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voorwoord
Voor u ligt het nieuwe ambitieplan van Kindcentrum de Wensvogel.
Dit plan gaat over de periode 2019-2023.
Het is een dynamisch ambitieplan dat de komende vier jaren meegaat met de huidige
ontwikkelingen. Jaarlijks worden onderdelen uit dit ambitieplan weggezet in projectplannen
Het ambitieplan is met behulp van de cirkel van Sinek ontwikkeld. Daarin wordt onderscheid
gemaakt tussen de Why (waarom) van onze organisatie en wat dat betekent voor How (hoe) en
vervolgens zichtbaar is in What (wat). De Golden cirkel helpt ons om keuzes te maken, ons doel na te
streven. ‘How’ en ‘what’ helpen ons om ‘why’ te verwezenlijken.
Onze school streeft naar hoge opbrengsten. De prestaties van ieder kind zijn individueel en passend
bij de ontwikkeling van het kind. Met onze ambities willen wij een verbetering realiseren in deze
opbrengsten. Onze leeropbrengsten staat centraal, maar zijn zeker niet onze enige doelen.
In dit plan vindt u onze ambities en de uitwerking ervan. Het ambitieplan is dusdanig opgesteld dat
het gerelateerd kan worden aan andere zaken en daarmee de bindende factor blijft.

Namens de directie van de Wensvogel,
J.Palm (meerscholendirecteur)
X.Baas (adjunct directeur)
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inleiding
Dit ambitieplan is bestemd voor zowel het bestuur als voor de directie, het personeel en de externe
partners. Het is een verantwoordingsdocument voor professionals om de keuzes helder te maken die
de directie en het team maakt, om de doelen voor de komende vier jaren te bereiken.
Het ambitieplan wordt door het bestuur van de Scholengroep Veluwezoom goedgekeurd. Het wordt
ter informatie aan de Inspectie van het Basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de
Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document, omdat het richting geeft voor handhaving
en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de school.
Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs.
Een goede school is een school waar kinderen worden voorbereid op de maatschappij, een actieve
en bedrijvige school waarbinnen eigen initiatieven van leerkrachten en leerlingen tot ontplooiing
kunnen komen; een school die keuzes durft te maken en deze ook wil verantwoorden.
Het schoolplan is een leidraad, een plan voor kwaliteitsverbetering, voor verdere ontwikkeling van al
ingezette trajecten, maar vooral één van vernieuwing. Het is een uitdaging om op een andere manier
te gaan denken over het onderwijs en wat er met de school ondernomen kan worden om samen juist
die school te maken, waar iedereen graag wil werken en waar alle kinderen graag naar toe willen.
Het doel van het ambitieplan is het systematisch schatten van het toekomstperspectief van de school
en het verkrijgen van de middelen om voorgenomen activiteiten te realiseren.
Daar waar het College van Bestuur richtinggevende uitspraken heeft gedaan, is dat opgenomen in
het ambitieplan van de Wensvogel. Ook de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen bij ouders,
leerlingen en personeelsleden, die in 2018 zijn uitgevoerd, zijn opgenomen in dit plan.
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missie/visie
Missie
Ons Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag
komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Ons Kindcentrum biedt een
breed totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.“
Ons doel is om de beste ontwikkelkansen te creëren voor elk kind (het voorkomen/ wegwerken van
onderwijsachterstanden en ook het versterken van de arbeidsmarktpositie van ouders).
Het middel is:
“Eigenaarschap geeft kracht”
We zoeken de verbinding in het sociale domein. Er is sprake van één pedagogisch plan, curriculum,
jaarplanning, communicatie en team.
Wij omarmen de 7 kwaliteiten van een IKC:
1. Ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt
2. Professionele en betrokken medewerkers
3. Aanbod op maat
4. Brede talent ontwikkeling
5. Versterking leefomgeving van het kind
6. Innovatief
7. Ruimte voor eigenaarschap
Visie
Vanuit liefde voor het vak doen wij net dat stapje extra om ieder kind zijn eigen kwaliteiten te leren
kennen en benutten. Natuurlijk leren ze bij ons de basis voor rekenen, taal, lezen, spelling zodat ze
zich in de toekomst goed kunnen redden.
Wij geven ruimte aan wat een kind bezig houdt en willen hierop aansluiten. Door ieder kind
zelfverantwoordelijk te maken voor zijn ontwikkelproces, wordt hij/zij hier de baas van.
Wij vergroten de betrokkenheid bij ieders ontwikkeling door meer op eigen niveau te mogen
werken. Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. We willen de nieuwsgierigheid van
onze kinderen prikkelen.
“Fouten maken moet!” en “Van proberen kun je leren!” zijn zinnen die we veel gebruiken. Samen
met ouders nemen we de verantwoordelijkheid om elk kind kritisch, oplossingsgericht en zelfstandig
te leren denken en te leren kijken naar de eigen houding. Het stellen van doelen is hierbij essentieel.
De ontwikkeling beleven kinderen bij ons beleven door de wereld om zich heen in de school te halen
of juist op te zoeken. Zelf ontdekkend leren, leren door dingen uit te proberen vinden wij belangrijk.
We willen kinderen leren zo te handelen dat er vragen worden opgeroepen waardoor kinderen
nieuwsgierig worden naar antwoorden. Ieder kind ervaart dat je ‘out-of-the-box’ mag denken.
Verder vinden we het belangrijk dat kinderen ICT-vaardig worden. Naast de instrumentele
vaardigheid, willen we dat kinderen bij ons leren om kritisch te kijken naar data van het internet en
de eigen presentatie op internet. Dit vatten wij samen in onze leerlingenbelofte:
Onze belofte aan jou:
“Op de Wensvogel bieden wij je een veilige plaats om het leven te leren:
ontwikkelen, spelen en ontmoeten!
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analyse kindcentrum de Wensvogel
met de DESTEP-methode
Actuele trends die van betekenis zijn voor het onderwijs
Kennisnet heeft op hoofdlijnen aangegeven welke trends er zijn in onze maatschappij die van invloed
zijn op het onderwijs. Met behulp van de DESTEP-methode hebben we in 2018 een analyse gemaakt
van landelijk erkende ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het onderwijs van de
Scholengroep Veluwezoom. De uitkomsten hiervan zijn te lezen in bijlage 2.
Met deze DESTEP-methode hebben we ook onze eigen school geanalyseerd:
o Demografisch: gemêleerd en lerarentekort
De Wensvogel ligt in een gemêleerde wijk, qua culturele afkomst van ouders. Het leerlingenaantal is
in de afgelopen jaren licht gedaald. Met onze duidelijke visie gericht op het uitbouwen van ons
kindcentrum kunnen we onze school in de komende jaren duidelijk op de kaart houden.
De Wensvogel heeft een redelijk stabiel team. Het lerarentekort is nog niet heel erg te merken,
behalve af en toe bij het werven van invallers.
o Ecologisch: klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid
Ons gebouw is wat verouderd en niet energiezuinig. Binnenkort zal dit aangepakt worden vanuit een
groot onderhoudsplan en verbouwing. Ook willen we bij de leerlingen aandacht besteden aan
duurzaamheid: bewust omgaan met je omgeving en materialen en met de leerlingen de natuur in.
o

