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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Voor u ligt het Schoolplan van onze basisschool De Verbinding. Hierin staan de ontwikkelingen voor de komende vier
jaren beschreven, welke gericht zijn op het versterken van de brede ontwikkeling van elk kind binnen onze school.

Onze school behoort tot Stichting Conexus. Stichting Conexus is bevoegd gezag over eenendertig scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Het Koersplan van Conexus is kader stellend en richtinggevend voor het schoolplan 2019-2023. Conexus heeft vier
hoofdthema's geformuleerd:

1. Onderwijsontwikkeling

2. Passend Onderwijs

3. Professionalisering

4. Personeelsontwikkeling

Alle directeuren hebben op basis van deze thema's gekozen voor een bovenschools ontwikkelteam. De
ontwikkelteams vertalen hiermee het beleid van Conexus naar plannen op schoolniveau. De directeur van onze school
is onderdeel van het ontwikkelteam 'Onderwijsontwikkeling'.

Bij het schrijven van dit schoolplan, is er sprake van een startende school. Dit betekent in 2019 dat een aantal
basisdocumenten nog in ontwikkeling zijn en dat er nog een minimaal aantal evaluaties heeft plaatsgevonden intern
en extern. 
Eventuele aanvullingen zijn actueel te vinden via de website van de school: www.de-verbinding.info.

We voldoen met ons schoolplan aan de eisen vanuit de landelijke inspectie en het wettelijke kader. De onderscheiden
beleidsterreinen in dit schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs
onderscheidt in haar toezichtkader. Tevens beschrijven we de competenties van medewerkers volgens de wet
Beroepen in het Onderwijs (BIO). 

We hopen dat het Schoolplan u een duidelijk beeld geeft van de ontwikkelingen op onze school in de komende vier
jaren waarin wij zullen toegroeien naar een kindcentrum voor 0 tot 12 jaar.  
Wij staan open voor feedback.

Met vriendelijke groet,

Team De Verbinding 

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft - binnen de kaders van het Koersplan van de Stichting Conexus - in de eerste plaats onze
kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke
punten, en daarmee op onze actiepunten voor de komende vier jaar.

Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de
ouders en als een planningsdocument voor de planperiode 2019-2023. Op basis van onze groslijst met actiepunten
stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde doelen
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter instemming voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage
geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. 
In de planperiode 2019-2023 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast
zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. 
Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte
dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.
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1.4 Documenten en bronnen

Voor het opstellen van het schoolplan is een aantal documenten en bronnen geraadpleegd, te weten:

Koersplan van Conexus
Artikelen van wij-leren.nl (Machiel Karels)
Schoolgids
Zorgplan
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De meest recente evaluaties
Landelijk en gemeentelijk beleid (wijkmonitor)
Beleidsdocumenten en procedures van Conexus
School Veiligheidsplan
Beleidsdocumenten vanuit Stromenland
Uitslagen van vragenlijsten voor ouders en medewerkers
Overzicht onderwijstijd
Jaargids 2019-2020
Jaarplan 2018-2019
Ondersteunende beleidsstukken van vergelijkbare scholen binnen ons bestuur.

https://conexus.mijnschoolplan.nl/management/variants/3/sections/194

Bijlagen

1. Concept Schoolgids
2. Concept Jaargids
3. Concept Veiligheidsplan
4. Klachtenregeling
5. Zorgplan
6. SOP
7. Concept Werkverdelingsplan

1.5 Aandachtspunten Inleiding

Aandachtspunt Prioriteit

We zijn een startende school met startende ouders en kinderen en een team van startende
mentoren (leerkrachten).

hoog

We zijn in 2019 gehuisvest in een tijdelijke locatie. We hebben niet de optimale
mogelijkheden van een volwaardig schoolgebouw.

gemiddeld

In 2019 moeten er nog systemen gekozen en ingericht worden en moet het
onderwijsconcept zich nog uit kristalliseren.

gemiddeld
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: Conexus

Algemeen directeur: Dhr. J. van der Logt (voorzitter) 
Dhr. T. Janssen (lid)

Adres + nummer:  Panovenlaan 1

Postcode + plaats:  6525DZ Nijmegen

Telefoonnummer:  0243733960

E-mail adres:  bestuur@conexus.nu

Website adres:  www.conexus.nu

 Bestuursnummer:  29810 - AH67

Gegevens van de school  

Naam school:  De Verbinding

Directeur:  Mevr. M. Prévoo

Adres + nummer.:  Barbarastraat 1

Postcode + plaats:  6663ML Lent

Telefoonnummer:  0243736363

E-mail adres:  administratie@de-verbinding.info

Website adres:  www.de-verbinding.info

 Brinnummer  31JE

2.2 Kenmerken van ons personeel

De school heeft een eenhoofdige directie. De directie vormt samen met één collega het schoolmanagementteam
(SMT). Deze collega heeft de taak van leerpleinregisseur. Dit houdt momenteel in dat zij Intern Begeleider, coördinator
van het leerplein en onderwijsontwikkelaar is. Het team bestaat uit:

01 directeur
01 leerpleinregisseur
03 voltijd mentoren
02 deeltijd mentor
01 deeltijd onderwijsassistent
01 deeltijd administratief medewerker

Van de 9 medewerkers zijn er 7 vrouw en 2 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2019).
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Per 1-9-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar    

Tussen 50 en 60 jaar  1

Tussen 40 en 50 jaar 1 2  2

Tussen 30 en 40 jaar 1  

Tussen 20 en 30 jaar 1 1

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 2 4 3

Wij zijn een startende school met vijf mentoren waarvan drie startende mentor zijn. Drie mentoren zijn zij-instromer in
het basisonderwijs. Deze worden begeleid door de meer ervaren mentoren en het SMT.

In 2019 zal 1 van de onderwijsassistenten doorstromen naar de functie van leerkracht/mentor. Voortdurend zullen er
de komende jaren nieuwe mentoren, onderwijsassistenten en een conciërge aangenomen worden via interne en
externe werving.

2.3 Kenmerken van onze kinderen

Onze school wordt op 1 oktober 2018 bezocht door 58 kinderen. Van deze kinderen heeft 4% een gewicht: 1 kind
heeft een gewicht van 0,3 en 6 kinderen met een gewicht van 1,2. Het aantal kinderen stijgt voortdurend. We zijn een
startende groeischool en kunnen uitgroeien in de tijdelijke locatie naar maximaal 160 kinderen. In de nieuwbouwlocatie
kunnen we uitgroeien tot maximaal 400 kinderen. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de
kinderen- de volgende aandachtspunten: 

extra aandacht voor ontwikkelingsvoorsprong 
extra aandacht voor taal/leesontwikkeling

2.4 Kenmerken van onze ouders en de omgeving

Onze school staat in een nieuwbouwwijk met redelijk veel koopwoningen (40 % huur): rijtjeshuizen en vrijstaande
huizen. Het opleidingsniveau van de ouders van onze school is ons bekend (via het aanmeldformulier). De kengetallen
laten zien, dat onze school te maken heeft met een HBO/WO-populatie (70%). De nieuwe instroom in de wijk verschilt
licht van de zittende bevolking; dat is te zien aan de toename van kinderen met gewicht. Een deel van de “nieuwe”
ouders hebben een iets lager opleidingsniveau (MBO). Een belangrijk kenmerk van de ouders is dat er nauwelijks
gescheiden ouders zijn.

De wijk is nog niet klaar, er worden nog ruim 1000 woningen gerealiseerd in de komende vijf jaar in de omgeving van
de nieuwbouwlocatie.

Via de wijkmonitor (https://swm.nijmegen.nl/p37647/conclusies) kunnen we concluderen dat het leefklimaat in Lent
prima tot goed te noemen is. Lent heeft momenteel ruim 10.000 inwoners. 66% van de bewoners vindt dat er goede
speelplekken voor kinderen zijn. Aandachtspunt zijn de dagelijkse voorzieningen voor de wijk. De wijk heeft
bijvoorbeeld nog geen georganiseerd eigen winkelcentrum. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

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

Sterke professionele, ontwikkelingsgerichte en
flexibele cultuur. 
Respectvolle en duidelijke relatie met kinderen en
ouders.
Het leren van en met elkaar.
De lijnen zijn kort.
Iedereen heeft de wens tot
vernieuwing/verandering. 

Structuur nog in ontwikkeling (regels en routines).
Het gebouw zorgt voor beperkingen in de
leeromgeving. 
Niet voldoende aansluiting leeftijdsgenoten voor
midden- en bovenbouw (te weinig kinderen in
deze leeftijdsgroepen).

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Lerende organisatie in een sterke
kennisgemeenschap (team, ouders & externen). 
Schoolspecifiek ontwerp voor onderwijs en
gebouw mogelijk.
Sterke groei in directe omgeving met veel
ontwikkelingsmogelijkheden. 
Aantrekkelijke/vernieuwende school voor
medewerkers. 

Door een klein team hoge werkdruk voor de
medewerkers door diversiteit aan taken en
verantwoordelijkheden.  
Onzekerheden over ontwikkelingen in directe
omgeving (tijdelijke locatie en ontwikkeling
nieuwbouw).
Explosieve groei van de school. 
De keuze voor de school is niet altijd een bewuste
keuze van de ouders geweest. 

2.6 Groeimogelijkheden

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal groeimogelijkheden voor wat
betreft de school, de medewerkers en de kinderen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de
voorgenomen maatregelen.

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

De Verbinding
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Omschrijving Kans Impact Risico

Rijk beredeneerd aanbod voor het jonge kind. Groot (4) Maximaal (4)

HoogMaatregel: Voortdurend samen ontwerpen van het thematisch onderwijs op basis van de
kern- en tussendoelen volgens de laatste curriculum ontwikkelingen van het SLO.

Een rijk taalaanbod voor kinderen met een taalachterstand Zeer klein (1) Verwaarloosbaar
(1)

Laag
Maatregel: Veel individuele aandacht en afstemming op maat voor een kleine groep
middenbouw kinderen.

De verwondering van kinderen in ere houden. Zeer klein (1) Maximaal (4)

MiddenMaatregel: Ontwikkelen van thematisch aanbod met behulp van externe expertise van 't
Kan voor kinderen.

Zicht op ontwikkeling van kinderen volgen op systematische wijze. Middel (3) Gemiddeld (3)

MiddenMaatregel: Onderzoeken welke ondersteunde systemen het best passen bij onze visie op
het volgen van kinderen. Uitgangspunt is "vraag het de kinderen", kindgesprekken en
ontwikkelgesprekken staan dagelijks centraal.

Doorontwikkeling van onze kernwaarden. Groot (4) Maximaal (4)

HoogMaatregel: Voortdurend in gesprek met het team over onze kernwaarden in relatie met de
dagelijkse praktijk.

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Een klein team met naar verhouding veel startende mentoren. Zeer groot (5) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel: Veel ondersteuning, gesprekken en externe expertise.

Onevenwichtige verdeling van kwaliteiten in het team. Zeer groot (5) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel: Bij aanname toekomstig personeel selecteren van ontbrekende kwaliteiten.

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Veel extra tijd en energie zijn nodig voor het primaire proces. Groot (4) Maximaal
(4)

HoogMaatregel: Management stuurt intensief aan op alle niveau's van de organisatie. Blijvend in
gesprek met het bestuur over de ontwikkelingen van onze school. Intensieve werving van
ondersteuning uit diverse opleidingen.

Kosten:

Hoog

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Extra investeren in professionalisering, ondersteuning en personeel. Zeer groot (5) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel: In gesprek met bestuur over de inzet van financiële middelen. Kosten: Hoog

Extra investeren in gebouw en materialen. Zeer groot (5) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel: In gesprek met bestuur over de inzet van financiële middelen. Kosten: Hoog

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid
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Omschrijving Kans Impact Risico

Volgens de systematiek van WMK kwaliteitszorg inrichten. Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Het structureel met WMK gaan werken met behulp van scholing.

2.7 Landelijke ontwikkelingen

De Verbinding staat niet op zichzelf als school. Trends en ontwikkelingen in onze “omgeving” (landelijk, regionaal en
lokaal) zijn van invloed op ons beleid. We moeten en willen, daar waar relevant, inspelen op maatschappelijke
ontwikkelingen, omdat we als school en Conexus een organisatie willen zijn die midden in de samenleving staat. 

Burgerschapsvorming
Goed onderwijs bereidt kinderen voor op hun rol in en hun bijdrage aan de samenleving. Bij burgerschapsvorming
gaat het o.a. om sociale vaardigheden aanleren, participeren in de democratische rechtstaat en bijdragen aan de
samenleving. De multiculturele samenleving blijft groeien. De samenleving krijgt steeds meer etnische groepen.
Populisme, de armoedekloof en polarisatie en de scheidslijn naar opleidingsniveau zijn verschijnselen die in onze
samenleving spelen.

Ouders
Er is meer verscheidenheid in de relatie ouders en kinderen. Het aantal traditionele huishoudens neemt af. Het
verschil in betrokkenheid van ouders bij hun kinderen neemt toe. Soms is het moeilijk om ouders te betrekken bij de
school en de ontwikkeling van hun kind. Vanuit taalbarrières of culturele achtergrond is voor sommige ouders de
drempel naar school hoog. Ouders zijn vaak ook beter geïnformeerd en stellen hogere kwaliteitseisen aan de school.
Zij verwachten niet alleen dat de scholen hun kinderen opleiden, maar ook dat de school er is voor gedrags- en
opvoedingsproblemen. Een school moet het vertrouwen van ouders verdienen. Het is niet meer voldoende om je als
school alleen te richten op de vakken taal, lezen, rekenen en de zaakvakken. Het is een pré om ook de kinderen actief
te laten ontwikkelen op het sociaal emotionele vlak.

