig MT is een noodzakelijk fundament
- Wij gaan verschillen uitvergroten door vanuit de erkende ongelijkheid, mensen op basis
van hun kwaliteit, bewust uit te nodigen / in te zetten en het podium te geven of
voortouw te laten nemen;
- Verschil maken door vanuit de professionele hiërarchie te werken. Concepten die hierbij
leidend zijn: podium geven en werken vanuit erkende ongelijkheid (wie het weet, mag
het zeggen);
- Wij zorgen ervoor dat leerkrachten hun werk kunnen uitvoeren door op het juiste
moment interventies toe te passen, vragen te stellen en/of te confronteren met behoud
van verbinding. Concepten die hierbij leidend zijn: wie het weet, mag het zeggen,
aankaarten en afkaarten, erkende ongelijkheid);
- Wij bevragen collegae actief op datgene wat we zien en horen (non)-verbaal gedrag) om
bewustwording naar een hoger plan te krijgen en bewustzijn te realiseren. Wat doet er
daadwerkelijk toe en welke bijdrage lever ik daarin? Concepten die hierbij leidend zijn:
leercyclus en persoonlijk meesterschap;

-

Het MT en de voorbereidingsgroep dragen de concepten van Kerobei uit door ze in de
praktijk toe te passen (modeling) en vanuit die concepten de transfer te maken van
praktijk naar concept en naar koers;
- Het MT deelt haar eigen ontwikkeling met het team.
Het MT is in staat de hoofdlijnen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
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11.4.4 Ouders en/of partners optimaal inzetten
- We zetten in op intensieve betrokkenheid van (nieuwe) ouders bij de ontwikkelingen
binnen PassePartout. Ouders zullen actief uitgenodigd worden in deelname binnen de
MR, OV en klankbordgroep.
- Onze klankbordgroep is van groot belang bij het stilstaan bij onze visie. Vanuit de
feedback van ouders krijgen we een duidelijk beeld of datgene dat wij ons voorgenomen
hebben zichtbaar is in onze uitvoering (‘doen we de dingen die we zeggen?’). Het is erg
belangrijk om vooraf goed aan te geven wat we van de ouders verwachten zodat de
verdieping mede de uitgangspunten voor het nieuwe schoolplan zijn;
- Tijdens de informatieavonden en tussentijds in het begin van het nieuwe schooljaar
zullen we ons nieuwe concept met ouders delen;
- We voeren gezamenlijke activiteiten uit, zoals de thema’s die bij de kleuters aansluiten,
Sint-Maarten, voorlezen voor de kinderen van het kinderdagverblijf door kinderen van
groep 8. Er is een werkgroep Nieuwe Munt (St. Julia, Spring (peuteraanbod en
kinderdagverblijf) De Lings, zmlk (VSO) die de samenwerking tussen school en
genoemde partners bevordert etc.;
- Tijdens verschillende overlegmomenten en studiedagen nemen de partners van de
brede school ook deel, evenals ouders vanuit de MR;
- De directeur neemt deel aan de bestuursvergaderingen om de OV te voorzien van
actuele informatie.
11.5 Waar staan we in 2023?
Ouders omarmen de visie van de school en zijn enthousiast over de concretisering van deze
visie. Ouders zijn loyaal en trots op de school waar hun kinderen acht jaar lang mogen
verblijven.
PassePartout werkt vanuit units in basis- of samengestelde groepen waarbij in
gedifferentieerde groepen instructie en verwerking verworven wordt. Er wordt tenminste op
drie niveaus gedifferentieerd waarbij de leerlijnen leidend zijn. In de middag werken we
thematisch vanuit een rijke leer- en betekenisvolle omgeving, waarbij de cursorische vakken
geïntegreerd zijn.
Daarnaast heeft iedere leerling zijn eigen portfolio met daarin de voor hem/haar specifieke
leer- en ontwikkellijnen. Deze ontwikkellijnen worden tijdens de kindgesprekken mee
vormgegeven.
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12

ONTWIKKELTOPICS

12.1

Ontwikkeltopic: Leer- en Ontwikkellijnen

12.1.1 Waar staan we nu (2019)?
We hebben kennis van de leerlijnen en leerdoelen van de eigen unit. Hierover spreken we
dezelfde taal.
Dit verstaan wij onder leerlijnen en leerdoelen:
Een leerlijn is een reflectie-instrument geeft op een positieve manier de kenmerken aan van
starter naar expert. Dit gericht op de kennisvakken per domein.
Een leerdoel is gericht op kennis en vaardigheden die ‘afvinkbaar’ zijn en weergegeven per
leerjaar. Deze leerdoelen moeten wel onderhouden worden (herhaling).
Deze zijn specifieker dan de leerlijnen en zichtbaar voor de leerlingen.
Dit kan op verschillende manieren bewezen worden.
Het team heeft een groeiend zicht op de leerlijnen en leerdoelen van andere jaargroepen. De
doorgaande lijn is voor iedereen helder.
Een aantal groepen, vanaf groep 5, werkt inmiddels met leerdoelen (vanuit Snappet). Het
merendeel gebruikt de methode als bronnenboek.
De leerlijn taal groep 1 t/m 8 is gereed en in pilotfase bij 3 leerlingen per groep.
De doelenkaarten voor spelling en rekenen worden gebruikt in de units 5 t/m 8. Unit 3/4 werkt
met de overzichten van “Met Sprongen Vooruit”. De doelenkaarten voor spelling zijn gereed,
zullen komend jaar aangepast worden naar de categorieën van Gynzy.
De ontwikkellijnen voor sociaal emotionele ontwikkeling zijn gereed en worden uitgeprobeerd
met 3 leerlingen per groep.
ZIEN wordt ingevuld door de leerkrachten van unit 3 t/m 8. De leerlingen van unit 5 t/m 8 vullen
de leerlingenlijst van ZIEN in.
De kinderen van unit 1/2 worden gevolgd met KIJK, waarbij we de doorgaande lijn van die
kinderen, die tijdens de peuterperiode hier ook mee gevolgd zijn, doorzetten. Dit geeft ons
handreikingen voor de volgende stappen. Tijdens kindgesprekken hanteren we “dit ben ik”,
“welbevinden” en doelenformulier als onderlegger.
Periode 1

