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1.

DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING

Dit schoolplan voor de planperiode 2019-2023 is het gezamenlijke schoolplan van de basisscholen
Catharina Labouré en Sint Martinus. Basisschool Catharina Labouré is gelegen in de wijk Beek-West
en telt rond de 140 leerlingen. Basisschool St. Martinus is gelegen in de wijk Beek-Oost en telt rond
de 240 leerlingen. Beide scholen werken samen met de kindpartners van Spelenderwijs. In
basisschool Catharina Labouré is een buitenschoolse opvang gehuisvest en in basisschool Sint
Martinus zijn naast de buitenschoolse opvang ook een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
gehuisvest.
In het schooljaar 2017-2018 hebben beide basisscholen mogelijke intensievere samenwerking met
elkaar verkend. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk visie-traject inclusief conceptontwikkeling o.l.v.
Irisz Onderwijsadvies in het schooljaar 2018-2019. Deze intensieve samenwerking tussen de beide
basisscholen en de kindpartners zal de komende jaren worden voortgezet en dat betekent dat de
scholen qua schoolontwikkeling ook met elkaar samen gaan optrekken vanuit de nieuwe
gezamenlijke visie en richtinggevende uitspraken. De medezeggenschapsraden hebben een
intentiebesluit genomen voor fusie tussen beide scholen en we zijn met de gemeente Beek in
gesprek over de huisvesting van een eventuele nieuwe fusieschool.
Deze ontwikkelingen hebben ons doen besluiten om één schoolplan op te stellen voor beide
scholen. Daar waar de scholen op dit moment nog verschillen qua inhoud, wordt dit ook aangeven in
dit schoolplan. We streven er uiteraard naar om deze verschillen in de komende planperiode met
elkaar te bespreken en te komen tot uniforme inhoud. Daarom zien wij dit schoolplan als een levend
werkdocument voor de komende planperiode.
Wij willen in deze planperiode in ieder geval streven naar nog beter kwalitatief onderwijs in centrum
Beek door het beste van beide scholen samen te voegen en samen nieuwe ontwikkelingen in te
zetten welke passen binnen onze nieuwe visie en richtinggevende uitspraken.

2.

UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR

Kindante is een onderwijsstichting die onderwijs verzorgt op 37 scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Beekdaelen,
Sittard-Geleen en Stein. De stichting kent de volgende denominaties: katholiek, openbaar,
protestants-christelijk en algemeen bijzonder.
Al die scholen hebben samen bijna 9000 leerlingen. Bij de stichting werken circa 1000 mensen.
Missie en visie
De kern van de missie van Kindante is:
Het kind staat voorop! ‘Leren leren en leren leven’ staat daarbij centraal. Dat doen wij door het
ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen, inzetten en benutten van talenten!
Onderwijs
In het strategisch beleid van Kindante staan de volgende onderwijskundige speerpunten centraal.
“We maken onderwijs passend op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen, op een
eigentijdse, toekomstgerichte en herkenbare manier, waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid en
erkende ongelijkheid.
Dit doen we door:
o Richting te geven en ruimte te bieden op maat.

3

o
o

Verbindingen aan te gaan met partners binnen en buiten Kindante.
Bij te dragen aan duurzame en kwalitatief hoogwaardige infrastructuren van
voorzieningen waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle burgers.
o Binnen en buiten de grenzen van onze eigen organisatie te leren op een positief kritische
en onderzoekende wijze.”
De missie en visie van Kindante is overkoepelend voor de scholen; de missie-visie van de school is
een afgeleide van de missie-visie van de stichting. Daarbij is er ruimte voor de couleur locale van elke
school.
Personeel
Als een spiegel van het onderwijskundig beleid heeft Kindante een personele visie geformuleerd.
Hierin staan de talenten van iedere medewerker centraal. Het gaat daarbij om medewerkers die zich
verbonden hebben met de missie, visie en speerpunten van Kindante vanuit een positief kritische
manier zoals verwoord in het Kindante-DNA. Keuzen die we maken als medewerker en als team zijn
gebaseerd op de mogelijkheden en behoeften van kinderen. Belangrijk hierbij is dat we regels, cao’s
en wetten zien als een hulpmiddel en niet als een doel. Waar het in het belang van kinderen is,
moeten we de grenzen opzoeken.
Zie ook:
- Strategisch Beleid 2015-2020
- Strategische Agenda 2018:
o Samenwerken
o Professionele cultuur
o Anders organiseren
o (I)KC- ontwikkeling
- Kindante DNA
Als Kindante-medewerker ben ik:
o Mensgericht
o Transparant
o Toegewijd
o Gericht op groei
- Onderwijskundige visie Kindante, januari 2016
o In het nu leven
o Eigenaarschap
o Kennis en vaardigheden om te leren leven
o Bewust zijn van en kunnen inzetten van talenten
o Maatschappelijk bewust zijn
o Attitude tot een leven lang leren
- Personele visie, april 2016
o Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen persoonlijke- en loopbaanontwikkeling.
o Passie voor het onderwijs en ambitie staan centraal om talent effectief in te kunnen
zetten en mee te groeien als professional.
o Van en met elkaar leren is vanzelfsprekend.
Evenredige verdeling van vrouwen in de schoolleiding
Eenmaal in de 4 jaar stelt het bevoegd gezag een document inzake evenredige vertegenwoordiging
van vrouwen in de schoolleiding vast indien er sprake is van een onevenredige verdeling. Daarbij
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zullen de richtlijnen worden gehanteerd zoals omschreven in artikel 30.
Het bevoegd gezag stelt vast dat er een evenredige verdeling van vrouwen in de schoolleiding is.
Derhalve is een document de komende 4 jaar niet aan de orde.

