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1 VOORWOORD
Dit is het Schoolplan 2016-2020 van De Ark, protestants-christelijke basisschool te Heemskerk, met onze
missie, visie en ambities voor de komende jaren. Onze ambities, onze missie en visie, passen binnen het
strategisch beleidsplan van Stichting Fedra, waartoe De Ark behoort. De ambities van De Ark en Stichting
Fedra sluiten naadloos op elkaar aan. Bij de concrete uitwerking van onze ambities hebben wij, binnen de
kaders die Fedra stelt, de vrijheid keuzes te maken die passen bij (de ontwikkeling van) De Ark (couleur
locale).
Het schoolplan bevat de richting waarin wij ons als school willen ontwikkelen, en dient gelezen te worden
in samenhang met de jaarlijkse schoolgids en schoolkalender, waarin wij beschrijven hoe wij ons
onderwijs dagelijks vormgeven om deze koers op langere termijn te kunnen volgen. De schoolgids bevat
een overzicht van de gebruikte methoden en omschrijft de doorgaande lijn van kleuter tot
(basis)schoolverlater. In ons jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten
van onze school. Het jaarverslag is te lezen op onze website. Tevens dient naast dit schoolplan het
Schoolondersteuningsprofiel gelezen te worden, waarin ons beleid van ondersteuning (voorheen zorg en
begeleiding) is beschreven.
Het schoolplan is voor u opgesteld door de directie van de school, aan de hand van de beschikbare
kaders en diverse bronnen waarnaar verwijzingen zijn opgenomen. De input van teamleden, gegeven in
verschillende vergaderingen (o.a. School Management Team (SMT), Teamvergadering), is reeds in het
schoolplan verwerkt. Na instemming van het College van Bestuur van Fedra is het schoolplan voorgelegd
aan de Medezeggenschapsraad (MR) gestuurd, en ten slotte door de directie van de school en het
College van Bestuur van Fedra definitief vastgesteld.
Met vriendelijke groet,

Dhr. Benjamin J. Pel
directeur cb De Ark
Mw. Rowan Pool-Post Uiterweer
leerkracht cb De Ark
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3 DE WETTELIJKE OPDRACHT VAN HET ONDERWIJS
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het
ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden.
Het onderwijs:
a.
gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b.
is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
c.
is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele
begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag daarbij
in overleg met:
a.
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling zijn woonplaats
heeft als bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet,
b.
een instantie die jeugdgezondheidszorg uitvoert als bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke
gezondheid,
c.
een instantie die maatschappelijke ondersteuning biedt als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder
g, 2°, van de Wet maatschappelijke ondersteuning,
d.
een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten of
e.
een zorgaanbieder die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg levert welke behoort tot de
prestaties omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet .
Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast.
De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en
vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en
onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten op de terreinen,
genoemd in het tweede lid.
De toetsen, bedoeld in het zesde lid, voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze minister
aangewezen onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en
deugdelijke normering. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften omtrent
het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de daaraan verbonden toetsen worden vastgesteld.
De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra
ondersteuning behoeven, en omtrent leerlingen die onderwijs volgen als bedoeld in artikel 165.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:
a.
de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen
doorlopen;
b.
de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat
de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten
minste 3760 uren onderwijs ontvangen, en aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7
weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over
het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs, en
c.
de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze
verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van
onderwijsachterstanden.
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn
opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten.
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt
besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal,
waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden voorzien.
Inhoud onderwijs
Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

zintuiglijke en lichamelijke oefening;
Nederlandse taal;
rekenen en wiskunde;
Engelse taal;
enkele kennisgebieden;
expressie-activiteiten;
bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer;
bevordering van gezond gedrag.

Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan:
a.
b.
c.
d.
e.

aardrijkskunde;
geschiedenis;
de natuur, waaronder biologie;
maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting;
geestelijke stromingen.

Het onderwijs kan naast de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste en tweede lid, tevens de Duitse
taal of de Franse taal omvatten.
Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind
van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van
kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Indien de eerste volzin niet
kan worden toegepast voor een leerling vanwege zijn handicap, wordt in het ontwikkelingsperspectief,
bedoeld in artikel 40a, aangegeven welke vervangende onderwijsdoelen worden gehanteerd.
Bij de verzorging van het onderwijs op basis van de kerndoelen voor Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde, neemt het bevoegd gezag, met inachtneming van artikel 8, eerste lid, de referentieniveaus
Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel
a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, als uitgangspunt.

Hoe de hierboven omschreven wettelijke opdracht wordt uitgewerkt is te lezen in diverse beleidsstukken:
-

Het schoolplan 2016-2020 (dit plan)
De schoolgids en aanvullende schoolkalender
Beleidsplan Sociale Veiligheid (incl. bijlagen)
Het strategisch beleidsplan van Stichting Fedra

4 HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN VERTAALD
De Ark is een van de twaalf scholen van stichting Fedra, die met 300 personeelsleden en zo'n 3.500
leerlingen in drie gemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Velsen) een middelgroot schoolbestuur vormt. In
het Strategisch beleidsplan heeft stichting Fedra vijf ambities geformuleerd. Deze vormen de kaders
waarbinnen wij op De Ark ons onderwijs kunnen vormgeven. Deze ambities zijn tot stand gekomen in
samenspraak tussen ouders, leerkrachten, directieleden, de raad van toezicht, de staf en het bestuur van
Fedra:

1.

De Ark geeft betekenisvol en geïntegreerd onderwijs;

2.

De Ark biedt vernieuwend en toekomstgericht onderwijs;

3.

De Ark werkt structureel samen met ouders en (keten)partners;

4.

De Ark maakt optimaal gebruik van technologische hulpmiddelen;

5.

Het personeel van De Ark blijft in ontwikkeling.

Het strategisch beleidsplan van Fedra is te lezen via www.fedra.nl of direct via http://bit.ly/sf-sbp1620

5 THEORETISCH KADER
Fedra beschrijft in haar strategisch beleidsplan
het model ‘De Gouden Cirkel’ van Simon Sinek.
In zijn model gaat Sinek uit van drie niveaus
waarop organisaties en mensen opereren: wát
je doet, hóe je het doet en waaróm je het doet.
Daarbij stelt hij dat die laatste, het waarom,
vaak onderbelicht blijft terwijl het eigenlijk de
kern zou moeten vormen en dat daarom echt
succes vaak uitblijft.
Weten waarom je dingen doet is juist heel
belangrijk, pas daarna komt het hoe en wat.
Waarom is deze school er, waarom bieden wij de leerlingen deze leerstof aan, waarom ben ik hier op
deze school? Wat wil ik bereiken, wat willen wij als team bereiken en vooral waaróm willen wij dat?