Doelen 1e periode

Acties 1e periode

Verwachte opbrengsten

Leerlijnen taal groep 1 t-m 8 -Feedback is verwerkt in de Kinderen krijgen inzicht in hun
zijn verrijkt en schoolbreed leerlijnen.
taalontwikkeling.
ingezet
-De formats van de treintjes
worden uitgeprobeerd en
verrijkt en waar nodig
aanpassingen gedaan

Leerlijnen rekenen groep 1 t/m -Aanpassingen vanuit de Meer motivatie en innerlijke
8 zijn ontworpen en worden praktijk zijn verwerkt in de drive bij kinderen vanuit meer
schoolbreed ingezet
leerlijnen.
autonomie bij het eigen leren
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-De
vernieuwde
doelenkaarten
worden
schoolbreed in de praktijk
getoetst volgens PDCA
cyclus
Doelenkaarten van spelling en -De werkgroep ICT en Kinderen hebben inzicht in
rekenen zijn aangepast aan leerlijnen
passen
de hun eigen spelling- en
Gynzy
doelenkaarten aan Gynzy rekenontwikkeling.
aan
Leerkrachten hebben inzicht
op welke wijze een keuze
gemaakt voor een leer- of
ontwikkellijn

De werkgroep ontwerpt een
handleiding
voor het
gebruik van de leer- en
ontwikkellijnen

Er is een doorgaande lijn
binnen de school voor het
gebruik van de leer- en
ontwikkellijnen.

Evaluatie periode 1

Wie

Wat

Wanneer

Werkgroep ICT Overleg
en werkgroep
leeren
ontwikkellijnen

schooljaar 2018-2019

Rekencoördinat
or en werkgroep
leeren
ontwikkellijnen

Inzicht en afstemming van Schooljaar 2019-2020
structureel aanbod en
resultaten van
SLO(eind)doelen.
Analysegesprekken
op
micro, meso en macroniveau (resp. lln., units en
schoolniveau)

Unit 1/2 en
werkgroep leeren
ontwikkellijnen

Onderzoek volgsysteem en Schooljaar 2019-2020
ervaringen opbouwen met
nieuwe treintjes taal en
rekenen en daar waar
nodig
aanpassen
/
opnieuw ontwerpen
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Periode 2

Doelen 2e periode

Acties 2e periode

Verwachte opbrengsten

Unit 1/2 heeft onderzoek
verricht in leerlingvolgsysteem
en/of breed ontwerpt zelf een
volgsysteem en sluit aan op
voorschools volgsysteem en op
unit 3 t/m 8

Leerkrachten werken een
periode vanuit gemaakte
afspraken t.a.v. volgen van
kleuters; dit wordt ook met
voorschoolse
instanties
besproken.

Heldere beeldvorming welke
en hoe te volgen
brede
ontwikkelingen van jonge
kinderen (in samenspraak met
ouder en betrokkenen in de
brede
ontwikkeling
van
kinderen 0-12 jaar

De vragenlijst van ZIEN is Leerlingen en leerkrachten
ingevuld door unit 3 t/m 8.
vullen de vragenlijsten in.
Teamtraining (unit 1-8) voor
ZIEN
Vanuit analyse van ZIENresultaten de bijpassende
handelingsadviezen in de
praktijk brengen

ZIEN is geïmplementeerd en
handelingsadviezen worden
ingezet
op
groepsen
individueel niveau.

Inventariseren welke doelen
gekoppeld worden aan een
diploma/ certificaat en het
maken van de vorm.

- Voor welke vorm kiezen Alle doelen binnen een
we?
bepaalde
vorm
(kader)
- Maken van de vorm bij de uitgewerkt.
gekozen doelen

Evaluatie periode 2

Wie

Wat

Wanneer

Unit 1/2 en -Onderzoek KIJK en ZIEN, Medio schooljaar
teamleider,
Pravo
en
andere
kindcentrum
volgsystemen
Baloe
Team
met -Zien training
trainer Driestar
educatief

Schooljaar 2019-2020
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Werkgroep en ?

Voorbeelden
van Schooljaar 2019-2020
certificaten en diploma’s.

Periode 3

Doelen 3e periode

Acties 3e periode

Verwachte opbrengsten

Er is duidelijkheid of de leerlijn -Het team evalueert het Inzet van de leerlijn rekenen
rekenen voor unit 1 t/m 8 gebruik
van
de als reflectie-instrument
ingezet gaat worden
doelenkaarten en bepaalt
de voortgang
Unit 1/2 heeft de keuze voor -Vanuit
opgedane
een
leerlingvolgsysteem ervaringen in de 2e periode
gemaakt
keuzes maken in het
volgsysteem
-Omzetten in concrete
afspraken

Keuze voor ons volgsysteem
die de brede ontwikkeling van
de kinderen volgt zonder
administratieve dubbeling.