3.

ONS SCHOOLCONCEPT

3.1. Onze missie, visie en de vertaling in kernwaarden
Doel van ons onderwijs
We streven naar een breed en betekenisvol onderwijsaanbod voor onze kinderen, zodat zij zich zo
breed mogelijk ontwikkelen in de drie doeldomeinen (G. Biesta):
- Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
- Socialisatie (omgaan met elkaar)
- Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)
Op onze scholen leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de
ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als
persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds
veranderende maatschappij. Wij zijn scholen waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.
In een slogan:

Laat zien wie je bent, met al je talent!
We zien kinderen die… nieuwsgierig zijn, graag willen leren en daar plezier aan beleven. Ze
onderzoeken de wereld om zich heen en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van alle zintuigen.
Ze ontwikkelen belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst, zoals: zelfstandigheid,
eigenaarschap, samenwerken, kritisch denken, reflecteren, keuzes maken, plannen en doelen stellen.
We zien leerkrachten/professionals die…samenwerken en hun expertise en talenten inzetten om zo
goed mogelijk aan te sluiten op wat de kinderen nodig hebben. Hiervoor gebruiken zij verschillende
rollen. Ons personeel gelooft in groei-potentieel, denkt in kansen en mogelijkheden en heeft een
lerende houding. De communicatie is open en transparant en er is een gezonde (zelf)reflectie.
We zien een leeromgeving… die rijk en betekenisvol is ingericht en waar kinderen onderzoekend en
spelenderwijs kunnen leren met concrete materialen.
De leeromgeving bestaat uit open en gedeelde ruimtes met een specifieke functie. De werkplekken
zijn flexibel en er heerst een rustig leef-werkklimaat.
Er is contact met de natuur en de wereld buiten de schoolmuren; de inrichting is zoveel mogelijk met
natuurlijke materialen en kleuren.
We zien ouders/kindpartners die….samen ontwikkelen naar een kindcentrum, waarin zij structureel
samenwerken vanuit pedagogische uitgangspunten. Ouders helpen, leven en denken mee met de
ontwikkelingen binnen de school.
En dat doen we op basis van de waarden:

Veiligheid, Respect, Betrokkenheid, Groei, Eigenaarschap.
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Om deze doelstellingen te bereiken organiseren we onze leerlingen in heterogene of homogene
stamgroepen behorende bij een unit. In de stamgroep start en eindigt de dag bij een vaste
professional. De professionals delen de verantwoordelijkheid over de leerlingen binnen de unit,
volgens vooraf afgestemde afspraken.

