
 
 
Informatieavond nieuwe koers 
Twee weken geleden hebben wij onze tweede informatieavond over onze nieuwe koers 
gehouden. Op deze avond hebben wij een 30-tal ouders mogen begroeten waaraan wij 
hebben uitgelegd hoe onze nieuwe praktijk er volgend schooljaar uitziet. Ook zijn wij de 
tweede helft van de avond met ouders in gesprek gegaan over hetgeen wij verteld hebben 
en waar vragen over gesteld werden. 
Tussen de informatieavond en vandaag zijn bij diverse ouders nog vele begrijpelijke vragen 
gerezen. Vandaar dat wij u graag op de meest gestelde vragen via deze weg een antwoord 
willen geven.  
 
Proces nieuwe koers 
In schooljaar 2013-2014 heeft PassePartout geconstateerd dat het onderwijs zoals we dat 
vormgaven niet meer paste bij de leerlingen die onze school bezochten.  Onze conclusie 
toen was dat er heel hard gewerkt werd door iedereen maar dat de resultaten aan de 
achterkant niet het gewenste effect opleverden.  We kregen steeds meer kinderen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften op leren en gedrag, resultaten die op orde waren maar 
niet datgene lieten zien wat we ervan verwacht hadden, leerlingen die aangaven dat we 
onvoldoende bij ze konden aansluiten en daardoor gefrustreerde leerkrachten die niet 
konden waarmaken wat ze wilden. We moesten en we wilden dus anders! Maar hoe? 
In schooljaar 2014-2015 hebben we heel nadrukkelijk geanalyseerd wat wij als school voor 
kinderen willen, kunnen en moeten betekenen. Dit heeft geresulteerd in het onderscheiden 
in hetgeen goed gaat, zaken die aan verbetering onderhevig zijn en zaken die echt anders 
moesten. In schooljaar 2015-2016 zijn wij gestart met een specialist (wijlen Alex van Emst, 
expert op landelijk niveau) op veranderkundig handelen in scholen. Gedurende dit traject 
hebben wij kennis gemaakt met diverse andere onderwijsconcepten van scholen die zich 
deze vragen ook al gesteld hadden en hiermee aan de slag waren gegaan. Inspiratiescholen 
hierin waren en zijn: Laterna Magica in Amsterdam, Mondomijn in Helmond, de Titus 
Brandsma in Brunssum. Na deze scholen en nog andere bezocht te hebben, zijn we in 
schooljaar 2016-2017 aan de slag gegaan met hoe inspiratie en vernieuwde inzichten 
vertaald konden worden naar onze onderwijspraktijk waarbij het kind nóg meer centraal 
komt te staan. Omdat in dit schooljaar de fusie met Cocon (onverwacht) ook tijd en ruimte 
moest krijgen, is het proces van het nieuwe leren in tempo vertraagd. In januari 2017 
hebben we dit echter weer volledig kunnen oppakken samen met de expertise van Naomi 
Mertens, die dit proces op veel scholen in Nederland begeleidt. 
Gedurende schooljaar 2017-2018 hebben wij volop de tijd genomen om onze nieuwe koers 
te formuleren, bijbehorende concepten hieraan te toetsen, te ontwerpen en te verfijnen. 
Een proces dat de komende jaren verfijnd, verrijkt en uitgebouwd gaat worden.  
 



Ons doel op PassePartout is en blijft dat we elk kind zo 
optimaal mogelijk voorbereiden op de toekomst van morgen! 
 
 
 
Informatievoorziening en transparantie 
De afgelopen jaren hebben ouders, OV, MR  en leerlingenraad meegedacht in dit proces. 
Deze bevindingen hebben wij waar al mogelijk met u gedeeld via diverse kanalen: op 
algemene ouderavonden, m.b.v. ons schoolplan en jaarplan, onze jaarverslagen, film, onze 
MR-vergaderingen, de klankbordmomenten, de gesprekken met het bestuur van de OV en 
via ISY. 
De vraag is en blijft hoe nemen we u als ouder mee in dit proces van ontwikkelen? Wij 
nodigen u van harte uit om samen met ons mee te denken. Begin van het nieuwe schooljaar 
zullen wij via ISY een oproep doen om ouders te laten meedenken in werkgroepen (Bijv. 
portfolio) 
 
Kaders en structuren 
De bedoeling die PassePartout heeft met deze nieuwe koers is niet anders dan 5 of 10 jaar 
geleden. Wij zijn en blijven namelijk een onderwijsinstelling met de opdracht te zorgen voor 
goed onderwijs zodat leerlingen zijn voorbereid op de toekomst van morgen. Deze opdracht 
blijft hetzelfde! Alleen de manier waarop we dit doen is wel veranderd. 
Dit betekent echter niet dat wij alle kaders en structuren die we hebben gaan loslaten. Ook 
worden wij geen “Vrije school” of Tabletschool; zeker niet! Dit vanwege het feit dat de Vrije 
School en de Tabletschool een hele andere onderwijsvisie en daarmee andere concepten 
hebben. Wij werken onveranderd aan de einddoelen (SLO. Tule, Canon) die behaald moeten 
worden.  Naast deze doelen zal er gewoon gedegen instructie gegeven worden en zullen 
kinderen een algemene basis aangeboden krijgen waarop ze verder kunnen bouwen.  Dus: 

• Ja, wij blijven tafeltjes aanbieden omdat die een belangrijke basis vormen voor het 
kunnen snappen wat breuken en procenten zijn; 

• Ja, wij zullen kinderen leren dat Maastricht in het Zuiden ligt en Amsterdam in het 
Westen; 

• Ja, wij zullen kinderen leren dat er oorlogen waren en waarom die ontstonden! Basis 
die voor ons vanzelfsprekend is, etc. 