Toenemende aandacht voor veiligheid
Overal in onze maatschappij is er de laatste jaren meer aandacht voor veiligheid. Fysieke veiligheid; voldoen
gebouwen en materialen wel aan alle veiligheidseisen, maar vooral sociale veiligheid staat hoog op de agenda. De
sociaal-emotionele veiligheid is een aandachtspunt in het onderwijs en zal dat naar verwachting nog wel even blijven.
Daar komt bij dat met de invoering van de nieuwe AVG ook de digitale veiligheid in relatie tot de sociale veiligheid een
hot item is momenteel.

Actief leren centraal stellen
De veranderende samenleving en daarmee de veranderde eisen aan toekomstige burgers maken dat de organisatie
van het onderwijs moet meebewegen. Scholen zijn steeds vaker op zoek naar andere manieren van het inrichten van
hun onderwijs om de leerlingen actief te laten leren. Hierbij worden o.a. ICT, eigen onderzoeksvragen, ontdekkend,
onderzoekend en samenwerkend leren ingezet als innovatieve oplossingen.

Passend onderwijs
Er ligt, vanuit de landelijke overheid, meer nadruk op de ontwikkel- en ondersteuningsbehoefte van de individuele
leerling. Alle lessen moeten handelingsgericht gegeven worden. Belangrijk is dat ieder kind op zijn/haar niveau
begeleiding krijgt en ook zijn/haar talenten kan ontwikkelen. Passend onderwijs is in 2014 bij wet geregeld en is
daarom een wettelijke resultaatverplichting van schoolbesturen. Zij hebben de verplichting iedere aangemelde leerling
een passende plaats te bieden. Passend onderwijs vraagt in de komende jaren met name veel van de
onderwijskundige inrichting van een school, denk bijvoorbeeld ook aan de samenwerking met de voorschoolse
educatie en het voortgezet onderwijs.

Arbeidsmarkt en lerarentekort
De maatschappij verandert naar een kennis- en netwerksamenleving. Bij steeds meer werk worden computers en ICT
gebruikt. Jongeren hebben vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden
als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, computational
thinking en mediawijsheid. Het aanleren van deze vaardigheden vergen een andere benadering van ons onderwijs in
de komende jaren. Het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs neemt de komende jaren verder toe. Naar
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verwachting zullen er in 2025 ruim 10.000 fte niet ingevuld kunnen worden. Ook bij Conexus verwachten wij de
komende jaren steeds meer te maken te krijgen met het lerarentekort.

Aandacht voor duurzaamheid
Hierbij gaat het om milieubewustzijn, de duurzaamheid van gebouwen en een veilige en passende speelleeromgeving,
gezonde voeding en beweging. Vanuit de samenleving krijgt het onderwijs ook steeds meer te maken met deze
thema’s. Al deze trends en ontwikkelingen stellen het onderwijs voor de opgave om aan de kernopdracht te voldoen.
Het gaat erom dat het onderwijs jonge mensen toerust voor de veranderende wereld, een leven lang leren, inzetten op
kennis, leervermogen en weerbaarheid, omgaan met verschillen, het bevorderen van sociale cohesie.

Technologie; Informatie en communicatie
ICT wordt binnen het onderwijs steeds intensiever ingezet, niet alleen ter variatie in een les, maar inspelend op de
individuele leerbehoeften van het kind. Het is van belang om een visie te ontwikkelen en balans te vinden tussen
aanbod en effectiviteit. Op steeds meer scholen worden methodeboeken vervangen door een digitale variant. Nu
headsets, tablets en smartphones betaalbaar genoeg zijn voor grootschalig gebruik in de school kan het kind
informatie steeds beter combineren. De leerkracht/mentor kan met deze technologieën ook beter tegemoet komen
aan verschillende leerstijlen. Als gevolg van alle technologie en social media lijkt de sociale context een andere
dynamiek te krijgen. Hier ligt ook een taak van het onderwijs. Steeds meer worden toetsen digitaal afgenomen en
‘adaptief’ gemaakt. Echter "de robot die de juf vervangt" lijkt nog ver weg aangezien de robot met menselijke emoties
en sociale vaardigheden voorlopig nog niet in de buurt komt van ‘echt’.

Internationalisering
Internationalisering wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Er wordt meer belang gehecht aan het feit dat kinderen
en mentoren zich realiseren dat Nederland deel uitmaakt van Europa en de wereld. Van het onderwijs wordt verwacht
dat men hierop inspeelt en haar leerlingen voorbereidt op deze toekomst.

Politiek
Het onderwijs is sterk afhankelijk van de landelijke en plaatselijke overheden. Regelgeving, aansturing, controle en
financiering komt daar vandaan. Er komen diverse maatregelen op het onderwijs af die soms instrumenteel zijn, naast
elkaar staan en de werkelijke vraagstukken niet duurzaam oplossen. Hierbij gaat het om regelgeving rond de
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, wet en regelgeving rond de samenwerking kinderopvang en onderwijs,
de CAO, toelatingseisen voor de lerarenopleiding, de nieuwe gewichtenregeling die van invloed is op het
onderwijskansenbeleid. Stichtingen zijn zelf financieel verantwoordelijk en moeten hierbij voortdurend anticiperen op
veranderingen in wet- en regelgeving. Vanaf 2015 zijn besturen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de
gebouwen. De landelijke overheid zet de komende jaren wel weer in op het bestrijden van het lerarentekort. Vanuit het
onderwijs wordt niet verwacht dat dit op korte termijn oplossingen biedt.
De gemeente Nijmegen, legt op dit moment samen met de jeugd- en onderwijsinstellingen veel nadruk op ‘Iedereen
gelijke kansen’ en preventie. Er is een convenant Jeugdzorg gemeente Nijmegen ‘Samen voor het kind’ waar
preventie en vroeg interventie centraal staan om zo problemen in het opgroeien en ontwikkelen te voorkomen en de
kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren. Doel is intensiever samenwerken tussen opvang, onderwijs,
jeugdhulpverlening en zorg op de werkvloer. Daarnaast vervult de gemeente een belangrijke rol als het gaat om het
onderwijskansenbeleid. De komende periode zal de gemeente Nijmegen bezuinigen op
onderwijsachterstandenmiddelen en is ook nog niet helder welke consequenties de nieuwe gewichtenregeling heeft.

Toezicht Inspectie van het onderwijs
Het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs is veranderd. Daar waar voorheen de scholen bevraagd
werden, is de focus verschoven naar de besturen. Er zal naast de basiskwaliteit ook gevraagd worden naar de extra
kwaliteit van de scholen. Het bestuur moet zicht hebben op deze (extra) kwaliteit van de scholen en hen daarop
aansturen. De school formuleert de eigen kwaliteit en ambities.

Groei en krimp
Nijmegen heeft de laatste jaren te maken met een krimp in het totale aantal leerlingen. Met name aan de randen van
het voedingsgebied zoals Malden, Dukenburg en Lindenholt. De kernen aan ‘de overkant’ van de Waal vormen hierop
een uitzondering. Naar verwachting zal 20% van de Nijmeegse bevolking in 2029 in de Waalsprong wonen. Daar
wordt nog volop gebouwd en stijgt het aantal leerlingen. De prognoses voor de toekomst geven aan dat er stabiliteit
komt in het totaal van Nijmegen en verder vooruit wat lichte groei.
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Al deze trends en ontwikkelingen stellen het onderwijs voor de opgave om aan de kernopdracht te voldoen. Het gaat
erom dat het onderwijs jonge mensen toerust voor de veranderende wereld, een leven lang leren, inzetten op kennis,
leervermogen en weerbaarheid, omgaan met verschillen, het bevorderen van sociale cohesie. Als bestuur moeten wij
samen met de scholen zoeken naar innovatie en mogelijkheden binnen het huidige stelsel.
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Onze Stichting Conexus heeft in haar koersplan gekozen voor de volgende vier hoofdthema's;

Hoofdthema 1: Personeelsbeleid/-ontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Lerarentekort, krapte op de arbeidsmarkt
- Invallers / vervangingspool
- Reduceren ziekteverzuim 
- Werkdruk
- Kweekvijver

Hoofdthema 2: Professionele ontwikkeling*
Conexus heeft gekozen om het onderwijskundig leiderschap binnen Conexus stevig te ontwikkelen. In alle lagen van
de organisatie: zowel in de groep/unit, binnen teams en op scholen, als binnen de directeurenlaag en op bestuurlijk
niveau. Uitgangspunt hierbij is eigenaarschap van iedereen.

Hoofdthema 3: Passend Onderwijs*
Hoe verzorgen we als Conexus inclusief onderwijs: streven naar een gelijkwaardige plek voor iedereen. 

Hoofdthema 4: Onderwijsontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Wetenschap en techniek
- Onderwijs anders organiseren
- ICT (geletterdheid)
- Bewegen en gezondheid
- Kansongelijkheid

Binnen Conexus zijn er een viertal Ontwikkelteams bestaande uit schoolleiders en bovenschoolse
beleidsmedewerkers, georganiseerd. Elk ontwikkelteam pakt een thema op. De schoolleider van de Verbinding zit in
het ontwikkelteam 'Onderwijsontwikkeling'.

Op schoolniveau hebben wij een keuze gemaakt uit deze thema's en aandachtspunten, passend bij onze doelgroep.
Daaruit hebben wij de volgende streefbeelden gekozen. Dit zijn de doelen die wij onszelf gesteld hebben voor de
komende vier jaar, naast onze basiskwaliteit.

Streefbeelden

1. Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 100% haalt het fundamenteel niveau en 75% haalt het
streefniveau voor taal en rekenen.

2. Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

3. Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar vormgegeven binnen ons dagelijks onderwijs en zullen we
in onze regio koploper zijn.

4. Onze school is een 'gezonde KiVa school'.

5. Op onze school ontwikkelen de kinderen hun ICT vaardigheden en zijn ze kritisch in het gebruik van sociale
media.

6. In onze school gaan we dagelijks respectvol om met elkaar en iedereen uit andere culturen. Onze voertaal in de
(wereldburgerschaps)activiteiten is waar mogelijk Engels.

7. Onze school is verhuisd naar een nieuwbouw locatie die passend is bij de visie van de school.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie en visie van de school

De Verbinding is een school waar je leert samenleven.
Onze missie:
Op onze school willen we dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. Dat kinderen
leren wie ze zijn en waar ze naar toe willen tijdens de reis die leven heet.  Ouders en verzorgers spelen een
belangrijke rol tijdens deze zoektocht, deze reis.  
Alle kinderen op onze school leren vanuit eigen leerdoelen, de landelijke kerndoelen en maatschappelijke doelen.

Onze visie op onderwijs is in deze startende fase van de school nog in ontwikkeling.  
Wij zijn een algemeen-toegankelijke/bijzonder-neutrale basisschool. Wereldburgerschap speelt voor ons een
belangrijke rol. Onze visie is dan ook gebaseerd op de openbare schoolvisie:
Op onze school is ieder kind, iedere ouder en iedere medewerker welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs aan respect te hebben voor elkaars mening
of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder
voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere
ouder én iedere medewerker. Niet apart, maar samen. 

Omdat wij echter juridisch geen openbare school zijn, zijn wij niet in staat om georganiseerd HVO en GVO
(humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs) aan te bieden. Dit onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden
binnen de schoolbrede thema's.

Parel Standaard

Alle medewerkers stralen dagelijks werkplezier uit. KA2 - Kwaliteitscultuur

Het cyclisch werken is ingebed in ons handelen en congruent met wat er op
het leerplein zichtbaar is.

KA3 - Verantwoording en dialoog

Dagelijks worden alle kinderen en ouders gezien door alle medewerkers. Wij
communiceren altijd op respectvolle wijze.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Medewerkers en ouders zijn zeer betrokken bij de school en haar
ontwikkeling.

OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

We werken in alle leerjaren thematisch. Vanuit de leerlijnen van Stichting
Leerplanontwikkeling (SLO).