Sociaal cultureel domein: de toenemende kansenongelijkheid en de invloed van
digitalisering op contact, vertrouwen en communicatie.
De meeste leerlingen bij ons op school komen uit gezinnen met lager- tot midden opgeleide ouders.
De betrokkenheid van ouders wordt vanuit school gestimuleerd, waardoor de leerlingen meer
kansen worden geboden om zich te ontwikkelen.
Wij leren kinderen heel bewust om te gaan met sociale media en zorgen dat ze zo zelfstandig en
verstandig mogelijk omgaan met informatie van het internet.
o Technologisch, kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel met behulp van data.
Bij ons op school maken we gebruik van technische ondersteuning: lesmaterialen zoals tablets en
laptops. Ook wordt dit gebruikt als ondersteuning bij het in beeld brengen van de ontwikkeling van
leerlingen.
o

Economische domein, de arbeidsmarkt wordt/is onvoorspelbaar, en er wordt steeds
minder opgeleid naar specifieke beroepen.
De jongeren van nu zullen in hun arbeidzaam leven verschillende beroepen uitoefenen. Kennis,
weerbaarheid, wendbaarheid, ondernemend zijn, maar zeker ook zelfvertrouwen hebben en jezelf
goed kennen worden daarom steeds belangrijker.
Door een rijke leeromgeving neer te zetten, wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld van leerlingen.
Onze school heeft een intensieve samenwerking met onze kinderopvang. die in ons gebouw VSO,
BSO en peuteropvang verzorgen. We hebben al mooie stappen in de samenwerking gemaakt, maar
willen deze samenwerking de komende jaren nog meer uitbouwen.
o Politiek/juridisch, regulering in het digitale domein.
Als school gaan wij heel bewust om met de privacy van leerlingen en ouders. We volgen hierin de
richtlijnen van Scholengroep Veluwezoom.
In onze lessen mediawijsheid worden leerlingen bewust gemaakt van bijvoorbeeld fake news en
de invloeden van social media.

8

inhoud van onze ambitieposter
De steekwoorden voor ons ambitieplan:
Ontwikkelen, verantwoordelijkheid, verwondering, uitdagen, respect, pret en plezier.
Onze ambitie voor het onderwijs
Pret en plezier is de basis van de ontwikkeling van ieder kind.
Ons onderwijs is eenduidig en voorspelbaar en sluit aan bij de verschillen in instructie- en
verwerkingsbehoeften van het kind.
De onderwijsbehoeften van kinderen worden structureel in kaart gebracht en gebruikt als richtlijn
voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
De prestaties van ieder kind zijn individueel en passend bij de ontwikkeling van het kind.
Uit ieder kind worden de hoogst mogelijke opbrengsten gehaald, passend bij zijn/haar ontwikkeling.
Ons kindcentrum biedt een breed pakket van educatie, opvang en ontwikkeling; een samenwerking
tussen thuis, school en vrije tijd
Prikkeling naar nieuwsgierigheid draagt bij aan verwondering naar de wereld om ons heen.
Kindgericht onderwijs:
- Verbindt het leren aan eigen interesses, passies en ambities.
-Ontwikkelt de vaardigheden om zelf de juiste technologie en hulpmiddelen te kiezen en gebruiken
-Gebuikt toetsing om te leren
-Een zelfverantwoordelijke leerling die eigen voortgang bijhoudt en reflecteert op basis van
beheersing van stof en vaardigheden. Dit bespreken we o.a. door het houden van spiegelgesprekken.
-Jaarlijks een leerwens bedenken en realiseren geeft ontwikkelkansen voor ieder kind.
Leerkrachtvaardigheden
Leerkrachten dagen kinderen uit en stemmen onderwijs af op de leerbehoeften van groepen
kinderen en hebben daarnaast oog voor de individuele leerling.
Leerkrachten selecteren technologie en hulpmiddelen op de leerbehoeften van de leerlingen.
Leerkrachten gebruiken toetsing voor het leren.
Leerkrachten gebruiken data en toetsen om groepen en individuele kinderen voortdurend feedback
te geven ter bevordering van het leren.
Organisatiegericht
Het onderwijs en de begeleiding van de kinderen met al hun onderwijs- en begeleidingsbehoeften is
de doorgaande lijn door de hele schoolloopbaan.
Doelgericht werken staat bij ons centraal.
Het evalueren en het geven van feedback is onderdeel van onze manier van werken.
Samenwerking
Binnen onze scholengroep werken we op de ík-jij-wij manier: ieder neemt zijn rol en
verantwoordelijkheid en draagt bij aan het geheel.
Ontwikkelen en innoveren doen we samen, dit wordt versterkt door onderwijsteams en
kenniskringen door de stichting heen.
Ouders en kindcentrum zijn partners in opvoeding en onderwijs, zij informeren elkaar en weten waar
elkaars verantwoordelijkheden liggen. Er is wederzijdse betrokkenheid en respect voor elkaar.
Ons kindcentrum voorziet in een verbinding met maatschappelijke partners.
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ambities voor ons kindcentrum
Koersbepaling aansluitend bij onze missie
Op basis van een interne en externe contextanalyse gaat het Kindcentrum zich richten op:
“Zorg, gezondheid, opbrengsten en het vergroten van de ontwikkeltijd.”
We zijn ons ervan bewust dat kinderen leven in drie milieus:
1e milieu = het gezin,
2e milieu = het onderwijs,
3e milieu = de vrije tijd.
We hebben te maken met formeel leren, niet-formeel leren en informeel leren. (formeel = onderwijs,
informeel = is het toevallig leren, ervaren, ongepland. Hiertussen zit het niet-formeel leren: wel
systematisch en doelgericht, maar zonder uiteindelijk diploma). In ons Kindcentrum zien wij een
koppeling tussen het 1e, 2e en 3e milieu en tussen het formeel en niet-formeel leren – en informeel leren
vindt altijd plaats.
Planning /doelen per gebied
Zorg:
In ons Kindcentrum zal een goede doorgaande lijn qua zorg geregeld moeten zijn. We hebben een
eerste verkenning gehad in een zorgteamoverleg waarbij de mentor-pm’er van de leerlingen (BSO) is
aangesloten bij dit overleg met Passend Onderwijs. Dit is nog vrij onbekend terrein voor Passend
Onderwijs, maar moet zeker uitgewerkt worden.
Dit kan ook een samenwerking worden voor de peuters. Alle zorg moet laagdrempelig zijn.
Samenwerking met CJG / consultatiebureau / kinderfysiotherapie / logopedie.
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Gezondheid:
De speerpunten die wij hebben op school:
- een waterbidon voor alle leerlingen (school): ons advies hierbij: hele dag waterdrinken, bij lunch evt.
iets anders zelf meegebracht: een beker melk of sap.
- jaarlijks inschrijven op het schoolfruit project, voor 20 weken. Peuters doen ook mee. Zoeken naar
mogelijkheden om dit uit te breiden naar alle schoolweken.
- meedoen in project “gezonde school”. We krijgen niet de subsidie, maar doen mee in het project – we
zetten in op 2 certificaten dit schooljaar “sport en bewegen” en “voeding”. We hebben hierbij
begeleiding vanuit het sportbedrijf Rheden.
-Sjors Buitenbende: vorig schooljaar 2 keer per week gratis een uur na schooltijd sporten, voor
leerlingen, BSO-ers en evt. buurtkinderen. Dit schooljaar zal het minder frequent plaatsvinden, dit
omdat de beschikbare tijd/menskracht over meer scholen verdeeld moet worden.
Opbrengsten
*Wij hebben een integrale aanpak van ons woordenschatonderwijs vanuit “Met Woorden in de Weer”.
De borging van de aanpak heeft onze aandacht.
*We werken in het onderwijs met een groepsdoorbrekend aanbod op rekenen, spelling en taal. Door de
instroom van leerlingen op verschillende niveaus en een verschillende manier/snelheid van het
doorwerken van de leerstof is er behoefte ontstaan aan een meer gepersonaliseerd aanbod.
*vanuit het onderwijs wordt er gewerkt met huiswerk en bestaat er de mogelijkheid om dit huiswerk
tijdens de BSO te maken en begeleiding hierbij te krijgen.
* Een verlenging van de schooldag om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten behoort tot de
mogelijkheden.
Vergroten ontwikkeltijd
* Een aanbod van digitaal werken aan een programma (rekenen, spelling) ook na schooltijd.
*Doorontwikkelen van het werken met doelen. We hebben een scrumbord in de teamkamer met
doelen, in elke klas hangt een doelenbord voor het aanbod per dag per vakgebied. We werken voor
individuele kinderen met gepersonaliseerde doelen voor het gedrag.
* Door te komen naar een meer gepersonaliseerde vorm van ons onderwijs kunnen we de ontwikkeltijd
van kinderen vergroten.
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deskundigheid
Opleiden en ontwikkelen bij Scholengroep Veluwezoom (vanuit het Koersplan)
Investeren in opleiding en ontwikkeling blijft zoals altijd actueel en cruciaal. Jaarlijks worden hiervoor
royale budgetten beschikbaar gesteld. Collegiale consultaties en peerreview versterken de
ontwikkeling en willen we zo structureel mogelijk maken (eventueel uit algemene reserve). De Icoaches ronden voor de zomer hun tweejarige opleiding af. De interne begeleiders zijn zojuist met
hun tweejarige post Hbo-opleiding begonnen waarin de rol van hen een steeds meer een coachende
wordt.
Ook voor directeuren en adjunct-directeuren geldt dat het beroep verandert. In 2018/2019 zijn de
directeuren opgeleid op de terreinen “persoonlijk leiderschap, toekomstbestendig onderwijs en
veranderkunde”. Dit geldt als een mooie basis voor de volgende stap. Naast het verhogen van het
kennisniveau heeft deze training de teamspirit verder vergroot. Dit gaan we het volgende jaar verder
uitbouwen naar collegiale intervisie en op termijn ook collegiale consultatie. Daarnaast zal,
afhankelijk van de behoefte, verdere individuele ondersteuning ingezet worden.
We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe leerkrachten kunnen aantrekken. Het goed begeleiden
van hen in het vak en de professionele cultuur wordt momenteel op stichtingsniveau ontwikkeld en
vanaf het schooljaar 2019/2020 uitgevoerd.
Vitale professionals bij Scholengroep Veluwezoom
Het verzuimcijfer is de afgelopen jaren verlaagd, maar zal nog een stapje lager moeten. Om dat te
bereiken onderscheiden we groepen met wie we in gesprek gaan en preventief beleid gaan
ontwikkelen. Tijdens de ontwikkelgesprekken worden steeds meer resultaatgericht met elkaar
afspraken gemaakt. Opleiding en ontwikkeling maakt het mogelijk vitaal in je werk te blijven staan.
Tijdens de potentieel scan, ter voorbereiding van het ontwikkelgesprek, wordt nadrukkelijk gekeken
waar een individuele medewerker staat. Alles is er op gericht medewerkers vitaal te houden: soms
tijdig te ondersteunen of juist een extra uitdaging aan te bieden. Dit vergt maatwerk.
De digitale gesprekkencyclus is vorig jaar ingevoerd. Op dit moment is ruim 80% van de gesprekken
gestart. In 2019 zal dit uitgebouwd worden naar 100%.