Evaluatie periode 3

Wie

Wat

Unit 1-2 met onderzoek
teamleider
leerlingvolgsysteem
onderbouw

Wanneer

Kosten

schooljaar 2019-2020

Afhankelijk van de
keuze:
-mogelijk kosten voor
KIJK 1-4 methodiek)
-evt. kosten voor
aankoop aanvullende
materialen

12.1.2 Waar staan we in 2022-2023?
Ieder kind werkt vanuit eigen ontwikkeling aan leerdoelen en leerlijnen.
Kinderen hebben zicht op eigen leren en dragen hiervoor verantwoordelijkheid.
De rol van de leerkracht wordt meer als coach.
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12.2

Ontwikkeltopic: rijke leeromgeving

12.2.1 Waar staan we nu (2019)? :
’s Ochtends werken de groepen nog aan de didactische vakken en in de middag werken de units
aan een thema. Afhankelijk van het thema of de doelstelling wordt er groepsdoorbrekend
gewerkt. Er wordt voortdurend unit breed aan thema’s gewerkt. De doelen en activiteiten van
de thema’s worden vastgelegd in een format. Gedurende het schooljaar wordt gewerkt aan
tenminste 5 thema’s, waarvan de domeinen: Mens en Maatschappij, Natuur en Techniek,
Ruimte en Tijd in ieder geval aan bod geweest zijn. Twee leerkrachten hebben de cursus
leerarrangementen gevolgd en hebben deze ervaringen gedeeld binnen de units. De cursus
leerarrangementen is voor leerkrachten “on hold” gezet voor het schooljaar 2018-2019 en
schooljaar 2019-2020.
Periode 1

Doelen 1e periode

Acties 1e periode

Verwachte opbrengsten

Er is inzicht of er verdere -de twee leerkrachten met
expertise gewenst is op het expertise ondersteunen de
gebied van leerarrangementen units
bij
de
themavoorbereiding

Ieder thema is rijk, betekenisvol
en zinvol. Daarnaast heeft
ontdekkend en ontwerpend
leren een plek in elk thema.

Er wordt een eenduidig format
gebruikt
voor
de
themavoorbereiding in unit 3
t/m 8

-Het aanbod wordt schoolbreed
vastgelegd.
Er
is
een
doorgaande lijn binnen de
school op het gebied van
thematisch werken.

-Iedere unit wordt voorzien
van het ontworpen format. Het eerste thema is voor
aanvang van het nieuwe
schooljaar uitgewerkt. De
overige thema’s worden in
een jaarplanning vermeld
en voor aanvang van het
thema uitgewerkt.

-De thema’s worden bij
Per unit komen alle onderdelen aanvang van het schooljaar
van oriëntatie op jezelf en de bepaald.
wereld aan bod.
-Ieder thema wordt op
(http://tule.slo.nl/OrientatieO doelen en acties uitgewerkt
in het format
pJezelfEnWereld/FKDOrientatieJezelfEnWereld.h
tml)
Per schooljaar wordt gewerkt
aan ten minste 5 thema’s,
waarvan
onderstaande
domeinen in ieder geval aan
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bod geweest zijn. Het vijfde
thema is vrij in te vullen.
●
●
●
●

Mens en maatschappij
Natuur en techniek
Tijd
Ruimte
Zie het voorbeeld van de
kerndoelen rondom tijd: Per
unit 5-8 komen alle tijdvakken
aan bod.
Unit 5-6 zorgen dat in twee jaar
tijd alle tijdvakken vanuit Tule
aangeboden worden. In unit
7/8 worden deze herhaald.
(kerndoelen tijd)

Evaluatie periode 1

Wie

Wat

Wanneer

Werkgroep rijke Units
voorzien
leeromgeving
formats.

Esther en Ans

Ondersteuning van
units
bij
themavoorbereiding

Kosten

van Voor aanvang van de
zomervakantie.

de Indien mogelijk bij de
de voorbereiding van de
thema’s

Periode 2

Doelen 2e periode

Acties 2e periode

Aan het eind van dit De uitwerking wordt opgepakt in
schooljaar weten we op overleg met de groep portfolio en
welke wijze we de kinderen leerlijnen
volgen
op
thematisch
gebied.
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Er is
een
duidelijk
volgsysteem
voor
leerkrachten en in het
portfolio voor kinderen.
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Alle
leerlingen
hebben -De leerlingen van unit 1/2 en 3/4
resultaten van de thema’s in verwerken resultaten in de vorm
het portfolio
van trotswerkjes in het portfolio.
-De leerlingen van unit 5/6 en 7/8
verwerken resultaten van de
thema’s in de vorm van toetsen en
trotswerkjes in het portfolio.

De ontwikkeling van een
leerling op thematisch
gebied is zichtbaar in het
portfolio.

Evaluatie periode 2

Wie

Wat

Wanneer

Kosten

Periode 3

Doelen 3e periode

Acties 3e periode

Er is duidelijkheid over de wijze
waarop thema’s in de units en
op
schoolniveau
worden
afgesloten

De
werkgroep
inventariseert de ervaringen
van de units m.b.t. de
afsluiting van het thema.

Verwachte opbrengsten

Evaluatie periode 3

Wie

Wat

Wanneer
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12.2.2 Waar staan we in 2022-2023?
Er wordt unit doorbreken gewerkt met thematisch werken. Er is binnen de thema’s ruime
mogelijkheid voor leerlingen vanuit talent en interesse aan thema’s te werken op een
onderzoekende en ontwerpende basis. De school is een rijke en betekenisvolle omgeving. Er
zijn veel materialen voorhanden. De cursorische vakken zijn verweven in het thematisch
werken.
Werken in mentorgroep en gehele dag samenwerking in Units.
Basis instructie + verlengde instructie wordt gegeven door de leerkrachten in de Units.
Afgestemd op het niveau van het kind. Instructie op basis van bijv. domeinen/ categorieën/
leerlijnen.
Weekplanning met instructie momenten inplannen.