OP1 - Aanbod

We vinden dagelijks samen creatieve oplossingen. OP6 - Samenwerking

Onze kernwaarden zijn:

relatie

Onze eerste en belangrijkste kernwaarde vinden wij als team de relatie kind-ouder-mentor. We willen
graag voortdurend aandacht besteden aan deze relatie. Dit doen we door bij de start van de schooldag
alle kinderen en ouders persoonlijk welkom te heten op school. De directie en al het andere
onderwijsondersteunende personeel staat buiten op het schoolplein en de mentoren staan binnen bij de
kring van de eigen mentorgroep. De kinderen geven de mentor bij binnenkomst een hand en kiezen dan

wat ze willen gaan doen. Alle kinderen (en ouders) krijgen een eigen mentorgroep waarin lief en leed met elkaar
gedeeld wordt aan het begin en het eind van de dag. We willen vanuit vertrouwen en veiligheid starten en afsluiten,
elke schooldag weer. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind pas kan leren, kan ontwikkelen als aan de basisbehoefte
van veiligheid en vertrouwen gewerkt wordt. Hier hebben we alle ouders, verzorgers, begeleiders van de kinderen,
mentoren en andere medewerkers van de school bij nodig. gelukkige kinderen = gelukkige ouders = gelukkig team =
gelukkige school

Wereldburgerschap
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Wereldburgerschap

Wij zijn niet alleen inwoners van Lent, Nijmegen, Nederland. Wij zijn inwoners van Europa, de
Wereld. Een wereldburger is iemand die zich betrokken voelt bij de wereld om zich heen – ook over de
grens van het eigen land. Bovendien handelt de wereldburger in overeenstemming met die
betrokkenheid. Hij zet zich dus in voor een betere wereld. Voor ons en de kinderen van onze school
betekent dit bewust omgaan met afval en de directe omgeving binnen en buiten. Respect voor dier en

natuur. Het betekent ontwikkelingseducatie, lessen in duurzame ontwikkeling, vredeseducatie,
mensenrechteneducatie en interculturele vorming. Het gaat om wereldburgerschapsonderwijs, zodra het kinderen de
kennis en vaardigheden bijbrengt om aan een goede toekomst te bouwen in een geglobaliseerde wereld.
Wereldburgerschap vereist kennis van de wereld, de eigen omgeving en de relatie daartussen. Het vereist bovendien
kennis van de mondiale uitdagingen van deze tijd. En van internationale samenwerking. Om al deze kennis te kunnen
toepassen, zijn ook de volgende vaardigheden nodig:

het vermogen kritisch na te denken en een mening te vormen; het vermogen samen te werken en conflictoplossend te
handelen; een internationale houding en waardenoriëntatie; een positief zelfbeeld en respect voor anderen;
(maatschappelijke) betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. "De wereld is groot, maar je moet hem klein zien.
Je bent er om elkaar te helpen."  In Nederland is onze voertaal Nederlands, in de wereld is onze voertaal Engels.
Daarom leren onze kinderen spelenderwijs vanaf vierjarige leeftijd Engels. U zult in onze school naast Nederlands ook
op diverse plekken de Engelse taal ontdekken. We zingen Engelse liedjes, spelen Engelse spelletjes, lezen Engelse
sprookjes en kijken naar Engelse programma's.

We willen in de nabije toekomst samenwerken met scholen en hun kinderen en teams uit heel Europa. Hiervoor zullen
we gebruik gaan maken van het Europees Platform (Nuffic) en e-twinning.

Toekomstgericht

Wij willen toekomstgericht zijn, zonder het verleden uit het oog te verliezen. Dat is terug te zien in onze
visie op ons onderwijs. Het traditionele onderwijs heeft vele waardevolle kenmerken die ons helpen om
ons toekomstgerichte en vooral dus ook kindgerichte onderwijs vorm te geven. Wij willen "het kind niet
met het badwater weggooien". Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de waarden uit het traditionele en
uit het vernieuwende onderwijs en steeds op zoek gaan naar de verbinding hiertussen. Wat behouden

we en wat "gooien we weg"? Ook in onze benadering van vakgebieden als 'Wetenschap & Techniek' is zowel het
verleden, het heden, als de toekomst terug te zien. Zo willen we onze kinderen bijbrengen wat wetenschap en
techniek ons in het verleden gebracht heeft (vuur, de kracht van water, het wiel, tandwielen, stoommachines,
elektriciteit, de Industriële Revolutie, etc). Maar ook wat er in het heden speelt (denk aan mediawijsheid, sociale
media, smartphones en tablets, etc.) Ook willen we onderzoeken wat er in de nabije toekomst met technologische
ontwikkelingen allemaal mogelijk is (computers, internet, kunstmatige intelligentie, programmeren, robots, etc.). We
willen onze kinderen zelf laten onderzoeken wat ze op dit gebied allemaal kunnen leren, maar nadrukkelijk ook
externe partijen betrekken, zoals het iXperium en het Technovium. We willen met de kinderen voortdurend in gesprek
blijven over de ontwikkelingen en wat zij nodig hebben om te kunnen leren. Zonder oog te hebben voor ons verleden,
kunnen wij via het heden niet een goed beeld vormen voor de toekomst.

Verbindend

We verbinden letterlijk Nijmegen met Lent vanaf onze nieuwbouwlocatie. We verbinden het traditionele
onderwijs met het toekomstgerichte onderwijs. We willen kinderen, ouders en school verbinden. We
willen de kinderen met elkaar verbinden. 'School is geen voorbereiding op het leven, het is het leven
zelf.' Deze uitspraak van Dewey (pedagoog van eind 18de eeuw) is nog steeds actueel en drukt uit waar
wij als Verbinding voor staan.

4.2 De visie van de school in ontwikkeling
Kindgericht onderwijs in een lerende school

In onze visie leren kinderen doordat ze nieuwsgierig zijn. Leren is volgens ons synoniem aan leven. En leven is voor
kinderen synoniem aan spelen. Kinderen leren spelenderwijs. Zij leren door te ontdekken, door vragen te stellen.
Soms geheel vanuit de intrinsieke motivatie, soms getriggert door externe stimuli. Wij zorgen in het onderwijs voor
deze "leerprikkels" en ondersteunen kinderen om antwoorden te vinden op hun leervragen en om weer nieuwe vragen
te bedenken. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om diverse vormen van kennis op allerlei manieren te verwerven.
Dit kan door middel van instructies door de mentor (vooral op de basisvaardigheden), maar ook door verhalen van
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externen buiten de school en door te leren van elkaar. Naarmate kinderen ouder worden, wordt het spelend leren
langzaamaan voor een deel vervangen door cognitief leren in het platte vlak. Vandaar dat wij geschreven taal en lezen
een steeds belangrijkere rol laten spelen in de school. We vinden echter ook dat spelend leren oneindig lang een rol
blijft spelen in de ontwikkeling van de mens. Vandaar dat kinderen van leerjaar 0 tot en met leerjaar 8 kunnen blijven
kiezen voor het spelen en werken in hoeken. Als school moeten wij zorgen voor voldoende inspirerend aanbod voor
alle leeftijden in deze hoeken. Omdat het leren lezen geen aangeboren eigenschap van de mens is, moeten we taal
en lezen voortdurend in overvloed en zichtbaar aanbieden.

Geïnspireerd door de artikelen van wij-leren.nl van Machiel Karels, de werkvormen van WMK (werken met kwaliteit) en
het gesprek met het team, ontwikkelen wij ons huidige onderwijsconcept naar het onderwijsconcept dat wij wensen
voor onze kinderen. In onderstaand schema is zichtbaar hoe de verschuiving in ons denken eruit ziet voor het team: 
De streepjes staan voor het aantal teamleden dat deze keuze gemaakt heeft. De keuze wordt bepaald door een
vijfpuntsschaal. De keuze is bijvoorbeeld bij doel/focus of je meer kiest voor een leerstofgerichte focus of een meer
persoonsvormingsgerichte focus. 

Er is momenteel naast aandacht voor de leerstof ook aandacht voor de persoonsvorming. De mentor organiseert het
aanbod en coacht de kinderen op zelfsturing. Er is sprake van gedeeld eigenaarschap, de kinderen zijn mede
verantwoordelijk. Er vinden regelmatig kindgesprekken plaats en er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve
werkvormen om kinderen te activeren en het samenwerkend leren te ontwikkelen. Uitgangspunt voor het aanleren van
basiskennis en -vaardigheden is het directe instructie model (EDI). Er is aandacht voor de werking van het brein
(growth mindset en executieve functies). Er wordt vooral op  het proces geëvalueerd en minder op het product. Er
wordt vrij met methodes omgegaan. Ze worden gebruikt als bronnenmateriaal. De leerlijnen zijn leidend in het
onderwijsaanbod.
De basisvaardigheden worden waar mogelijk groepsdoorbrekend en op niveau aangeboden. Er wordt zelfstandig
gewerkt met een weektaak om de zelfstandigheid te bevorderen. Bij het jonge kind gebeurt dit met behulp van een
planbord (digikeuzebord.nl). Al het onderwijs wordt zoveel mogelijk in schoolbrede thema's aangeboden, niet alleen de
wereld oriënterende vakken. Er wordt bij jonge kinderen geen gebruik gemaakt van toetsen, enkel observaties om
ontwikkeling en niveau te kunnen inschatten en het onderwijs voor het volgende thema in te richten. Vanaf leerjaar
drie wordt er gebruik gemaakt van het volgsysteem van cito om ons onderwijs te evalueren en het onderwijsaanbod bij
te stellen op groeps- en individueel niveau. Methode gebonden toetsen worden gebruikt voor de formatieve evaluatie.
Er is sprake van een adaptief rapport met behulp van de leerlijnen.
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De komende vier jaar en daarna willen wij ons onderwijs nog innovatiever maken door de persoonsvorming een nog
grotere plaats in te laten nemen en dat de leerstof het voertuig voor ontwikkeling wordt. De kinderen zitten in basis
mentorgroepen met een grotere leeftijdsspreiding (onderbouw-, middenbouw- en bovenbouw). Omdat de relatie het
uitgangspunt van leren blijft, wisselen kinderen ongeveer drie keer in hun onderwijscarrière van mentorgroep. Per
leerplein is er van alle leeftijdsgroepen een tiental kinderen. De mentor krijgt nog meer de rol van coach en geeft de
kinderen feedback op het leerproces en het zelfsturende gedrag. De kinderen worden nog meer eigenaar van hun
eigen leerproces. Het onderwijs wordt waar mogelijk volledig geïntegreerd in de thema's aangeboden. Er is veel
aandacht voor de balans tussen betekenisvol en zinvol. De mentoren maken veel gebruik van co teaching onderling
en met behulp van de andere kinderen op het leerplein en externe vakdocenten. Kinderen hebben een eigen leerlijn.
Dit betekent dat de instructies van de basisvaardigheden op alle leerpleinen op hetzelfde moment van de dag worden
aangeboden. Vanuit eigenaarschap wordt er gewerkt met een portfolio (mijnrapportfolio.nl). Dit geeft inzicht in de
ontwikkeling op de deelgebieden voor kind, ouder en mentoren. 
Om de landelijke vergelijking te kunnen blijven maken en om het niveau van de kinderen in te kunnen schatten wordt
er gebruik gemaakt van het cito volgsysteem en enkele (methode) toetsen. De gewenste vorm van onderwijs heeft
veel raakvlakken met het unitonderwijs.

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een bijzonder-neutrale basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in
het onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen in onze lessen binnen de
thema's. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a.
omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie.
We vinden het belangrijk, dat kinderen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de
mening en visie van anderen. In relatie met de populatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten
die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. 

4.4 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Een wereldburger is iemand die zich betrokken voelt bij de wereld om zich heen – ook over de grens van het eigen
land. Bovendien handelt de wereldburger in overeenstemming met die betrokkenheid. Hij zet zich dus in voor een
betere wereld.
Voor ons en de kinderen van onze school betekent dit bewust omgaan met afval en de directe omgeving binnen en
buiten. Respect voor dier en natuur. Het betekent ontwikkelingseducatie, lessen in duurzame ontwikkeling,
vredeseducatie, mensenrechteneducatie en interculturele vorming. Het gaat om wereldburgerschapsonderwijs, zodra
het kinderen de kennis en vaardigheden bijbrengt om aan een goede toekomst te bouwen in een geglobaliseerde
wereld.
Wereldburgerschap vereist kennis van de wereld, de eigen omgeving en de relatie daartussen. Het vereist bovendien
kennis van de mondiale uitdagingen van deze tijd. En van internationale samenwerking. Om al deze kennis te kunnen
toepassen, zijn ook de volgende vaardigheden nodig:
-het vermogen kritisch na te denken en een mening te vormen; 
-het vermogen samen te werken en conflictoplossend te handelen;
-een internationale houding en waardenoriëntatie;
-een positief zelfbeeld en respect voor anderen;
(maatschappelijke) betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Om de betrokkenheid van de kinderen te stimuleren zullen we in de toekomst gaan werken met een kinderraad van
onze school en zullen we gaan deelnemen aan de kindergemeenteraad Nijmegen. Momenteel hebben we echter nog
enkel onderbouwkinderen en een paar kinderen in de middenbouw. We willen kinderen wel al creatief laten
meedenken, vandaar dat we hen in de kring vragen stellen en dagelijks evalueren.
We doen mee met alle Landelijke activiteiten zoals de Koningsspelen en het Voorleesontbijt. En we doen mee met de
culturele feestdagen en vertellen dan de verhalen die bij deze feestdagen horen (het kerstverhaal, feest van het licht
en suikerfeest). Op alle landelijk belangrijke dagen, zoals Prinsjesdag, wordt er (leeftijdsadequaat) aandacht besteed
aan het onderwerp.
We zijn een Gezonde school en zullen hiervoor ook certificaten behalen. In eerste instantie voor welbevinden. We
doen jaarlijks mee met lentekriebels en hebben bij de beeldvorming aandacht voor anders zijn en anders voelen.
We zijn een KiVa school. Bij dit programma voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling hoort een specifieke aanpak in
respectvolle omgang met elkaar en de omgeving. En vooral de verantwoordelijkheid die alle deelnemers van de groep
hebben (www.kivaschool.nl).
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Wij vinden de respectvolle omgang met elkaar zeer waardevol. We accepteren iedereen zoals hij is en maken geen
onderscheid. Ook betekent dit dat wij voor alle feesten aandacht hebben, zoals kerst maar ook suikerfeest. De
oudervereniging ondersteund ons hier actief in.
Respectvolle omgang betekent ook dat wij niet willen dat kleding en versiering stigmatiserend werken.
We willen zo gender neutraal mogelijk spel en materiaal aanbieden en zorgen dat alle culturen vertegenwoordigd
worden in de gebruikte afbeeldingen.
Oog hebben voor elkaar en gezien worden is voor ons een prioriteit. Daarom geven we elkaar iedere ochtend een
hand en kijken we elkaar aan. Ook alle medewerkers die geen groepsverantwoordelijkheid hebben begroeten
kinderen en ouders bij binnenkomst van de school. Iedereen is voor iedereen verantwoordelijk. Dat betekent dat wij
het als onze plicht zien om iedereen aan te spreken op eventueel wangedrag in de gangen, op het leerplein en op het
schoolplein. Dit geldt voor kinderen, medewerkers maar ook voor ouders.