6 HET WAAROM UITGEWERKT
6.1

DE MISSIE & VISIE

De Ark streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in
een veilige en uitdagende (leer)omgeving. De Ark heeft als doel kinderen te helpen díe kennis en
vaardigheden te ontwikkelen, die ze in hun latere leven nodig hebben. De toekomstige samenleving zal

totaal anders zijn dan de onze; ontwikkelingen voltrekken zich in een steeds sneller tempo. De Ark
bereidt, samen met ouders, leerlingen voor op deze toekomst. Leerlingen leren zich goed bewegen in
een progressief veranderende wereld 1. Samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch
denken, nieuwsgierig zijn en onderzoeken zijn vaardigheden die in de maatschappij steeds belangrijker
worden. Daarom willen wij ze een duidelijke plaats in ons onderwijs geven. Daarnaast zijn zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid competenties die we willen stimuleren vanuit een houding van onderling
respect.
We streven naar onderwijs waarbij de lesstof aansluit op de belevingswereld en behoefte (zone van
naaste ontwikkeling) van ieder kind, het wordt aangeboden in een realistische context en kinderen de
ruimte laat zelf keuzes te maken en medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Op deze
manier willen we ervoor zorgen dat we werkelijk het beste uit ieder kind halen. Wij vinden het belangrijk
dat leerlingen weten waarom ze iets leren: in het ‘waarom’ schuilt uiteindelijk de motivatie van de leerling
om op te letten, mee te doen, vragen te stellen en verder te denken. Wie zet niét nog steeds vraagtekens
bij dingen die vroeger geleerd moesten worden zonder dat duidelijk was waarom? En wie herkent niet de
momenten van gewaarwording (toch goed dat ik dit vroeger op school heb geleerd)?
Zo willen we als school een bijdrage leveren aan het opgroeien van onze leerlingen tot zelfverzekerde en
zelfstandige mensen. Daarvoor vinden wij het belangrijk dat zij leren zelfstandig en planmatig te werken
en dat de leerkrachten bewust zijn van wat ze de kinderen leren. Daarbij moet het ‘waarom’ (het doel van
de les en de samenhang in het geheel) duidelijk zijn en tijdens de lessen ook zo worden benoemd.
De Ark is een school met een Christelijke identiteit, dat is in de eerste plaats terug te zien in de manier
waarop we met elkaar omgaan. De school is gestoeld op basiswaarden die zijn terug te vinden in drie
onderwijskundige principes, de basiswaarden van adaptief onderwijs ,zoals omschreven door Luc
Stevens; competentie, autonomie en relatie. Dit zijn waarden die we actief uitdragen op alle niveaus van
de organisatie. Daar waar kinderen, ouders en personeel elkaar ontmoeten, zijn deze waarden het
fundament van waaruit je de ander benadert: een ieder is het waard zich gekend te weten en een ieder is
het waard de ruimte en het vertrouwen te krijgen zichzelf te leren kennen.
Leerkrachten blijven voortdurend in ontwikkeling. Hoe beter de leerkracht is toegerust om het onderwijs
aan de verschillende kinderen in de groep te verzorgen, hoe hoger de kwaliteit van het onderwijs dat wij
bieden. Voor de leerkracht is daarom voortdurende ontwikkeling van zijn vakmanschap vanzelfsprekend.
We streven naar een optimale samenwerking tussen leerlingen, de school en de ouders, waarbij
vertrouwen een centrale rol inneemt.

1

Zie verder: Schoolgids 2016-2017

6.2

BELOFTEN

De Ark doet, als Steve JobsSchool, de volgende tien beloften aan haar leerlingen:

We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wilt leren, en goed te kijken hoe jij het beste leert.
We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.
We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.
We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijkere dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.
We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen. We helpen je bij die keuze als je sommige dingen
steeds uit de weg gaat.
We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden.
We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen.
We beloven je de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen.
We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken.
We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven als je van onze school afkomt.

Wij stemmen ons onderwijs af op de individuele talenten en mogelijkheden van onze leerlingen, zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun eigen talenten en mogelijkheden. We werken
opbrengstgericht (door te werken aan concrete leerdoelen en de leerlingen systematisch te volgen in hun
vorderingen) en handelingsgericht (door planmatig in te spelen op de verschillen in de
onderwijsbehoeften van kinderen, of die nu excelleren of in hun ontwikkeling achterblijven).
Voor de komende jaren streeft De Ark naar een innovatieve onderwijsaanpak, waarin kinderen ervaren
dat leren een sociale activiteit is, waarbij de omstandigheden en groepssamenstellingen soms kunnen
verschillen. Wij voeren in 2016 het schoolconcept ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’ in. We spitsen
daarmee het onderwijs op De Ark nog beter toe op de leerbehoefte van ieder kind. We zullen de kinderen
niet meer uitsluitend groeperen op geboortejaar, maar vooral ook op hun niveau (divergent
differentiëren). Ook de traditionele splitsing van lesstof in vakgebieden willen we daarbij, waar mogelijk en
zinvol, meer loslaten. Samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken,
nieuwsgierig zijn en onderzoeken zijn typische ‘21e eeuse vaardigheden’ die wij een duidelijke plaats in
ons onderwijs willen geven.

7 HET HOE UITGEWERKT
7.1

DE ARK GEEFT BETEKENISVOL EN GEÏNTEGREERD ONDERWIJS.

Als onderwijs voorbereidt op de toekomst en een plaats in de samenleving, is het vreemd dat we de lesstof
splitsen in vakgebieden. Door vakken te integreren wordt het leren door kinderen als betekenisvol ervaren.
Het geheel is meer dan de delen. Methoden en leermiddelen willen we naar behoefte inzetten en loslaten
als dat beter is. We gebruiken onze omgeving in het leerproces en zoeken naar verbreding. We blijven
gestructureerd en planmatig werken en bewaken de leerlijnen, zodat er altijd sprake is van een
beredeneerd en passend aanbod.

7.1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze ambities zijn:

dat leerlingen weten waarom ze iets leren (zingeving, betekenis geven);
dat lesstof altijd aansluit bij de wereld om de leerling heen;
dat onderzoekend en samenwerkend leren structureel plaats vinden;
dat leren plaats vindt in een realistische context;
dat leerlingen zelf keuzes maken en medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces;
dat leren steeds een sociale activiteit is;
dat leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen en hun talenten kennen en benutten;
dat scholen de formele leerwereld (school) verbinden met informele leerwereld (thuis, social media,
clubs, gaming);
dat de lesstof (planning, leerlijn, onderwijskundig, didactisch) op maat is.

7.2

DE ARK BIEDT VERNIEUWEND EN TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS.

Bij toekomstgericht onderwijs spreken we onder andere over 21e eeuwse vaardigheden. Het betreft echter
ook de wijze van organiseren van het onderwijs. De leerling staat hierbij centraal. Het is ten slotte de
bedoeling dat wij elke generatie leerlingen ‘afleveren’ met de juiste kennis en competenties om hun
leercarrière te vervolgen; dat wij hen vertrouwd maken met wat er in de samenleving speelt; en dat wij
voldoende rekening houden met de technologische ontwikkelingen die daarbij onvermijdelijk een rol spelen.

7.2.1
•
•
•
•

7.3

Onze ambities zijn:

dat leerlingen persoonlijke leerroutes hebben;
dat we leerlingen meer groeperen op niveau dan op geboortejaar;
dat leerlingen 21e eeuwse vaardigheden aanleren (samenwerken, creativiteit, programmeren,
probleemoplossend vermogen, kritisch denken, onderzoeken, nieuwsgierig zijn);
dat we moderne onderwijsmethoden en materialen gebruiken.

DE ARK WERKT STRUCTUREEL SAMEN MET OUDERS EN (KETEN)PARTNERS.

Goed onderwijs valt of staat met zorgvuldige communicatie tussen de school en de ouders, leerlingen zelf
en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat ouders weten wat zich op de school van hun kinderen
afspeelt. Communiceren is wederkerig: als er thuis iets speelt dat van invloed kan zijn op de
leerprestaties van het kind, dan is het belangrijk dat wij als school op de hoogte zijn zodat we de leerling
goed kunnen begeleiden. Ook als meerdere partijen, al dan niet in onderlinge samenwerking, betrokken
zijn bij het welzijn of de ontwikkeling van een leerling is het zaak elkaar goed op de hoogte te houden van
status en ontwikkelingen. Activiteiten kunnen dan op elkaar worden afgestemd, zodat er in het belang van
het kind eenduidig en efficiënt wordt gewerkt.