Meetmomenten (die aansluiten op de domeinen/ leerlijnen die de kinderen de periode hebben
gehad) om leerlingen inzicht te geven, of ze wel of niet (extra) instructie nodig hebben.
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12.3

Ontwikkeltopic:

Rekenen

12.3.1 Waar staan we nu (2019)?
De vertaling van ons nieuwe onderwijsconcept naar de praktijk hebben we in het afgelopen
schooljaar steeds meer vorm gegeven. De leerkrachten hebben zicht op de onderwijsbehoeften
van hun kinderen, ze onderzoeken wat de kinderen kennen en kunnen en passen daarop het
onderwijsaanbod en organisatie aan. Ze kunnen een hoog kwalitatieve rekenles geven volgens
de stappen van het IGDI-model en differentiëren met het handelingsmodel. Kennis en
vaardigheden zijn ontwikkeld volgens de 4 hoofdlijnen (van concreet naar abstract) van het
leren rekenen en passen dit toe in een gedifferentieerd aanbod en, daar waar mogelijk,
verwerkt in de thema’s.

De leerkrachten en kinderen werken vanuit leerdoelen (opgebouwd vanuit de SLO- einddoelen)
i.p.v. het stapsgewijs volgen van de rekenmethode. Er is een groei naar de vertaalslag op
individueel kindniveau. Voor de kinderen zijn doelenkaarten gemaakt, die uitgangspunt zijn
voor het werken aan eigen rekendoelen vanuit eigenaarschap. Hierdoor kunnen kinderen,
ouders en leerkrachten de ontwikkeling zichtbaar volgen.
Binnen de units bieden we het rekenen op ten minste drie tot zes niveaus aan, verdeeld over
de leerkrachten van desbetreffende unit. De kinderen worden door leerkrachten op basis van
observaties, kindgesprekken en analyses van toetsgegevens op niveau ingedeeld. Op deze
manier kunnen we ook steeds beter kindvolgend werken volgens OGO*. Leerkrachten van unit
3-4 en 5-6 hebben dit jaar de basiscursus van “Met Sprongen Vooruit” gevolgd en de
bijbehorende spellenkisten worden doelgericht ingezet.
De methode “Wereld in Getallen”, de theorie van “Met Sprongen Vooruit” gebruiken we als
bronnenboek bij de doelen die we willen bereiken.
Materialen die we o.a. (kunnen) inzetten:
● de spellen van “Met Sprongen Vooruit”
● Rekenstraatjes
● Montessori materialen
● SLO spellen
● Materialen uit de dagelijkse praktijk
Aandachtspunt voor het komend schooljaar is het unit overstijgend werken. Dit nemen we mee
in de doelen voor komend schooljaar.
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De leerlijn automatiseren is op leerkrachtniveau en op leerlingenniveau verfijnd.
In iedere unit wordt minimaal 3x per week structureel geautomatiseerd, zowel de erbij- en erafsommen, als de vermenigvuldigingen. De resultaten volgen we middels de tempotoets rekenen
van “Wereld in Getallen”. Daar waar nodig wordt extra geautomatiseerd. Hierbij krijgen de
leerlingen inzicht in hun eigen groei. Aandachtspunt om dit om te zetten naar een genormeerde
toets die voor alle units inzetbaar is. Dit zullen we ook in de overzichtsklapper van de groep
zetten.
12.3.2 Cito rekenresultaten Medio 2019 zie analyses en conclusies schoolniveau
12.3.3 Acties voor komende 4 jaar:
● Afstemmen aanbod op niveau vanuit bronnen: doorgang observaties,
“methodetoetsen” (WIG, zelf ontworpen), methode-onafhankelijke instrumenten (TTR,
Cito trendanalyses op unit- en schoolniveau)
● Toetsmaterialen ontwerpen, aanreiken en doorgaande lijnen borgen - reminder
toetsdata
● Schoolbreed volgsysteem en doorgaande lijn in het werken met het portfolio vanaf unit
1 t/m 8
● Uitbouwen van doorgaande lijn in dag- en weektaken vanaf unit 3 t/m 8 vanuit
leerdoelen gekoppeld aan didactische leeftijdseenheden (DLE)
● Overzicht TTR toetsen voor unit 3 t/m 8
● De toetsdata staan jaarlijks op de toetskalender. In augustus krijgt iedere
groepsleerkracht de opdracht per mail om TTR rekenen af te nemen.
● In schooljaar 2019-2020 wordt een keuze gemaakt of/en op welke wijze de leerlijnen
voor rekenen naast de doelenkaarten worden ingezet.
● Unitdoorbrekend werken
● Aandachtspunt is het doelgericht, structureel en efficiënt inzetten van de
“Rekenstraatjes”
12.3.4 Schooljaar 2019 - 2020
Periode 1

Doelen 1e periode

Acties 1e periode

Verwachte opbrengsten

Kennis en deskundigheid bij lkr Training “Met Sprongen Elke unit werkt aan het einde
t.a.v. het werken met “Met Vooruit” unit 7/8
van dit schooljaar genuanceerd
Sprongen Vooruit”
en gedifferentieerd met deze
methodiek
De leerlingen krijgen meer Tijdens kindgesprekken de De leerlingen en leerkrachten
inzicht in hun eigen leerproces treintjes als onderlegger van unit 1-4 bouwen hun eerste
gebruiken om kinderen ervaringen op met de treintjes
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middels inzet van de nieuwe bewust te maken van hun van unit 1-4 en gaan hierop
doelenkaarten (treintjes)
eigen doelen
afstemmen