4.5 Leerstofaanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale, motorische, creatieve en dus brede ontwikkeling van de kinderen.
Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en
rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze kinderen en
bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke
voorschriften. 

Belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn dat wij in alle leerjaren, schooloverstijgend
thematisch werken volgens de methode van 't Kan voor kinderen: de verwondering in ere houden. We kiezen eerst
een thema dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Vervolgens zoeken wij vanuit het vernieuwde curriculum
de passende kern- en tussendoelen uit bij de leerjaren. Daarna worden pas de lesactiviteiten en passende methodes
gekozen. Als laatste worden de materialen uitgezocht en wordt de school "omgetoverd" voor de start van het nieuwe
thema. Bij ieder thema wordt er een nieuwe impuls, nieuwe prikkel, gegeven voor het leren van de kinderen. Hoeken
passen bij dit beredeneerde aanbod en zijn daardoor flexibel in te zetten. Een aantal basishoeken zijn gedurende het
hele jaar aanwezig en zijn dekkend voor een deel van de basisdoelen (huishoek, constructie/bouwhoek, ontdekhoek,
taal/leeshoek, atelier).

De basiskwaliteit wordt gewaarborgd voor Rekenen & Wiskunde en Taal/lezen (Spelling, Technisch lezen en
Begrijpend lezen) door deze vakgebieden cursorisch aan te bieden vanaf het derde leerjaar. De keuze voor de
gebruikte methodiek is in ontwikkeling. Voor taal/lezen wordt uitgegaan van de didactiek van Bea Pompert. Voor
rekenen wordt gewerkt volgens het reken- en wiskunde programma van 'Met sprongen vooruit' en voorlopig
ondersteund door de methode 'Wereld in getallen'. De vertaalcirkel is een didactisch hulpmiddel dat veelvuldig ingezet
wordt.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,07

Aandachtspunt Prioriteit

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

hoog

Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen hoog

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog

4.6 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt cursorisch(zie schema) de volgende vakgebieden aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes
en toetsen als bronnenmateriaal. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van
onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito). En als uitgangspunt voor de organisatie en invulling van ons
onderwijs gebruiken we de kern en tussendoelen van SLO. Waarbij we uitgaan van het vernieuwde curriculum.
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Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Technisch lezen Letterklankstad Cito-DMT, AVI 2018  

  Lijn drie Protocol Leesproblemen -
Dyslexie

 

 Taal/lezen Bea Pompert 
Lezen en schrijven doe je
samen

   

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Cito-toetsen Begrijpend lezen  

Spelling Nader te bepalen Cito-toetsen Spelling  

 Snappet  

Schrijven Novoscript en Schrijfdans  

Rekenen Wereld in getallen 
Met sprongen vooruit

Cito-toetsen Rekenen en
Wiskunde

 

 Snappet WIG formatieve toetsen

Bewegingsonderwijs Basislessen Stroess & van
Gelder

  

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Kiva 
Mindset: Fixie & Growie

  

Onderbouw Nadenksels 
Denksleutels

 

 Engels Miss Clair's Yurlspagina    

4.7 Taalleesonderwijs

Onze populatie komt uit een taalrijke omgeving vanuit de thuissituatie. De taalbeheersing is hoog te noemen waar het
gaat om de mondelinge taalvaardigheid en de woordenschat. Opvallend is echter dat de leesmotivatie en -vaardigheid
niet in alle gevallen ook hoog te noemen is. Daarom willen wij als school veel aandacht besteden aan leesmotivatie en
leesbevordering. Uitgangspunten zijn hierbij het gebruik van eigen taal en de toepassing hiervan in geschreven vorm. 
Wij gaan er van uit dat kinderen geen "leesgen" hebben. Dat betekent dat wij een leerrijke leesomgeving moeten
creëren. En dat we kinderen moeten begeleiden naar en in deze leesinteresse.

Hierin werken we intensief samen met de Bibliotheek Gelderland Zuid. Bij ieder thema worden er themakratten
samengesteld en worden de mentoren door de bibliotheek geschoold in leesbeleving en 'teksten tot leven brengen'
volgens de methode van Aiden Chambers. 
Alle mentorgroepen hebben een bibliotheek abonnement en reserveren bij ieder thema hun eigen (lees)boeken.

Voor leerjaar 3 starten we met de didactiek van Bea Pompert voor het leren lezen. Voor technisch lezen en spelling
werken we bij de start (2018-2019) met snappet en zijn we nog in de oriënterende fase. Anne Reijerink
(onderwijsadvies, training en coaching) zal ons begeleiden in dit ontwikkelproces.

Doordat de niveauverschillen groot zijn, worden de kinderen bij de start van leerjaar drie direct in niveaugroepen
ingedeeld (weinig letterkennis, gemiddelde letterkennis, lezers). Ter voorbereiding wordt er ook in de onderbouw al
een rijk taalaanbod gecreëerd en kunnen de kinderen op school dagelijks aan de slag met leren lezen en schrijven.

4.8 Rekenen en wiskunde

Bij de start van de school in 2018 heeft de school vijf kinderen middenbouw. Deze kinderen werken cursorisch aan
hun reken- en wiskundevaardigheden. Hierbij wordt als basis gebruik gemaakt van 'Wereld in getallen' en 'Snappet'.
Uit Wereld in getallen is vooral gebruik gemaakt van het formatief toetsen om in te kunnen spelen op datgene wat nog
niet beheerst wordt. De oefenstof wordt met name digitaal individueel ingeoefend.
Bij de onderbouw wordt uitgegaan van  het vernieuwde curriculum van SLO, fase 1. Op deze wijze worden de
rekendoelen binnen het thematisch onderwijs aangeboden.
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Alle mentoren volgen de scholing van 'Met sprongen vooruit', om te zorgen voor interactief rekenonderwijs.
De vertaalcirkel zal als didactisch hulpmiddel ingezet worden vanaf augustus 2019. Hierbij worden we geschoold en
begeleid door Marant.

4.9 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs en zit in ieder thema verweven vanuit de verwondering van kinderen in
ere houden ('t Kan voor kinderen). In 8 jaar tijd zullen de kinderen in aanraking komen met verschillende thema's,
waarbij zoveel mogelijk vakken geïntegreerd zijn in een thema. We streven ernaar om elk thema te openen met een
'anker' en te eindigen met een 'sluiting'. We werken met schoolthema's en thema's specifiek voor bijvoorbeeld de
midden- en de bovenbouw.  
De themaplanning wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een driejarige schoolbrede cyclus. 
Voor geschiedenis ontwikkelen we een tijdlijn die zichtbaar is op het leerplein.

4.10 Kunstzinnige vorming

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

We beschikken over een kartrekker voor Kunstzinnige vorming en Cultuur. 
We zijn ingestapt als school in CmK (Cultuur met Kwaliteit) met aanbod van de Lindenberg. 
We starten in februari 2019 met een beredeneerd aanbod van vakdocenten voor muziek en dans. Deze docenten
komen wekelijks de lessen geven in samenspraak met de mentoren. Naar verloop van tijd nemen de mentoren zelf de
lessen over.

4.11 Bewegingsonderwijs

Bewust bewegen hoort bij het dagelijkse onderwijs aan alle kinderen. Vanaf groep 3 gymmen de kinderen minimaal
twee keer in de week 45 minuten. Momenteel gebeurt dit met de vakdocent van de buurschool in hun gymzaal. De
onderbouw gaat dagelijks twee tot drie keer naar buiten voor spel en bewegen. Dit doen we afwisselend met kleine
materialen op het eigen schoolplein, in de natuurspeelplaats van de buurschool en in de buurtspeeltuin met klimrekken
en kabelbaan. In het schoolgebouw maken we wekelijks ruimte voor beweegactiviteiten zoals kinderyoga,
mindfullness, rolspellen en kleine motorische en ritmische activiteiten. Daarnaast gaan we wekelijks met alle
mentorgroepen naar de speelzaal van de buurschool. Hier wordt wekelijks een voorbereide gymles klaargezet met
behulp van de lessen van Stroess en van Gelder. 
Om het halfjaar worden er wekelijks door een dansdocent danslessen gegeven aan alle groepen en mentoren.
Vanaf 2019 zal er ook wekelijks in afwisselende groepen spelles gegeven worden aan de onderbouwgroepen door de
eigen mentoren.

4.12 Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij
willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze kinderen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.

Een mentor is kartrekker voor dit vakgebied en we zullen, geïntegreerd in de thema's gaan werken met
techniekkoffers. In ons jaarplan wordt dit onderwijs verder uitgewerkt. 

Doelstelling

Landelijke doelstelling voor W&T In 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om Wetenschap & Technologie
(W&T) aan te bieden (Techniekpact 2013-2016). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van
wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend.
Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart.

De Verbinding

Schoolplan 2019-2023 21



Conexus-doelstelling voor W&T Voor Conexus betekent dit dat alle Conexus-scholen minimaal type B-school moeten
zijn in 2020 (typologie wordt later toegelicht).

Stand van zaken op de Conexus-scholen

In 2013 is op alle toenmalige scholen van Conexus een QuickScan uitgevoerd op het gebied van W&T. Naast deze
QuickScan op het gebied van W&T is in schooljaar 2014-2015 ook een nulmeting gehouden op het gebied van ICT
(kennis en toepassing). Uit het onderzoek van 2013 is vastgesteld dat op enkele scholen beleid aanwezig is voor het
blijvend investeren in techniekonderwijs en/of onderzoekend leren. Voor de meeste van de overige scholen gold dat
wel beseft werd dat ze op den duur met W&T aan de slag zouden moeten, maar dat dit onderwerp een lage prioriteit
had.

In 2018 is een nieuwe meting uitgevoerd om te kunnen beoordelen wat op de scholen nu de stand van zaken is en om
te kunnen bepalen wat nodig is op iedere school aan beleid en aan activiteiten. Daarbij zijn opnieuw scholen ingedeeld
in type A-school t/m type D-school.

A. Oriënterend : het team is geïnteresseerd in het thema, wil het ‘op de kaart’ zetten en vindt het belangrijk meer
beelden en inzicht te krijgen. Hier en daar wordt al wat gedaan, maar het betreft losse activiteiten, soms slechts bij
toeval op het gebied van Wetenschap & Techniek. Er worden, nog niet heel gericht, conferenties bezocht. De school
voldoet nog niet aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

B. Experimenterend : de school is gericht aan het experimenteren met lessen en projecten waarin Wetenschap &
Techniek aan bod komt of centraal staat. Men wil gericht scholen en ontwikkelen, waarbij samenwerking met externe
partners vaak genoemd wordt. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

C. Structurerend : de school ontwikkelt beleid, gekoppeld aan de visie, geeft teamleden verantwoordelijkheden en richt
bijvoorbeeld een werkgroep in. De plannen, ook voor scholing, worden beschreven in het schoolplan. Een andere
inrichting van de fysieke ruimten wordt overwogen. Er is behoefte aan een doorgaande lijn. De school voldoet aan de
eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

D. Optimaliserend : de school werkt al enige tijd gericht aan Wetenschap & Techniek en zoekt voortdurend naar
mogelijkheden dit verder uit te bouwen en te verankeren. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is
opgenomen in het curriculum.

Tien scholen voldoen aan de definitie van een type A school, drie scholen van een type B-school, vier scholen van een
type C-school en acht scholen voldoen aan de definitie van een type D-school. Van zes scholen is de typologie niet
bekend. Deze scholen zullen als type A-school beschouwd worden: in totaal voldoen zestien scholen van Conexus
dan nog niet aan de eis dat de school minimaal type B-school is.

Plan voor W&T van De Verbinding

Onze school is een type A-school, We zijn de komende vier jaren van plan om door te ontwikkelen op het gebied van
W&T. Dat doen wij op de volgende manier: 
Ons doel is om vóór 2021 een type B-school te worden. Binnen de school wordt door één medewerker onderzocht wat
op het gebied van W&T en hoe W&T structureel in het curriculum ingebed kan worden. Deze mentor zal de opleiding
W&T coördinator volgen van de HAN. We willen in de toekomst tot de koplopers op dit gebied gaan behoren. De
leerlijnen W&T van SLO kunnen als onderlegger gaan dienen om het thema W&T verder te ontwikkelen. We hanteren
een ‘kapstok’ zoals het werken aan de hand van een cyclus van onderzoekend leren zodat de betrokkenen meer lijn
gaan zien en ervaren in het werken aan W&T en het daarmee een meer zichtbare en herkenbare plek in het
curriculum krijgt. Om de stap naar een type B-school te maken, schakelen we hulp in vanuit Conexus als het gaat om
advisering, ondersteuning en professionalisering. En we zullen gebruikmaken van externen. Aan het eind van deze
planperiode is onze wens om uitgegroeid te zijn tot een type-C school.