 
Wat is er dan wel anders? 
Wij gaan van drie instructies per vakgebied en per groep uitbouwen naar 9 instructies 
binnen de Unit. Dit betekent voor kinderen dat indien nodig of wenselijk veel meer kinderen 
op maat en op eigen tempo aanbod kunnen krijgen. Kinderen hoeven hierdoor niet onnodig 
te wachten op anderen. Zij kunnen sneller of verdiept doorwerken op eigen niveau. Kinderen 
die meer tijd nodig hebben om leerstof eigen te maken krijgen daar de gelegenheid voor. 
Dit betekent dat kinderen te maken krijgen met 1 of meerdere leerkrachten.  
Ieder kind en daarmee dus ook de ouders, hebben een vast aanspreekpunt die de 
ontwikkeling van een kind monitort. Dit is de leerkracht van de mentorgroep (= basisgroep 
van het kind). Omdat er meerdere leerkrachten meekijken krijgen we een nog breder beeld 
van ieder kind wat alleen maar wenselijk is in hoe willen afstemmen op onderwijsbehoeften. 
 



Hoe volgen wij onze leerlingen? 
Het volgen van leerlingen zal nog intensiever gebeuren dan nu het geval is. Er zijn meer 
leerkrachten die een rol spelen in de ontwikkeling van uw kind. De frequentie van de 
kindgesprekken gaat omhoog. Er vindt meer verdieping plaats tijdens dit gesprek. Ieder kind 
krijgt een portfolio waarin het kind zelf in samenspraak met de leerkracht keuzes maakt in 
hetgeen hij/zij zich wil/moet ontwikkelen in de leer-en ontwikkellijnen. Het portfolio is een 
plek waarin kinderen hun trotswerkjes kunnen kiezen en laten zien aan ouders. Middels een 
spiegelblad krijgen ouders de gelegenheid om hun eigen bevindingen en reactie met hun 
kind en de leerkracht te delen. Na de zomervakantie ontvangt u verdere informatie over hoe 
u een portfolio dient te lezen en hoe de leer-en ontwikkellijnen te interpreteren. 
Naast de kindgesprekken, waarin de leer- en ontwikkellijnen een vaste plek krijgen 
observeren de leerkrachten door de dag door uw kind. Ontwikkelingen en effecten worden 
vastgelegd in ons bestaande digitale kinddossier. Daarnaast blijven toetsen en testen een 
vaste plek behouden binnen onze manier van werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociale vaardigheid 

Hierbij een voorbeeld van één van de ontwikkellijnen: 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkellijn: 
              

Sociale vaardigheid 

 

Concepten:           • Sociale flexibiliteit 

• Sociaal initiatief 

• Relatie andere kinderen 

• Relatie met de leerkracht 

• Samenwerken 

 
Starter Expert 

  • Ik doe aardig tegen een ander. 

 

• Ik luister naar het verhaal van een ander. 

 

• Ik doe dingen samen met andere kinderen. 

 

• Ik heb vriendjes en vriendinnetjes. 

 

• Ik vraag of ik mee mag doen. 

 

• Ik vraag of een ander met mij wil spelen. 

 

• Ik maak een praatje met een ander. 

 
 
 
 

• Ik kan met iedereen samenwerken, ook al is 

diegene niet mijn vriend. 

 

• Ook al zijn de meningen anders, we kunnen 

samen door een deur. 

 

• Ik kan compromissen sluiten met een ander. 

 

• Ik kan mijn gevoel parkeren en professioneel 

handelen met behoud van relatie. 

 
 
 
 
 
 

 

Welke plek hebben toetsen en verantwoording binnen ons nieuwe werken? 
PassePartout zal kinderen blijven toetsen omdat wij vinden dat we ons moeten en willen 
verantwoorden over hoe kinderen gepresteerd hebben. Dit doen wij middels methode 
gebonden toetsen en Citotoetsen. Verder zijn wij nog bezig met het ontwerpen van 
meesterproeven en het ontwerpen van certificaten. Het verschil in toetsing zit hem in het 
feit dat wij toetsen niet meer willen gebruiken als afrekenmoment maar als succesfactor. 