Inzicht
in
ontwikkelingsgroei
automatiseren

de Ontwikkelen van een format Betere
afstemming
van
t.a.v. die kindvolgend zijn en automatiseringsontwikkeling
afgezet worden naar de
didactische leeftijdseenheid
Eerste meting rond begin
schooljaar middels TTR
Afspraken t.a.v. afname TTR

De leerkrachten begeleiden de Rekenstraatjes doelgericht Didactisch sterke begeleiding
kinderen vanuit coachende inzetten
waardoor de kinderen optimale
begeleiding vanuit didactisch
ontwikkelingskansen geboden
sterke vaardigheden met de
worden
kennis van de rekenleerlijnen
waarbij ze de materialen etc
doelgericht en gestructureerd
weten in te zetten

Evaluatie periode 1

Wie

Wat

Lkr die deze opleiding 3 cursusdagen unit 7/8
nog niet hebben gevolgd

Rekencoördinator
teamleider

Wanneer

Kosten

Schooljaar
2019 - 2020

Scholing
lkr
“Met Sprongen
Vooruit”

en Ontwerpen grafiek voor de te Eerste
volgen
ontwikkelingsgroei
op periode
automatiseringsniveau

Rekencoördinator,
teamleider en lkr units

Ontwerp doelenkaarten a.d.h.v. Schooljaar
treintjes unit 1-4
2019 - 2020
Ervaringen opdoen en verwerken
met kinderen met lkr (PDCA cyclus)
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Periode 2

Doelen 2e periode

Acties 2e periode

Verwachte opbrengsten

De leerlingen krijgen
meer inzicht in hun eigen
leerproces middels inzet
van
de
vernieuwde
doelenkaarten

Tijdens kindgesprekken de
treintjes als onderlegger
gebruiken om kinderen
bewust te maken van hun
eigen
doelen.
Deze
leerdoelen
worden
gefaseerd in het portfolio
toegevoegd

De leerlingen en leerkrachten van
unit 1-4 bouwen hun eerste
ervaringen op met de treintjes van
unit 1-4 en gaan hierop afstemmen

Inzicht
in
de Ontwikkelen van een format Betere
afstemming
ontwikkelingsgroei t.a.v. die kindvolgend zijn en automatiseringsontwikkeling
automatiseren
afgezet worden naar de
didactische leeftijdseenheid
Eerste meting rond begin
schooljaar middels TTR
Afspraken tav afname TTR
Zie doelen periode 1

Voortzetting doelen
voorafgaande periode

van

uit

Evaluatie periode 2

Wie

Wat

Wanneer

Kosten

Rekencoördinator en team

Periode 3

Doelen 3e periode

Acties 3e periode

Kinderen werken op Kinderen werken binnen
eigen rekenniveau
(en
soms
unitoverstijgend)
op
eigen niveau aan gestelde
doelen. Dit niveau wordt
bepaald
uit
kindgesprekken,
observaties en toetsing
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Kinderen zijn gemotiveerder, voelen zich
competent en werken met meer innerlijke
drive en krijgen zicht op eigen
rekenontwikkeling
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Inzicht voor kinderen,
ouders en leerkrachten
in
de
rekenontwikkeling

Kindgesprekken
adhv
invoering (gefaseerd) van
de rekenleerlijnen in het
portfolio
→
in praktijk toetsen met 3
kinderen op 3 niveaus
Invoering
voor
alle
kinderen in het nieuwe
schooljaar 2020 - 2021

Meer zicht op hoe we de totale
rekenontwikkeling per kind kunnen
vormgeven en verwoorden. Kinderen,
ouders en leerkrachten hebben zicht op
leerlijnen en eigen mogelijkheden. Ze zijn
zich meer bewust van eigen kwaliteiten
en zetten deze ook in.

De leerlingen krijgen
meer inzicht in hun
eigen
leerproces
middels inzet van de
vernieuwde
doelenkaarten

Tijdens kindgesprekken De leerlingen en leerkrachten van unit 1de
treintjes
als 4 hebben hun ervaringen verwerkt in de
onderlegger
gebruiken vernieuwde treintjes van unit 1-4
om kinderen bewust te
maken van hun eigen
doelen

Inzicht
in
de
ontwikkelingsgroei tav
automatiseren
Schoolbrede afspraken
tav
inzet
automatisering
Resultaten TTR per kind
volgen en aanbod
hierop afstemmen

Ieder kind heeft een eigen Automatiseringsontwikkeling
overzicht
van
zijn jaaraanbod is geborgd
vaardigheidsscore
op
jaarbasis
(adaptief)
getoetst met TTR
Derde TTR meting rond
mei
Afspraken tav afname
TTR

in

het

Evaluatie periode 3

Wie

Wat

Wanneer

Kinderen
en Kindgesprekken
mbv
“nieuwe” Schooljaar
leerkrachten
en doelenkaarten
2019 - 2020
rekencoördinator
Regelmatige overlegmomenten met unit
en rekencoördinator
Evaluatie
doelenkaarten
einde
schooljaar teambreed (feedback aan
kinderen en ouders vragen)
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Kinderen unit 1-8

Een aantal kinderen van unit 1-4 voeren hele
met hun leerkracht het gesprek over hun schooljaar
rekenontwikkeling en brengen dit
samen in kaart.
Alle kinderen vanaf unit 5 werken vanuit
hun eigen doelenkaarten