4.13 Engelse taal

In het kader van brede communicatie mogelijkheden, bieden we vanaf leerjaar 1 de Engels taal aan in spelende vorm
(zoals TPR ~total physical respons~ met spel, dans en zang). Engels wordt in het alledaagse handelen ingevoegd, het
classroom English (zoals klassendienst=helping hands en taakjes=chores. De dagen van de week, de maanden van
het jaar en de seizoenen worden in beide talen aangeboden). Ook wordt er binnen ieder thema les gegeven in de
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Engelse taal volgens de leerlijnen Engels van SLO (stichting leerplanontwikkeling).

We hebben wereldburgerschap hoog op de agenda staan. Hierbij is de voertaal Europees Engels. In onze thema's
worden Engelstalige activiteiten aangeboden aan alle leerjaren. We lezen voor in het Engels, we zingen dagelijks in
het Engels en laten de kinderen boeken lezen in het Engels. In het jaarplan staat uitgelegd welke doelen we voor het
eerste jaar ontwikkeld hebben.

Vanaf augustus 2019 zal één van de mentoren geschoold worden als coördinator VVTO Engels (HAN). Deze mentor
zal zorgen voor een doorgaande ontwikkeling van VVTO Engels in onze school.

4.14 Les- en leertijd

Op onze school hanteren we het vijfgelijkedagenmodel. Dit betekent dat de kinderen alle dagen les hebben van 8.30u
tot 14.00u.

Kinderen en ouders mogen om 8.15u de school inkomen en trekken dan hun buitenschoenen uit en gaan naar hun
eigen mentorkring. Daar mogen zij tot 8.25u alleen of samen een denkspel (smartgame) doen, bouwen met
aangeboden materiaal in de kringbak of een bibliotheekboek lezen (vanaf januari 2019 bezoeken we maandelijks de
bibliotheek met iedere groep).  
Om 8.25u gaat de schoolbel en wordt er afscheid genomen, zodat de lessen om 8.30u kunnen beginnen. 
Om 10.00u wordt er fruit gegeten en voorgelezen in alle groepen. Vervolgens wordt er een kwartier actief buiten
gespeeld met de mentor en alle groepsgenoten van de eigen mentorgroep en de andere groepen van het leerplein. 
Om 12.00u wordt er 10 minuten geluncht in de eigen mentorgroep in stilte. Omdat wij het stiltemoment van wezenlijk
belang vinden om vervolgens weer goed tot leren te kunnen komen. 
In de middag wordt er een half uur buiten actief gespeeld met de mentoren en andere kinderen samen. Tijdens het
buitenspelen wordt er gericht aandacht besteed aan het samenspel en het groepsproces volgens de KiVa methode
(niemand buitensluiten, herkenbaarheid mentoren en steungroep aanpak).

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze kinderen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we zo voldoende
leertijd plannen, zodat de kinderen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een
themavoorbereiding, een weekoverzicht en een dag voorbereiding met een weektaak voor de kinderen. In principe
trachten we alle kinderen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Wij vinden echter ook dat het leren
niet alleen plaatsvindt in de school, maar ook daarbuiten (bij de BSO, in de wijk, thuis, bij de dansles, de muziekles en
bij de sportclub).

Ons jaarrooster wordt bepaald op basis van het vakantierooster en de marge uren berekening van de werkgroep
Nijmegen e.o.

De kinderen gaan 25 uur per week naar school in ieder leerjaar van groep 1 t/m groep 8. In totaal zijn dit dus
8X940=7520 onderwijsuren in de totale schoolloopbaan. Dit is het minimum dat door de overheid gesteld wordt aan
uren. Per jaar wordt op basis van deze vaste voet bepaald hoeveel tijd er over blijft voor vrije dagen in margetijd. 

Door de vormgeving van ons onderwijs in leerpleinen, door de leerjaren in niveaugroepen in te delen en door de
basisinstructies kort te houden, creëren wij onderwijstijd voor de zwakke en sterke lezers en rekenaars. In deze tijd
kunnen extra- en verlengde instructies gegeven worden aan alle niveaugroepen die dit nodig hebben. Er wordt geen
extra leertijd geboden aan de kinderen buiten de reguliere schooltijden. De extra instructies kunnen enkel plaatsvinden
indien er geen calamiteiten om voorrang vragen.

Bijlagen

1. Verantwoording urenberekening 2018-2019
2. Verantwoording onderwijstijd 2019-2020

4.15 Pedagogisch handelen

Onze mentoren hebben naast de onderwijskundige rol ook een vormende en dus opvoedende taak: hun kinderen op
te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij
en ver weg) kunnen omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en
maatschappelijke competenties van de kinderen. Onze mentoren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat
waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij
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hechten veel waarde aan een positieve en motiverende mentor, een coach/begeleider die ervoor zorgt dat de kinderen
het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten)
van onze school zijn:

We ontwikkelen ons tot volwaardige KiVa school en omarmen de uitgangspunten van deze methodiek
(www.kivaschool.nl).

4.16 Didactisch handelen

Op onze school geven de mentoren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs door de
onderwijsbehoeften van de kinderen met behulp van de kindkenmerkenlijst en eigen observatie in een groepsoverzicht
te verwerken. Door vervolgens de kinderen te clusteren op niveau worden de instructies verdeeld over de diverse
mentoren. De instructies worden hiermee leerjaar doorbrekend ingezet. Iedere mentor is verantwoordelijk voor het
volgen en in kaart brengen van de ontwikkeling van zijn eigen mentorgroep. Bij de instructies op de basisvaardigheden
wordt gebruik gemaakt van het EDI model. Om een beredeneerd aanbod te garanderen worden de nieuwste
curriculum omschrijvingen van SLO (TULE) als uitgangspunt genomen. 

Kwaliteitsindicatoren

De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

2. De mentoren creëren een leerklimaat waardoor de kinderen actief en betrokken zijn

3. De mentoren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De mentoren stemmen de spelbegeleiding af op de behoeften van de groep en individuele kinderen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De mentoren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele kinderen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

6. De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de kinderen

Beoordeling

Tijdens de vragenlijst tevredenheid medewerkers november 2018 hebben de mentoren zelf hun aandachtspunten
aangegeven. Aandachtspunt ligt met name bij de afstemming op de onderwijsbehoeften. In de zelfevaluatie komt het
didactisch handelen dan ook naar voren als aandachtspunt. We zijn trots op de wijze waarop we ons thematisch
werken inbedden in een beredeneerd aanbod dat aansluit bij de nieuwste curriculumeisen van SLO. Dit curriculum is
echter  nog in ontwikkeling . Alleen voor de onderbouw kunnen we hier met behulp van TULE al goed uit de voeten. 

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

hoog

4.17 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

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

Dat we werken met een digitaal portfolio (Mijnrapportfolio.nl) waarin mentoren, ouders en kinderen werken aan de
ontwikkeling en het inzicht in deze ontwikkeling. Kinderen formuleren naast de te ontwikkelen kern- en tussendoelen
ook hun eigen leerdoelen.
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Deze leerdoelen worden tijdens het ontwikkelgesprek met ouder en kind opgesteld en/of de voortgang wordt dan
besproken.

De kinderen leren vanaf leerjaar 1 werken met een weektaak. Deze begint eenvoudig met het digikeuzebord en wordt
op papier voortgezet in de middenbouw. Vervolgens werken we in leerjaar 8 toe naar het plannen met een eigen
agenda.

We willen aansluiten bij waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Daarom werken we bij aanname van de kinderen met
een beginkenmerkenlijst voor ouder en pedagogisch medewerker/leerkracht. Binnen zes weken vindt het eerste
kennismakingsgesprek plaats en worden de leerdoelen besproken.

4.18 Zorg en begeleiding

We streven ernaar, dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben
met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze mentoren zorgen
ervoor, dat ze hun kinderen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling met behulp van Mijnrapportfolio en het LOVS
(cito volgsysteem). 

Omdat we handelings- en opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen
(normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het cursorisch aanbod bij en geven we waar nodig de kinderen extra
ondersteuning. 

In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan beschikt onze school
over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke kinderen we (geen) zorg kunnen bieden en
wat de extra ondersteuning van kinderen inhoudt (zie bijlage). We volgen de ontwikkeling van kinderen voortdurend
(mentor), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen. Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de
ontwikkeling van de groep als geheel, de ontwikkeling van de subgroepjes en de ontwikkeling van individuele
kinderen. De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. De groepsbesprekingen
gebeuren elke 6 weken. Naar aanleiding van de groepsbespreking wordt waar nodig de instructiegroepen door de
mentor aangepast. Op deze manier kan er flexibel gewerkt worden en zitten de kinderen niet te lang vast in een
bepaalde aanpak.   

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,25

Aandachtspunt Prioriteit

De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen gemiddeld

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling hoog

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

hoog

4.19 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat
zoveel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie website) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen bieden. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,56
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Aandachtspunt Prioriteit

De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft hoog

De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is hoog
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5 Personeelsbeleid

5.1 Profesionele Medewerkers

Het integraal personeelsbeleid van Conexus richt zich op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het
gaat hier om werk, normen & waarden, competenties, gezondheid en werk omgeving, omstandigheden, intern
leiderschap, houding, motivatie, vaardigheden, kennis en functionele capaciteiten.

Professionaliseren

Professionalisering wordt afgestemd door de scholingsgesprekken met de afdeling P&O en onderwijs, via pop-plannen
(persoonlijke ontwikkelplannen) en wordt in MijnSchoolplan (WMK-PO) ingebed. Als uitgangspunt hanteren we de
SBL competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leerkrachten. Binnen Conexus brengen we professionalisering in
kaart op team, individueel en bovenschools niveau. Onze school zet hiervoor de volgende instrumenten in:

WMK-JP
Mijn Schoolteam (MST)
"handlezen" uit het Jenaplan.
Teamgeluk van Leo Bormans

Conexus heeft een kijkwijzer ontwikkeld voor pedagogisch en didactisch handelen. Deze kijkwijzer is onderdeel van de
kwaliteitsaanpak, waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leerkracht en het team als geheel.

Daarnaast werken wij als school zelf met schoolspecifieke kijkwijzers voor pedagogisch, didactisch handelen en
klassenmanagement. Deze worden in de beginfase van de school samen met het team ontwikkeld en schoolspecifiek
gemaakt met behulp van de werkvormen van WMK (kwaliteitskaarten).

De inhoud van de kijkwijzers staan niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor
personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.

Uitgangspunt is de beroepsbekwaamheid zoals vastgelegd in de CAO-PO voor startende, basisbekwame en
vakbekwame leerkrachten.

5.2 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de leerpleinregisseur van de school. Kenmerkend voor de
schoolleiding is, dat ze zich vanuit onderwijskundig leiderschap richt op het zorgen voor goede communicatie en op
het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het
onderwijskundig leiderschap van belang. Hierbij willen we uitgaan van gespreid leiderschap. Maar realiseren wij dat er
sprake is van een startend team met een groot percentage startende leerkrachten.

Momenteel zijn we dan ook in alle opzichten een startend team en ligt de nadruk op de ontwikkeling van bovenstaande
kenmerken. We zijn als schoolleiding sturend in de ontwikkeling van de school en sterk adviserend in onze rol naar het
team. We pakken de rol van "meewerkend voorman".

In de nabije toekomst willen we groeien naar een lerend team waarin sprake is van gedeeld onderwijskundig
leiderschap. 

5.3 Beleid met betrekking tot stagiaires

Vanuit de visie een leven lang leren vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten. Daarom heeft Conexus de wens uitgesproken door te groeien naar een opleidingsbestuur.
Waarin alle scholen binnen een professionele leergemeenschap een bijdrage leveren aan het opleiden van
toekomstige collega’s. Wij zijn De Verbinding een partnerschap in ontwikkeling binnen Conexus. Zo is het belangrijk
dat de deur van de klas en de school steeds vaker open staat om het leren van elkaar binnen de school en tussen
onderwijsorganisaties te versterken. Wij bieden stagiaires van de pabo’s niet alleen de gelegenheid om ervaring op te
doen, maar dragen bij aan hun ontwikkeling op het gebied van pedagogische en didactische vaardigheden als mede
aan hun onderzoekende leerhouding en beroepshouding.
Samen opleiden zet zich in om een samenwerking te creëren waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces
en het resultaat.

Wij hebben het hele jaar door diverse studenten die ons team komen versterken. Zoals studenten Social Work (HAN),
PABO studenten, studenten van ROC Arnhem & Nijmegen en studenten van het Werkenrodecollege (VSO).
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Wij zijn een erkend leerbedrijf (SBB) en broedplaats voor de community 'Ieder Talent Telt'.
Samen maken wij ons onderwijs innovatief en sterker en blijven wij van en met elkaar leren en ontwikkelen.

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn, zoals boven staat beschreven, een partnerschool voor de studenten van de Pabo.
Meerdere mensen op onze school zullen een student begeleiden. De student zal ook door meerde mentoren gezien
worden op het leerplein zodat de student optimaal in het werkveld kan leren. Dit geldt ook voor het overige personeel
in de school. Onderstaande afbeelding geeft het netwerk om de student heen weer. 
Wel zal de student een mentor als aanspreekpunt hebben. Deze mentor zal ook de contactpersoon zijn voor de
stagebegeleider vanuit de Pabo.  