7.3.1
•
•
•
•
•
•

Onze ambities zijn:

dat we communiceren op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid (Kanjertraining);
dat leerkracht, ouder(s) èn leerling structureel met elkaar overleggen;
dat er, binnen de privacywetgeving, goed wordt overlegd met ketenpartners;
dat ouder(s) deel uitmaken van het dagelijks onderwijs;
dat er goede en transparante communicatie is met het VO;
dat we samenwerken met professionele partners voor een aantrekkelijk aanbod aan naschoolse
activiteiten, op het gebied van sport, cultuur en techniek, dat aansluit op het onderwijs op school.

DE ARK MAAKT OPTIMAAL GEBRUIK VAN TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN.

7.4

ICT-ontwikkelingen beïnvloeden het werk en vooral het leren diepgaand. Kennis is snel toegankelijk en
parate kennis heeft een andere waarde dan voorheen. Ook de verwerking van informatie gaat anders. ICT
maakt veel mogelijk wat we anders niet of minder goed kunnen: maatwerk realiseren in inhoud, tijd en
plaats. Kinderen krijgen met behulp van ICT directe feedback op wat zij doen en dat bevordert het
ontwikkelproces. Digitalisering in de breedste zin, biedt mogelijkheden om het werk van de leerkracht
effectiever en efficiënter te maken. Zo maakt de leerkracht de handen vrij voor bijvoorbeeld het sociale
aspect in de klas, individuele aandacht, oudergesprekken of komt er meer tijd voor voorbereiding en nazorg.
Daarnaast rust op ons de plicht om leerlingen mediawijs te maken.

7.4.1
•
•
•
•
•
•

7.5

Onze ambities zijn:

dat het onderwijsaanbod gepersonaliseerd is;
dat de lesstof (planning, leerlijn, onderwijskundig, didactisch) op maat is, met behulp van adaptieve
software;
dat we de formele leerwereld (school) verbinden met informele leerwereld (thuis, social media e.d.);
dat technologische hulpmiddelen een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod;
dat leraren en leerlingen beschikken over vaardigheden om alle media optimaal te benutten;
dat er in de school (materiële) voorzieningen zijn die innovaties ondersteunen.

HET PERSONEEL VAN DE ARK BLIJFT IN ONTWIKKELING.

De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met het functioneren van de leerkrachten en de wijze waarop zij
zich in hun werk ontwikkelen. De directie ziet hierop toe en streeft, in samenspraak met de leerkrachten,
naar continue verbetering op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Dit gebeurt aan de hand van een
gesprekkencyclus die is opgebouwd uit klassenbezoeken, functioneringsgesprekken, voortgangs- en
beoordelingsgesprekken 2 . Daarnaast stellen de leerkrachten jaarlijks hun eigen persoonlijk
ontwikkelingsplan bij, waarna dit in een gesprek tussen directie en medewerker –met oog voor diens
persoonlijke situatie– in relatie wordt gebracht met de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Waar
wenselijk of noodzakelijk is aandacht voor nadere, eventueel externe, scholing. Zo geeft De Ark actief
inhoud aan goed werkgeverschap.

7.5.1

2

Onze ambities zijn:

Zie H.10.1

•
•
•
•
•

dat alle leerkrachten de vaardigheden beheersen om onderzoekend leren vorm te geven,;
dat alle leerkrachten de 21e eeuwse vaardigheden beheersen en kunnen die overdragen op de
leerlingen;
dat vormen van collegiale consultatie worden ingezet om de school en individuen verder te
ontwikkelen.
dat leerkrachten talentgericht worden ingezet;
dat het team tijdig bij nieuwe ontwikkelingen wordt betrokken.

8 HET WAT…
Dit schoolplan beschrijft welke ambities we als school hebben. Er is reeds genoemd dat de wijze waarop
we de ambities zullen vormgeven binnen/met het concept ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’ zal zijn.
Komend schooljaar worden wij een Steve JobsSchool.
Hoe het implementatietraject zal zijn is/wordt uitgewerkt in:
-

Implementatieplan (door De Ark en sCoolsuite geschreven)
Invoeringsplan (vertaling en uitwerking)
De schoolgids 2016-2017
De schoolkalender 2016-2017
De jaarplannen van De Ark

9 KWALITEITSZORG BIJ STICHTING FEDRA
9.1 Kwaliteitszorg als werkwijze
Kwaliteitszorg betekent niets anders dan zorg voor de kwaliteit van het onderwijs dat het team aan de
leerlingen biedt. In de kern is kwaliteitszorg te herleiden tot vijf eenvoudige vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Doen we de goede dingen?
Doen we die dingen ook goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die wetenschap?

Kwaliteitszorg betekent dat we systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Het bepalen
van de kwaliteit is geen eenmalig iets, maar een doorlopend proces. We werken daarom volgens de
cirkel van Deming: PDCA.
Onze missie en de bestuurlijke ambities van het strategisch beleidsplan hebben we in dit schoolplan
uitgewerkt in strategische doelen. Deze strategische doelen worden concrete, meetbare doelen in de
opeenvolgende jaarplannen en/of specifieke beleidsplannen. Vervolgens verzamelen we kengetallen en
analyseren we data om te onderzoeken of we voldoen aan de door ons zelf gestelde normen en of de
doelen bereikt worden.
Onderzoek en evaluatie zijn de centrale begrippen bij het bepalen van de kwaliteit van ons onderwijs.
Alleen op basis van goed en gedegen onderzoek en evaluatie kan bepaald worden ‘wat goed is’ en ‘of
het goede gedaan wordt’. Het bestuur verwacht van de directie van de school dat de kwaliteit van de
school gepresenteerd en verantwoord wordt in het halfjaarlijkse kwaliteitsgesprek op grond van
bovenstaande 5 vragen en onderstaande kwaliteitsgebieden die de inspectie hanteert.
1.
2.
3.
4.
5.

Onderwijsresultaten: leren ze genoeg
Onderwijsproces: krijgen ze goed les
Schoolklimaat: zijn ze veilig
Kwaliteitszorg en ambities
Financieel beheer