Team

Evalueren
van
ervaringen
en Einde
schoolbrede, doorlopende
schooljaar
* doelenkaarten
* TTR ontwikkelingsgroei
* Planningsinstrumenten (dag- en/of
weektakenplanner)

12.3.3 Waar staan we in 2022-2023?
We geven het kind een rijk aanbod in een leerrijke omgeving waardoor het kind uit zichzelf
en met behulp van de leerkracht wordt geprikkeld om zich op leergebied rekenen goed te
kunnen ontwikkelen.
We werken met dag- en/of weektaken, waarin kinderen vanuit eigenaarschap werken aan
eigen rekendoelen. Het portfolio en de leerlijnen zijn leidend en volgen de rekenontwikkeling
van elk individueel kind.
De leerkracht krijgt naast de rol als leerkracht (waarin hij/zij de rekendidactiek aanbiedt op een
passend niveau) de coachende rol: van leider naar begeleider.
Dit plan wordt schooljaar 2019-2020 geïntegreerd in het plan portfolio en leerlijnen
12.4

Ontwikkeltopic: ICT

12.4.1 Waar staan we nu (2019)?
De afgelopen drie schooljaren hebben wij met Snappet gewerkt. Vanuit Snappet zijn de
doorlopende leerlijnen voor de didactische vakgebieden zichtbaar gemaakt in de
leerlingontwikkeling binnen het portfolio en zijn daarnaast doelenkaarten ontworpen voor
rekenen en spelling waarin leerlingen dagelijks hun eigen voortgang kunnen afzetten. Hierdoor
is het eigenaarschap bij leerlingen gegroeid tot een niveau waarin leerlingen zicht hebben op
hun eigen ontwikkeling, waar leerlingen staan t.o.v. zichzelf en waar leerlingen staan t.o.v.
hetgeen dat ze zouden moeten kunnen afgestemd op het jarenlang onderzoek naar de
gemiddelde leerling.
Ook is door deze manier van werken helder waar de leerkracht zijn aanbod m.b.t. gerichte
leervragen van leerlingen op dient af te stemmen.
Kijkend naar de 21st century skills dan zie je dat er speciaal aandacht is voor digitale
geletterdheid, met daarin ICT-basisvaardigheden.
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Het ontwerpend en onderzoekend leren m.b.v. ICT staat nog in de kinderschoenen, er zijn
diverse proeftuinen hoofdzakelijk in ¾ en ⅚ , en zal in de tweede helft van deze
schoolplanperiode verder uitgebouwd gaan worden.
12.4.2 Wat gaan we uitzetten voor 2019-2023?
Periode 1

Wat

Wie

Wanneer

Kosten

Scholing Gynzy

Hele team olv ICT aug 2019 t/m gratis
ambassadeurs en Gynzy
mei 2020

SLO leerlijn oppakken en ICT ambassadeurs met de aug 2019 t/m 0
uitzetten van unit ½ tot unit transfer naar de units
december 2019
7/8
Transfer vanuit Gynzy naar ICT ambassadeurs Ilona aug t/m
onze doelenkaarten
en Esther
2019

okt 6 dagdelen uit
eigen formatie

Periode 2
Wat

Wie

Wanneer

Kosten

Scholing Gynzy

Hele team olv ICT aug 2019 t/m mei 0
ambassadeurs
en 2020
Gynzy

Scholing
ICT ICT ambassadeurs
ambassadeurs
onderzoekend
en
ontwerpend leren

jan 2020

€1500-,

Pionieren
leerarrangementen

unit 3-4 en unit 5-6

december 2019 t/m geen
april 2020

Wie

Wanneer

Evaluatie periode 2

Periode 3
Wat
ICT werkgroep pakt
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dit op in het begin
van het schooljaar
Maak eens een
analyse van allerlei
mogelijkheden en
middelen en kijk
eens op welke wijze
deze
kunnen
worden
geïntegreerd in het
onderwijs.
Het
TPACK-model en het
SAMR-model
kunnen
daarbij
helpen. Denk aan
‘digitaal vertellen’,
visuele
geletterdheid,
gamification,
computational
thinking
en
programmeren,
technologie om te
maken enz.

Evaluatie periode 3

12.5

Ontwikkeltopic: Meer- en hoogbegaafdheid

12.5.1 Waar staan we nu (2019)?
Het plan meer-en hoogbegaafdheid is opgegaan in het plan leer-en ontwikkellijnen. Binnen
onze nieuwe manier van werken streven we ernaar dat ieder kind op zijn eigen niveau wordt
aangesproken.
Wat gaan we in 2019-2023 uitzetten?
Wie
Hele team

Wat

Wanneer

● Binnen de units wordt voor elk schooljaar
kind tenminste op het vlak van 2023
rekenen en spelling een eigen
aanbod gegenereerd waarbij in de
middaguren
m.b.v.
de
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wereldoriënterende vakken de
meer specifieke uitwerking vanuit
interesse en behoefte wordt
vormgegeven;

Hele team

● Dagrooster waarbij we werken schooljaar

2019- 0

met
vaste 2023
instructie/verwerkingsblokken
binnen de gehele school, zowel
binnen
de
unit
als
unitdoorbrekend afgewisseld met
thema’s.
Hele team

● Elk kind werkt met een lijfelijk schooljaar
portfolio;
2023

2019- €350

Expertise
groep

● De expertisegroep rijke en schooljaar
betekenisvolle leeromgeving gaat 2023
aan de slag met het uitzetten van
thema’s binnen de domeinen. De
vorderingen
van
leerlingen
worden binnen het portfolio
weergeven;

