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Voorwoord
Voor u ligt het ambitieplan van de Koningin Emmaschool. We kijken hierin vooruit naar onze plannen
en ambities voor de komende jaren.
Als we terugkijken naar ons vorige schoolplan valt op dat er veel veranderd is sindsdien. We zijn sinds
schooljaar 2018-2019 gestart met een nieuwe directie. Ons team is grotendeels hetzelfde gebleven,
maar staat veel bewuster in hun onderwijs. Wat wij vooral meenemen van onze vorige planperiode,
is dat het belangrijk is om keuzes te maken. Beter een paar punten heel goed aanpakken, dan heel
veel punten een klein beetje.
Het vak van de leerkracht is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Om dit vak op een positieve,
goede manier vol te houden, zijn gepassioneerde leerkrachten nodig, die in hun kracht gezet worden
op de school waar ze werken.
Nieuwsgierig zijn en blijven is één van de belangrijkste kwaliteiten van leerkrachten en leerlingen. Zo
hou je de motivatie vast om jezelf steeds verder te ontwikkelen.
Onze school heeft een duidelijke richting en visie nodig. Inmiddels weten we als school waar we voor
gaan en staan hier volledig achter. Dit maakt het veel gemakkelijker om te zorgen dat het onderwijs
wat we geven, past in de ontwikkelingen in de maatschappij, maar ook past bij de visie van de school.
Onze pedagogische aanpak, gebaseerd op PBS, staat stevig en heeft zeer positieve gevolgen gehad
voor de sfeer op school. Dit willen we voortzetten en nog verder uitbouwen.
We willen ervoor zorgen dat kinderen bij ons vandaan vol vertrouwen de wereld in gaan.
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Sterke openbare scholen, ik-jij-wij!
Ik-jij-wij, onze vertaling van de kernwaarde van het openbaar onderwijs, is nog steeds actueel. Als je
kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld gun je elk kind dat zij goed kan samenwerken. Zelfbewust
en nieuwsgierig maken dat je de toekomst aan kunt. In onze missie en visie wordt ik-jij-wij verbonden
aan nieuwsgierigheid.
Wat is ik-jij-wij?
Een van de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs is ‘van en voor de samenleving’. Deze
kernwaarde hebben wij vertaald in ‘Ik-Jij-Wij’. We omarmen natuurlijk alle zes de kernwaarden van
het openbaar onderwijs, maar deze kernwaarde geven we binnen de Scholengroep Veluwezoom
bijzondere aandacht. Ik-jij-wij geeft richting aan ons dagelijks handelen:
IK ben nieuwsgierig naar de ander
JIJ bent anders, gelukkig maar!
WIJ komen samen verder
Ik ben nieuwsgierig naar wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Ontdek hoe ik leer en wat ik wil
ontdekken. Door nieuwsgierig te zijn naar een ander weet ik of ik voor hem of haar iets kan
betekenen.
Jij bent uitdagend, aanvullend en inspirerend. Dichtbij of ver weg, in de klas maar ook daarbuiten in
de school, de buurt of ergens anders op de wereld. Jij bent anders dan ik en dat is mooi.
Wij leren van en met elkaar. Samen ontdekken en samen werken maakt onze wereld rijker. Samen
maken wij onze toekomst en komen we verder.
Ik-jij-wij gaat over samenwerken, met respect en nieuwsgierigheid naar de ander. Samenwerken met
leerlingen, ouders, de wijk, de wereld. Samenwerken omdat we allemaal verschillend zijn en juist dát
kan ons verrijken. Het gaat over burgerschap, meedoen aan de samenleving en verantwoordelijkheid
dragen, over het besef dat ik-jij-wij betekent dat we samen vormgeven aan ons samenleven.
Kunnen samenwerken met veel verschillende mensen wordt steeds vaker als de belangrijkste
competentie van de toekomst genoemd. Ik-jij-wij is actueel, inspirerend en leeft in onze organisatie.
Samenwerken met ouders en leerlingen, samenwerken tussen de scholen in onderwijsteams of
kenniskringen: ik-jij-wij: goed voor de toekomst van onze leerlingen. Voor ons is de week van het
openbaar onderwijs de ik-jij-wij week. Samen ontwikkelen we beleid, proberen we dingen uit en
leren we met elkaar.
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Inleiding
Een ambitieplan beschrijft integraal het beleid van de school voor een periode van vier jaar.
Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de
investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten.
Dit ambitieplan is bestemd voor zowel de directeur-bestuurder van de Stichting als voor de directie,
personeel en externe partners.
Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die de directie maakt samen met het team om
haar doel(en) voor de komende vier jaren te bereiken.
Het ambitieplan wordt door de voorzitter College van Bestuur van Scholengroep Veluwezoom
goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de inspectie Basisonderwijs gestuurd en behoeft de
instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document omdat het richting geeft
voor handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze school.
Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde
onderwijs.
OBS Koningin Emma is een actieve school, waarbinnen initiatieven van leraren en leerlingen
tot ontplooiing kunnen komen; een school die keuzes durft te maken en deze ook wil
verantwoorden.
Het plan is een leidraad, een plan voor kwaliteitsverbetering, voor verdere ontwikkeling van
al ingezette trajecten en van vernieuwing.
Het is een uitdaging om op een andere manier te gaan denken over het onderwijs en wat er
met de school ondernomen kan worden om samen juist die school te maken, waar iedereen
graag wil werken en waar kinderen graag willen zijn.
Met een goed doordacht en realistisch ambitieplan staan directie en leerkrachten sterker en
worden kansen gecreëerd.
Het ambitieplan stelt directie en leerkrachten in staat om:
 Visie en missie te onderbouwen;
 Resultaatgerichte doelstellingen te formuleren;
 De samenhang tussen onderwijsinhoudelijke, ondernemende en financiële aspecten te
laten zien;
 Gefundeerde op ontwikkelingsgerichte beslissingen te nemen;
 Risico’s in te schatten;
 Duidelijkheid te scheppen voor alle bij de school betrokkenen;
 Inzicht te bieden in haalbaarheid en verantwoording van resultaten;
 Prioriteiten te stellen.
Het doel van het ambitieplan is het systematisch schatten van het toekomstperspectief van
de school en het verkrijgen van de middelen om voorgenomen activiteiten te realiseren.
Daar waar door het College van Bestuur richtinggevende uitspraak gedaan zijn, is dat opgenomen in
het ambitieplan van de Koningin Emmaschool. De school verwoordt in haar plan hoe zij deze vertaald
heeft in beleid voor haar school.
Ook de input vanuit de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen die in 2018 zijn afgenomen bij
leerlingen, ouders en personeelsleden is opgenomen in dit ambitieplan.
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Analyse OBS Koningin Emma met de DESTEP-methode
Actuele trends die van betekenis zijn voor het onderwijs
Kennisnet heeft op hoofdlijnen aangegeven welke trends er zijn in onze maatschappij die van invloed
zijn op het onderwijs. Met behulp van de DESTEP-methode hebben we in 2018 een analyse gemaakt
van landelijk erkende ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het onderwijs van de
Scholengroep Veluwezoom. De uitkomsten hiervan zijn te lezen in bijlage 2.
Met deze DESTEP-methode hebben we ook onze eigen school geanalyseerd:
o Demografisch: vergrijzing en lerarentekort
De Emmaschool ligt in een wijk die sterk vergrijsd is. Het leerlingenaantal is in de afgelopen jaren
gedaald. Op dit moment komen veel huizen in de verkoop en daar komen jonge gezinnen voor terug,
met kinderen in de basisschoolleeftijd. Met een duidelijke visie kunnen we onze school in de
komende jaren duidelijk op de kaart zetten.
De Emmaschool heeft een klein, stabiel team. Het lerarentekort is nog niet heel erg te merken,
behalve af en toe bij het werven van invallers.
o Ecologisch: klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid
Ons gebouw is erg groot en lastig energiezuinig te krijgen. De komende jaren zal dit aangepakt
worden. Ook willen we bij de leerlingen aandacht besteden aan duurzaamheid: bewust omgaan met
je omgeving en materialen en met de leerlingen de natuur in.
o