12

Hoe zie je dit terug op de Wensvogel
Op de Wensvogel verwachten we dat leerkrachten (medewerkers) enthousiast zijn en passie hebben
voor kind en werk. Het team is zeer betrokken bij de school en staat open voor nieuwe
ontwikkelingen.










Een professioneel en ambitieus team dat heeft ingezet op ontwikkeling.
Wij hechten waarde aan eigenaarschap, autonomie en verantwoordelijkheid.
Het team is communicatief sterk.
Onze teamleden hebben verschillende specialismes; taal/lezen, woordenschat, rekenen en
gedrag.
Het werken met een gesprekscyclus vanuit onze scholengroep, hierbij ligt het accent op een
doorlopende ontwikkeling van de medewerkers.
De mogelijkheden voor peer-review (met en van elkaar leren) binnen en buiten de
organisatie.
Het opstellen van het werkverdelingsplan, vanuit de formatieplanner.
Het team is vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
Teamleden nemen deel aan vergaderingen, werkgroepen en kenniskringen binnen de school
en binnen de stichting.

In deze planperiode zetten wij in op:
Leerkrachtvaardigheden
* Leerkrachten dagen kinderen uit en stemmen onderwijs af op de leerbehoeften van groepen
kinderen en hebben daarnaast oog voor de individuele leerling.
* Leerkrachten selecteren technologie en hulpmiddelen op de leerbehoeften van de leerlingen.
* Leerkrachten gebruiken data en toetsen om groepen en individuele kinderen voortdurend
feedback te geven ter bevordering van het leren.
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inhoud en toepassingen
Onze schoolsituatie
Gebouw
De Wensvogel is een Kindcentrum van de wijk. Ons concept heeft een positieve uitstraling. De open
communicatie met alle geledingen wordt herkend en gewaardeerd. De school ligt goed bereikbaar in
de wijk en de inrichting voldoet aan de huidige normen, alhoewel een verbouwing binnen afzienbare
tijd zal gebeuren. Dit zal gaan over groot onderhoud, verduurzaming van het gebouw en een
inrichting die gericht is op toekomstgericht onderwijs. In ons Kindcentrum is kinderopvang aanwezig
en hiermee is een intensieve samenwerking; er is een peutergroep en voor- en naschoolse opvang.
Leerling populatie
De Wensvogel heeft ongeveer 130 leerlingen, verdeeld over 6 groepen.
Ouders
De schoolpopulatie een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Betrokkenheid van ouders
bij de ontwikkeling van kinderen vinden wij van groot belang.
Het team
Ons team onderwijs bestaat uit 15 medewerkers:
- 8 leerkrachten, met 5 specialismen (lezen/taal, woordenschat, rekenen, gedrag)
- 2 onderwijsassistent (1 is specialist ICT)
- 1 intern begeleider
- 1 assistent-huismeester
- 1 meerscholen directeur
- 1 adjunct-directeur
- 1 administratief medewerker
- 1 vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 1 t/m 8
Ons team kinderopvang bestaat uit:
- 3 vaste medewerkers
- 2 tijdelijke medewerkers
- enkele vrijwilligers
Groeperingsvormen
Binnen onze school zijn leerlingen gegroepeerd in jaargroepen of combinatiegroepen, afhankelijk van
het leerlingaantal en de beschikbare formatie. Om recht te doen aan de onderwijsbehoeften van
leerlingen wordt er bij verschillende vakken groepsdoorbrekend lesgegeven.
Organisatiegericht (vanuit ambitieposter)
Het onderwijs en de begeleiding van de kinderen met al hun onderwijs- en begeleidingsbehoeften is
de doorgaande lijn door de hele schoolloopbaan.
Doelgericht werken staat bij ons centraal.
Het evalueren en het geven van feedback is onderdeel van onze manier van werken.
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Samenwerking
Binnen onze scholengroep werken we op de ík-jij-wij manier: ieder neemt zijn rol en
verantwoordelijkheid en draagt bij aan het geheel.
Ontwikkelen en innoveren doen we samen, dit wordt versterkt door onderwijsteams en
kenniskringen door de stichting heen.
Ouders en Kindcentrum zijn partners in opvoeding en onderwijs, zij informeren elkaar en weten waar
elkaars verantwoordelijkheden liggen. Er is wederzijdse betrokkenheid en respect voor elkaar.
Ons Kindcentrum voorziet in een verbinding met maatschappelijke partners.
Pedagogisch handelen
Onze ambitie voor het onderwijs (vanuit ambitieposter)
Pret en plezier is de basis van de ontwikkeling van ieder kind.
Ons onderwijs is eenduidig en voorspelbaar en sluit aan bij de verschillen in instructie- en
verwerkingsbehoeften van het kind.
De onderwijsbehoeften van kinderen wordt structureel in kaart gebracht en gebruikt als richtlijn voor
het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
De prestaties van ieder kind zijn individueel en passend bij de ontwikkeling van het kind.
Uit ieder kind worden de hoogst mogelijke opbrengsten gehaald, passend bij zijn/haar ontwikkeling.
Ons Kindcentrum biedt een breed pakket van educatie, opvang en ontwikkeling; een samenwerking
tussen thuis, school en vrije tijd.
Prikkeling naar nieuwsgierigheid draagt bij aan verwondering naar de wereld om ons heen.
Sociale veiligheid
Wij werken vanuit de kernwaarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. In het schooljaar
2018-2019 hebben wij een nieuwe methode gekozen “Kwink”. De implementatie van deze methode,
het aanstellen van een kwink-coach en het formuleren van passende regels wordt uitgewerkt in het
schooljaar 2019-2020.
Didactisch handelen

Directe instructiemodel
De lessen worden gegeven m.b.v. het directe instructiemodel:
 Dagelijkse terugblik. Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les en/of
met het ophalen van voorkennis.
 Presentatie. Deze fase begint met een overzicht wat je deze les wilt bereiken. Daarna
introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij
controleert regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen.
 Begeleide (in)oefening. Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht vragen en is er veel
interactie waardoor kinderen betrokken blijven.
 Zelfstandige verwerking. De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De leerkracht