Richtinggevende uitspraken

Doel/focus
We streven naar een betekenisvol onderwijsaanbod voor alle kinderen zodat zij zich zo breed
mogelijk ontwikkelen in de drie doeldomeinen van Biesta:
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- Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
- Socialisatie (omgaan met elkaar)
- Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)
Persoonsvorming neemt een grote plaats in, leerstof is voertuig voor ontwikkeling.
Eigenaarschap
De verantwoordelijkheid ligt, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk bij de leerling.
De professional * is daarbij de coach en geeft de leerling feedback op het proces en zelfsturend
gedrag.
Didactiek
Leerlijnen geven vorm en inhoud aan het aanbod, daarbij kan de methode als bron gebruikt worden.
We werken met weektaken tijdens zelfstandig werken om de leerdoelen te bereiken en
eigenaarschap te stimuleren.
Het WO-onderwijs/techniek/drama/crea-vakken worden thematisch, geïntegreerd en
groepsoverstijgend aangeboden.
Instructiemodel
Expliciete directe instructie met activerende didactiek en voortdurende controle van begrip. De
professional* geeft rolwisselend les en is zowel instructeur als de begeleider/coach.
Differentiatie
De instructie en verwerking wordt afgestemd op de instructiebehoefte en het niveau van de
leerlingen (Onderwijs op maat). Instructies vinden zowel in homogene als heterogene groepen
plaats.
Organisatie
Leerlingen zijn ingedeeld in heterogene of homogene stamgroepen behorende bij een unit. In de
stamgroep start en eindigt de dag bij een vaste professional.
De professionals delen de verantwoordelijkheid over de leerlingen binnen de unit, volgens vooraf
afgestemde afspraken.
Toetsen
Voornamelijk formatief evalueren. Enkele summatieve toetsen worden gebruikt om een niveau
inschatting en landelijke vergelijking te kunnen maken.
Rapportage
We werken met een portfolio gebaseerd op de 3 doeldomeinen kwalificatie, socialisatie,
persoonsvorming. We werken met ouder- en kindgesprekken, waar de ontwikkeling van het kind
centraal staat.
Onderwijs op maat
Ons onderwijs aan kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is, daar waar
mogelijk, geïntegreerd in het dagelijkse onderwijsaanbod. Er wordt vanuit pedagogisch oogpunt
gestreefd naar passende zorg binnen de omgeving van de unit/bouw.

Ouders en kindpartners
We ontwikkelen naar een kindcentrum, waarin wij structureel samenwerken met de betrokken
kindpartners. Ouders leven, helpen en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school.
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ICT
We werken dagelijks in een adaptieve leeromgeving waar kinderen zelf doelen en middelen kunnen
kiezen. ICT is hierbij een hulpmiddel.
*Onder professional verstaan wij de leerkracht of onderwijsassistent/leraarondersteuner..