Sociaal cultureel domein: de toenemende kansenongelijkheid en de invloed van
digitalisering op contact, vertrouwen en communicatie.
De meeste leerlingen bij ons op school komen uit gezinnen met midden- tot hoogopgeleide ouders.
De betrokkenheid van ouders is groot, waardoor de leerlingen van huis uit ook veel kansen worden
geboden om zich te ontwikkelen. De kracht kunnen wij als school halen uit de samenwerking met
ouders, om de kansen van leerlingen zo goed mogelijk te benutten en te ontwikkelen.
Ook leren wij kinderen heel bewust om te gaan met sociale media en zorgen dat ze zo zelfstandig en
verstandig mogelijk omgaan met informatie van het internet.
o Technologisch, kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel met behulp van data.
Bij ons op school maken we gebruik van technische ondersteuning: rijke lesmaterialen en
ondersteuning bij het in beeld brengen van de ontwikkeling van leerlingen.
o

Economische domein, de arbeidsmarkt wordt/is onvoorspelbaar, en er wordt steeds
minder opgeleid naar specifieke beroepen.
De jongeren van nu zullen in hun arbeidzaam leven verschillende beroepen uitoefenen.
Weerbaarheid, wendbaarheid, ondernemend zijn, maar zeker ook zelfvertrouwen hebben en jezelf
goed kennen worden daarom steeds belangrijker. Met PBS wordt bij ons op school een grote stap
gezet bij het verwerven van zelfvertrouwen.
Door een rijke leeromgeving neer te zetten, wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld van leerlingen.
Onze school heeft een intensieve samenwerking met Puck&Co, die in ons gebouw VSO, BSO en
dagopvang verzorgen. We willen deze samenwerking de komende jaren verdiepen, zodat ouders een
doorlopende lijn ervaren van 0-12 jaar.
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o Politiek/juridisch, regulering in het digitale domein.
Als school gaan wij heel bewust om met de privacy van leerlingen en ouders. We volgen hierin de
richtlijnen van Scholengroep Veluwezoom.
In onze lessen mediawijsheid worden leerlingen bewust gemaakt van bijvoorbeeld fake news en de
invloeden van social media.
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Visie
Missie
Op onze school bieden wij kinderen een veilige en rijke leeromgeving Zo worden zij mensen die
zichzelf kennen, zichzelf mogen zijn en vol vertrouwen de wereld in gaan.
Visie
Alle kinderen moeten zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze
school een rijke leeromgeving is, die ieder kind iets te bieden heeft.
Creativiteit in denken en doen past bij de Emmaschool. Wie durft te ondernemen en te onderzoeken,
is voorbereid op een wereld die steeds verandert.
Ieder kind leert op zijn eigen manier. Iedereen heeft zijn sterke en minder sterke kanten. Je hoeft
niet in alles goed te zijn, als je iemand kunt vinden die je aanvult. Daarom is samenwerken zo
belangrijk.
Kinderen moeten zo goed mogelijk voorbereid zijn om goed deel te kunnen nemen aan de
maatschappij. We leren ze daarom zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen. Dit
kan alleen als kinderen hun eigen doelen, drijfveren en mogelijkheden kennen; eigenaarschap.
Leerlingbelofte
Bij ons op school mag je er zijn. Je mag vanuit nieuwsgierigheid ontdekken wat je kunt, in een rijke
leeromgeving. Je leert wat je aan anderen hebt en wat zij aan jou hebben. En dat op de manier die
het beste bij jou past. Je mag zijn wie je bent.
Onderwijsconcept
Ons onderwijsconcept is opgebouwd uit 4 pijlers:
 Rijke leeromgeving
In een rijke leeromgeving worden kinderen gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken. In
een rijke leeromgeving kunnen alle kinderen leren, omdat er voor iedereen een uitdaging te
vinden is. Een rijke leeromgeving is meer dan de school alleen, dit omvat ook de omgeving,
het leren buiten het schoolgebouw, of de wereld het schoolgebouw in halen. Een rijke
leeromgeving stimuleert het creatief vermogen.
 Creativiteit
Kinderen leren bij ons creatieve technieken kennen en gebruiken. Ze mogen out-of-the-box
denken en nieuwe dingen ontdekken. Doordat ze leren (verantwoorde) risico’s te nemen,
leren ze van hun fouten. Door zelf oplossingen te bedenken, worden kinderen steeds
creatiever. Ze durven te ondernemen en te onderzoeken.
 Samenwerken
Bij samenwerken gaat het erom dat je samen een doel bereikt en anderen daarbij kunt
aanvullen en ondersteunen. Samenwerken gaat om kennis en contact.
Kinderen leren bij ons effectief communiceren. Ze leren hulp vragen, geven en ontvangen. Ze
vervullen verschillende rollen en leren die bij zichzelf en anderen te (h)erkennen. Ze leren
functioneren in heterogene groepen en verschillen te respecteren. Zo ontwikkelen ze een
positieve en open houding tegenover andere ideeën. Ze leren te werken in een team.
 Eigenaarschap
Zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen kan alleen als je zicht hebt op
je eigen doelen, ideeën en mogelijkheden. Je neemt het heft in handen en volgt niet
klakkeloos aanwijzingen of voorschriften. Kinderen leren bij ons realistische doelen en
prioriteiten stellen door het zelf te ervaren. Ze leren doelgericht te handelen: concentratie,
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zichzelf kunnen motiveren, zich kunnen richten op de uitvoering van een taak. Ook krijgen ze
inzicht in de eigen mogelijkheden en de ontwikkeling daarvan.
We zijn bewust bezig met plannen en timemanagement. Leerlingen reflecteren op het
handelen en de uitvoering van de taak en kennen daardoor de consequenties van hun
handelen voor zichzelf en de omgeving, op korte en lange termijn. Ze leren om
verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen en keuzes.