De goede dingen steeds beter doen, lukt alleen maar als beredeneerd gekozen kan worden voor aanpak
A of aanpak B. Kennis van de onderwijsbehoefte van de leerlingen staat met stip op de eerste plaats,
zonder deze kennis slaat het onderwijs de plank mis. Toch is er meer nodig. Weten wat werkt en wat niet.
Wat kunnen anderen je vertellen over je blinde vlekken, die iedereen heeft. Zijn er patronen te herkennen
in gedrag, gebeurtenissen? We doen ons best om nieuwsgierig te blijven. Door te onderzoeken, de
realisatie van doelen te monitoren en de effecten van interventies in beeld te brengen, krijgen we tijdig
zicht op de zwakke plekken in de organisatie en/of het eigen handelen. Verschillende instrumenten en
werkwijzen helpen ons hierbij: literatuur onderzoek, analyse van het Cito leerlingvolgsysteem, analyse
van het leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele competenties, klassenbezoeken en
lesobservaties, functionerings- en beoordelingsgesprekken, informele gesprekken, kwaliteitsgesprekken,
metingen van de veiligheid en welbevinden, tevredenheidsonderzsoeken, kengetallen uit de leerling
administratie en leerlingdossiers, kengetallen uit de personele administratie, leerlingenprognoses,
verzuimcijfers, RI&E, incidenten- en ongevallenregistratie, evaluatie van beleidsplannen,
inspectiebezoeken en (in de toekomst) interne audits, (indien gewenst en in overleg met het bestuur)
schooldiagnoses door extern deskundigen.
Wij gaan ervan uit dat we met bovenstaande instrumenten voldoende mogelijkheden hebben om goed
zicht te houden op de organisatie, om tijdig zwakke plekken te herkennen, om te ontdekken wat de

oorzaken van stagnatie of problemen zijn, wat effectief is en goed gaat en om beredeneerd keuzes te
maken om de kwaliteit van de school en de stichting te versterken.
Uitkomsten van het onderzoek en de evaluaties leiden tot bijstellingen van het beleid, tot
verbeterplannen, tot gerichte interventies op individueel of groepsniveau.
Scholen en schoolbesturen zijn organisaties die met publieke middelen werken. Wij hebben de
belangrijke opdracht ervoor te zorgen dat leerlingen zodanige kennis, vaardigheden en attitudes
ontwikkelen dat zij en de samenleving daarvan profiteren. Wij vinden het dan ook niet meer dan logisch
dat wij ons tegenover de buitenwacht verantwoorden over onze activiteiten en resultaten. Professionaliteit
veronderstelt bereidheid en de vaardigheid om verantwoording af te leggen, rekenschap te geven en het
handelen te rechtvaardigen. Verantwoording veronderstelt een nieuwsgierigheid naar de volgende
vragen. Wordt het beeld dat wij van onze eigen organisatie hebben gedeeld? Wat kunnen anderen
vertellen over ons werk? Hoe kunnen wij ons vergelijken met een externe norm?
Onze belanghebbenden zijn ouders, personeelsleden als groep (al of niet via de MR) en het bestuur. Net
als de andere onderdelen van kwaliteitszorg veronderstellen informeren en verantwoording systematisch
en planmatig handelen. Hiervoor zijn de volgende vragen van belang:
1. Welke informatie gaat op welk moment naar wie toe?
2. Wie gaat wat op welk moment beoordelen?
3. Welke instrumenten worden gebruikt om te beoordelen en om informatie te verstrekken?
Het kwaliteitsgesprek, het schooljaarverslag, de schoolgids en de nieuwsbrief zijn voor ons belangrijke
communicatiemiddelen om de resultaten van ons onderwijs te presenteren.
Op basis van de presentatie en verantwoording in het kwaliteitsgesprek besluit het bestuur of de school
tekortkomingen zelf kan oplossen of dat externe begeleiding / aansturing nodig is.

10 KWALITEITSZORG OP DE ARK
10.1 PLANMATIG EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN
De Ark streeft naar onderwijs van hoge kwaliteit. De mate waarin
wij onze doelen bereiken lezen wij af aan de tevredenheid onder
leerlingen, ouders, bestuur, overheid en niet in de laatste plaats
natuurlijk het team van de school zelf. Daarbij vragen we ons
voortdurend af of we ook echt bereiken wat we voor ogen
hebben. Kwaliteitszorg betekent daarom óók dat we als school
systematisch de 'goede dingen' nog beter proberen te doen.
Het kwaliteitsbeleid van onze school kent een cyclisch proces,
waarbij wij gebruik maken van de PDCA-cirkel (Plan-Do-CheckAct of: cirkel van Deming). Bij elk doel dat we onszelf hebben gesteld, bepalen we criteria om te
beoordelen of we dat ook hebben bereikt.

Alles wat we doen moet ertoe leiden dat het onderwijs beter wordt zodat de leerlingen er profijt van
hebben. Dit is alleen mogelijk als er samenhang bestaat tussen de stichtingsdoelen, de schooldoelen en
de persoonlijke doelen van medewerkers en leerlingen. Dit schoolplan geeft aan hoe we ons als school
willen ontwikkelen, in de persoonlijke ontwikkelingsplannen van het personeel is deze koers terug te zien.
Zo werken we samen, en niet voor onszelf.
In diverse niveaus van onderwijs en organisatie worden doelen gesteld, geëvalueerd en zo nodig herzien:
Schoolniveau:
Halfjaarlijks maken wij, aan de hand van onder meer de resultaten uit het Cito Volgsysteem / LOVS, een
schoolzelfevaluatie. Daarmee toetsen wij de kwaliteit van de school aan de hand van inspectienormen,
schoolnormen en trends in het onderwijs. Aangevuld met de gestelde jaardoelen
(managementrapportage) en de quickscan kwaliteitszorg vormt deze analyse een goede basis om de
kwaliteit op schoolniveau met het College van Bestuur te evalueren en onze doelen (bij) te stellen.
De leerlingen volgen een persoonlijk leertraject. Toetsen van het LOVS worden daarom ook op eigen
niveau ingezet. Eens per half jaar spiegelen we de toetsresultaten aan het landelijk gemiddelde van de
leeftijdsgroep, om zo de groei van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.
Teamniveau:
De schoolzelfevaluatie geeft ons inzicht in de schoolontwikkeling. We benoemen een aantal
zorgsignalen. Door deze te analyseren kunnen we speerpunten benoemen voor de komende jaren en
bepalen of en welke scholing wenselijk is binnen het team. Het pedagogisch team gaat meermalen per
jaar op klassenbezoek. Aan de hand van kijkwijzers (algemeen) en kijkvragen (individueel) worden zowel

de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs als de leerkrachtvaardigheden met de betreffende collega
besproken en er worden verbeterafspraken gemaakt.
Tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken komt het functioneren van de teamleden aan de orde.
Waar nodig wordt teamscholing geboden (intern of extern ingekocht) of worden individuele begeleidings/scholingstrajecten gestart 3. Zie ook hoofdstuk 10.2 en 10.3.
Leerlingniveau:
Voor de leerlingen worden Individuele OntwikkelingsPlannen opgesteld (IOP’s), aan de hand van
leerlijnen. Op basis van leerresultaten (Cito, adaptieve software, e.d.), observaties van de leerkracht en
de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften worden doelen voor een korte periode geteld. De IOP’s worden
regelmatig met ouder(s) en kind geëvalueerd en er worden nieuwe doelen gesteld.
Leerlingniveau extra ondersteuning:
Het ondersteuningsteam (OT) komt vijf à zes keer per jaar bijeen. Kinderen die ondersteuning krijgen
vanuit het Samenwerkingsverband worden gevolgd in een zogenaamd groeidocument, dat regelmatig
wordt geëvalueerd en bijgesteld.
Al deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is sprake van een cyclisch proces van
doelen stellen en evalueren. Dit noemen we opbrengstgericht werken: we werken hiermee planmatig aan
onze onderwijskwaliteit. De gegevens zijn tevens van belang bij het afleggen van verantwoording aan het
college van bestuur van Stichting Fedra en aan de Inspectie van het Onderwijs.
Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven.
Daarnaast vormt het een schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het
samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze
leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Daarmee worden
ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven.
Zie verder: Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website, www.arkheemskerk.nl,
of direct via: http://bit.ly/da-sop1617
Voor het schooljaar 2017-2018 zal het schoolondersteuningsprofiel herschreven worden naar de
werkwijze passend bij ons O4NT-concept.
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Zie notitie startbekwaam-basisbekwaam-vakbekwaam en regeling scholingsfaciliteiten 2016-2020
(St.Fedra)