Ook komen en gaan er vrijwilligers in de school. Iedereen die een regelmatige bijdrage levert en wekelijks aanwezig is,
is in het bezit van een VOG en (indien van toepassing) een vrijwilligerscontract. Deze gegevens zijn op te vragen bij
onze eigen administratie en Conexus, ons bevoegd gezag. 
Alle studenten en vrijwilligers stellen zich voor in onze community met een zelfgeschreven stukje en eventueel een
foto.

5.4 Beleid Werkverdelingsplan

Omdat wij een startende school zijn, hebben wij nog geen vaststaand taakbeleid. Dit is nog in ontwikkeling. We
verdelen alle taken over de aanwezigen.
Iedere mentor heeft een vakgebied uitgesproken waar zijn of haar passie en interesse ligt en heeft een voortrekkersrol
gekregen in dit vakgebied voor de eerste schooljaren/planperiode.

Wij hebben ervoor gekozen dat de mentoren primair verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse lesgevende taken en
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ontwerp van de lessen en de weektaak. Zij geven samen invulling aan de themaplanning.

Daarnaast pakken we dagelijks samen alle andere taken op en hebben we de rollen verdeeld voor begeleiding van en
deelname aan MR, OV, ICP, etc.

Vanaf 2019-2020 zal er een concreet taakbeleid ontstaan dat jaarlijks zal worden vastgesteld en waarin de taken
evenredig en naar vermogen worden verdeeld. Het werkverdelingsplan zal op deze wijze vormgegeven worden met
behulp van de handreiking en infografic van de AVS (vakbond schoolleiders) en vanuit de richtlijnen van Conexus.

In de bijlage is te zien hoe ons concept werkverdelingsplan eruit ziet en ook een eerste taakverdeling voor het
schooljaar 2019-2020. Deze bijlagen zijn met goedkeuring van de PMR opgesteld.

Bijlagen

1. Concept werkverdelingsplan
2. Taakverdeling 2019-2020

5.5 Vervangingsbeleid mentoren

Beleid Vervangingen 

Momenteel is het organiseren van de vervanging bij afwezigheid van mentoren een uitdaging in het basisonderwijs.
Vooral in periodes van een griepgolf zijn er meestal geen vervangers meer beschikbaar.

Er wordt alleen vervanging georganiseerd bij afwezigheid van mentoren. Indien ondersteunend personeel zoals IB,
management, vakdocenten, onderwijsassistentie of administratie afwezig is (of een groep moet vervangen) wordt dit
niet gecompenseerd. Dit betekent dat het ondersteunende werk blijft liggen of geannuleerd moet worden.  

De school wordt alleen financieel ondersteund indien de vervanger een PABO diploma heeft. Alleen CAO gerelateerde
redenen van afwezigheid worden vergoed door het vervangingsfonds waar Conexus bij aangesloten is. Cursus en
studie vallen niet binnen deze afspraken. Tijdelijke vervanging door een onderwijsassistent onder supervisie is
toegestaan, maar wordt niet vergoed.

Stappenplan bij ziekmelding op onze school:

1.  De mentor meldt zich mondeling bij de directeur ziek. Liefst zo snel mogelijk (liever zondagmiddag dan
maandagochtend en liever om 6.00u in de ochtend dan om 8.00u).   

2. De directeur spreekt met de mentor af wanneer deze weer belt om te vertellen hoe het gaat en of verlenging van
de vervanging nodig is (meestal rond het middaguur).  

3. De directeur meldt de mentor ziek en dient een verzoek voor vervanging in bij de coördinator vervangingen van
Conexus via Clooser. 

4. De coördinator vervangingen kent de organisatie van de school goed en zoekt naar de best passende invaller. Hij
nodigt deze via het systeem uit om in te vallen op onze school.  

5. De invaller laat via het systeem weten of hij/zij beschikbaar is.  
6. Directeur en administratie houden voortdurend in de gaten of er een vervanger beschikbaar is (indien de status

verandert, komt er een melding vanuit het systeem).  
7. Indien er een vervanger beschikbaar is, komt deze zo snel mogelijk naar de school, liefst vanaf 7.30u zodat deze

persoon ingewerkt kan worden voor de start van de schooldag door directie en de andere mentoren.  
8. In geval van ziekte wordt de invaller gedurende de dag gevraagd om eventueel langer beschikbaar te zijn voor de

school. Indien dit niet het geval is, moet de directeur een nieuw verzoek indienen bij Clooser. 

Indien geen vervanger gevonden is, overlegt het team hoe dit opgevangen wordt (contact gaat mondeling, telefonisch
en/of via de schoolapp). De eerste dag zal de groep overgenomen worden daar de andere mentoren (verdelen of
indien mogelijk met hulp van ondersteunend personeel). 
Indien de tweede dag ook geen vervanging gevonden kan worden, zal de ouders gevraagd worden om hun kind thuis
te houden. Uiteraard kunnen ouders met directie overleggen indien hier echt geen mogelijkheden zijn. Dan wordt er
samen met het team naar een passende oplossing gezocht voor het kind. 
Indien ook de derde dag geen vervanging gevonden wordt, zal een andere mentorgroep thuis blijven. De mentor van
deze groep zal dan de andere groep onderwijs geven. Zo zorgen we ervoor dat niet één groep kinderen alle
onderwijstijd verliest, maar dat we het verlies van onderwijstijd spreiden. 

Wij kiezen voor deze oplossing omdat wij willen dat andere mentoren niet zwichten onder de werkdruk van een nog
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grotere groep dan die ze normaal al begeleiden. Indien je al een groep begeleid van 30 kinderen en er komen 10
kinderen bij, zorgen we voor een te hoge druk op de aanwezige medewerkers. Dit geldt ook voor het ondersteunende
personeel, wiens werk blijft liggen indien zij een groepstaak overnemen. Wij vinden dat het primaire proces (onderwijs
aan de kinderen) voorrang moet krijgen. Maar wij vinden dat dit alleen kan indien we een goede ondersteuning aan dit
proces kunnen garanderen.

5.6 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management en te vinden op de website van Conexus
(www.conexus.nu). Aan het eind van ieder jaar (november) wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor
vrijwillige mobiliteit. Daarnaast wordt in het directieberaad omgezien naar verplichte mobiliteit.

Indien er formatieruimte/groei ontstaat, zijn we als school verplicht om eerst uitbreiding vorm te geven met de
vrijwillig/verplicht mobiele medewerkers van onze Stichting. Dit kan gevolgen hebben voor de gewenste evenwichtige
samenstelling van ons team.

De Verbinding

Schoolplan 2019-2023 30



6 Organisatie en beleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de  31 scholen van de Stichting Conexus. De schoolleiding (directie en management) geven
~onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting ~leiding aan de school. De directie is
integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt in het
management bijgestaan door de leerpleinregisseur, die tevens Intern Begeleider is. Zij vormen samen het SMT
(schoolmanagementteam). 

De school heeft de beschikking over een oudervereniging (OV) en een MR. 
Op Stichtingsniveau is er een GMR.

6.2 Organigram & groeperingsvorm

De school gaat uit van leerpleinen. In de toekomst zal ieder leerplein bestaan uit drie mentorgroepen (1/2, 3/4/5, 6/7/8)
met in totaal maximaal 100 kinderen. Per twee leerpleinen is er een leerpleinregisseur, die verantwoordelijk is voor de
organisatie van het leren en het ondersteunen van kinderen door de mentoren en onderwijsondersteunend personeel.

In alle groepen en op alle leerpleinen (met een maximum van vier leerpleinen in totaal 400 kinderen) wordt thematisch
gewerkt vanuit de kern- en tussendoelen uit het nieuwe curriculum van SLO (stichting leerplanontwikkeling).
Basisleerdoelen en -vaardigheden worden cursorisch aangeboden en aangeleerd in de mentorgroep in drie fasen
(fase één = onderbouw, fase twee = middenbouw, fase drie = bovenbouw).

Doordat alle basisinstructies op vaste tijdstippen aangeboden worden op het leerplein, kunnen kinderen aanbod
krijgen op hun eigen niveau, dus leerjaar- en vakoverstijgend.

6.3 Veiligheid

De school beschikt over een schoolspecifiek veiligheidsbeleid. Dit is opgenomen in het veiligheidsplan voor fysieke,
mentale en sociale veiligheid. Dit plan is op onze website te vinden: www.de-verbinding.info

Dit beleid is afgestemd op het veiligheidsbeleid van onze stichting (conexus.nu).

We zijn een KiVa school dus nemen twee keer per schooljaar de KiVa veiligheidsmonitor af. De resultaten hiervan
worden door de mentoren in samenspraak met de KiVa werkgroep geanalyseerd. Dit wordt niet met ouders gedeeld
maar gebruikt voor het handelen in de eigen mentorgroep en op het leerplein.

De Verbinding

Schoolplan 2019-2023 31



Alle medewerkers van de school worden opgeleid tot BHV'er.

Beoordeling

De Verbinding scoort op de vragenlijst 'Veiligheid voor ouders' in april 2019 als school een 3,60. Daarmee scoort de
school goed.

De respons op de Vragenlijst was 82%: 63 van de 77 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de
uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

We zijn tevreden met het aantal deelnemers aan de vragenlijst (63 deelnemers=82%) . We begrijpen heel goed dat
het beantwoorden van veel vragen lastig is voor de ouders. Daarom willen we de vragenlijst volgend schooljaar weer
afnemen.

Bespreekpunt is dat ouders vermoeden dat hun kind niet altijd voor zichzelf opkomt (de opstelling van de leerling). En
dat dit voor ouders lastig in te schatten is. Ouders geven aan dat hun eigen kind zich aan de regels houdt, maar dat
het kind vaak niets durft te zeggen van de andere kinderen.
We hebben daarom als actiepunt het activeren van de groep ingezet. We willen dat de kinderen beter begrijpen hoe ze
zich weerbaar kunnen opstellen, zonder boos te worden ("stop hou op"). We willen daarvoor het eerstvolgende thema
van KiVa inzetten over weerbaarheid (thema 3).

We zijn ook tevreden over de resultaten (gemiddeld cijfer=8,3). Wij denken dat het inzetten van KiVa veel duidelijkheid
gaat geven over veiligheid op school en dat we zo een duidelijke basiscultuur met elkaar kunnen neerzetten over hoe
wij op school met elkaar omgaan. Ook Kion hebben we betrokken in deze basiscultuur.

Alle actiepunten komen terug in de KiVa lessen en regels. We delen bij ieder thema de ouder informatiebrief met
ouders via Social Schools. De algemene oudergids hebben we al met ouders en Kion gedeeld.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,73

Veiligheidsbeleving 3,66

Het optreden van de leraar 3,41

De opstelling van de leerling 2,91

Welbevinden 3,47

Fysieke veiligheid 3,83

Sociale veiligheid 3,78

Psychische veiligheid 3,85

Materiële zaken 3,91

Veiligheid ouders april 2019 - De opstelling van de leerling 2,91

Aandachtspunt Prioriteit

Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden hoog

Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten hoog

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten hoog

6.4 Arbobeleid & Veiligheid

Arbobeleid Conexus
Onze organisatie heeft een arbobeleidsplan. Hierin zijn onderdelen vastgelegd die volgens de Arbo wetgeving in een
Arbobeleidsplan moeten worden opgenomen. Ons beleid is gericht op het duurzaam inzetten van de medewerkers.
Wij werken samen met een arbodienstverlener de Arbo-unie zij leveren een bedrijfsarts. Wij werken met een RIE en
hebben veiligheid, gezondheid en welzijn vormgegeven in dit beleid.
Verzuimbeleid
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Het verzuimbeleid is gericht op: 
• Preventief voorkomen van verzuim. 
• Duurzame inzetbaarheid van de medewerker. 
• Het goed begeleiden van de medewerker in het kader van de Wet poortwachter. 
• Het tijdens arbeidsongeschikt begeleiden door de Arbo-dienst en leidinggevenden in de rol van casemanager.

Dit arbobeleid en veiligheidsbeleid is opgesteld voor alle 31 scholen van de Stichting. Dit is te vinden op de website
www.conexus.nu. 

De school beschikt ook over een schoolspecifiek veiligheidsplan voor fysieke, mentale en sociale veiligheid. Dit plan is
op onze eigen website te vinden: www.de-verbinding.info

Iedere twee jaar wordt de vragenlijst veiligheid voor medewerkers afgenomen. Dit doen wij met het instrument WMK.
De beoordeling hiervan en aandachtspunten zijn te vinden bij het hoofdstuk 'Zorg voor Kwaliteit'.

6.5 Interne communicatie

Onze school heeft gekozen voor een digitaal communicatiesysteem dat gebruikt wordt voor de interne en externe
communicatie: Social Schools.In de besloten groep 'medewerkers' worden de afspraken, notulen, mededelingen etc.
met elkaar gedeeld. 

Onze communicatie voldoet aan de wet op de privacy. Alle regels die we hebben afgesproken staan in het document
beleid voor medewerkers.  
Bij de indiensttreding krijgt een medewerker dit beleid op papier mee. 
Medewerkers van De Verbinding geven jaarlijks aan hoe en of foto- en videomateriaal van hen zelf gedeeld mag
worden.

Op onze school hechten we veel waarde aan een goede interne communicatie. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van medewerkers om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren. Elke dag staat er een
middagoverleg van gepland. De medewerkers kunnen in de agenda van Social Schools aangeven of zij een
onderwerp hebben wat besproken moet worden. Zij geven aan wat er besproken wordt, hoe lang dit duurt en door wie
het wordt ingebracht (doel, eigenaar en tijd).  
Het SMT (schoolmanagement team) plant ook vergaderingen met een specifiek onderwerp in. Voorafgaand aan het
nieuwe schooljaar zal het SMT ernaar streven om de vergaderplanning waar kan af te hebben. 