Onze ambities
 Rijke leeromgeving:
In de komende jaren willen we bewuster gebruik maken van de ruimte in ons gebouw. We
creëren werkplekken, ook buiten de klas. We ontwikkelen een doorlopende lijn op het
gebied van extra uitdaging (verbreding en verdieping).
 Creativiteit:
Creativiteit moet weer echt op de kaart komen te staan bij ons op school. Het komende
schooljaar gaan we starten door het muziekonderwijs een boost te geven. Ook moet bij de
leervakken het creatief denkvermogen meer worden aangesproken.
 Samenwerken:
Samenwerken moet voor beide partijen een meerwaarde hebben. We gaan meer gebruik
gaan maken van coöperatieve werkvormen bij verschillende vakgebieden. Ook willen we klas
overstijgend blijven samenwerken en dit nog verder uitbreiden.
Onze samenwerking met Puck&Co zal verder uitgediept worden op inhoudelijk en praktisch
vlak en we zullen ons ontwikkelen tot een Kindcentrum.
 Eigenaarschap:
We werken aan meer eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. Leerlingen die zicht
hebben op hun eigen leerproces en mogelijkheden, zodat zij gemotiveerd blijven om te
leren. Leerkrachten die zelf inspiratie opdoen en hun vak blijven verdiepen en verrijken.
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Deskundigheid
Opleiden en ontwikkelen bij Scholengroep Veluwezoom
Investeren in opleiding en ontwikkeling blijft zoals altijd actueel en cruciaal. Jaarlijks worden hiervoor
royale budgetten beschikbaar gesteld. Collegiale consultaties en peerreview versterken de
ontwikkeling en willen we zo structureel mogelijk maken (eventueel uit algemene reserve). De Icoaches ronden voor de zomer hun tweejarige opleiding af. De interne begeleiders zijn zojuist met
hun tweejarige post Hbo-opleiding begonnen waarin de rol van hen een steeds meer een coachende
wordt.
Ook voor directeuren en adjunct-directeuren geldt dat het beroep verandert. In 2018/2019 zijn de
directeuren opgeleid op de terreinen “persoonlijk leiderschap, toekomstbestendig onderwijs en
veranderkunde”. Dit geldt als een mooie basis voor de volgende stap. Naast het verhogen van het
kennisniveau heeft deze training de teamspirit verder vergroot. Dit gaan we het volgende jaar verder
uitbouwen naar collegiale intervisie en op termijn ook collegiale consultatie. Daarnaast zal,
afhankelijk van de behoefte, verdere individuele ondersteuning ingezet worden.
We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe leerkrachten kunnen aantrekken. Het goed begeleiden
van hen in het vak en de professionele cultuur wordt momenteel op stichtingsniveau ontwikkeld en
vanaf het schooljaar 2019/2020 uitgevoerd.
Vitale professionals bij Scholengroep Veluwezoom
Het verzuimcijfer is de afgelopen jaren verlaagd, maar zal nog een stapje lager moeten. Om dat te
bereiken onderscheiden we groepen met wie we in gesprek gaan en preventief beleid gaan
ontwikkelen. Tijdens de ontwikkelgesprekken worden steeds meer resultaatgericht met elkaar
afspraken gemaakt. Opleiding en ontwikkeling maakt het mogelijk vitaal in je werk te blijven staan.
Tijdens de potentieel scan, ter voorbereiding van het ontwikkelgesprek, wordt nadrukkelijk gekeken
waar een individuele medewerker staat. Alles is er op gericht medewerkers vitaal te houden: soms
tijdig te ondersteunen of juist een extra uitdaging aan te bieden. Dit vergt maatwerk.
De digitale gesprekkencyclus is vorig jaar ingevoerd. Op dit moment zijn ruim 70% van de gesprekken
gestart. In 2019 zal dit uitgebouwd worden naar 100%.
Hoe zie je dit terug op de Emmaschool?
 Een professioneel, nieuwsgierig en ambitieus team dat zich blijft ontwikkelen.
 Dat alle teamleden bevoegd zijn.
 De waarde die wij hechten aan eigenaarschap, autonomie en verantwoordelijkheid.
 Er bij ons teamleden met verschillende specialismes zijn als taal/lezen, rekenen, ICT, gedrag
en begaafdheid.
 Teamleden die zich bewust zijn van hun eigen ontwikkeling, waar zij staan en wat zij nodig
hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling.
 Scholingkeuze die aansluit bij de schoolontwikkeling of individuele ontwikkeling van een
teamlid. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is ontwikkeling op maat. Iedereen is anders,
heeft een ander startpunt en een unieke toegevoegde waarde.
 Het werken met een adequate gesprekscyclus, waarbij het accent ligt op een doorlopende
ontwikkeling van de medewerkers.
 De mogelijkheden voor peer-review (met en van elkaar leren) binnen en buiten de
organisatie.
 Het samen opstellen van het werkverdelingsplan. Hierbij is door het team gekozen voor een
socratische oplossingsmethode: bij 75% meerderheid kan iets worden gekozen of
doorgevoerd. Met de overgebleven 25% gaan we het gesprek aan, om te zorgen dat diegene
zich ook voor de plannen kan inzetten.
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 Dat het team vertegenwoordigd is in de Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
 De wijze van deelname door teamleden aan vergaderingen, werkgroepen en kenniskringen
binnen de school en binnen de stichting.