2019- 0

● We bieden een gezonde mix schooljaar
tussen materialen (zelflerende) en 2023
aanbod op de computer (bijv.
Gynzy);

2019- €35
per
leerling

● Elke periode tenminste 1 schooljaar
kindgesprek om de doelen uit het 2023
portfolio te evalueren;

2019- 0

● Oudergesprekken tenminste 1 x schooljaar
vanuit de school georganiseerd en 2020
verder op vraag (zowel door de
leerkracht als door ouders)

2019- 0

● Leerlingen gaan binnen de units schooljaar
op zoek naar een onderwerp dat 2023
hen interesseert of de leerkracht
kiest een drietal onderwerpen
waar de leerlingen een keuze uit
kunnen maken, onderwerpen die
aansluiten bij de leerstof van het

2021- kosten
cursus
leerarrang
ementen
€750 pp
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leerjaar. Dit alles vanuit de
kapstok
van
het
thema/domein/leerarrangement.
Vervolgens gaan ze aan de slag en
worden
er
eisen
gesteld
(inhoudelijk, bijv. spelling) én
wordt er een tijdslimiet gesteld
aan de opdrachten. Ook wordt er
gedifferentieerd genormeerd;
Zie verder plan ”Rijke en betekenisvolle leeromgeving” en “Van onderwijzen naar leren”.

12.6

Ontwikkeltopic: Woordenschat en taalontwikkeling

12.6.1 Waar staan we nu 2019?
Taal is gebaseerd op sociaal en interactief leren m.b.v. coöperatieve werkvormen binnen een
inspirerende betekenisvolle omgeving met veel taal.
“Waarom leren we wat we leren” en “Waar heb ik dit voor nodig“ worden ingebouwd binnen
ons thematisch en beredeneerd aanbod (goed nagedacht op voorhand welk kind heeft wat
nodig en welke werkvormen passen hierbij). We doen recht aan de verschillen tussen
leerlingen.
Binnen de vernieuwde werkwijze merken we dat het aanbod op een veel hoger niveau ligt.
Door de ervaringen die we opdoen in ons nieuwe werken (we willen werken met taal,
gebruikmakend van een thematische/ betekenisvolle omgeving) rijst steeds de vragen:
1. Onderzoeksvraag : wat hebben onze leerlingen op Passe Partout nodig voor nu en voor
het onderwijs in de 21ste eeuw?
2. Welke aanscherping verdienen de leerlijnen voor ons taalonderwijs binnen
PassePartout?
3. Hoe krijgen we de resultaten op schoolniveau omhoog?

Wat gaan we in 2019-2023 uitzetten?
Periode

1

Wie
taalcoördinator, TLers en team

Wat
● Begrijpend lezen:
Doel: 50 % van de lln. scoort een I, II of III score
op CITO BL
● We zetten de acties voort die we
dit schooljaar vastgelegd hebben
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Wanneer

Kosten

schooljaar
2019-2023

0
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Leren samenvatten: Oriëntatie op
doorgaande lijn “Ik leer anders”
aanpak met kleuren
● Zie groep specifieke interventies
op de werkkaart begrijpend lezen
Leren samenvatten: Oriëntatie op doorgaande
lijn “Ik leer anders” aanpak met kleuren
Acties worden compact bij elkaar gezet op
werkkaart
Acties koppelen aan de inzichten vanuit
Bodymap

taalcoördinator, TLers en team

● Technisch lezen

taalcoördinator, TLers en team

● Leesactiviteiten op schoolniveau

Doel bij AVI: 75 % van de lln. behaalt het
niveau wat ze moeten behalen op het
moment van medio en einde schooljaar.
● Doel bij DMT: 50 % van de lln. scoort een
I, II of III op DMT
● Zie groep specifieke interventies op de
werkkaart lezen
● Inzet
klank-gebaarondersteunende
methode opbouwend vanaf groep 1, 2 en
3 (4)
● Themabrief groep 1-2 voor ouders
voortzetten
● Technisch lezen koppelen aan de
inzichten vanuit Bodymap
● methodiek José Schraven gedeeltelijk
inzetten in unit 3/4

Doel: verhogen leesplezier en leesmotivatie
en bevorderen van leesniveau
● De activiteiten worden, als het mogelijk
is, voorbereid door de werkgroep lezen
en ook geëvalueerd. Bijv. voorleesdagen
(Burgerschap i.v.m. ouderen Nieuwe
Munt,
Kindcentrum
Baloe)/
voorleesontbijt op schoolniveau, Veldeke
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(naar behoefte), groep 7 en 8
voorleeswedstrijd (naar behoefte)
● Kinderboekenweek (uitvoering door elke
unit

taalcoördinator, TLers
en
team,
biebmedewerkers

● dBOS:

taalcoördinator, TLers en team

● Technisch lezen
schooljaar
● de onderwerpen technisch lezen en 2019-2023
begrijpend lezen komen jaarlijks terug in
unitbijeenkomsten om samen te kijken of
we de goede dingen doen en of dat het
gewenste effect behaalt. Daarnaast
verdient het onderdeel woordenschat
expliciet ook nog onderhoud. Dit nemen
we in de jaarplanning op.
● Ans en Karin geven een presentatie hoe
zij werken met de leesstapjes in unit 3/4
● Opzetten van ronde klassenbezoeken
door TL-ers en taalcoördinator van de
Lings rondom leesactiviteiten en NBXL
(met
bijbehorende
leerkracht
gesprekken)
Lezen koppelen aan de kennis vanuit
Bodymap
Methode van José Schraven gedeeltelijk
inzetten in unit 3/4