creëert een leeromgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief gebruiken. (Tijdens deze
fase van de les krijgen sommige leerlingen extra en/of verlengde instructie. Voor kinderen
die gezien hun capaciteiten minder instructiebehoefte hebben spreekt de leerkracht met hen
af aan welke instructieonderdelen zij wel of niet mee doen. Zij beginnen dan eerder aan de
zelfstandige instructie of hebben naast deze opdrachten nog (ander) verdiepend of
verbredend werk).
 Terugkoppeling. De leerkracht geeft feedback, vooral op proces. Zet de leerling aan het
denken: hoe komt het dat dit goed/fout ging? De leerkracht geeft veel aanmoedigingen.
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Thematisch onderwijs in groep 1-2 (thematisch ontwikkelen vanaf de peuters!)
Spelenderwijs leren vormt een belangrijke basis in de kleutergroep. In groep 1 en 2 werken wij aan
de hand van thema’s. Binnen deze thema’s wordt doelgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van
de kleuter. Hierin zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling op het gebied
van motoriek, creativiteit, taal en rekenen opgenomen. Wij werken vanuit de kring, waarbij in grote
en kleinere groepen gewerkt wordt. Op deze manier wordt ingespeeld op de behoeften van ieder
kind. De methode Piramide biedt de verschillende ontwikkelingsgebieden geïntegreerd aan, waarbij
interactief spelen, leren en ontdekken centraal staat. Verder gebruiken wij aanvullende methoden.
Onderwijs vanaf groep 3
Vanaf groep 3 werken wij met methoden. Al onze onderwijsmethoden hebben een leerstofaanbod
dat volledig dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus en vormen een doorgaande lijn in
onze school.
Deze methoden worden auditief, op papier, digibord en met concreet materiaal aangeboden. Vanaf
groep 4 vindt een deel van de verwerking op papier en een deel op digitale leermiddelen plaats
(Snappet en laptops). Op deze digitale leermiddelen kan de leerstof adaptief aangeboden worden,
dus aangepast aan het niveau van het kind.
Rekenen, taal en spelling worden aangeboden in drie niveaus: basis-, intensief- en verdiept.
Daarnaast is voor leerlingen die niet in één van deze niveaus mee kunnen komen, de mogelijkheid
om een eigen leerlijn te volgen.
We werken handelingsgericht, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan.
De groepsleerkracht houdt gegevens over de vorderingen van leerlingen bij, aan de hand van
methode-afhankelijke toetsen, methode-onafhankelijke toetsen (CITO-leerlingvolgsysteem),
observaties en signaleringen. Deze resultaten worden in de groepsbesprekingen met de intern
begeleider geanalyseerd om te bepalen wat beter kan en of leerlingen extra zorg of uitdaging in de
klas nodig hebben.
Het leerstofaanbod
Naast aandacht voor zelfstandig werken, streven wij ernaar om voldoende afwisseling te bieden
tussen de (theoretische) lessen in school en de (praktische) lessen. Binnen ons rooster brengen wij
balans tussen aandacht voor creatieve en cognitieve vakken. Wij werken met perioden van
“ontdekweken”. Het thema wordt schoolbreed aangeboden en de verwerking vindt plaats op
groeps- of bouwniveau.
Gebruik van ICT
De Wensvogel maakt op verschillende manieren gebruik van digitale mogelijkheden waaronder office
365, SchouderCom en digiborden met touchscreens. De groepen 1 t/m 3 werken incidenteel met
tablets. De groepen 4 t/m 6 werken met tablets, zij gebruiken Snappet voor de verwerking van
methoden. Vanaf groep 7 werken de leerlingen met laptops, hierop zijn meer programma’s
/verwerkingsmogelijkheden, hierbij wordt ook gebruik gemaakt van Snappet.
Kinderen worden bewust gemaakt van de mogelijkheden bij het gebruik van ICT en een veilige
toepassing hiervan in lessen mediawijsheid.
Kwaliteitcultuur
De leerlingenzorg is geen individuele leerkrachtaangelegenheid, maar een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het hele team. Het is belangrijk dat er een vaste procedure gevolgd wordt
in geval van extra individuele behoeftes bij leerlingen. Ook op deze manier komt de doorgaande lijn
tot uitdrukking.
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In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welke wijze onze school de
basisondersteuning verzorgt aan de hand van basisindicatoren die voor elke school binnen ons
samenwerkingsverband geldt. Ook wordt hierin vermeld welke expertise onze school heeft en welke
ontwikkelpunten de school voor zichzelf heeft bepaald m.b.t. de basisondersteuning (het
schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website).
Onze leerlingen worden gevolgd door het leerlingvolgsysteem in Parnassys. Dit is een digitaal
programma waarin het ontwikkelingsproces van kinderen wordt gevolgd. Naast methodegebonden
toetsen maakt de school ook gebruik van methode onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen
(CITO). Ook binnen Snappet kunnen wij de resultaten van de leerlingen volgen van groeigrafiek per
vakgebied tot resultaten per leerdoel.
Vijf niveaus van zorg (kwaliteitszorg)
In het geven van extra aandacht de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen volgen wij de 5
zorgniveaus zoals deze zijn afgesproken binnen het Samenwerkingsverband Passend Wijs. Uiteraard
in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers als het hun kind betreft.
Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht
De leerkracht geeft kwalitatief goed passend onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een
positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve functie.
We maken gebruik van groepsplannen of de Snappet protocollen. Daarin beschrijven we het
gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de hele groep. De intern begeleider volgt de ontwikkeling
van de groep en maakt trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren en te sturen.
Zij voert zij 2 keer per jaar groepsbesprekingen en 2 per jaar leerlingbesprekingen met de
groepsleerkrachten (na klassenbezoek).