In deze planperiode zetten wij in op:
*De ontwikkeling van een doorgaande lijn in het spellingsonderwijs in de hele school
*De uitbreiding van ouderbetrokkenheid
*Meer scholing en kennis van aanbod en begeleiding voor (meer-)begaafde leerlingen binnen onze
school
*Bewust omgaan met registratie en administratie door leerkrachten, om zo de uren zo effectief
mogelijk en zoveel mogelijk voor het primaire proces in te zetten.
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Inhoud en toepassingen
Onze schoolsituatie
Gebouw
OBS Koningin Emma, in de volksmond ook Emmaschool genoemd, staat in Dieren-Zuid. Dit is het
oudste gedeelte van Dieren. Onze school bestaat sinds 1878 en al meer dan 140 jaar. De school is
gevestigd in een monumentaal pand. Het gebouw is in 2012 drastisch gerenoveerd.
Dit heeft geresulteerd in 9 leslokalen, een BSO-ruimte, een moderne speelzaal, brede gangen, hoge
plafonds en veel licht. Zo is er een prettig gebouw gecreëerd, waarbij de mooie, oude details
bewaard gebleven zijn.
In ons schoolgebouw bevindt zich onze partner in Kinderopvang: Puck&Co.
Leerlingpopulatie
De Emmaschool heeft ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. Ongeveer 65% hiervan
komt uit de wijk Dieren-Zuid, 30% vanuit de Koninginnenbuurt en 5% komt van elders.
Ouders
Gemiddeld zijn onze ouders middelbaar tot hoog opgeleid en groeien onze kinderen op in een
kansrijke omgeving.
Het team
Ons team bestaat uit 15 medewerkers:
- 8 leerkrachten, met 5 specialismen (lezen/taal, rekenen, gedrag, begaafdheid, ICT)
- 1 onderwijsassistent
- 1 intern begeleider
- 1 huismeester (vrijwilliger)
- 1 directeur
- 1 adjunct-directeur
- 1 administratief medewerker
- 1 vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8
Groeperingsvormen
Binnen onze school zijn leerlingen gegroepeerd in jaargroepen of combinatiegroepen, afhankelijk van
het leerlingaantal en de beschikbare formatie. Om recht te doen aan de onderwijsbehoeften van
leerlingen wordt er steeds vaker groepsoverstijgend en/of groepsdoorbrekend lesgegeven.
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Pedagogisch handelen
PBS
Op onze school staan wij voor een positieve kijk op leerlingen, ouders en elkaar. Daarom hebben wij
gekozen voor Positive Behaviour Support. PBS is gericht op het creëren van een veilige omgeving die
het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We richten ons op het stimuleren van positief
gedrag door duidelijk aan te geven wat er van leerlingen verwacht wordt, waarbij we positief gedrag
belonen.
Sociale veiligheid
Wij werken vanuit de kernwaarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Vanuit deze waarden
hebben wij benoemd welk gedrag daarbij hoort: “de acht die je van elkaar verwacht”.
Gedrag oefenen
Deze gedragsverwachtingen worden net als rekenen en taal actief aangeleerd en zijn ook zichtbaar
gemaakt binnen de school.
Het gewenste gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en
positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden
onderwijs.
Belonen en aanmoedigen
Om het positief gedrag structureel aan te moedigen, heeft de school een beloningssysteem
ontwikkeld dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. De verhouding tussen positieve
bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4:1.
De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden Wanneer een leerling zich niet aan een
gedragsverwachting houdt, volgt een consequentie. Voor zowel leerlingen als leerkrachten is
duidelijk hoe die consequentie er uitziet.
Alle leerlingen
PBS is een aanpak voor alle leerlingen, met specifieke interventies voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Dit kan variëren van tijdelijke hulp op school tot professionele zorg. De
aanpak is gericht op de hele schoolomgeving. Een voorbeeld van de werkwijze is de schoolbrede
reactieprocedure. Dit betekent dat bij elke situatie een vaste consequentie hoort, zodat iedere
leerkracht hetzelfde handelt en de leerling hierdoor duidelijkheid heeft.
Op en om de school
De reikwijdte van PBS betreft de school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in
de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten worden leerlingen aangemoedigd sociaal gedrag te
laten zien. Dit geldt ook voor gedrag op sociale media.
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Didactisch handelen
Directie instructiemodel
De lessen worden gegeven m.b.v. het directie instructiemodel:
 Dagelijkse terugblik. Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les en/of
met het ophalen van voorkennis.
 Presentatie. Deze fase begint met een overzicht wat je deze les wilt bereiken. Daarna
introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij
controleert regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen.
 Begeleide (in)oefening. Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht vragen en is er veel
interactie waardoor kinderen betrokken blijven.
 Zelfstandige verwerking. De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De leerkracht
creëert een leeromgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief gebruiken. (Tijdens deze
fase van de les krijgen sommige leerlingen extra en/of verlengde instructie. Voor kinderen
die gezien hun capaciteiten minder instructiebehoefte hebben spreekt de leerkracht met hen
af aan welke instructieonderdelen zij wel of niet mee doen. Zij beginnen dan eerder aan de
zelfstandige instructie of hebben naast deze opdrachten nog (ander) verdiepend of
verbredend werk).
 Terugkoppeling. De leerkracht geeft feedback, vooral op proces. Zet de leerling aan het
denken: hoe komt het dat dit goed/fout ging? De leerkracht geeft veel aanmoedigingen.
Thematisch onderwijs in groep 1-2
Spelenderwijs leren vormt een belangrijke basis in de kleutergroep. In groep 1 en 2 werken wij aan
de hand van thema’s. Binnen deze thema’s wordt doelgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van
de kleuter. Hierin zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling op het gebied
van motoriek, creativiteit, taal en rekenen opgenomen. Wij werken vanuit de kring, waarbij in grote
en kleinere groepen gewerkt wordt. Op deze manier wordt ingespeeld op de behoeften van ieder
kind. De vernieuwde methode Schatkist biedt de verschillende ontwikkelingsgebieden geïntegreerd
aan, waarbij interactief spelen, leren en ontdekken centraal staat.
Onderwijs vanaf groep 3
Vanaf groep 3 werken wij met methoden. Al onze onderwijsmethoden hebben een leerstofaanbod
dat volledig dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus en vormen een doorgaande lijn in
onze school.
Deze methoden worden op papier, digibord en met concreet materiaal aangeboden tot en met groep
4. Vanaf groep 4 vindt een deel van de verwerking op papier en een deel op digitale leermiddelen
plaats (Snappet en laptops). Op deze digitale leermiddelen kan de leerstof adaptief aangeboden
worden, dus aangepast aan het niveau van het kind.
Rekenen, taal en spelling worden aangeboden in drie niveaus: basis-, intensief- en verdiept.
Daarnaast is voor leerlingen die niet in één van deze niveaus mee kunnen komen, de mogelijkheid
om een eigen leerlijn te volgen.
We werken handelingsgericht, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan.
De groepsleerkracht houdt gegevens over de vorderingen van leerlingen bij, aan de hand van
methode-afhankelijke toetsen, methode-onafhankelijke toetsen (CITO-leerlingvolgsysteem),
observaties en signaleringen. Deze resultaten worden in de groepsbesprekingen met de intern
begeleider geanalyseerd om te bepalen wat beter kan en of leerlingen extra zorg of uitdaging in de
klas nodig hebben.
Het leerstofaanbod
Naast aandacht voor zelfstandig werken, streven wij ernaar om voldoende afwisseling te bieden
tussen de (theoretische) lessen in school en de (praktische) lessen op locaties buiten de school.
Binnen ons rooster brengen wij balans tussen aandacht voor creatieve en cognitieve vakken.
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Wij geven Engels in alle groepen. Dit start spelenderwijs in de kleutergroepen en ontwikkelt zich tot
groep 8 naar een volwaardig instapniveau voor het voortgezet onderwijs.
Gebruik van ICT
De Emmaschool maakt op verschillende manieren gebruik van digitale mogelijkheden zoals e-mail,
een school app, touch screenschermen en digitale schoolborden. De groepen 1 t/m 4 werken
incidenteel met tablets en verwerkingssoftware behorend bij de methodes.
De groepen 5 t/m 8 werken met Snappet, een digitaal device waarop software zit voor de verwerking
van methoden. Groep 8 gaat vanaf dit jaar met laptops werken, hierop zijn meer programma’s
mogelijk.
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het digibord bij instructies en begeleide inoefening.
Kinderen worden bewust gemaakt van de mogelijkheden bij het gebruik van ICT en een veilige
toepassing hiervan in lessen mediawijsheid.
De gehanteerde methoden op onze school:
Vak- of
ontwikkelingsgebied
Nederlandse taal en
spelling
Taal en rekenen bij
kleuters
Rekenen en
Wiskunde

Methode,
jaar van uitg.
Taal Actief
Malmberg
Schatkist

Aanvankelijk lezen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Engels
Aardrijkskunde

Veilig leren lezen, Zwijssen,
Estafette, Zwijssen,
Nieuwsbegrip
Take it Easy
Argus Clou

Geschiedenis
Natuur, techniek
Verkeer

Argus Clou
Argus Clou
Verkeerskranten, Veilig Verkeer Nederland
ANWB streetwise
Uitzendingen schooltv

Geestelijke
stromingen
Actief burgerschap
Expressievakken
Sociaal- emotionele
vorming
Schrijfonderwijs
Bewegingsonderwijs

Pluspunt versie 3
Malmberg

Methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis, Samsam, Schooltv, diverse
projecten
Moet je doen, ThiemeMeulenhoff
Kwink
Pennestreken,
Schrijfdans, 2000
Basislessen bewegingsonderwijs, 1993, gr. 3 t/m 8
Bewegingsonderwijs in het speellokaal, 2001
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Verplichte onderwijstijd:
Groep
1
2
3
4
5
6
7
8

Uren
880
880
880
880
1000
1000
1000
1000

Totaal onderbouw
Totaal bovenbouw

Totaal
880
1760
2640
3520
4520
5520
6520
7520
3520
4000

Standaard urenbesteding per groep:
Groep
Vakgebieden
Nederlandse taal
Lees/Taal
Lezen
Schrijven
Bevordering taalgebruik
Werken met ontw. materiaal
Engelse taal
Rekenen en Wiskunde
Oriëntatie op Mens en Wereld
Aardrijkskunde/Topo
Geschiedenis
Techniek / natuur
(ook EHBO)
Verkeer
Bevordering gez. gedrag
Kunstzinnige oriëntatie