10.2 PERSONEEL
Het personeel van De Ark is in dienst van Stichting Fedra. Personeelsbeleid wordt grotendeels op
stichtingsniveau vastgesteld. De uitwerking van het beleid wordt vervolgens op De Ark verzorgd.
De leerkracht is de spil van het onderwijs, degene die passend en kwalitatief goed onderwijs realiseert.
De leerkracht beïnvloedt de prestaties van kinderen voor een belangrijk deel. De wijze waarop kinderen
leren, verandert; de middelen waarmee zij leren veranderen. Daarmee verandert ook de didactische en
pedagogisch aanpak. Hoe beter de leerkracht is toegerust om het onderwijs aan de verschillende
kinderen te verzorgen, hoe hoger de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Voor de leerkracht is
voortdurende ontwikkeling van zijn vakmanschap vanzelfsprekend. De leerkracht is geen eiland. Het
team vormt een professionele leergemeenschap en is als groep verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs. Een belangrijk deel van de deskundigheidsbevordering wordt daarom onder regie van de
directie georganiseerd: teamontwikkeling en leren van en met elkaar.
De Stichtingsbrede ambities op het gebied van de ontwikkeling van Fedra-personeel zijn omschreven in
het Strategisch beleidsplan 2016-2020 (http://bit.ly/sf-sbp1620). De (aanvullende) ambities van De Ark
staat in H.7.5 van dit schoolplan.
Het leeuwendeel van de ontwikkeling van het personeel staat de komende jaren in het teken van de
vernieuwingsslag die De Ark maakt met het invoeren van het concept ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’.
De stappen hiervoor zijn uitgewerkt in de eerder genoemde implementatieplannen (zie H.8).
Alle teamleden zijn continue betrokken in de wijze waarop de plannen worden uitgevoerd. Tijdens
teambijeenkomsten (vergaderingen en studiedagen) wordt de ontwikkeling van de school besproken en
wordt er samen vormgegeven aan het onderwijsconcept. De ervaringen van leerkrachten, hun analyses
van toetsresultaten en de bevindingen van het pedagogisch team zijn bronnen van informatie hierbij. De
Ark wordt tijdens het implementeren van O4NT begeleid door sCoolsuite, maar zal tegelijk haar eigen
invulling geven aan het concept. Wanneer nodig/gewenst zal individuele scholing aangeboden worden.
Tevens wordt er gebruik gemaakt van de activiteiten die aangeboden worden door de Fedra Academie,
zoals het introductie- en begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten).

10.3 GESPREKSCYCLUS
Het woord gesprekscyclus zegt al veel. Het is een serie gesprekken die elkaar opvolgen. Die periode
waarin de gesprekken elkaar opvolgen kan variëren, maar ieder personeelslid heeft tenminste één keer
per jaar een gesprek met de direct leidinggevende waarin het functioneren en de professionele
ontwikkeling centraal staan. Tussen de gesprekken zit een periode waarin in redelijkheid verwacht kan
worden dat de gemaakte afspraken nagekomen kunnen worden.
De cao po verplicht ons een regeling voor de gesprekscyclus vast te stellen, waarin doel, onderwerpen,
procedure en frequentie van de gesprekscyclus zijn vastgelegd. Deze kaderregeling beschrijft de
minimumeisen voor de gesprekken, de directie is vrij om de regeling aan te vullen met extra gesprekken
(na instemming PMR). Deze kaderregeling gesprekcyclus dient als handvat om op een gestructureerde
en systematische wijze invulling te geven aan een effectieve communicatie over de doelstellingen en
verwachtingen van de medewerker enerzijds en de organisatie anderzijds. De gesprekscyclus kent
verschillende gespreksvormen met elk een eigen doelstelling.
De gesprekscyclus beslaat voor medewerkers met een vast dienstverband een periode van maximaal 4
jaar. De gesprekscyclus kent in ieder geval onderstaande gesprekken:

1) plangesprek
2) functioneringsgesprek
3) beoordelingsgesprek
Een cyclus start met een plangesprek waar afspraken gemaakt worden op het gebied van taken,
competenties, ambities en deskundigheidsbevordering en eindigt met een beoordelingsgesprek. Jaarlijks
komen de gemaakte afspraken met de medewerker in een functioneringsgesprek aan de orde. In de
praktijk zien we dat functionerings- en plangesprekken vaak gecombineerd worden en dat is geen
probleem zolang de onderwerpen van beide aan de orde komen.
In de praktijk zien we ook dat er gedurende het jaar vaak korte gesprekken plaats vinden waarin (een
deel van) het functioneren wordt besproken. Dit zijn belangrijke gesprekken omdat ze direct aansluiten op
de actualiteit en nu gevoelde knelpunten. Ze kunnen echter nooit de formele gesprekken vervangen.
Hooguit wordt in het formele gesprek terug gegrepen op de eerdere korte gesprekken. Een belangrijk
verschil is de mogelijkheid voor de werknemer om zich goed voor te bereiden op het gesprek en de eigen
ontwikkeling in brede zin te bespreken.
De vijf vragen van kwaliteitszorg worden vertaald naar het persoonlijke niveau en geven richting aan het
functioneringsgesprek. Bij het voeren van de gesprekken is tevens de functiebeschrijving (en evt. een
competentieprofiel) van de medewerker een handvat.
De gesprekscyclus is verder uitgewerkt in de Kaderregeling gesprekscyclus school, in hoofdstuk 6 van de
notitie ‘Kwaliteitsbeleid 2017-2012’, ‘Je kunt het niet alleen’ van Stichting Fedra.

11 ONDERWIJSTIJD4
11.1 SCHOOLTIJDEN
De schooltijden van De Ark zijn, voor alle leerlingen:
maandag
8:30 - 14:30 uur, waarvan 5,25 uur les (5u.+15min.)
dinsdag 8:30 - 14:30 uur, waarvan 5,25 uur les (5u.+15min.)
woensdag
8:30 - 12:30 uur, waarvan 4 uur les
donderdag
8:30 - 14:30 uur, waarvan 5,25 uur les (5u.+15min.)
vrijdag
8:30 - 14:30 uur, waarvan 5,25 uur les (5u.+15min.)

11.2 URENVERANTWOORDING
Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520
uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren.
Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende
de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960
uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Zie
10.1.

11.3

URENVERANTWOORDING VANUIT
LESTIJDENTABEL

Leerlingen krijgen 25 uur per week les. Onderstaande tabel geeft
globaal de tijdsverdeling over de vakken aan, binnen die 25 uur.
Het is een richtlijn, geen keurslijf.
We gaan flexibel, kindgericht, met de tijden om. Een leerling die
bijvoorbeeld heel sterk is in rekenen, en heel zwak in spelling kan
meer tijd besteden aan spelling, en compenseert dit met de tijd
voor rekenen.

11.4

VAKANTIEROOSTER /
AFWIJKINGEN VAN HET VASTE ROOSTER

Globale tijden
bovenbouw

Totaal

Rekenen

5 uur

Spelling

1,7 uur

Technisch lezen

3,25 uur

Begrijpend lezen

1,8 uur

Taal

2,5 uur

Engels

0,75 uur

WO

2 uur

Bewegingsonderwijs

1,5 uur

Creatieve vakken

2 uur

Schrijven/typen

0,5 uur

Verkeer

0,5 uur

Tref en Kanjertraining

1,75 uur

Buitenspelen/pauze

1,25 uur

ICT-geletterdheid

0,5 uur

(mediawijsheid)

Het vakantierooster staat jaarlijks in de schoolkalender en op onze
Totaal
website.
De afwijkingen van het rooster zijn te lezen in de schoolkalender en op onze website.
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Meer over de Onderwijstijd is te lezen in onze schoolgids.