Niveau 2: Extra zorg in de groep
De leerkracht besteedt extra aandacht aan één of meerdere leerlingen die op grond van observatie-/
signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend hoger scoren,
of die gedragsmatig opvallen. De extra aandacht heeft als functie de leerling(en) d.m.v. efficiënt
klassenmanagement en planmatig handelen terug te brengen naar zorgniveau 1.
Kinderen die bij een of meer vakken niet goed mee kunnen komen, krijgen na de klassikale instructie
extra instructie in een kleine groep. Aansluitend oefenen zij de lesstof samen met de leerkracht. Dit
staat beschreven in groepsplannen of protocollen.

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen
De leerkracht bespreekt de leerling met de IB-er en andere interne en/of externe deskundigen op
consultatieve basis. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de verzamelde
informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op. De speciale zorg heeft als doel
de leerlingen d.mv. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 2 of 1.
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Als een kind meer extra aandacht nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, kan deze een van
de specialisten binnen het eigen (onderwijs)team raadplegen. Mocht dit onvoldoende zijn, dan meldt
de groepsleerkracht het kind aan bij de intern begeleider. De intern begeleider kijkt samen naar de
vervolgstappen en vraag indien nodig een consultatie aan. De leerkracht maakt (m.b.v. de intern
begeleider) een individueel handelingsplan. Daarin staat beschreven wat de onderwijsdoelen voor
het kind zijn en welke maatregelen we nemen om deze doelen te bereiken. Uiteraard gebeurt dit in
overleg met de ouders.

Niveau 4 : Het raadplegen van externe deskundigen
De leerkracht bespreekt de leerling met de IB-er en andere interne en/of externe deskundigen en er
wordt een indien nodig een traject gestart met het ondersteuningsteam (vanuit Passend Wijs). Op
basis van analyse en een voorlopige diagnose van de verzamelde informatie stellen de betrokkenen
samen een plan van handelen op. De speciale zorg heeft als doel de leerlingen d.mv. specifieke
begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 3.
Binnen onze scholengroep hebben wij regelmatig overleg met het zorgteam (vanuit Passend Wijs).
Hierin zitten verschillende contacten: schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige en een
orthopedagoog (schoolcontactpersoon). Indien nodig kunnen er ook andere externe partijen
uitgenodigd worden. Hierbij zijn altijd de leerkracht(en), intern begeleider, ouders en (adjunct)
directeur aanwezig.

Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs
Als gedurende het traject komt vast te staan, dat het aanbod dat wij als basisschool leveren niet
aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, wordt volgens de daarvoor opgestelde
procedure van het Samenwerkingsverband Passend Wijs, gezocht naar passend onderwijs. De
schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband begeleidt dit proces.
Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te
blijven, of als een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk komt, volgt plaatsing op een
school voor speciaal (basis)onderwijs. Dit besluit wordt altijd in samenspraak met ouders, directie en
de schoolcontactpersoon genomen. De intern begeleider levert de benodigde documenten aan voor
de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

infrastructuur
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Financiën bij Scholengroep Veluwezoom
Uitgangspunt van de Scholengroep is duurzaam ondernemen. Dat betekent, dat het Koersplan
leidraad vormt voor het meerjarenbegrotingsplan. Investeringen en budgettoekenningen aan de
beleidsterreinen worden in lijn gebracht met de strategische richting en de daaruit voortvloeiende
planvormingen op schoolniveau. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
ondernemingsruimte die elke school heeft. Solidariteit binnen de organisatie is uitgangspunt bij te
nemen beslissingen.
De Scholengroep beheert en verdeelt de financiële middelen op transparante wijze, waarbij risico’s
in de organisatie voldoende worden afgedekt. Uitgangspunt is continuïteit.
Er is een transparant systeem van financiële planning en control op zowel schoolniveau als centraal
niveau, gebaseerd op een meerjaren-investeringsplan. Het systeem biedt voldoende sturing en
informatie op zowel bestuurs- als schoolniveau. Schooldirecteuren hebben een aantal budgetten tot
hun beschikking waarmee zij hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast kunnen zij jaarlijks budget
aanvragen om een extra impuls te geven aan de schoolontwikkeling. Jaarlijks wordt dit meegenomen
in de begroting.
In de tweede helft van 2019 zal, op basis van de ambitieplannen van de scholen, beoordeeld worden
welke incidentele financiële impulsen een versnelling van de ontwikkeling kan betekenen.
In diezelfde periode zal een nieuwe risicoanalyse worden gemaakt waardoor helder is welke extra
investeringen verantwoord zullen zijn.
In deze planperiode zetten we in op;
*Verduurzamen, groot onderhoud en aanpassingen van het schoolgebouw voor toekomstgericht
onderwijs
*Investering in ICT
*Investering in muziekonderwijs
*Investering in aanpak rekenonderwijs
*Investering ontwikkeling / uitbouwen Kindcentrum
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overzicht beleidsvoornemens 2019-2023
planning
Vasthouden
Opbrengsten verbeteren
Gesprekcyclus kinderen
Gesprekcyclus lkn
Schoolbibliotheek
Groepsdoorbrekend werken
Ouderbetrokkenheid 3.0

Versterken
Rekenonderwijs
Woordenschat
Begrijpend lezen
Zelfstandigheid van lln
Rapporten
Ontwikkelen van kindcentrum
-peuters-kleuters
-bso
-de wijk
-naschoolse activiteiten
ICT hard- en software
Omgaan soc.media
Samenwerken met
maatschappelijke partners
Muziekonderwijs (muziekimpuls)
Huiswerkbeleid (digitaal)
Vernieuwen
Met Sprongen Vooruit
Seo methode Kwink
EDI-model (GRIMM)
Kwaliteitshandboek (SVZ)
Risico-inventarisatie
Aanpassing gebouw