Wij streven bij al onze medewerkers onderstaand communicatie gedrag na:
1. Zaken worden op de juiste plaats besproken.
2. Vergaderingen worden door iedereen goed voorbereid.
3. Op vergaderingen is er sprake van een actieve deelname door iedereen.
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf. 
5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen. 
6. We praten met elkaar en niet over elkaar. 

6.6 Samenwerking met externe partners

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is met name gericht op
informatie-uitwisseling over de kinderen en het realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken we samen
met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun
kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot kinderen met
een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. Tenslotte
werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda en m.b.t.
vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Sociaal wijk team
Schoolmatschappelijk werk
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Schoolarts

Met het samenwerkingsverband Stromenland en het ondersteuningsplatform hebben we voor alle Conexus scholen de
mogelijkheid gerealiseerd voor een Brede School ondersteuningsteam (BSOT). Dit team komt maandelijks bij elkaar.
Op de website staat meer informatie over deze structuur.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,5

Aandachtspunt Prioriteit

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school) gemiddeld

6.7 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners, educatieve partners. Voor de mentoren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind
goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de
ontwikkeling van hun kind. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school
zijn:

UITGANGSPUNT IS DAT IEDER KIND, IEDER MENS GEZIEN WIL WORDEN:

Dagelijks staat de directeur buiten op het schoolplein om alle kinderen en ouders welkom te heten. 
Aanwezig ondersteunend personeel staat in hal om hetzelfde te doen.
Dagelijks staan de mentoren bij hun mentorkring klaar om de kinderen te begroeten (aankijken en een hand
geven streven we na).

De mentoren voeren drie keer per jaar ontwikkelgesprekken met ouder(s) en kind. Het start gesprek is een gesprek
over welbevinden en persoonlijke leerdoelen. Hierbij is altijd eerst het kind aan het woord, dan de ouder en als laatste
de mentor. De overige twee gesprekken zijn voortgangsgesprekken over de ontwikkellijnen en onderwijsbehoeften
van de kinderen op de cognitieve, sociale, muzische en motorische ontwikkeling. Tussentijds overleg is uiteraard
mogelijk. Ouders en mentoren kunnen na schooltijd een afspraak maken met elkaar. Indien gewenst (op initiatief van
de mentor), kan de leerpleinregisseur aanwezig zijn bij deze gesprekken.

Onze school heeft gekozen voor een digitaal communicatiesysteem dat gebruikt wordt voor de interne en externe
communicatie met ouders: Social Schools. Onze communicatie voldoet aan de wet op de privacy. Alle regels die we
hebben afgesproken staan in het document ouderbeleid. Bij de aanmelding krijgen ouders dit beleid op papier mee en
het is tevens te vinden op de website. De website gebruiken wij ook voor externe communicatie voornamelijk voor
ouders die geïnteresseerd zijn in onze school. Ouders geven jaarlijks aan hoe en of foto- en videomateriaal van hun
kinderen gedeeld mag worden. 

Wij bieden ouders de gelegenheid om op verschillende manieren betrokken te zijn bij de school.  

Ouders die graag willen mee participeren bij bijvoorbeeld het organiseren van feesten kunnen zich aanmelden bij de
oudervereniging. (OV). De OV zal samen met een van de mentoren de organisatie van een feest op zich nemen. Vijf
keer per jaar is er een OV vergadering waarin onder andere de werkwijze en financiën van de OV besproken wordt.
De vergaderdata van de OV zijn te vinden in de jaarkalender en in de agenda van Social Schools.

Wij bieden ouders ook de gelegenheid om mee te denken in de vorm van een klankbordgroep. Ouders kunnen mee
praten en denken, maar nemen niet deel in de besluitvorming. Verschillende onderwerpen die door ouders zelf zijn
aangedragen zullen de revu passeren. De vergaderdata van de klankbordgroep zijn te vinden in de jaarkalender en in
de agenda van Social Schools.  

Tot slot hebben we op onze school ook een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officieel orgaan waarin officiële
beleidsdocumenten van de school besproken worden. Op dit moment nemen er twee personeelsleden en twee ouders
zitting in de MR. De MR start de vergadering altijd met een algemeen deel. Tijdens dit algemene gedeelte zijn alle
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ouders van De Verbinding welkom. De vergaderdata van de MR zijn te vinden in de jaarkalender en in de agenda van
Social Schools. 

6.8 Overgang KDV/PSZ-PO-VO

We willen ervoor zorgen dat onze kinderen soepel instromen op onze school, om vervolgens uit te stromen in het
voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze kinderen
staan in hun ontwikkeling als ze bij ons starten. Daarom hebben we met de vernieuwingsscholen in Nijmegen Noord
een kindkenmerkenlijst ontwikkeld die ons hier meer zicht op geeft. Deze wordt door ouders en pedagogisch
medewerker ingevuld voordat de wenperiode (onderzoeksfase) begint op onze school. De mentor leest de informatie
voor de start van de wenperiode (indien op tijd aangeleverd) en maakt binnen 6 weken na de eerste wenafspraak een
afspraak voor een kennismakingsgesprek.

In de toekomst zullen we ook afspraken maken met de VO scholen voor de doorstroom.

Momenteel is hier nog geen sprake van. Wel nemen we al actief deel aan het PO-VO netwerk van Nijmegen en
hebben we een samenwerking opgestart met het Citadel, de VO school in Nijmegen Noord.

Ook zullen wij samen met Kion kinderopvang in de nieuwe locatie een kindcentrum vormen. We zullen vanaf dat
moment actief aan de slag gaan met het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen.

6.9 Voor- en naschoolse opvang

We hebben een intensieve samenwerking met Kion voor de buitenschoolse opvang. In de toekomst zullen zij ook in de
nieuwbouw gehuisvest zijn met een complete dagopvang voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar, passend bij onze
gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen en onderwijs. Wij vormen dan samen een kindcentrum. 
Naast Kion zijn er in Lent nog twee organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang actief: Groene
kinderopvang Struin en Stichting SOOS. Met deze organisaties hebben we regelmatig praktisch overleg.

Met alle BSO organisaties hebben we afgesproken dat de pedagogisch medewerkers vijf minuten voor eindtijd
(13.55u) aanwezig zijn in het gebouw. Zodat de kinderen direct overgedragen en opgevangen kunnen worden aan het
eind van de schooldag. 

Schooljaar 2019-2020 zal er een BSO groep van Kion starten in ons tijdelijke gebouw. Dit is wel afhankelijk van het
aantal aanmeldingen per dag of deze groep ook dagelijks beschikbaar is.
Indien er te weinig kinderen gebruik maken van de opvang, worden de kinderen van de Verbinding opgehaald bij onze
school en naar de Verwondering gebracht (buurschool).

Informatie over de kinderopvang is te vinden op onze website: www.de-verbinding.info
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7 Financieel beleid

7.1 Financieel beleid Conexus

Conexus staat voor kwalitatief goed onderwijs. Het schoolteam, de leraren voorop, maken de kwaliteit van een school.
Daarvoor zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang.

De schaalgrootte van Conexus biedt meerwaarde omdat het professionele ondersteuning van scholen mogelijk maakt:
op het terrein van onderwijskundige ondersteuning, personeelsbeleid, ICT, huisvesting en onderhoud, facilitaire
aangelegenheden en inkoopkracht, financiële bedrijfsvoering. Beschikbare middelen worden aan de uitvoering van het
onderwijs en de benodigde randvoorwaarden besteed binnen de kaders van wet- en regelgeving (rechtmatigheid).

Als koepel van 31 scholen is Conexus een financieel gezonde organisatie gestoeld op het principe dat elke school in
principe “de eigen financiële broek moet ophouden” en dat in voorkomende gevallen sprake is van financiële
solidariteit en risicospreiding. Op deze manier is de continuïteit van alle Conexus scholen geborgd. Dat vindt plaats in
een financiële plannings- en controle cyclus met de volgende onderdelen: begrotingsbrief, begroting en
meerjarenbegroting, financiële managementrapportages en jaarrekening. En deze vormen onderwerp van gesprek
met de accountant, stakeholders (directeuren), interne toezichthouders (Raad van Toezicht en de, medezeggenschap)
en externe toezichthouders (Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OC&W, gemeenten voor wat betreft de
openbare basisscholen en gemeentelijke subsidies). Binnen deze kaders maken scholen hun eigen keuzes om de
eigen schoolambities te realiseren (doelmatigheid). Door inzet van geld en personeel in de uitvoering van onderwijs en
zorg, investeringen in ICT, leermethoden en meubilair, schoolontwikkeling, projecten, de professionalisering van het
team of individuele medewerkers, et cetera.

7.2 Externe geldstromen

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

7.3 Interne geldstromen

De oudervereniging vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is €50,00
per jaar. Kinderen die na 1 jan. instromen betalen €30. Van de inkomsten worden door de OV diverse activiteiten
georganiseerd. Jaarlijks (op de algemene ouderavond) legt de OV financiële verantwoording af via de jaarrekening en
een begroting.

De OV staat vanaf 2019-2020 ingeschreven in de KvK en heeft een eigen bankrekening. Zij zijn samen financieel
onafhankelijk.

7.4 Begrotingen

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

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

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden,
rugzakjesinkomsten en impulsgelden verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de MR (in
samenspraak met de afdeling P&O). 
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Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal kinderen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting. Omdat het om een startende school gaat is het begroten niet altijd eenvoudig.
Vele gegevens ontbreken nog. Daarnaast is er sprake van tijdelijke huisvesting.

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2018 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.

In de oprichtingsjaren wordt rekening gehouden met een groot begrotingstekort. Dit is mogelijk omdat we binnen onze
Stichting uitgaan van het solidariteitsprincipe voor alle scholen.
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze.  De instrumenten die we inzetten voor
kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten.
Samen met het team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis
daarvan verbeterpunten vast.  De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan. De directie
monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en verantwoorden we ons over
onze werkzaamheden in het jaarverslag. 

Integrale kwaliteitsaanpak Conexus

Sinds september 2011 kent Conexus de kwaliteitsaanpak, een systematiek van schoolbezoeken en
monitorgesprekken om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. In het kader van de
Integrale Conexus Kwaliteitsaanpak wordt samen met de scholen een analyse gemaakt van de indicatoren van de
inspectie en eigen indicatoren o.a. voorkomend uit het Koersplan:

het pedagogisch-didactisch handelen van leraren ten aanzien van de kernvakken;
de schoolzelfevaluatie (zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten);
schoolklimaat;
de leerlingenzorg (extra ondersteuning);
het leerstofaanbod;
de condities voor schoolverbetering (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur);
integraal personeelsbeleid

Bij deze analyse worden gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem, rapportages van de Inspectie van het Onderwijs,
door scholen zelf aangereikte documenten (bijv. school-/zorgplan, schoolzelfevaluaties, IPB plan en uitvoering, Brede
School plannen, oudertevredenheidsonderzoeken), en aanwezige kennis en informatie op het bestuursbureau
betrokken. Op basis van de analyse gaan scholen, zo nodig met ondersteuning vanuit de afdeling Onderwijs en/of
P&O of externe experts aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Jaarlijks voeren de stafafdelingen Onderwijs en P&O gesprekken met directeuren over professionalisering van de
medewerkers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen scholing op teamniveau en scholing op indivdueel niveau
(kortlopende trainingen en langlopende opleidingen) en professionalisering op Conexusniveau (de Conexus
Academie). De inzichten uit de kwaliteitsaanpak vormen input voor de scholingsgesprekken. Uit de
scholingsgesprekken worden de onderwerpen voor professionalisering binnen de Conexus Academie afgeleid.

De Verbinding start in het eerste schooljaar (2018-2019) met de systematiek van WMK. Dit betekent dat de
kwaliteitszorg nog in ontwikkeling is. Tevens starten we met Mijn Schoolteam, zodat we zicht op de didactische
ontwikkeling van de mentoren krijgen.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3

8.2 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. We zijn
voornemens om de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te meten met behulp van het instrument WMK-PO. De acties die
dat oplevert zullen we meenemen in de jaarplannen. De essentiële onderdelen voor een startende school, didactisch
en pedagogisch handelen, zullen ieder jaar gemeten worden. Vanwege de voortdurende groei van het team mentoren.

Bij het schrijven van dit schoolplan zijn we met het team de kwaliteitskaart 'didactisch handelen' aan het ontwikkelen.
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Deze kaart wordt vervolgens uitgewerkt als een kijkwijzer en wordt opgenomen in de schoolspecifieke kijkwijzers.
Voor deze schoolplanperiode volgen wij de WMK planning zoals samengesteld en vastgesteld op Conexus niveau.

Bijlagen

1. Zelfevaluatie Basiskwaliteit 2019

8.3 Onze eigen kwaliteitsaspecten

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben de "kenmerken" zijn
van onze school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren. Sommige kenmerken hebben we geoormerkt als "eigen
kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken (kwaliteitsindicatoren) waarvan we vinden dat we daarbij
toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de basiskwaliteit. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten is
opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we "parels". Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk Onderwijskundig beleid (zie paragraaf Missie).