25 uur

12 LEERSTOFAANBOD5
12.1 VAN METHODES NAAR LEERLIJNEN
De Ark bevindt zich in een transitieproces. We implementeren het onderwijsconcept ‘Onderwijs voor een
Nieuwe Tijd’. Eén van de uitgangspunten is het werken vanuit leerlijnen. Het verschil met het werken
volgens de planning van methodes is, dat de methode (bijvoorbeeld die van rekenen) voorschrijft
wanneer je wat moet doen, en welke materialen je daarbij moet gebruiken.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze professionals heel goed zelf kunnen bepalen welke materialen zij willen
gebruiken bij de doelen die zij onderwijzen. Daarnaast is het werken met methodes gericht op groepen
leerlingen. Dat is anders dan werken met gepersonaliseerde leerlijnen.
We zullen de methodes die we ‘in huis’ hebben meer en meer gebruiken als bron in plaats van als
leidraad.
In de tabel in § 12.3 is te lezen welke methodes De Ark tot haar beschikking heeft.
Naast genoemde methodes zal de omgeving (ecosysteem) van De Ark worden ingezet om een breed
scala aan workshops te geven. Bijvoorbeeld de dansschool, koks, fietsmonteurs, etc.

12.2

LEERLIJNEN

Voor de diverse vakken zijn/worden leerlijnen uitgewerkt. De leerlijnen worden deels door onszelf
geformuleerd. Deels door sCoolsuite (het bedrijf dat ons helpt O4NT te implementeren). Voor beiden
geldt dat de SLO-TULE de richtlijn is. Op basis van analyses van het Cito Volgysteem kunnen we
aanpassingen doen aan onze leerlijnen.
Op dit moment zijn m.n. de leerlijnen van de kernvakken uitgewerkt. Voor de zaakvakken gebruiken we
methodes die we al hadden. In 2017 zullen ook voor de andere vakken leerlijnen worden uitgewerkt.

12.1

METHODEN EN MATERIALEN

In onderstaande tabel is te lezen welke methoden en materialen De Ark hanteert. Deels (nog) als
methode. Meer en meer als bron.
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Meer over het aanbod is te lezen in onze schoolgids.

Vak/vormingsgebied

Methode

Taal- en woordenschat

Kleuterplein, Fonemisch bewustzijn

Taal/lezen

Veilig leren lezen

Technisch lezen

Estafette-Nieuw, Vernieuwd niveaulezen

Taal/spelling

Taal Actief 4 (als bron)
Taalzee (als zelfstandige verwerking)

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip incl. XL (als methode)
Cito Hulpboek begrijpend lezen

Schrijven

Pennenstreken / Schrijven leer je zo (overgang naar blokschrift)

Rekenen-Wiskunde

Kleuterplein
Wereld in getallen 4 (als bron)
Rekentuin (als zelfstandige verwerking)
Smart Rekenen (als zelfstandige verwerking)

Wereldoriëntatie

Naut/Meander/Brandaan
Grenzeloos (aardrijkkunde, topografie)
Eigentijds (geschiedenis)
Naut (natuur)
Techniek Torens
Diverse aanvullende projecten/lessen, bijv. van EU-Schoolfruit, Ik
eet het beter; NME-aanbieders uit de regio, etc.

Engels

Take it Easy

Verkeer

Stap Vooruit
Klaar Over, Op voeten en fietsen, Verkeerskrant

Godsdienst en levensbeschouwing

Tref

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Bewegingslessen SLO deel 1 en 2

Beeldende vorming

Tekenvaardig, beeldende vorming (bronnen)

Expressie, kunst en cultuur

Kunstparcours van de Cultuurbrigade (gem. Heemskerk),
Muziekbronnen, Moet je doen: Kunst en cultuur, en diverse
ingekochte projecten.

Verrijkingsopdrachten

Pittige Plus Torens

Extra adaptieve (totaal)software

Ambrasoft, Muiswerk,
sQula, Junior Einstein

13 ZORG EN BEGELEIDING6
13.1 IEDER KIND UNIEK
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag iets leren. Bij de een gaat dat wat gemakkelijker dan bij de
ander. Dat geeft niets. Ieder kind is uniek.
Alle kinderen verdienen evenveel aandacht en zorg. Om die aandacht en zorg echt te kunnen bieden,
laten wij vanaf dit schooljaar het leerstofjaarklassensysteem achter ons, en gaan we werken volgens het
O4NT-concept: Talentgericht, met gepersonaliseerde leerlijnen. Ieder kind krijgt instructie in de zone van
naaste ontwikkeling, en kan groeien naar eigen kunnen en mogelijkheden. In hoofdstuk 5 van deze gids
staat dit uitgelegd.

13.2 DE BEGELEIDING VAN JONGE KINDEREN
Jonge kleuters krijgen de tijd om te wennen aan de basisschool. Het is belangrijk dat ze zich veilig en
prettig voelen in de school. We laten ze nog veel spelen en geven ze de gelegenheid kleuter te zijn.
Na verloop van tijd krijgen ze opdrachten die ze zelfstandig leren uitvoeren. We kijken dan gerichter naar
de ontwikkeling van het kind.
In de onderbouwgroepen observeren de leerkrachten de kinderen aan de hand van observatieinstrumenten. We kijken naar het welbevinden, de betrokkenheid en de vaardigheden.
Anders dan een doorsnee basisschool
Regelmatig komt het voor dat er oudste kleuters zijn die eerder dan andere leerlingen toe zijn aan leren
lezen en rekenen. Binnen ons onderwijs krijgen zij de kans om dat te doen, zonder daarmee de overstap
‘naar groep 3’ te maken. Door ons concept kunnen deze kinderen en leren lezen en/of rekenen, en nog
veel spelen en andere kleuteractiviteiten doen. Ook voor deze kinderen geldt dus; aanbod op niveau, in
de zone van naaste ontwikkeling. We beperken de kinderen hierin niet.
De leerkrachten werken doelgericht, met effectieve werkvormen en gerichte materialen aan een
doorgaande lijn van beginnende geletterdheid en gecijferdheid naar het lezen en rekenen dat daarna
komt.
Voor de kleuters zijn er speciale toetsen om te kijken of een kind de vaardigheden, die nodig zijn voor het
leren lezen en rekenen, beheerst.
Wanneer er ‘zorgen’ zijn over de ontwikkeling van het kind, wordt dit met de ouders besproken. Samen
kijken we naar wat we moeten doen om de zorgen weg te nemen.
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13.3 KLEUTERVERLENGING/DOUBLURE
Hoewel we in deze gids de gebruikelijke term ‘doublure’ hanteren, is deze term feitelijk onjuist. Ons
onderwijs is erop gericht kinderen de gehele basisschoolperiode te laten groeien, naar eigen talenten en
mogelijkheden. Doublure is dus eigenlijk een administratieve handeling die maakt dat leerlingen een jaar
langer over de basisschool kunnen doen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gekozen worden, als aantoonbaar is
dat een leerling door omstandigheden belemmerd is in de groei, en dat een jaar langer op de basisschool
de ‘achterstand’ met grote waarschijnlijkheid wordt ingehaald.
Kinderen in leerjaar 1 die vóór 1 januari 5 jaar worden, gaan in principe na de zomervakantie door naar
leerjaar 2. Kinderen in leerjaar 2 die vóór 1 januari 6 jaar worden gaan, in principe naar leerjaar 3.
Ouders met een kind van wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt, worden in een vroeg
stadium geïnformeerd. Een leerling met achterstand loopt in ieder geval de verschillende stappen van
zorg en begeleiding door.
In een enkel geval kan er door de school worden besloten, dat het beter voor een kind is een leerjaar te
doubleren. Doublure is altijd een directiebesluit. Uiteraard worden de ouders hiervan tijdig op de hoogte
gesteld.
Kleuterverlenging/doublure vindt plaats als redelijkerwijs gesteld kan worden dat het kind niet voldoende
toegerust is om een goede start te maken in het volgende leerjaar. Er is dan sprake van een
ontwikkelingsachterstand op diverse gebieden, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.
We kijken daarbij naar gewenste vaardigheden, resultaten van gemaakt werk, toetsen van het
leerlingvolgsysteem, observaties, eventueel onderzoek door leden van het ondersteuningsteam / het
samenwerkingsverband en werkhoudingsaspecten: taakgerichtheid, concentratie, samenwerken,
zelfstandigheid en rijpheid.
Kleuterverlenging/doublure is naar onze mening alleen zinvol wanneer met grote waarschijnlijkheid kan
worden verwacht dat het kind zowel cognitief als emotioneel zo groeit, dat het zijn schoolloopbaan met
succes kan vervolgen.
Doublure vindt alleen plaats in uiterste noodzaak in de onderbouw en bij hoge uitzondering in hogere
leerjaren. Het betreft hier voornamelijk situaties waarbij het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
wenselijk is een jaar langer over de basisschool te doen.