Inrichting schoolplein
(na verbouwing)
Gezonde School

2019-2020

2020-2021

x
x
x
x
x
x

x
X
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
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x
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x
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2022-2023

x
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x
x

x
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x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
x
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voor het schooljaar 2019-2020 werken wij concreet aan:
Rekenen:
Visie
- Werken met doelenposters bij elk blok
- Werken met schaduwtoetsen
- Koppeling verbeteren met Snappet: effectief inzetten
- Werken met “Met Sprongen Vooruit” – zorgt op leuke en uitdagende manier dat kinderen
rekenonderwijs met plezier ervaren.
Deskundigheid:
- Leerkrachten verdiepend opleiden met Snappet
- Per bouw voor de lkn cursus met Sprongen Vooruit
Inhoud en toepassingen:
- De methode Met Sprongen Vooruit implementeren
- Methode Met Wereld in Getallen uitwerken in onze aanpak: schaduwtoetsen, overzicht nog
te behalen doelen per kind
Infrastructuur:
- Omzetten van tablets naar laptops in groep 7
Inzet mehode soc.em.ontwikkeling:
Visie:
Kwink: een nieuwe digitale methode voor sociaal emotioneel leren inclusief burgerschap en media
wijsheid. Het is een praktische, leuke en actuele methode, gericht op preventie en de kracht van een
veilige groep
Deskundigheid:
Het opleiden van een teamlid als Kwink-coach. Als coach krijg je inzicht in de fasen van de
groepsvorming en kan je collega’s ondersteunen door activiteiten passend bij de groepsfasen aan te
dragen .
Inhoud en toepassingen
- Methode Kwink implementeren
Infrastructuur
Ontwikkelen IKC
Visie:
- Ouders en kindcentrum zijn partners in opvoeding en onderwijs.
- Ons kindcentrum voorziet in een verbinding met maatschappelijke partners.
- Door uitbreiding van de ontwikkeltijd vergroten wij de kansen voor onze kinderen.
Deskundigheid
Verbinding zoeken met externe partners.
Inhoud en toepassingen
Ontwikkelen van workshops door externe partners. Infrastructuur
Nadenken / aanpassen over inrichting gebouw, werkruimten.
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Wij verwijzen naar het Koersplan van Scholengroep Veluwezoom 2019-2023,
enkele delen hebben wij overgenomen.
Sterke openbare scholen, ik-jij-wij!
Ik-jij-wij, onze vertaling van de kernwaarde van het openbaar onderwijs, is nog steeds actueel. Als je
kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld gun je elk kind dat zij goed kan samenwerken. Zelfbewust
en nieuwsgierig maken dat je de toekomst aan kunt. In onze missie en visie wordt ik-jij-wij verbonden
aan nieuwsgierigheid.
Wat is ik-jij-wij?
Een van de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs is ‘van en voor de samenleving’. Deze
kernwaarde hebben wij vertaald in ‘Ik-Jij-Wij’. We omarmen natuurlijk alle zes de kernwaarden van
het openbaar onderwijs, maar deze kernwaarde geven we binnen de Scholengroep Veluwezoom
bijzondere aandacht. Ik-jij-wij geeft richting aan ons dagelijks handelen:
IK ben nieuwsgierig naar de ander
JIJ bent anders, gelukkig maar!
WIJ komen samen verder
Ik ben nieuwsgierig naar wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Ontdek hoe ik leer en wat ik wil
ontdekken. Door nieuwsgierig te zijn naar een ander weet ik of ik voor hem of haar iets kan
betekenen.
Jij bent uitdagend, aanvullend en inspirerend. Dichtbij of ver weg, in de klas maar ook daarbuiten in
de school, de buurt of ergens anders op de wereld. Jij bent anders dan ik en dat is mooi.
Wij leren van en met elkaar. Samen ontdekken en samen werken maakt onze wereld rijker. Samen
maken wij onze toekomst en komen we verder.
Ik-jij-wij gaat over samenwerken, met respect en nieuwsgierigheid naar de ander. Samenwerken met
leerlingen, ouders, de wijk, de wereld. Samenwerken omdat we allemaal verschillend zijn en juist dát
kan ons verrijken. Het gaat over burgerschap, meedoen aan de samenleving en verantwoordelijkheid
dragen, over het besef dat ik-jij-wij betekent dat we samen vormgeven aan ons samenleven.
Kunnen samenwerken met veel verschillende mensen wordt steeds vaker als de belangrijkste
competentie van de toekomst genoemd. Ik-jij-wij is actueel, inspirerend en leeft in onze organisatie.
Samenwerken met ouders en leerlingen, samenwerken tussen de scholen in onderwijsteams of
kenniskringen: ik-jij-wij: goed voor de toekomst van onze leerlingen. Voor ons is de week van het
openbaar onderwijs de ik-jij-wij week. Samen ontwikkelen we beleid, proberen we dingen uit en
leren we met elkaar.
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Leven in de wereld van straks (3.1 Koersplan)
Hoe straks de wereld er uit gaat zien, welke beroepen de kinderen van nu straks gaan uitoefenen,
hoe vaak dat verandert, en welke kansen en uitdagingen op hen afkomen, is niet te voorspellen.
We horen vaak dat kennis van vandaag, morgen alweer achterhaald is. Maar vaak genoeg hebben
we kennis van vandaag nodig om de ontwikkeling van morgen te kunnen begrijpen. We hebben
voldoende kennis nodig om alles wat op ons afkomt te kunnen ordenen en te kunnen beoordelen
en om op voort te kunnen borduren. Taal en rekenen zijn de basis en gelden als voorwaarden om
de wereld te kunnen ontdekken. In Nederland zijn er niet voor niets normen gesteld op deze
vakken. Het basisniveau is minimaal nodig om te kunnen participeren in de maatschappij. Daar ligt
voor de scholen een uitdagende verantwoordelijkheid.
Naast vaardigheden op rekenen, taal en voldoende kennis om de toekomst in te gaan hebben
leerlingen zelfinzicht nodig. Hoe leer ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig om verder te komen,
kan ik een stapje uit mijn comfortzone, heb ik een goed zelfbeeld en ben ik daar blij mee? Het zijn
voorbeelden van veel vragen die in de basisschoolperiode deels beantwoord gaan worden.

Op internationaal niveau zijn de 21-eeuwse competenties ontwikkeld; probleemoplossend gericht
zijn, creatief, goed kunnen samenwerken, ICT-geletterd/computational thinking, sociaal en
cultureel vaardig, communiceren en kritisch denkend. Deze competenties worden algemeen gezien
als goed gereedschap om de toekomst tegemoet te treden.
De competentie samenwerken met allerlei verschillende mensen wordt steeds vaker als een (van
de) kerncompetentie gezien. Met onze openbare identiteit ikjijwij zijn onze scholen duidelijk van
toegevoegde waarde in deze ontwikkeling. Samen met een open nieuwsgierige houding geeft dit
een prachtige start voor het verdere leven: Ik-jij-wij, nieuwsgierig naar de toekomst.
Hiermee geven wij op hoofdlijnen weer hoe we richting geven aan de drie hoofddomeinen van het
onderwijs: Socialisatie, Persoonsvorming en Kennisoverdracht: kunnen samenwerken en omgaan
met de ander, jezelf leren kennen, een ontwikkelingsgerichte houding, en een goede basiskennis
om met vertrouwen verder te kunnen bouwen.
Als we kijken naar de wensen van onze leerlingen in de komende paragraaf, zien we dat we alle
bovenstaande domeinen daarin terugvinden
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uit het koersplan van Scholengroep Veluwezoom 2019-2023
1.1.