Omdat wij een startende school zijn, hebben we een vragenlijst ontwikkelt voor de ouders over de eerste
ontwikkelgesprekken die gevoerd zijn in november 2018. De respons was goed. 45 van de 52 ouders hebben de
vragenlijst beantwoord, dit is 87%. het gemiddelde rapportcijfer dat de gesprekken hebben gekregen van de ouders is
een 8. De gemiddelde score was 3,62 wat ook een goed betekent op de vierpuntsschaal.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Schoolklimaat 3,69

Onderwijsleerproces 3,63

Informatie & communicatie 3,51

Bijlagen

1. Slotconclusie Vragenlijst ouders over de ontwikkelgesprekken

8.4 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst tevredenheid voor medewerkers (Vensters PO) is afgenomen in november 2018. De vragenlijst is
gescoord door alle leraren (n=7). Het responspercentage was 100%. De medewerkers zijn gemiddeld genomen
tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,14.

In april 2019 is de vragenlijst Veiligheid medewerkers afgenomen. De vragenlijst is gescoord door alle medewerkers
(n=10). Responspercentage van 100%. We kunnen trots zijn op de veilige school die we met elkaar neerzetten. Het
gemiddelde cijfer 8,9 is zeer hoog te noemen. 
Ook ouders en kinderen spelen hierin een grote rol. We dragen respectvolle omgang met elkaar uit. We zijn in die zin
al een echte KiVa school. Onze opdracht is om dit zo te houden. Wij zijn tevreden over deze uitslag.

Beoordeling

De aandachtspunten die naar voren komen uit de vragenlijst, zijn precies die punten waar we samen al over in
gesprek waren en waar we in ons overleg dagelijks het gesprek over voeren.
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Omschrijving Resultaat

Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) 3,49

Onderwijsleerproces – alleen voor leerkrachten/onderwijsgevend personeel 2,63

Informatie en communicatie 3,14

Arbeidsomstandigheden 3,29

Veiligheidsbeleving 3,84

- Het optreden van de directeur/collega’s 3,92

- Mijn eigen opstelling 3,39

- Welbevinden 3,43

- Fysieke veiligheid 4

- Sociale veiligheid 4

- Psychische veiligheid 3,99

- Materiële zaken 4

Aandachtspunt Prioriteit

Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften
van ‘meer begaafde’ leerlingen?

gemiddeld

In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? gemiddeld

Bijlagen

1. Slotconclusie VL medewerkers Tevredenheid nov2018
2. Samenvatting VL medewerkers Veiligheid

8.5 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst Tevredenheid voor Ouders (Vensters PO) is afgenomen in november 2018. De vragenlijst is gescoord
door 45 van de 52 ouders van de school  Het responspercentage was 87%. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg)
tevreden over de school: score 3,37. Zij gaven het gemiddelde rapportcijfer van een 7,7 aan de school.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) 3,51

Onderwijsleerproces 3,31

Informatie en communicatie 3,18

Rapportcijfer 7,69

Onderwijsleerproces 3,31

Informatie en communicatie 3,18

Bijlagen

1. Slotconclusie VL ouders Tevredenheid nov2018
2. Samenvatting VL ouders Veiligheid
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen. En wordt ondersteund door een stafbureau bestaande uit
Financiën, P&O, Onderwijs, ICT en Facilitair. Het College van Bestuur heeft in de medezeggenschap te maken met
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt zich uit over kaderstellend beleid binnen
welke kaders op schoolniveau uitvoering en medezeggenschap plaatsvindt. De GMR bestaat uit tien leden, waaronder
vijf personeelsleden van Conexus en vijf ouders.

Strategisch beleid

Het Koersplan van Conexus geeft de koers en de ambities aan voor de periode 2019-2023. De brede ontwikkeling van
het kind in zijn sociale context wordt centraal gesteld. Conexus heeft in haar koersplan gekozen voor de volgende vier
hoofdthema's;

 
Hoofdthema 1: Personeelsbeleid/-ontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Lerarentekort, krapte op de arbeidsmarkt
- Invallers / vervangingspool
- Reduceren ziekteverzuim
- Werkdruk
- Kweekvijver

Hoofdthema 2: Professionele ontwikkeling*
Conexus heeft gekozen om het onderwijskundig leiderschap binnen Conexus stevig te ontwikkelen. In alle lagen van
de organisatie: zowel in de klas/unit, binnen teams en op scholen, als binnen de directeurenlaag en op bestuurlijk
niveau.

Hoofdthema 3: Passend Onderwijs*
In het kader van opvoeden, opgroeien en opleiden   bieden scholen passende ondersteuning aan ieder kind voor
zover de school daar zelf toe in staat is (basiszorg) of met de hulp van externe expertise (lichte zorg) of verwijst de
school naar speciaal (basis-) onderwijs. Het streven is dat ieder kind opgevoed wordt, opgroeit en opgeleid wordt in de
eigen wijk. De core business van de school is opleiden en gestreefd wordt daar zoveel mogelijk tijd en inspanning aan
te besteden.

Hoofdthema 4: Onderwijsontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Wetenschap en techniek
- Onderwijs anders organiseren
- ICT (geletterheid)
- Bewegen en gezondheid
- Kansongelijkheid
- Burgerschap

Binnen Conexus zijn er een viertal ontwikkelteams bestaande uit schoolleiders en bovenschoolse
beleidsmedewerkers, georganiseerd. Elke ontwikkelteam pakt een thema op. De Verbinding maakt onderdeel uit van
het ontwikkelteam onderwijsontwikkeling.
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Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019-2023 Prioriteit

De SWOT-analyse:
de matrix

Zicht op ontwikkeling gemiddeld

Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum. hoog

Speerpunt
Professionele
ontwikkeling

De school draagt zorg voor blijvende professionalisering van al haar
medewerkers en legt dit vast in haar scholingsplan.

gemiddeld

Kwaliteitszorg De school formuleert eigen doelen en normen passend bij de
populatie.

hoog

Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft beleid op lerend en innovatief vermogen o.a. door
het inzetten van ICT.

hoog

Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het
curriculum.

hoog
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 100% haalt het
fundamenteel niveau en 75% haalt het streefniveau voor taal en
rekenen.

hoog

Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve
ontwikkeling van de kinderen.

gemiddeld

Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar
vormgegeven binnen ons dagelijks onderwijs en zullen we in
onze regio koploper zijn.

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum.

hoog

Onze school is een 'gezonde KiVa school'.
De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een
positief schoolklimaat
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties
Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen
hem/haar pesten
Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

gemiddeld

Op onze school ontwikkelen de kinderen hun ICT vaardigheden
en zijn ze kritisch in het gebruik van sociale media.

De school heeft beleid op lerend en innovatief vermogen o.a.
door het inzetten van ICT.

laag

In onze school gaan we dagelijks respectvol om met elkaar en
iedereen uit andere culturen. Onze voertaal in de
(wereldburgerschaps)activiteiten is waar mogelijk Engels.

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het
curriculum.

gemiddeld

Onze school is verhuisd naar een nieuwbouw locatie die passend is
bij de visie van de school.

gemiddeld

Beleidsplan 2019-
2023: Speerpunt
Professionele
ontwikkeling

De school draagt zorg voor blijvende professionalisering van al haar
medewerkers en legt dit vast in haar scholingsplan.

gemiddeld

Beleidsplan 2019-
2023: Kwaliteitszorg

De school formuleert eigen doelen en normen passend bij de
populatie.

hoog

Aandachtspunten
Inleiding

We zijn een startende school met startende ouders en kinderen en
een team van startende mentoren (leerkrachten).

hoog

We zijn in 2019 gehuisvest in een tijdelijke locatie. We hebben niet
de optimale mogelijkheden van een volwaardig schoolgebouw.

gemiddeld

In 2019 moeten er nog systemen gekozen en ingericht worden en
moet het onderwijsconcept zich nog uit kristalliseren.

gemiddeld

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie

Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

hoog
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Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

hoog

Zorg en begeleiding De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen
Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op
de specifieke leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen?
In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te
ontwikkelen?
Zicht op ontwikkeling
De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte
ontwikkeling
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het
onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als
geheel

gemiddeld

Passend onderwijs De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect
heeft

De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij)
als dat nodig is

hoog

Resultaten De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in
zit

De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen
vastgesteld over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

hoog

Samenwerking met
externe partners

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse
voorziening – school)

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 100% haalt het fundamenteel
niveau en 75% haalt het streefniveau voor taal en rekenen.

Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de
kinderen.

Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar vormgegeven binnen
ons dagelijks onderwijs en zullen we in onze regio koploper zijn.

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum.

Onze school is een 'gezonde KiVa school'.
De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief
schoolklimaat
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties
Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten
Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Onze school is verhuisd naar een nieuwbouw locatie die passend is bij de visie
van de school.

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Professionele
ontwikkeling

De school draagt zorg voor blijvende professionalisering van al haar medewerkers
en legt dit vast in haar scholingsplan.

Beleidsplan 2019-2023:
Kwaliteitszorg

De school formuleert eigen doelen en normen passend bij de populatie.

Aandachtspunten Inleiding We zijn een startende school met startende ouders en kinderen en een team van
startende mentoren (leerkrachten).

We zijn in 2019 gehuisvest in een tijdelijke locatie. We hebben niet de optimale
mogelijkheden van een volwaardig schoolgebouw.

In 2019 moeten er nog systemen gekozen en ingericht worden en moet het
onderwijsconcept zich nog uit kristalliseren.

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn
voor de leerlingenpopulatie

Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

Zorg en begeleiding De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen
Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke
leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen?
In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
Zicht op ontwikkeling
De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Passend onderwijs De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft
De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig
is
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Resultaten De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit
De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld
over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

Samenwerking met externe
partners

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Thema Verbeterdoel

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 100% haalt het fundamenteel
niveau en 75% haalt het streefniveau voor taal en rekenen.

Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de
kinderen.

Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar vormgegeven binnen
ons dagelijks onderwijs en zullen we in onze regio koploper zijn.

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum.

Onze school is een 'gezonde KiVa school'.
De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief
schoolklimaat
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties
Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten
Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Onze school is verhuisd naar een nieuwbouw locatie die passend is bij de visie
van de school.

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Professionele
ontwikkeling

De school draagt zorg voor blijvende professionalisering van al haar medewerkers
en legt dit vast in haar scholingsplan.

Beleidsplan 2019-2023:
Kwaliteitszorg

De school formuleert eigen doelen en normen passend bij de populatie.

Aandachtspunten Inleiding We zijn een startende school met startende ouders en kinderen en een team van
startende mentoren (leerkrachten).

We zijn in 2019 gehuisvest in een tijdelijke locatie. We hebben niet de optimale
mogelijkheden van een volwaardig schoolgebouw.

In 2019 moeten er nog systemen gekozen en ingericht worden en moet het
onderwijsconcept zich nog uit kristalliseren.

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn
voor de leerlingenpopulatie

Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

Zorg en begeleiding De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen
Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke
leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen?
In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
Zicht op ontwikkeling
De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Passend onderwijs De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft
De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig
is
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Resultaten De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit
De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld
over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

Samenwerking met externe
partners

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Thema Verbeterdoel

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 100% haalt het fundamenteel niveau
en 75% haalt het streefniveau voor taal en rekenen.

Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar vormgegeven binnen ons
dagelijks onderwijs en zullen we in onze regio koploper zijn.

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum.

Onze school is een 'gezonde KiVa school'.
De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties
Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten
Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Op onze school ontwikkelen de kinderen hun ICT vaardigheden en zijn ze kritisch
in het gebruik van sociale media.

De school heeft beleid op lerend en innovatief vermogen o.a. door het inzetten van
ICT.

In onze school gaan we dagelijks respectvol om met elkaar en iedereen uit
andere culturen. Onze voertaal in de (wereldburgerschaps)activiteiten is waar
mogelijk Engels.

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het curriculum.

Onze school is verhuisd naar een nieuwbouw locatie die passend is bij de visie van de
school.

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Professionele
ontwikkeling

De school draagt zorg voor blijvende professionalisering van al haar medewerkers en
legt dit vast in haar scholingsplan.

Aandachtspunten Inleiding We zijn een startende school met startende ouders en kinderen en een team van
startende mentoren (leerkrachten).

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn
voor de leerlingenpopulatie

Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

Zorg en begeleiding De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen
Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke
leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen?
In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
Zicht op ontwikkeling
De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd
op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Passend onderwijs De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft
De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is

Resultaten De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit
De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld over
het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken
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Samenwerking met externe
partners

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Thema Verbeterdoel

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar vormgegeven binnen ons
dagelijks onderwijs en zullen we in onze regio koploper zijn.

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum.

Onze school is een 'gezonde KiVa school'.
De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties
Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten
Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Op onze school ontwikkelen de kinderen hun ICT vaardigheden en zijn ze kritisch
in het gebruik van sociale media.

De school heeft beleid op lerend en innovatief vermogen o.a. door het inzetten van
ICT.

In onze school gaan we dagelijks respectvol om met elkaar en iedereen uit
andere culturen. Onze voertaal in de (wereldburgerschaps)activiteiten is waar
mogelijk Engels.

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het curriculum.

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Professionele
ontwikkeling

De school draagt zorg voor blijvende professionalisering van al haar medewerkers en
legt dit vast in haar scholingsplan.

Aandachtspunten Inleiding We zijn een startende school met startende ouders en kinderen en een team van
startende mentoren (leerkrachten).

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn
voor de leerlingenpopulatie

Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

Zorg en begeleiding De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen
Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke
leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen?
In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
Zicht op ontwikkeling
De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd
op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Passend onderwijs De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft
De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is

Resultaten De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit
De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld over
het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

Samenwerking met externe
partners

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