3.2. Relatie tussen de onderwijskundige doelen 2019-2023 en de
visie van de school
Onze schoolontwikkeling richt zich in de komende 4 jaar op de 3 doeldomeinen kwalificatie,
persoonsvorming en socialisatie. We streven in ons onderwijsaanbod naar meer balans in deze
domeinen.
Dat gaat hand in hand met ons organisatiemodel. Het is onze wens om het
leerstofjaarklassensysteem te doorbreken en de leeftijdsspreiding in de groepen van onze leerlingen
te verbreden om nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Daarom
willen wij ons onderwijs organiseren in units met stamgroepen.
Kwalificatie
In de nieuwe schoolplanperiode investeren wij in de instructiekwaliteiten van onze leerkrachten,
zodat onze leerlingen kunnen profiteren van expliciete directe doelinstructies die bewezen effectief
zijn. (EDI) De onderdelen van expliciete directe instructie, zoals de activerende didactiek, afstemming
en differentiatie komen nadrukkelijk aan bod in samenhang met het digitale verwerkingssysteem
Gynzy. Door het realiseren van korte, effectieve, afgestemde doelinstructies aan de hand van de
leerlijnen komen er mogelijkheden om instructie en verwerking steeds meer te ontkoppelen
(weektaak) en krijgen kinderen kansen om deel te nemen aan de heterogene en/of homogene
instructies die zij nodig hebben (onderwijs op maat). Tevens krijgen zij ruimte om hun eigen
leerproces te sturen.
Gedurende dit proces staat de ontwikkeling van de rijke, betekenisvolle leeromgeving continu op de
agenda en worden er kansen benut om het leren van kinderen zo te faciliteren als het in de visie
omschreven staat (onderzoeken, concrete materialen, buiten, zintuigen benutten). Hiertoe benutten
we de functies van onze ruimtes optimaal.
Persoonsvorming
In het dagelijkse aanbod krijgen onze leerlingen gelegenheid om hun eigen leerproces te sturen. We
streven naar gedeeld eigenaarschap tussen leerkracht en leerlingen. De leerkracht neemt hierbij
vaker de rol van coach en het voeren van kindgesprekken wordt een dagelijkse bezigheid. Alle
groepen werken met een weektaak, met daarin ingrediënten die passen bij ons visiekompas: keuze,
reflectie, plannen, jezelf inschatten, coöperatieve werkvormen en doelen.
In 2023 werken we met een rapportagesysteem dat een beeld geeft van de ontwikkeling van
kinderen binnen de drie doeldomeinen.
Socialisatie
Om bovenstaande doelen te bereiken is samenwerking op alle niveaus erg belangrijk. Zowel tussen
leerlingen, professionals en ouders, maar ook met onze kindpartners.
We zien dat er dagelijks coöperatieve werkvormen worden ingezet om het leren van elkaar te
faciliteren. Ook zijn meerdere professionals verantwoordelijk voor meerdere kinderen.
Onze nieuwe WO methode is met ingang van schooljaar 2019-2020 operationeel en deze typeert zich
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door een geïnterfereerde, thematische werkwijze waarin de mogelijkheid bestaat om deze flexibel in
te zetten, bijvoorbeeld heterogene stamgroepen. Mede met de WO methode en de integratie met
creatieve vakken, koken, natuur, stimuleren we de brede talentontwikkeling van onze leerlingen.
Organisatie
In schooljaar 2019-2020 maken we tevens een organisatiebesluit over de toekomstige
groepsindeling, waarbij de principes visie en duurzaamheid richting geven aan de keuzes die gemaakt
worden.
We stimuleren de inzet van specialismen en talenten van professionals in onze organisatie.
De professionele cultuur
Deze ondersteunt de doelstellingen die wij met elkaar hebben, deze typeert zich door openheid,
transparantie, waarin iedereen zich op zijn eigen tempo mag ontwikkelen. De professionals krijgen
ook meer eigenaarschap en zullen ook intensief met elkaar samenwerken om de doelstellingen te
realiseren. Ook in de contacten met ouders/ professionele communicatie is er mogelijkheid tot
scholing van leerkrachten.
De afstemming tussen Catharina Labouré en Martinus
Het leren van elkaar, is een belangrijke hefboom om deze doelstellingen te realiseren. Beide scholen
kunnen van elkaar leren en dit wordt ook vanuit tactisch niveau gefaciliteerd.
Onze kernwaarden en slogan
Tot slot zien wij de kernwaarden en slogan als het hart van de organisatie, deze zijn leidend,
zichtbaar in alle niveaus van de organisatie en zullen steeds richting geven aan de keuzes die wij
maken.
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4.

WETTELIJKE OPDRACHTEN

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen t.a.v. de kwaliteit en de richting
van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van het
onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de Basisscholen Catharina Labouré en St. Martinus
hieraan voldoen.

4.1

KWALITEIT EN KWALITEITSBEWAKING

4.1.1. Volgen van leerlingen en zicht op ontwikkeling/
onderwijsbehoeften
Naast methodegebonden toetsen en observaties worden landelijke toetsen ingezet:
1

2

Spelling
Techn
Lezen

3

SEO
Anders

5

6

7

8

Cito
Spelling

Cito
Spelling

Cito
Spelling

Cito
Spelling

Cito
Spelling

Cito
Spelling

AVI
DMT

AVI
DMT

AVI
DMT

AVI
DMT

AVI
DMT

AVI
DMT

Cito Begr.
Lezen

Cito Begr.
Lezen

Cito Begr.
Lezen

Cito Begr.
Lezen

Cito Begr.
Lezen

Cito R&W

Cito R&W

Cito R&W

Cito R&W

Cito R&W

Cito R&W

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

Begr
Lezen
Rekenen
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Dyslexie
protocol

Bovenstaand schema vormt de basis van onze toetskalender, eventuele aanvullende toetsen staan
vermeld in de toetskalender van de scholen welke jaarlijks wordt vastgesteld.