13.4 AFWIJKENDE EINDDOELEN
Wanneer een leerling, ondanks alle (extra) aandacht/hulp, niet voldoende groeit, kan gaandeweg de
basisschoolperiode besloten worden om de lat wat lager te leggen. Dit besluit wordt onderbouwd met een
plan, een Ontwikkelingsperspectief, voor één of meerdere vakken. Een dergelijk besluit word door de
directie van de school genomen, na uitvoerig overleg met ouders en het ondersteuningsteam.

13.5 LEERLING- EN ONDERWIJSVOLGSYSTEEM
Op De Ark vinden wij het belangrijk de ontwikkeling van kinderen goed in kaart te brengen en bij te
houden. Dit doen wij op verschillende manieren. Het dagelijks gemaakte werk op de iPads (onder andere
Rekentuin, Taalzee) wordt automatisch bijgehouden en wordt door de leerkrachten geanalyseerd. Voor
sommige vakken maken leerlingen toetsen, die ook worden bijgehouden.

Naast deze methodegebonden ‘toetsing’ wordt door ons gewerkt met het Cito Volgsysteem. De toetsen
van het Cito Volgsysteem worden afgenomen bij een grote groep leerlingen door het hele land. Daardoor
is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten.
Nog belangrijker; we gebruiken de toetsen (en het dagelijks werk) om te kunnen bepalen wat het kind al
kan, en wat de doelen voor de komende periode moeten zijn.
Door alles goed te administreren krijgen we een beeld van de ontwikkeling van uw kind door de jaren
heen. De resultaten worden uiteraard telkens met u besproken tijdens het IOP-gesprek.
We gebruiken de toetsen ook om ons onderwijsaanbod niet alleen op leerlingniveau, maar ook op
schoolniveau te evalueren en waar nodig ons aanbod aan te passen.
We leggen hierover verantwoording af aan het bestuur en de onderwijsinspectie.

13.6 ZORGCOÖRDINATOR
De zorgcoördinator houdt, samen met de coaches, zicht op de leerlingen in de school. De
zorgcoördinator brengt, samen met de leerkrachten, de leerlingen met speciale behoeften in kaart. De
zorg voor leerlingen is een teamverantwoordelijkheid. De zorgcoördinator heeft hierbij een coördinerende
taak.
De zorgcoördinator beheert het Cito Volgsysteem en zorgt ervoor dat de ingevoerde gegevens met de
leerkrachten (coaches en vakspecialisten) worden besproken. De zorgcoördinator begeleidt de
leerkrachten bij het signaleren van leerproblemen, en de consequenties hiervan voor de IOP’s van de
leerlingen. Zij houdt in de gaten of de IOP’s op de juiste manier worden geëvalueerd en helpt bij het
bijstellen ervan.
Wij onderscheiden grofweg zes handelingen/fasen. Hieronder worden deze fasen beschreven. De
volgorde van de fasen kan in de praktijk afwijken. Wel is van belang dat alle fasen doorlopen worden:
1.
Signaleren: de coach of specialist (beiden leerkracht) signaleert een (specifiek) aandachtspunt;
2.
Gesprek met de zorgcoördinator: de coach bespreekt het aandachtspunt met de zorgcoördinator;
3.
Gesprek met de ouder: de leerkracht bespreekt het aandachtspunt met de ouders, en waar kan
met de leerling.
4.
Het specifieke aandachtspunt wordt verwoord in het IOP.
5.
Uitvoeren van de afspraken met betrekking tot het specifieke aandachtspunt.
6.
Evaluatie van het specifieke aandachtspunt en eventuele vervolgafspraken.
Wanneer bovengenoemde stappen niet voldoende opleveren, bespreken we de leerling, met medeweten
van der ouder(s), in het Ondersteuningsteam.
Het ondersteuningsteam bestaat uit de zorgcoördinator en/of de directeur en een medewerker van ons
samenwerkingsverband. Hierover leest u meer in de volgende paragraaf.

13.7 SWV PASSEND ONDERWIJS IJMOND
Onze school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (Limmen
t/m Velsen).
In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) werken alle basisscholen samen om
alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden, onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. In principe krijgen
alle leerlingen onderwijs op de reguliere basisscholen. In uitzonderingssituaties is aanvullende of
specifieke ondersteuning noodzakelijk, deze wordt voor een kleine groep leerlingen gegeven in de

speciale basisschool. Het SWV heeft twee scholen voor speciaal basisonderwijs: De Zeearend in
Beverwijk en De Boekanier in Velsen. Deze scholen maken deel uit van een integraal kindcentrum (IKC).
Het IKC is een samenwerking tussen deze twee scholen voor speciaal basisonderwijs, twee instellingen
voor Speciaal Onderwijs - Heliomare en Antonius – en Kenter Jeugdhulp. Voor enkele leerlingen wordt de
samenwerking gezocht met het speciaal onderwijs of wordt de leerling verwezen naar het speciaal
onderwijs.

13.8 VERWIJZING NAAR HET SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS
Iedere school van het Samenwerkings-verband Passend Onderwijs IJmond (SWV) heeft een
ondersteuningsteam. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de
zorgcoördinator formuleren de vraag voor de extern deskundigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de
juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen. In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over
extra zorg en begeleiding van leerlingen. Uit de bespreking van de problematiek in het
ondersteuningsteam kan bijvoorbeeld voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de
begeleidingsbehoefte van de leerling en dat vervolgens binnen de basisschool een traject met
specialistische hulp gestart moet worden.
Soms wordt besloten dat een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs. De
school gaat in overleg met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal
(basis)onderwijs te starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken.
Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.