Doel: verhogen leesplezier en leesmotivatie
en bevorderen van leesniveau
● inventariseren welke (soorten) boeken
voor
welke
leeftijdscategorie
er
aangeschaft dienen te worden
● Ervaringen opdoen en regelmatig
evalueren met leerkrachten en vrijwillige
ouders
● Structurele activiteiten inplannen met
alle units
● Evalueren of en hoe de openingstijden
van de bieb verruimd kunnen worden
● Oriëntatie op overweging of biebboeken
alleen op school ingezet worden of ook
mee naar huis kunnen
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Taalcoördinator
Kerobei, TL-ers en
team

Woordenschatontwikkeling
● Woordmuur in alle units
● Woorden afdeling in elke unit
● Woordenschrift voor alle leerlingen vanaf
unit 3-4
● Taal verrijken in thema’s door expliciet
woorden van de woordmuur te gebruiken
en toe te passen in de thema’s
● In ons gebouw zien we overal taal terug in
de vorm van gedichten
● Indien gewenst consultaties door
taalcoördinator Kerobei
● observaties
door
TL-ers
en
taalcoördinator Kerobei

Evaluatie periode 1

Periode

2

Wie

Wat

Wanneer

TL met de leerkrachten Analyseren uitval op basis van februari-maart
uit de unit
de Cito-toetsen
2020
Gehele team

0

aangepast aanbod op basis van februari 2020-juli 0
de analyses
2020

Evaluatie periode 3

Periode 3

Wie

Kosten

Wat

Wanneer

Evaluatie periode 3
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12.6.2 Wat hebben we bereikt (2023)?
De resultaten op het gebied van begrijpend lezen is op of boven het te verwachten resultaat
en dusdanig niveau dat 50% van onze populatie het 2 F niveau heeft behaald.
Leerlingen hebben plezier in lezen en taal.
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12.7

Ontwikkeltopic: Portfolio

12.7.1 Waar staan we nu (2019)?
Er is een schoolbrede opzet voor het portfolio ontworpen. Dit portfolio vervangt de
rapportklapper en geeft een breed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen op didactisch
en sociaal emotioneel vlak. Er is een voorbeeldportfolio voorhanden. Dit is een basis waarmee
elke unit aan de slag gaat.
Aan het einde van dit schooljaar heeft elk kind een portfolio met een basis inhoud waarbij de
sociaal emotionele en didactisch ontwikkeling in beeld is gebracht .
Periode 1

Doelen 1e periode

Acties 1e periode

Verwachte opbrengsten

De
afspraken
van
het Een blanco blad toevoegen Praktisch en hanteerbaar voor
kindgesprek
worden in het portfolio achter leerkracht en kind.
vastgelegd op een eenduidige tabblad.
manier.

Beeldmateriaal
efficiënt Onderzoeken op welke
verwerken in het portfolio.
manier dit zo efficiënt
mogelijk
gedaan
kan
worden.
Navraag ICT-er.

De ontwikkeling wordt voor het
kind ondersteund
door
beeldmateriaal. Winst voor de
leerling en leerkracht.

Inzicht krijgen of de leer - en Werken met het format van Duidelijkheid of het werkbaar
ontwikkellijnen
mbv
het de treinen.
is.
format
van de treinen
werkbaar is.

Portfolio staat structureel op Tweewekelijks
tijd Iedere leerling heeft een up to
de planning.
inplannen voor onderhoud date portfolio.
van het portfolio
Er zijn etiketten beschikbaar Teksten voor etiketten Trotswerkjes
kunnen
op
voor de trotswerkjes
inventariseren
eenvoudige wijze voorzien
Afdrukken van de etiketten worden van een doel of
opmerking.

Evaluatie periode 1
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Wie

Wat

Wanneer

Werkgroep Portfolio en Onderzoeken op welke praktisch uitvoerbare 1e
werkgroep ICT
wijze beeldmateriaal gemaakt kan worden
periode

Werkgroep
administratie

Periode

en Ontwerpen en afdrukken van etiketten

1e
periode

Kosten
?

€ 50,-

2

Doelen 2e periode

Acties 2e periode

Verwachte opbrengsten

Er is voor elke unit een De werkgroep ontwerpt een Ouders hebben ruimte om te
spiegelblad ontworpen
spiegelblad
reflecteren op de ontwikkeling
van hun kind.

Evaluatie periode 2

Wie
Werkgroep Porfolio

Wat

Wanneer

Kosten

Overlegmomenten nog nader te plannen

Periode 3

Doelen 3e periode

Acties 3e periode

Verwachte opbrengsten

Er is een eenduidige lijn in het -Op basis van evaluaties De volledige ontwikkeling van
portfolio.
worden
eenduidige het kind is in beeld gebracht.
afspraken over de te
gebruiken formats gemaakt.

Evaluatie periode 3
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Wie

Wat

Wanneer

Kosten

12.7.2 Waar staan we in 2022-2023?
Kinderen hebben een goed inzicht in de onderwerpen en kunnen hierop in gesprek met de
leerkracht reflecteren;
- Ik en mezelf.
- Ik en de ander.
- Ik en mijn omgeving
Het portfolio geeft de kinderen een basis om zichzelf op persoonlijk vlak en op leergebied goed
te kunnen ontwikkelen.
De leerkracht krijgt een coachende rol (van leider naar begeleider).
We werken met dag- of weektaken, waarin kinderen vanuit eigenaarschap werken aan eigen
doelen.
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