4.1.2. Relatie tussen onderwijskundige doelen en de ontwikkeling van
medewerkers
Passend bij de geformuleerde visie en de jaarplannen op dat moment worden er afspraken en
kijkwijzers gemaakt waarmee er klassenobservaties gedaan worden. Daarmee sturen we op het
waarmaken van onze visie.
Leerkrachten maken een Persoonlijk Ontwikkelingsplan passend bij de ontwikkelingen die we als
school doormaken richting onze stip op de horizon. In Professionele Leergemeenschappen (de unit)
worden de plannen opgepakt en worden er afspraken gemaakt over collegiale consultatie zodat
leren van elkaar mogelijk is. In ieder schooljaar gebruiken we de gesprekkencyclus om over de
ontwikkeling van de leerkracht te spreken. Binnen deze gesprekken wordt er gekeken naar de
voortgang van de betreffende leerkracht, en naar wat de leerkracht nodig heeft om een volgende
stap te maken.
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4.1.3. Resultaten
Eindtoets
Hieronder staan de resultaten van de Cito-Eindtoets van de afgelopen jaren vermeld. De gemiddelde
standaardscore is een absoluut getal, waaruit weinig conclusies zijn af te leiden, immers kent
iedere groep een andere samenstelling, aantal leerlingen en de resultaten worden onder
andere beïnvloed door de duur van het verblijf van de uitstromende leerlingen op de school. De
scores van Cito Eindtoets en Route 8 zijn onderling niet vergelijkbaar.

Jaar

2016

2017

Jaar

2018

2019

Standaardscore
Cito Eindtoets

536,3

533,9

Standaardscore
Route 8

199,3

205,3

Standaardscore
Cito Eindtoets

535,4

532,7

Standaardscore
Route 8

214,7

221,5

4.1.4. Overige aspecten van kwaliteitszorg
Scholen verschillen in meerdere en mindere mate van elkaar. Scholen verschillen in identiteit,
werkwijze, sfeer en resultaten. Kwaliteit is echter voor elke school belangrijk.
Onze verbeterpunten in het kader van kwaliteitszorg komen vooral voort uit documenten welke ons
‘input’ geven t.a.v. de verbeterpunten van de scholen, zoals: resultaten tevredenheidsonderzoeken,
inspectieverslag , eigen (interne) onderzoeken, audits en visitaties, Kindante-vroegsignalering m.b.t.
populatie, analyses opbrengsten (schoolzelfevaluatie), evaluaties rondom leren en onderwijzen,
evaluaties van reeds opgepakte schoolontwikkelpunten, etc. Daarnaast zijn ook de
(begrotings)afspraken met het College van Bestuur van Kindante en het clusterplan Beek leidende
documenten in het kader van schoolontwikkeling.
Wij werken dan ook op de volgende manieren voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs:
 In dit schoolplan zijn de koers van beide scholen en globaal de daarbij behorende
ontwikkelpunten (doelen) voor de genoemde periode vastgelegd. Jaarlijks wordt vanuit het
schoolplan een jaarplan voor schoolontwikkeling opgesteld, uitgevoerd en aan het einde van
het schooljaar geëvalueerd. Na evaluatie kan borging of doorontwikkeling plaatsvinden
afhankelijk van het bereikte resultaat.
 Bij het kiezen van materialen, methodieken en (hulp)middelen wordt heel nadrukkelijk gelet op
de kwaliteit ervan. Echter, nog belangrijker dan goede materialen, methodieken en
(hulp)middelen is de kwaliteit van de medewerkers in de scholen. In dat kader vinden regelmatig
consultaties plaats en wordt een kijkwijzer ingevuld om de sterke kanten en de ontwikkelpunten
van iedere medewerker in kaart te brengen en de ontwikkelpunten ook op te pakken. Dit
noemen wij ‘evaluatie leren en onderwijzen’.
 Uiteraard dragen onze goede zorgstructuren ook bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. Door
units, stamgroepen, subgroepen en individuele leerlingen goed te volgen in hun ontwikkeling en
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dit ook overzichtelijk vast te leggen en daaraan de juiste doelen en aanpakken te koppelen
streven we naar optimale opbrengsten voor onze leerlingen (pedagogisch en didactisch).
 Jaarlijks stellen wij op basis van de resultaten (pedagogisch en didactisch) de schoolzelfevaluatie
op waarin actiepunten worden vastgelegd welke zijn verkregen op basis van het analyseren van
de resultaten van de leerlingen. Ook nemen we in deze schoolzelfevaluatie de Kindantevroegsignalering mee. Dit document geeft een duidelijk beeld van de kenmerken van onze
leerlingpopulatie en is dus ook belangrijke input om de juiste acties voor kwaliteitsverbetering in
te zetten.
 Een keer per twee jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, alle
ouders/verzorgers en de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 van onze school om input te krijgen
t.a.v. onze sterke punten en verbeterpunten. Daarnaast streven wij voortdurend naar een
laagdrempelig en goed contact met ouders zodat we zoveel als mogelijk weten wat ouders van
de scholen vinden en waar we als scholen nog aan kunnen werken. Ook gesprekken met de
leerlingen en het hanteren van een leerlingenraad zorgt voor regelmatige input vanuit de
leerlingen.
 Op alle Kindante-scholen en dus ook op onze scholen vinden ook visitaties plaats. Medewerkers
van uit Kindante die niet werkzaam zijn op onze scholen lopen dan een dag mee op school en
geven de school feedback op basis van de Kindante-kwaliteitsindicatoren.
 Inspectiebezoeken dragen ook bij aan het bevorderen van de kwaliteit binnen onze school.