Actuele trends die van betekenis zijn voor het onderwijs

Kennisnet heeft op hoofdlijnen aangegeven welke trends er zijn in onze maatschappij die van invloed
zijn op het onderwijs. Met behulp van DESTEP-methode hebben we in 2018 een analyse gemaakt van
landelijk erkende ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het onderwijs van de Scholengroep
Veluwezoom.
o

Demografisch, vergrijzing en lerarentekort.

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

Ecologisch, klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid.

In de afgelopen periode hebben scholen met name projectmatig aandacht voor deze thema’s. Een
aantal scholen heeft zich verbonden aan De Gezonde school, en besteedt al stelselmatig aandacht
aan bepaalde aspecten van duurzaamheid. Bij het plegen van onderhoud van onze gebouwen is
duurzaamheid een nadrukkelijk thema.
Van iedereen wordt verwacht dat we de komende jaren een grotere bijdrage gaan leveren aan de
klimaatdoelstellingen. Voor het onderwijs betekent dit: niet alleen de kennis hieromtrent vergroten,
maar ook met elkaar aan de slag.
Ikjijwij, leven en leren doen we samen, en wel op deze aarde.
We willen verantwoordelijkheid nemen voor wat binnen ons bereik ligt: leerlingen zodanig
begeleiden dat zij straks/of nu al, mee kunnen helpen aan een gezonde mooie omgeving. Door meer
aandacht te besteden aan natuuronderwijs, wetenschap & techniek, 21 eeuwse vaardigheden zoals
samenwerken en probleemoplossend denken bereiden wij leerlingen op een actieve manier voor op
hun toekomst.
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o

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

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

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

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

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

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

o

Politiek/juridisch, regulering in het digitale domein.

Op het politieke terrein zien we een aantal ontwikkelingen waar wij een positieve bijdrage aan
kunnen leveren. Leerlingen doen vaardigheden en kennis op, om een actieve bijdrage te kunnen
leveren aan ons democratische systeem (met name in Nederland en de EU). Thema’s zoals het
beïnvloeden van politieke besluitvorming, fake news herkennen en de invloed van massamedia
worden op scholen behandeld.
Met name op het gebied van privacy liggen veel nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen
voor onderwijsorganisaties. Scholengroep Veluwezoom is goed op weg en heeft een spoorboekje
waarlangs dit onderwerp wordt uitgewerkt.
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uit het koersplan van Scholengroep Veluwezoom 2019-2023
4.3. HRM ondersteunt de inhoudelijke ontwikkelingen
Een korte schets van de verandering voor de professionals in het onderwijs.
Goede kundige professionals met lef bouwen samen aan kwalitatief goede onderwijsorganisaties. Zij
zijn het die met hun kennis, ervaring en onderzoekende houding het verschil maken. Samen met
collega’s, leerlingen, ouders en andere partners zorgen zij ervoor dat leerlingen het juiste
meekrijgen. Het vak verandert, nu wellicht meer dan ooit. Het vraagt dan ook weer een breder palet
aan handelingsmogelijkheden. Het bevorderen van nieuwsgierigheid van leerlingen vergt weer iets
anders van professionals. Verschillende aandachtsgebieden krijgen in het curriculum een
belangrijkere plek: meer ICT, computational thinking, koken, muziek etc.
Werken in andere organisatievormen gaat de komende tijd steeds vaker plaatsvinden, zoals het
werken in units en buiten leren. En hoe blijven de leeropbrengsten op de basisvakken op orde? Hoe
houd je de leerlijnen in de gaten? Inspelen op nieuwe ontwikkelingen, gedegen kennis van leerlijnen,
planmatig handelen, goed observeren en het duiden van deze observaties zijn belangrijke
voorwaarden voor het verantwoord realiseren van de toekomstige veranderingen in het onderwijs.
Samen met andere professionals, leerlingen en maar ook door zelf een stapje uit de comfortzone
gaan om het onderwijs een beetje spannend te maken en de weerbaarheid van leerlingen te
vergroten en uitnodigend zorgdragen voor de goede samenwerking tussen school-leerlingouders/opvoeders.
Thema’s waar de komende jaren onze aandacht naar uit gaat.
Opleiden en ontwikkelen
Investeren in opleiding en ontwikkeling blijft zoals altijd actueel en cruciaal. Jaarlijks worden hiervoor
royale budgetten beschikbaar gesteld. Collegiale consultaties en peerreview versterken de
ontwikkeling en willen we zo structureel mogelijk maken (eventueel uit algemene reserve). De Icoaches ronden voor de zomer hun tweejarige opleiding af. De interne begeleiders zijn zojuist met
hun tweejarige post HBO-opleiding begonnen waarin de rol van hen een steeds meer een coachende
wordt.
Ook voor directeuren en adjunct-directeuren geldt dat het beroep verandert. In 2018/2019 zijn de
directeuren opgeleid op de terreinen persoonlijk leiderschap, toekomstbestendig onderwijs en
veranderkunde. Dit geldt als een mooie basis voor de volgende stap. Naast het verhogen van het
kennisniveau heeft deze training de teamspirit verder vergroot. Dit gaan we het volgende jaar verder
uitbouwen naar collegiale intervisie en op termijn ook collegiale consultatie. Daarnaast zal,
afhankelijk van de behoefte, verdere individuele ondersteuning ingezet worden.
We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe leerkrachten kunnen aantrekken. Het goed begeleiden
van hen in het vak en de professionele cultuur wordt momenteel op stichtingsniveau ontwikkeld en
vanaf het schooljaar 2019/2020 uitgevoerd.
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Vitale professionals
Het verzuimcijfer is de afgelopen jaren verlaagd, maar zal nog een stapje lager moeten. Om dat te
bereiken onderscheiden we groepen met wie we in gesprek gaan en preventief beleid gaan
ontwikkelen. Tijdens de ontwikkelgesprekken worden steeds meer resultaatgericht met elkaar
afspraken gemaakt. Opleiding en ontwikkeling maakt het mogelijk vitaal in je werk te blijven staan.
Tijdens de potentieel scan, ter voorbereiding van het ontwikkelgesprek, wordt nadrukkelijk gekeken
waar een individuele medewerker staat. Alles is er op gericht medewerkers vitaal te houden: soms
tijdig te ondersteunen of juist een extra uitdaging aan te bieden. Dit vergt maatwerk.
De digitale gesprekkencyclus is vorig jaar ingevoerd. Op dit moment zijn ruim 70% van de gesprekken
gestart. In 2019 zal dit uitgebouwd worden naar 100%.
Boeien en binden van medewerkers door.
Een lerende cultuur met ruimte voor ontwikkeling
Ruimte om bij te dragen, binnen of buiten de school
Goede begeleiding op maat, zowel bij de start als ook bij de andere fases.
Goede communicatie, intern en extern
Relationele autonomie
Meer energie in werving en selectie.

Wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het openbaar onderwijs
Met ingang van 1 januari 2020 gaan de arbeidsvoorwaarden van het openbaar onderwijs veranderen.
Zo veranderen zaken op het terrein van de transitievergoedingen en de ketenbepalingen. Voor de
organisatie betekent dit dat zij moet anticiperen op deze ontwikkelingen: goed implementeren van
de nieuwe regelgeving en het berekenen van de nieuwe risico’s.
4.4. Organisatieontwikkeling
Afgelopen jaren zijn de Onderwijsteams ingericht en zijn diverse kenniskringen op inhoudelijke
onderwerpen aan de slag gegaan. Deze dwarsverbanden door de organisatie heen versterken het
lerend vermogen. Voor een professional is het erg belangrijk een goed netwerk te hebben, om snel
te kunnen sparren, samen iets te onderzoeken of te ontwikkelen. Een aantal uitdagingen is
gemakkelijker aan te gaan als je het samen doet, en snel van elkaars ervaringen kan leren: het
bevorderen van nieuwsgierigheid, andere organisatievormen in de klas, meer ontdekkend rekenen.
Onderwijsteams staan niet allen in eenzelfde ontwikkelfase. Soms wordt de meerwaarde nog vooral
door directeuren en adjunct-directeuren ervaren, maar vaak ook al door interne begeleiders en/of Icoaches ervaren.
Scholengroep Veluwezoom vormt zich steeds meer om naar een netwerkorganisatie. Een organisatie
waar professionals samenwerken, die steeds meer vanuit talenten en expertise bijdragen. Een
organisatie die ook samenwerkt met ouders en andere organisaties om haar heen. De huidige
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kenniskringen zijn een bron van kennis en ontwikkeling. Het gezamenlijk opleiden in deze
kenniskringen is een krachtige versnellingsmotor gebleken. Naast kenniskringen op het gebied van
taal, I-coaches, zin in leren, starten we in 2019 met de kenniskring rekenen. De kenniskring Zin in
leren richt zich op het versterken en monitoren van nieuwsgierigheid.
In een netwerkorganisatie staat het leren van en met elkaar centraal. De samenwerking in het
directieteam gaan we uitbreiden met intervisie en collegiale visitatie.
Co-creatie en medezeggenschap
De afgelopen jaren is de actieve bijdrage van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aan de
beleidsontwikkeling vergroot. Ook in deze vergadering wordt veel meer van en met elkaar geleerd.
Een van de speerpunten waar de GMR mee aan de slag wil is Ouderbetrokkenheid bij de mr en bij de
school.
De GMR is met 22 leden een vrij grote groep. Af en toe gaan de geledingen even uit elkaar, en wordt
er met werkvormen gewerkt waardoor de input van allen vergroot wordt.
Samenwerken extern
De omvang van de Scholengroep Veluwezoom is de afgelopen jaren stabiel tot licht groeiend. De
professionaliteit is hoog, maar toch zijn we altijd op zoek naar samenwerkingspartners die een
meerwaarde kan betekenen. Thema’s die zich daarvoor lenen zijn:
o
o
o

Integrale Kindcentra, samenwerken of zelf opzetten
Schaalvergroting of samenwerken in de regio
Passendonderwijs doe je samen

4.5. Huisvesting en duurzaamheid
Het huisvestingbeleid is gericht op duurzaamheid, onderhoud en het faciliteren van het vernieuwde
onderwijs. De onderwijskundige ruimtebehoefte van de leerling verandert door de ontwikkelingen in
het onderwijs. Leerlingen leren ook buiten de klas, buiten de school en buiten het schoolplein. De
context op en rond school stimuleert het onderwijsproces. Onderwijskundige aanpassingen in de
gebouwen worden de komende jaren op alle scholen gepland en uitgevoerd.
Daarnaast is het beleid van Scholengroep Veluwezoom gericht op de ontwikkeling van passende
onderwijsvoorziening waarbij de onderhoudsplanning, verduurzamings-maatregelen en
onderwijskundige inrichtingen gezamenlijk planmatig per gebouw worden aangepakt. Het Duurzame
meerjaren-onderhoudsplan wordt hierop nu al ingericht.
De concrete kwalitatieve verbetering van de onderwijskundige omgeving volgt daarbij de
ontwikkelingen van het onderwijsprogramma.
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Scholengroep Veluwezoom: verplichte ambitieplan-onderdelen
Evenredige vertegenwoordiging
Binnen Scholengroep Veluwezoom is er sprake van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen
in leidinggevende functies, bedoeld als in artikel 30 van de wet.
Sponsoring
Binnen Scholengroep Veluwezoom hanteren wij de spelregels rondom sponsoring conform de
brochure “Spelregels sponsoring op scholen” van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, juni 2015.
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vaststelling
Formulier “Vaststelling Schoolplan 2019-2023”
Verklaring:

Schoolnaam: De Wensvogel

Hierbij stelt het bevoegd gezag van bovengenoemde school het
schoolplan 2019-2023 vast.

Namens het bevoegd gezag van naam Scholengroep Veluwezoom,
Plaats

: ……………………………………..

Datum

: ……………………………………..

Naam

: ……………………………………..

Handtekening : ……………………………………..
Functie

: ……………………………………..

Verklaring:
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te
stemmen met het schoolplan 2019-2023
Namens de medezeggenschapsraad van De Wensvogel,
Plaats

: ……………………………………..

Datum

: ……………………………………..

Naam

: ……………………………………..

Handtekening : ……………………………………..
Functie

: ……………………………………..

Bijlage 1 : Overzicht onderwijsaanbod
Vak- of
ontwikkelingsgebied
Nederlandse taal en
spelling

Methode

Jaar van aanschaf

Vervanging

Taal op maat
Spelling op maat,
Noordhoff

2010 (eerste aanschaf)
2013 (vernieuwd,
omruilregeling)

2021

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren lezen,
Zwijssen

2015

2023

Technisch lezen

Flits, voortgezet
technisch lezen,
Malmberg
Nieuwsbegrip
Begrijpend en studerend
lezen,
Malmberg
Blits, groep 7,8)
Take it easy,
Thieme Meulenhof
Wereld in Getallen,
Malmberg
Piramide,
CPS:
Fonemisch bewustzijn en
Gecijferd bewustzijn
Begrijpend luisteren
Logo 3000 (groep 1,2,3)

2016

2024

-

-

2016

2024

2017

2025

2012

2020

2016

2024

Wereld Oriëntatie:
Aardrijkskunde,
Geschiedenis en
Natuur en techniek

Blink,
Blink Educatie

2017

2025

Topografie

Topo Junior Bosatlas,
Noordhoff
Verkeerskranten Veilig
Verkeer Nederland
Kwink en Blink

jaarlijks

doorlopend

jaarlijks

doorlopend

2017

2025

Kwink,
Kwintessens
Pennenstreken,
Zwijssen

2019

2027

Begrijpend lezen

Studievaardigheden
Engelse Taal
Rekenen en Wiskunde
Leer- en
ontwikkelingslijnen
kleuterbouw

Woordenschat

Verkeer
Actief burgerschap
Sociaal emotionele
vorming
Schrijfonderwijs

Bewegingsonderwijs

2009
2017
2015 – groep 3
2023
vernieuwd i.v.m. nieuwe
VLL
Vakleerkracht gymnastiek

Bijlage 2: Verdeling van de uren over de vakgebieden voor het schooljaar 2019-2020

Verdeling van de tijd over de lee- en vormingsgebieden, waar mogelijk in samenhang art. 9, 10, 31 en 37 WBO.