1

3

4

5

6

7

8

10.00
5.30
3.00
1.30

9.15
5.00
3.00
1.15

9.15
5.00
3.00
1.15

8.30
5.00
3.00
0.30

8.00
5.00
3.00
0.30

7.30
5.00
2.00
0.30

0.30
5.00
2.30
0.30
0.30
0.30

0.30
5.00
2.30
0.30
0.30
0.30

0.30
5.00
3.45
1.00
1.00
0.45

0.30
5.00
3.45
1.30
1.00
0.45

0.45
5.00
3.15
1.00
1.00
0.45

0.45
5.00
3.15
1.00
1.00
0.45

0.30
0.30
1.45

0.30
0.30
2.00

0.30

0.30

0.30

2.00

0.30
0.30
1.30

2.00

2.00

2.00

2.00

Lichamelijke opvoeding
Spel en Beweging
Bevordering sociale
redzaamheid
Vrije ruimte
Zelfstandig leren
Huiswerk bespreken
Pauze

7.15

7.15

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

1.00

1.00

1.15

0.30
0.30

1.00
1.00

1.30
1.30

1.45
1.45

2.15
1.45
0.30
1.15
25.45

3.00
7.15
0.30
2.00

2

3.00
7.15
0.30
2.00

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.30
1.30
0.30
1.15

23.45

23.45

23.45

23.45

25.45

25.45

25.45
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Kwaliteitscultuur
Visie: doorgaande ontwikkelingslijn
Een ononderbroken ontwikkelingslijn met een passend aanbod waarbij kinderen steeds weer
uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen is van belang om te kunnen groeien.
Hoe zie je dat terug op de Emmaschool?
 Een intakegesprek bij de start op onze school met de ouders, leerkracht en waar nodig de
IB-er. In dit gesprek zij met name de ouders aan het woord. Dit met als doel dat ouders een
zo compleet mogelijk beeld geven van hun kind, zodat de leerkracht het kind direct een
passend aanbod kan bieden.
 Een rijke leeromgeving is één van de pijlers in ons onderwijsconcept.
 Wij volgen kinderen niet alleen op de cognitieve vaardigheden (o.a. door het Cito-LOVS),
maar ook volgen wij ze op welbevinden en betrokkenheid (Zien! en voor de groepen 1-2 met
Viseon). De analyses gebruiken wij om ons aanbod en de begeleiding te verbeteren. De
analyses worden teambreed besproken en samen stellen we verbeterpunten vast.
 Daar waar nodig wordt expertise en of begeleiding van buitenaf hierbij ingezet. Verbeter- en
ontwikkelingspunten worden ook in de Medezeggenschapsraad besproken.
 De onderwijsbehoeften van iedere leerling worden vastgelegd en bijgesteld door de
leerkracht.
 Op stichtingsniveau worden twee keer per jaar de analyses van het LOVS en één keer de
eindopbrengsten besproken met alle IB-ers en (adjunct-)directeuren.
 Binnen ons onderwijs willen wij zorgdragen voor passend aanbod voor alle kinderen en
ervoor waken dat de onderlinge verschillen invloed hebben op het competentiegevoel van
een kind.
 Wij dragen onze leerlingen zorgvuldig over aan het voortgezet onderwijs (VO), met een
onderwijskundig rapport en bij voorkeur middels een ‘warme overdracht’.
Visie op schoolklimaat en veiligheid
Wij willen dat onze school een gemeenschap is waarbij iedereen (kinderen, leerkrachten en ouders)
zich veilig, betrokken en verantwoordelijk voelt.
Hoe ziet je dat terug op de Emmaschool?
 Ieder kind wordt door iedere leerkracht gezien en gekend.
 De focus ligt op positief gedrag (PBS)
 Ieder jaar worden “de acht die je van elkaar verwacht” besproken in de klas
 Specifieke afspraken per groep stellen wij ieder jaar samen met de kinderen op.
 Kinderen en teamleden verbinden zich aan deze afspraken en spreken elkaar daar op aan.
 Wij stellen eisen aan de omgang met elkaar en vinden het belangrijk dat kinderen met
respect voor elkaar; leren samen te spelen, - te leren en - te werken.
 De leerkrachten stimuleren het verhogen van betrokkenheid tot elkaar; het elkaar helpen en
elkaar aan spreken. We werken gezamenlijk aan een professionele cultuur.
 Kinderen leren, middels een aangeleerd stappenplan, conflicten op een constructieve wijze
op te lossen. Alle leerkrachten hanteren dezelfde aanpak bij conflicten.
 PBS is onze ‘rode draad’
 Met onze aanpak en begeleiding willen wij bevorderen dat kinderen leren hun waarde en
identiteit te kennen, erkennen, ontwikkelen en inzetten.
 We monitoren de sociale- en emotionele ontwikkeling en de veiligheidsbeleving bij de
kinderen middels Viseon voor kleuters (groepen 1 en 2) en Zien! (groepen 3 t/m 8)
 Alle scholen van scholengroep Veluwezoom hebben een Veiligheidsplan, waar o.a. het antipestbeleid in is beschreven
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 Onze school heeft een vertrouwenspersoon die tevens anti-pestcoördinator is.
Deze planperiode werken we verder aan:
*Invoering van de methode “Kwink” die goed aansluit bij PBS en die een duidelijke, doorgaande
leerlijn met lessuggesties biedt op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling.
*Meer passend aanbod op het gebied van verrijking en verdieping voor begaafde leerlingen. Hier
willen we ook een doorgaande ontwikkelingslijn in creëren.
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Infrastructuur
Financiën bij Scholengroep Veluwezoom
Uitgangspunt van de Scholengroep is duurzaam ondernemen. Dat betekent, dat het Koersplan
leidraad vormt voor het meerjarenbegrotingsplan. Investeringen en budgettoekenningen aan de
beleidsterreinen worden in lijn gebracht met de strategische richting en de daaruit voortvloeiende
planvormingen op schoolniveau. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
ondernemingsruimte die elke school heeft. Solidariteit binnen de organisatie is uitgangspunt bij te
nemen beslissingen.
De Scholengroep beheert en verdeelt de financiële middelen op transparante wijze, waarbij risico’s
in de organisatie voldoende worden afgedekt. Uitgangspunt is continuïteit.
Er is een transparant systeem van financiële planning en control op zowel schoolniveau als centraal
niveau, gebaseerd op een meerjaren-investeringsplan. Het systeem biedt voldoende sturing en
informatie op zowel bestuurs- als schoolniveau. Schooldirecteuren hebben een aantal budgetten tot
hun beschikking waarmee zij hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast kunnen zij jaarlijks budget
aanvragen om een extra impuls te geven aan de schoolontwikkeling. Jaarlijks wordt dit meegenomen
in de begroting.
In de tweede helft van 2019 zal, op basis van de ambitieplannen van de scholen, beoordeeld worden
welke incidentele financiële impulsen een versnelling van de ontwikkeling kan betekenen.
In diezelfde periode zal een nieuwe risicoanalyse worden gemaakt waardoor helder is welke extra
investeringen verantwoord zullen zijn.
Hoe zie je dit terug op de Emmaschool?
 Dat wij werken met een meerjarenbegrotingsplan (waarvoor het koersplan en ambitieplan
leidinggevend is).
 Het opstellen van een jaarbegroting, deze wordt besproken in team en
MR.
 Er een ruim budget is voor scholing en schoolontwikkeling
 De Emmaschool heeft door de grootte en aard van het gebouw, hoge energielasten.
In deze planperiode zetten we in op;
*Verduurzamen van het schoolgebouw
*Investering in ICT
*Investering in muziekonderwijs
*Investering in aanpak en inzicht in begrijpend lezen
*Investering in verrijkend en verdiepend materiaal voor leerlingen die meer aankunnen
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Overzicht beleidsvoornemens 2019-2023
20192020