13.9 AFWIJKENDE EINDDOELEN
Wanneer een leerling, ondanks alle (extra) aandacht/hulp, niet voldoende groeit, kan gaandeweg de
basisschoolperiode besloten worden om de lat wat lager te leggen. Dit besluit wordt onderbouwd met een
plan, een Ontwikkelingsperspectief, voor één of meerdere vakken. Een dergelijk besluit word door de
directie van de school

13.10 ONDERWIJS AAN LANGDURIG ZIEKE KINDEREN
Ieder kind kan een ongeval krijgen of ziek worden, waardoor hij of zij langdurig niet naar school kan
komen. De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling. We houden contact met
de ouders van een langdurig zieke leerling om de leerling betrokken te laten blijven bij de school, het
onderwijsproces en de klasgenoten. Dit geldt ook voor leerlingen met een chronische ziekte, die daardoor
regelmatig delen van het programma moeten missen. De leerling houdt hierdoor toekomstperspectief en
een sociaal-emotioneel isolement wordt zoveel mogelijk voorkomen.
De groepsleerkracht is voor ouders en leerling de contactpersoon. De directie en de zorgcoördinator
ondersteunen de groepsleerkracht bij het opstellen van een handelingsplan, zodat de leerling tijdens
zijn/haar afwezigheid zoveel mogelijk onderwijs aangeboden kan krijgen. Ouders en leerkracht
informeren elkaar over het herstel en de uitvoering van het alternatieve onderwijsprogramma. Indien
nodig kan de school advies vragen aan een onderwijsbegeleidingsdienst of bij een educatieve
voorziening van een academisch ziekenhuis.

13.11 SOCIALE VEILIGHEID
De sociale veiligheid voor leerlingen en personeel is gewaarborgd in een beleidsplan. Het plan hangt

samen met andere beleidsplannen en documenten, zoals de schoolgids. Het beleidsplan voldoet aan de
voorwaarden die de inspectie stelt aan een goed sociaal veiligheidsbeleid.

13.12 VERWIJZING NAAR HET VO EN DE CENTRALE EINDTOETS
Elke half jaar maken de leerlingen toetsten van het Cito Volgsyteem. De toetsen worden afgenomen van
het eerste leerjaar tot en met halverwege het laatste leerjaar.
In het laatste jaar op onze school wordt de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)
afgenomen. Al bovenstaande toetsgegevens bij elkaar, samen met de observaties van de leerkrachten,
schetsen een compleet beeld van de leerling. Dit leidt tot het voorlopig advies.
Centrale eindtoets
Medio april wordt er een eindtoets gemaakt. De eindtoets is een aanvullende toets, dat het schooladvies
moet bevestigen. Wanneer een leerling op de centrale eindtoets hoger scoort dan het eerder afgegeven
advies, wordt het voorlopig advies, in overleg met de ouder(s), heroverwogen.
Daarnaast wordt de eindtoets gebruikt door de school, het bestuur en de inspectie om de opbrengsten
van het onderwijs te meten.
De Ark maakt gebruik van de IEP-toets van Bureau ICE. De keuze voor de eindtoets wordt door de
gezamenlijke directies en zorgcoördinatoren van alle scholen van Fedra bepaald, en is voor alle scholen
van Fedra gelijk.

Keuze tot deelname
Om te bepalen welke leerlingen wel/niet deelnemen aan de centrale eindtoets, worden de wettelijke
afspraken hierover gehanteerd 7:
Het bevoegd gezag kan gemotiveerd bepalen dat geen eindtoets wordt afgelegd door:
a. zeer moeilijk lerende leerlingen,
b. meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, en
c. leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen.
Onder (a) zeer moeilijk lerende leerlingen of (b) meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer
moeilijk lerend zijn één van de handicaps is, zoals genoemd in artikel 9b, vierde lid, onderdelen a en b,
van de Wet op het primair onderwijs, wordt verstaan:
a. een leerling waarvan het ontwikkelingsperspectief aantoont dat de verwachte uitstroombestemming het
arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel dagbesteding in het speciaal onderwijs is. In
het ontwikkelingsperspectief is dit voldoende onderbouwd met gegevens uit het leerling- en
onderwijsvolgsysteem en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en
bevorderen, of
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Bronnen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-5943.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-26027.html

b. een leerling met een IQ dat lager is dan 70.
Bij een IQ- test geldt dat deze voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden
Nederland (COTAN). Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar bevestigen gegevens uit het leerling- en
onderwijsvolgsysteem dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het niveau van eind groep 5
van het basisonderwijs.

14 SPONSORING
14.1 SPONSORING
Op De Ark is er soms sprake van sponsoring. Mogelijke sponsoring wordt in de MR besproken. Wij
houden ons aan het convenant rond sponsoring op scholen8. Met instemming van de MR wordt
gesponsord:
- Het zomerfeest.
- Afscheidscadeaus/-activiteiten voor de schoolverlaters.
Tussentijdse sponsorverzoeken worden in de MR besproken. De MR zal het verzoek beoordelen.
Wanneer het past binnen de kaders van het convenant zal de MR instemmen met het verzoek.

14.2

AANVULLENDE PROGRAMMA’S

De Ark maakt regelmatig gebruik van lespakketten, welke deels gesponsord of gesubsidieerd worden. Te
denken valt aan het EU-Schoolfruit programma dat wordt aangeboden door de Europese Unie in
samenwerking met lokale winkeliers. Ook een programma als ‘Ik eet het beter’, kent reclame-uitingen.
Het gebruik van dergelijke programma’s/lespakketten past binnen het onderwijs van De Ark en zal niet
leiden tot verplichtingen voor de school of individuele leerlingen.

8

Conventant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring' 2015-2018
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/convenant_sponsoring.pdf

15 BIJLAGEN
15.1 VERPLICHTE ONDERDELEN VAN HET SCHOOLPLAN
Onderstaande verplichte items van het schoolplan staan (ook) beschreven in de schoolgids:
1.
2.
3.
4.

Doelen van het onderwijs
Uitwerking van de wettelijke opdracht van het onderwijs
Sponsoring
Voorzieningen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en leerlingen met een
leerlinggebonden budget. Deze is (ook) uitgebreid omschreven in het
schoolondersteuningsprofiel.

Voor onderstaande verplichte items heeft de school of stichting Fedra uitgewerkte beleidsplannen
waarnaar gemakshalve wordt verwezen:
1. Het schoolondersteuningsprofiel, waarin het systeem van zorg en begeleiding is beschreven
2. Het personeelsbeleid, waaronder uitwerking van de CAO-PO
3. Kwaliteitsbeleid 2017-2012’, ‘Je kunt het niet alleen’

15.2 INSTEMMING MR EN VASTSTELLING BEVOEGD GEZAG
Instemming MR
De MR van De Ark verklaart hierbij instemming te verlenen aan het schoolplan 2016 – 2020.
voorzitter MR,
Dhr. Tim Kattouw
Datum: 21 juni 2016
Vaststelling bevoegd gezag
De directie van De Ark heeft, met goedkeuring van het College van Bestuur,
het schoolplan 2016 – 2020 vastgesteld.
Dhr. Benjamin J. Pel
directeur cb De Ark
Datum: 21 juni 2016
Een ondertekend exemplaar is beschikbaar bij de directie van cb De Ark.

Het schoolplan is, in mei 2017 aangevuld met een aantal onderdelen. Het aangepaste schoolplan wordt
wederom aangeboden aan de MR.