Een toets alleen zegt ons te weinig over de totale ontwikkeling van uw kind? Wij vinden het 
van belang dat een kind vergeleken wordt met zichzelf. Wij zijn van mening dat een 
gemiddeld kind niet bestaat. Als een kind kan zien hoe en of hij gegroeid is, zal dit voor het 
kind stimuleren om op de gevolgde weg door te gaan, of juist anders aan de slag te gaan en 
soms ook harder aan de slag te gaan.  
Ook zullen wij toetsing inzetten om te kijken wat een kind al kent en wat het nog niet kent 
zodat wij daar onze instructies en ons aanbod in kunnen afstemmen. 
Naast deze toetsing zijn we ook bezig met hoe we aan derden kunnen verantwoorden hoe 
we gepresteerd hebben. Hiervoor hebben wij samen met Naomi Mertens onze 
procesbegeleider, een eerste verantwoordingskader ontworpen waarin we op drie lagen en 
drie niveaus (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) verantwoording afleggen: kind, 
ouders en derden. 
Hierin zullen wij net als de afgelopen jaren onze collegae scholen, directeuren, CVB, BCO en 
inspectie en naderen blijven uitnodigen om ons scherp te houden in hetgeen we aan het 
doen zijn. 
 
 
 
Vaardigheden van de 21ste eeuw 
 
De 21ste eeuws vaardigheden zijn: 
 

 
 
Hoe geven we deze 21ste eeuws vaardigheden vorm binnen onze nieuwe koers? 
Alle vaardigheden om te “leren leren” worden expliciet uitgewerkt in ons schoolplan waarbij 
we de vertaling naar alle ontwikkelingsgebieden maken.  
Veel vaardigheden komen expliciet terug in het ontwerpend en onderzoekend leren binnen 
de thema’s (dit binnen de domeinen: Natuur en Techniek, Mens en Maatschappij, Tijd en 



ruimte met de Canondoelen).  De 21 ste eeuws vaardigheden komen meer tot ontwikkeling 
in een heterogene groep doordat er veel meer van en met elkaar geleerd wordt.  
Als we kijken naar ICT-vaardigheden dan werken wij met een leerlijn ICT van groep 1 t/m 
groep 8. Hierin leren kinderen de basisvaardigheden zoals het kunnen werken in diverse 
programma’s, hoe eenvoudige problemen op te lossen, mediawijs worden, bestanden goed 
op te slaan en te leren ordenen in mappen.  
Ons schoolplan is vanaf 1 juli op onze website te vinden. 
 
Samenstelling groepen 
Alle groepen worden heterogeen van samenstelling omdat we weten dat het ‘van en met 
elkaar leren’ juist vanuit heterogeniteit veel rijker en succesvoller is dan in homogene 
groepen. Ook de sociaal emotionele verbindingen kunnen juist meer diepgang krijgen door 
soms te leren van oudere leerlingen en soms ook van jongere leerlingen. Soms de rol van 
oudste in te nemen en soms die van jongste. 
Ieder jaar dus ook weer een nieuwe groepssamenstelling zonder vriendjes of vriendinnen te 
verliezen, door nieuwe sociale contacten te leggen binnen de samenwerking in de units. Fijn 
voor leerlingen die in een hele fijne groep zitten maar ook fijn voor leerlingen die vinden dat 
ze minder aansluiting hebben in een groep.  
Het werken in units heeft daarnaast het voordeel dat als je een mindere klik hebt met een 
leerkracht er meerdere mogelijkheden zijn om juist keuzes te maken om bij een andere 
leerkracht te kunnen aanschuiven die je beter ligt. 
 
Andere schooltijden 
Het team van PassePartout wil in zijn geheel onderzoeken of andere schooltijden bij ons en 
de leerlingen past. Nu weten wij door een korte peiling dat ouders wel voorstander zijn van 
andere tijden waarin kinderen tussen de middag overblijven en met leerkrachten eten. 
Leerkrachten daarentegen vinden juist het overblijven met kinderen bezwaarlijk.  
Komend schooljaar gaan wij samen met ouders en het team op zoek naar hoe schooltijden 
opnieuw in te richten. 
 
Oudergesprekken 
PassePartout gaat aankomend schooljaar geen 15-minutengesprekken meer voeren omdat 
wij vinden dat wij in 15 minuten de ontwikkeling van het kind geen recht doen. Daarentegen 
gaan wij 40 weken per jaar onze school openstellen voor gesprekken. Dit betekent dat zowel 
kinderen, ouders en leerkrachten op elk momenten van het jaar een afspraak kunnen 
inplannen. Dit vraagt een proactieve houding van alle betrokken partijen. 
 
Team achter koers 
Het gehele team van PassePartout heeft unaniem en heel bewust gekozen voor dit nieuwe 
concept. We vinden het met elkaar wel spannend! Echter de jarenlange zoektocht en de 
nadrukkelijk noodzaak om beter aan te sluiten bij het kind van nu zorgt ervoor dat we met 
enthousiasme klaar zijn om te willen starten op 20 augustus! 
 
Mocht u ondanks deze informatie en na het lezen van ons schoolplan toch nog specifieke 
vragen hebben, schroom dan niet ons te benaderen voor uitleg. 
 
Team basisschool PassePartout 



 
  
  
  
  
  
 