20202021

20212022

20222023

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

Onderwijs
Onderwijsconcept:
Rijke leeromgeving
- Doorgaande lijn verrijking en
verdieping
Creativiteit
- Impuls muziekonderwijs
- meer gebruik maken van creatieve
werkvormen
Samenwerken
- Coöperatieve werkvormen
structureel inzetten
- Werken aan samenwerking binnen
IKC
Eigenaarschap
- Meer zelfstandigheid bij leerlingen
creëren

∎

Onderwijsinhoudelijk:
-

Verander- en verbeteringstraject
begrijpend luisteren en begrijpend
lezen

-

Spelling verbeteringstraject

-

Actief werken aan duurzaamheid

Personeel
- Meer eigenaarschap bij leerkrachten
op het gebied van ICT

∎
∎

∎

∎

∎
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-

-

Meer kennis vergaren op het gebied
van begaafdheid

∎

Vaardigheden in het stellen van
vragen vergroten (creatief
denkvermogen)

∎

∎

∎

Communicatie
-

Vergroting ouderbetrokkenheid

∎

∎

∎

∎

∎

∎

Marketing
-

Meer werken aan PR,
leerlingenaantal vergroten

Financieel
-

Sturen op besparing van de
energiekosten.
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Bijlage 1: Uitleg Simon Sinek
Simon Sinek
Bij het schrijven van het ambitieplan is gewerkt met de theorie van de Golden Circle van Simon Sinek.
De Golden circle van Simon Sinek gaat in op de manier van denken, handelen en communiceren
tussen organisatie en doelgroep. Sinek toont met het model aan dat de ‘waarom’ het belangrijkste
element is in communicatie. “Start with why” is zijn credo.
In de afbeelding hieronder zie je de Golden Circle van Simon Sinek afgebeeld. De Golden Circle van
Simon Sinek bestaat uit drie gouden cirkels die doorlopen moeten worden. Hierin bevinden zich de
termen wat, hoe en waarom. De kern is ‘waarom’, gevolgd door ‘hoe’ en als omhulsel ‘wat’.
De meeste bedrijven beginnen bij hun klanten vanaf de buitenste gouden cirkel ‘wat’ en werken zich
zo naar de kern. Dit wordt de ‘outside in’ methode genoemd. De geïnspireerde bedrijven beginnen
echter bij de kern ‘waarom’ en werken zich zo een weg naar buiten. Dit wordt de ‘inside out’
methode genoemd. Om inspirerend leiderschap in kaart te brengen, moet het model van binnen
naar buiten worden uitgewerkt.

Why (waarom)
In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘waarom’ voor het doel, zoals wat de aanleiding is of wat je
geloof over een bepaald iets is.
Weinigen weten waarom ze bepaalde dingen doen. Met ‘waarom’ wordt bedoeld wat je doelstelling
is, je drijfveer of geloof. Waarom bestaat je organisatie en waarom doet het ertoe voor anderen?
Belangrijk is dat winst is geen geldige reden is voor ‘waarom’, want dit is een resultaat.
How (hoe)
In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘hoe’ voor het proces. Het betreft de handelingen die zijn
verricht om te (kunnen) realiseren waar ‘waarom’ voor staat.
Bij ‘hoe’ wordt ingegaan op het onderscheidend vermogen, zoals speciale waardevoorstel,
bedrijfseigen proces of Unique Selling Proposition.
What (wat)
In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘wat’ voor het resultaat en is de uitkomst van ‘waarom’,
ofwel het bewijs. Onder resultaat valt bijvoorbeeld winst of vervulling van behoeften door middel
van de verkoop van producten of diensten.
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Bijlage 2: Actuele trends die van betekenis zijn voor het onderwijs
(uit Koersplan Scholengroep Veluwezoom)
Kennisnet heeft op hoofdlijnen aangegeven welke trends er zijn in onze maatschappij die van
invloed zijn op het onderwijs. Met behulp van DESTEP-methode hebben we in 2018 een analyse
gemaakt van landelijk erkende ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het onderwijs van de
Scholengroep Veluwezoom.
o

Demografisch, vergrijzing en lerarentekort.

Ook voor de Scholengroep Veluwezoom wordt het merkbaar dat er krapte in de arbeidsmarkt is
ontstaan. Het aansluiten bij een vervangingspool hebben we inmiddels gerealiseerd, maar dat zal
de komende tijd niet voldoende zijn.
Andere organisatievormen in de scholen, meer flexibiliteit, minder vaak een leerkracht voor de
groep, het nog meer boeien en binden van alle medewerkers, en het vergroten van de gemiddelde
werktijdfactor, staan voor de komende tijd op de agenda. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand
met het vormgeven van inhoudelijk uitdagend onderwijs. Om dit te realiseren is de Scholengroep
telkens gericht op de samenwerking: samen kun je meer realiseren.
De ontwikkeling in leerlingenaantallen in ons voedingsgebied is gemiddeld genomen stabiel: voor
alle scholen geldt dat we continue werken aan ambitieuze scholen met een heldere en in de
scholen zichtbare visie op onderwijs. Scholen werken samen, zodat de kwaliteit op alle scholen van
een hoog niveau is.

o

Ecologisch, klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid.

In de afgelopen periode hebben scholen met name projectmatig aandacht voor deze thema’s. Een
aantal scholen heeft zich verbonden aan De Gezonde school, en besteedt al stelselmatig aandacht
aan bepaalde aspecten van duurzaamheid. Bij het plegen van onderhoud van onze gebouwen is
duurzaamheid een nadrukkelijk thema. Door meer aandacht te besteden aan natuuronderwijs,
wetenschap & techniek, 21 -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken en probleemoplossend
denken bereiden wij leerlingen op een actieve manier voor op hun toekomst.

o

Sociaal cultureel domein. De toenemende kansenongelijkheid en de invloed van
digitalisering op contact, vertrouwen en communicatie.

Het verminderen van kansenongelijkheid is een thema dat we telkens voor ogen hebben. We
streven ernaar voor iedereen het juiste onderwijsaanbod te kunnen aanbieden. Bij de
schooladviezen dragen de scholen en bestuur zorg voor de juiste verwijzing. We vinden dat het
altijd helpend is om op een uitdagend onderwijsniveau je onderwijsloopbaan te vervolgen, en
handelen dan ook zo. Dagelijks beseffen we dat het hebben van hoge verwachtingen en het
opdoen van succeservaringen broodnodig zijn voor alle leerlingen.
Onze identiteit ikijwij die de afgelopen jaren steeds meer in het DNA van de organisatie is
gekomen, geeft een krachtige strategie voor de toekomst van onze leerlingen. Het kunnen bouwen
en onderhouden van een functioneel netwerk maakt dat je meer kansen kunt creëren. In het
onderwijs nemen we deze taak op ons. Het omgaan met elkaar en de wijze van presenteren off- en
online zijn vaardigheden die op alle scholen aandacht krijgen. We helpen leerlingen bijvoorbeeld
veilig om te gaan met online opgedane kennis en contacten en het bewust worden van
de social media bubble.
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o

Technologisch, kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel met behulp van
data.

In alle toekomstige beroepen en leefomgeving neemt de plek van technologie toe. De snelheid
waarin deze technologie verandert en door-ontwikkelt neem telkens toe.
In het onderwijs biedt kunstmatige intelligentie kansen om het leren op maat, het zogenaamde
gepersonaliseerd leren vorm te geven. Ook leerkrachten maken steeds meer gebruik van
technische ondersteuning: rijke lesmaterialen en ondersteuning bij het in beeld brengen van de
ontwikkeling van leerlingen.
Het is van belang dat leerlingen veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van technologie.
Scholen geven in hun ambitieplannen aan op welke wijze zij hier vorm aan geven.
Computational thinking is bijvoorbeeld een element in het onderwijs op onze scholen. En alle
leerlingen op de scholen werken met techniek en ontwikkelen onderzoeksvaardigheden. De
komende jaren zal het werken aan deze vaardigheden een groter onderdeel van het curriculum
gaan innemen, waarbij de aandacht voor de basisvakken onverminderd hoog blijft. We zien hier
kansen om nog meer aan te sluiten bij de wens van leerlingen om al doende te leren. Bovendien
geven wij hen iets mee dat in de veranderende wereld van het grootste belang is:
nieuwsgierigheid, kunnen samenwerken en oplossingsgericht zijn.

o

Economische domein, de arbeidsmarkt wordt/is onvoorspelbaar, en er wordt steeds
minder opgeleid naar specifieke beroepen. De jongeren van nu zullen in hun arbeidzaam
leven verschillende beroepen uitoefenen. Weerbaarheid, wendbaarheid, ondernemend zijn,
maar zeker ook zelfvertrouwen hebben en jezelf goed kennen worden daarom steeds
belangrijker.

Leerlingen zijn al vroeg met hun toekomst bezig. Zij willen weten waar zij sterk in zijn, waar hun
affiniteit ligt. Op de basisschool zetten zij al een eerste stap in hun loopbaan. Zij hebben het nodig
een goede basis in zelfvertrouwen te hebben en een levenslang nieuwsgierig te kunnen zijn.
Nieuwsgierigheid is een bron om telkens weer te leren, nieuwe stappen te kunnen zetten en dus
ondernemend en flexibel te blijven.
Een ander belangrijk aspect is dat ouders vaker beide werken. Voor ouders en verzorgers is het
van belang dat scholen op een goede wijze invulling geven aan het verzorgen van dagarrangementen. Op de meeste scholen wordt samengewerkt met een organisatie voor
kinderopvang. Om ook de doorgaande lijn in ontwikkeling van 0-12 verder te versterken willen we
ervoor zorgen dat de scholen omgevormd worden naar kindcentra: de meerwaarde is een
versterkte doorgaande lijn.

o

Politiek/juridisch, regulering in het digitale domein.

Op het politieke terrein zien we een aantal ontwikkelingen waar wij een positieve bijdrage aan
kunnen leveren. Leerlingen doen vaardigheden en kennis op, om een actieve bijdrage te kunnen
leveren aan ons democratische systeem (met name in Nederland en de EU). Thema’s zoals het
beïnvloeden van politieke besluitvorming, fake news herkennen en de invloed van massamedia
worden op scholen behandeld.
Met name op het gebied van privacy liggen veel nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen
voor onderwijsorganisaties. Scholengroep Veluwezoom is goed op weg en heeft een spoorboekje
waarlangs dit onderwerp wordt uitgewerkt.
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Bijlage 3: Missie en visie van Scholengroep Veluwezoom
(uit Koersplan Scholengroep Veluwezoom)
3.1. Leven in de wereld van straks
Hoe straks de wereld er uit gaat zien, welke beroepen de kinderen van nu straks gaan uitoefenen,
hoe vaak dat verandert, en welke kansen en uitdagingen op hen afkomen, is niet te voorspellen.
We horen vaak dat kennis van vandaag, morgen alweer achterhaald is. Maar vaak genoeg hebben
we kennis van vandaag nodig om de ontwikkeling van morgen te kunnen begrijpen. We hebben
voldoende kennis nodig om alles wat op ons afkomt te kunnen ordenen en te kunnen beoordelen
en om op voort te kunnen borduren. Taal en rekenen zijn de basis en gelden als voorwaarden om
de wereld te kunnen ontdekken. In Nederland zijn er niet voor niets normen gesteld op deze
vakken. Het basisniveau is minimaal nodig om te kunnen participeren in de maatschappij. Daar ligt
voor de scholen een uitdagende verantwoordelijkheid.
Naast vaardigheden op rekenen, taal en voldoende kennis om de toekomst in te gaan hebben
leerlingen zelfinzicht nodig. Hoe leer ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig om verder te komen,
kan ik een stapje uit mijn comfortzone, heb ik een goed zelfbeeld en ben ik daar blij mee? Het zijn
voorbeelden van veel vragen die in de basisschoolperiode deels beantwoord gaan worden.
Op internationaal niveau zijn de 21-eeuwse
competenties ontwikkeld; probleemoplossend
gericht zijn, creatief, goed kunnen
samenwerken, ICT-geletterd/computational
thinking, sociaal en cultureel vaardig,
communiceren en kritisch denkend. Deze
competenties worden algemeen gezien als
goed gereedschap om de toekomst tegemoet
te treden.
De competentie samenwerken met allerlei
verschillende mensen wordt steeds vaker als
een (van de) kerncompetentie gezien. Met
onze openbare identiteit ikjijwij zijn onze
scholen duidelijk van toegevoegde waarde in
deze ontwikkeling. Samen met een open
nieuwsgierige houding geeft dit een prachtige
start voor het verdere leven: Ik-jij-wij,
nieuwsgierig naar de toekomst.
Hiermee geven wij op hoofdlijnen weer hoe we richting geven aan de drie hoofddomeinen van het
onderwijs: Socialisatie, Persoonsvorming en Kennisoverdracht: kunnen samenwerken en omgaan
met de ander, jezelf leren kennen, een ontwikkelingsgerichte houding, en een goede basiskennis
om met vertrouwen verder te kunnen bouwen.
Als we kijken naar de wensen van onze leerlingen in de komende paragraaf, zien we dat we alle
bovenstaande domeinen daarin terugvinden.
3.2. De leerling aan het woord
De leerling zelf aan het woord. In december 2018 hebben we een uit alle scholen samengestelde
groep leerlingen gevraagd wat zij belangrijk vinden. Wat willen zij op school leren? Wat denken zij
dat zij voor de toekomst nodig hebben? Wat moet anders? En waar zijn ze al blij mee?
De vele ideeën en tips van de leerlingen zijn geordend in drie onderdelen, gebaseerd op de gouden
cirkel van Sinek: Why, How, What. Vrij vertaald naar: Waarom gaat de leerling naar school? Hoe
moet de school ervoor zorgen dat dat lukt, en Wat gaan we op school dan doen.
De tips van de leerlingen zijn aangevuld, verhelderd of verdiept naar aanleiding van de feedback
van leerkrachten en ouders die uit de GMR in januari 2019 en de brede stakeholdersbijenkomst in
april 2019 naar voren kwam.
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Waarom ga ik naar school?
o
o
o
o
o
o

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn identiteit? Welke talenten heb ik? Wie ben jij? Wat
kunnen we samen? Wat is mijn plek in deze dynamische wereld?
Groeien, ontdekken, leren hoe ik leer, gaat mijn hele leven door. Leuk!
Ik werk aan mijn toekomst. Ik wil trots kunnen zijn op wie ik ben.
Ik wil ondernemend en weerbaar zijn
Ik wil goed leren omgaan met allerlei verschillende mensen
Ik wil goede resultaten op de basisvaardigheden en kom op de juiste VO-opleiding.

Ik-jij-wij, nieuwsgierig naar de toekomst
Nieuwsgierigheid is een motor voor het
leren en ontwikkelen. Als je nieuwsgierig
bent heb je een open blik, ben je
benieuwd naar de ander, naar hoe het zit,
wat de volgende stap kan zijn. Vind je de
energie en lef om het nog eens te
proberen, om op zoek te gaan naar jouw
plek in de wereld. Nieuwsgierig naar jezelf,
naar je talenten, naar wat jij kunt
bijdragen. “Ik Jij Wij, nieuwsgierig naar de
toekomst,” is een brede voorbereiding op
de volgende stap.

Mensen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren. Het is de kunst deze positieve
houding te koesteren door de wijze waarop ons onderwijs is ingericht. Hoge verwachtingen, je
zelf leren leren en afwisselend onderwijs bieden. Samen leren maar ook volop de gelegenheid
krijgen jezelf te zijn.
Als we onze leerlingen na de laatste schooldag van groep 8 uitzwaaien, zien we kinderen die blij
zijn met wie ze zijn en wat ze kunnen, die kunnen omgaan met allerlei verschillende mensen en
die met vertrouwen een nieuwe uitdaging aangaan. Zij weten dat leven en leren de toekomst is,
en daar zijn ze blij mee. Als we dat bereiken is dat iets waar we samen met alle ouders,
medewerkers, partners en andere stakeholders trots op kunnen zijn.
3.3.

Hoe gaan we dat bereiken?

De scholen van de Scholengroep werken allemaal aan onze gezamenlijke missie, en scholen leggen
hun eigen accenten in hun schoolplan. De scholen van de Scholengroep Veluwezoom
onderscheiden zich in ieder geval met onze leefstijl ik-jij-wij. Zij nodigen stakeholders in een vroeg
stadium uit om samen beleid te ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen worden lijnen uitgezet.
Wij werken samen, over onze grenzen heen, om de leerlingen het beste te kunnen bieden: voorop
staat een rijke veilige leeromgeving waarin zij worden uitgedaagd zich goed voor te bereiden op
hun toekomst: goede leerresultaten te behalen op taal, rekenen, studievaardigheden en zich te
ontwikkelen op de 21-eeuwse competenties.
In onze overtuiging zijn nieuwsgierigheid, samenwerken, experimenteren, lef, doelgerichtheid en
duurzaamheid de kernbegrippen voor de komende jaren.
In deze periode is experimenteren belangrijk. Met beleid natuurlijk, want onze opdracht brengt
grote verantwoordelijkheden met zich mee. Hoge doelen, goede monitoring en analyse, en het
zetten van de juiste vervolgstappen. De basis is en blijft dat leerlingen op passend niveau door
kunnen naar het VO. Goede opbrengsten op taal en rekenen zijn daarvoor de basis.
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Leerlingen gaan de komende tijd steeds vaker anders werken, meer vakoverstijgend en in andere
organisatievormen. Andere specialismen zullen de scholen in komen omdat zij een toegevoegde
waarde kunnen bieden. 21-eeuwse vaardigheden, meer naar buiten, samen werken, bewegen,
creativiteit zullen een groter deel van de lesdag invullen. De basisvakken worden steeds meer
geïntegreerd in andere vakken. Met deze verrijking van het onderwijs, waarbij steeds meer
verschillende talenten van leerkrachten en leerlingen worden aangesproken zal het steeds vaker
mogelijk zijn meer op maat onderwijs te kunnen bieden: nog meer samen naar school! Een
aandachtspunt hierin is ook het dreigende lerarentekort.
Wat hebben leerlingen nodig zodat zij hun doelen bereiken? Zoals al eerder benoemd: we hebben
leerlingen hierover gesproken. Ouders, leerkrachten, directie, bestuur, leden van de RvT en alle
vertegenwoordigers van onze partners (kinderopvang, voortgezet onderwijs, passend onderwijs en
de gemeenten) hebben deze input verrijkt.
o

o
o
o
o
o
o

Ik heb leerkrachten nodig die weten en begrijpen wat ik nodig heb. Leerkrachten die goed
kunnen observeren en preventief handelen. Die mijn nieuwsgierigheid stimuleren door ook
zelf nieuwsgierig te zijn.
Ik wil leren door doen, uitproberen en zo vertrouwen opbouwen.
Afwisseling! Context bieden, vragen stellen, duiden!
Samenwerken met alle andere leerlingen in verschillende rollen.
Ik wil zelf grip krijgen op mijn ontwikkeling en meepraten over het onderwijs. Ik wil ook
kunnen kiezen.
Door mijn creatieve, analytische denkvaardigheden te stimuleren vind ik de zekerheid in
mijzelf
Iedereen heeft iets anders nodig om goede kansen te krijgen

Naarmate we concreter werden kregen we meer tips en ideeën. Van de leerlingen zelf, maar ook op
de stakeholdersbijeenkomst in april 2019.
Aan welke activiteiten gaan we dan
doen?
o Buiten leren.
o Genoeg oefenen, dus ook niet te veel.
o Engels en drama combineren.
o Meer bewegen en leren.
o Spannend onderwijs, dus een stapje
uit mijn comfortzone

o
o
o
o

Toepassen in de echte wereld.
Fouten maken! Want dat hoort erbij.
Wisselende leerkrachten
Techniek, ICT

o
o
o
o

Creatief werken, eigen handschrift.
Geef mij denktijd
Stel mij vooral vragen
Vaak wisselende groepjes: dan leer ik
met iedereen werken
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3.4.

Ambities



Alle scholen van de scholengroep ontwikkelen zich aan de hand van een ambitieplan,
passend bij hun omgeving, leerlingen, ouders, en partners. Zij kiezen een helder
onderwijsconcept op basis van verfijning van de missie van de Scholengroep Veluwezoom:
toekomstbestendig onderwijs, ik-jij-wij en het versterken van nieuwsgierigheid worden op
een eigen manier uitgewerkt en gerealiseerd.



Het is en blijft een uitdaging de innovatie te verbinden met hoge leerresultaten, ook op de
basisvakken. We bieden een rijke leeromgeving, waar afwisselend onderwijs wordt
geboden, waar verschillende talenten ontdekt en ontwikkeld worden. We zijn ervan
overtuigd dat kinderen goed kunnen leren als we meer leren door doen, meer op maat met
behulp van ICT en meer door buiten de klas te leren. Het onderwijs is pas goed als ook de
leeropbrengsten op taal en rekenen goed zijn.



Samenwerken door allerlei geledingen heen maakt dat we veel en snel beleid ontwikkelen
en kunnen innoveren. Verder werken aan de netwerkorganisatie intern en extern:
leerlingen, ouders en kenniskringen, gemeenten, passend onderwijs etc. we groeien door
het besef dat we steeds meer samen verantwoordelijk (mogen) zijn.