4.2

DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS

4.2.1. Realisatie doorlopende leerlijn

Leermiddelen/methodes
Groep 1/2
Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling
Nederlandse taal

Rekenen en wiskunde

Engelse taal
Wereldoriëntatie/techniek/

Schatkist (3)
Pennenstreken
Vakwerkplan
Bewegingsonderwijs
Veilig Leren Lezen ( Kim-versie)
Taal Actief
Nieuwsbegrip
BOS
Methodiek LIST
Gynzy Verwerking met als basis
Wereld in Getallen
Met Sprongen Vooruit
Take It Easy
T/m schooljaar 18/19:

Schatkist (3)
Pennenstreken
Vakwerkplan
Bewegingsonderwijs
Veilig Leren Lezen ( Kim-versie)
Taal Actief
Nieuwsbegrip
BOS
Timboektoe, later in de
planperiode methodiek LIST
Gynzy Verwerking met als basis
Wereld in Getallen
Met Sprongen Vooruit
Take It Easy
T/m schooljaar 18/19:
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burgerschap

Studievaardigheden
Verkeer

Wijzer door de wereld
Wijzer door de tijd
Wijzer door de natuur
In schooljaar 19/20 uitzoeken
nieuwe methodiek
Blits
Verkeerskrantjes VVN

Wijzer door de wereld
Wijzer door de tijd
Wijzer door de natuur
In schooljaar 19/20 uitzoeken
nieuwe methodiek
Blits
Verkeerskrantjes VVN

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd (onderwijstijd) die wordt gereserveerd voor deze
inhouden voldoen onze basisscholen aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in
artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.
IJkpunten VVE:
- Doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool (warme overdracht en waar nodig een
follow- up tijdens het koppeloverleg)
- Een systematische zorgstructuur en volgsysteem
- Kwaliteitszorg op orde (“Doen we goede dingen en doen we die goed?”)
- Resultaten en opbrengsten zijn concreet meetbaar
- Ouderbetrokkenheid is inhoudelijk gericht en in kaart gebracht (wat doe je en met welke
frequentie)

4.2.3. Burgerschapsonderwijs
We zien onze school als een belangrijke oefenplaats voor kinderen om burgerschapsvaardigheden in
praktijk te brengen. Daarom zorgen we ervoor dat we onze kernwaarden breed aanbieden, ter
sprake brengen en ermee oefenen. Onze kernwaarden zijn de basis waarop we binnen onze school
met elkaar samen leven en leren. We stimuleren kinderen hun mening te uiten, samen te werken en
te luisteren naar elkaar. Burgerschap is geïntegreerd in ons onderwijs. Daarnaast streven we naar
regelmatige activiteiten binnen en buiten de school die te maken hebben met actief burgerschap.
In onze leerlingenraad bespreken de leerlingen schoolse zaken.

4.2.4. Pedagogisch klimaat
Het uitgangspunt voor ons pedagogisch klimaat zijn onze kernwaarden “veiligheid, respect, groei,
eigenaarschap en betrokkenheid”, zij staan gedurende het schooljaar centraal. Daarmee vormt het
de basis van hoe we binnen onze school met elkaar omgaan. We willen daarmee een veilig en
positief klimaat creëren en negatief gedrag voorkomen.
Naast veiligheid is de relatie met de professional een belangrijke factor, waarbij de professional
aandacht heeft voor het kind, ondersteunt en het zelfvertrouwen opbouwt.
De professional zorgt voor een ordelijke en functionele omgeving. We stimuleren positief gedrag
door leerlingen te belonen.
Beide scholen beschikken over trainers die Rots en Water geven, dit zetten we standaard in in
bepaalde groepen, zodat we meer weerbaarheid stimuleren.
In de eerstvolgende schooljaren zullen het werken rondom de kernwaarden bij Catharina Labouré en
de inzet van PBS bij St. Martinus in elkaar verweven worden. Beide scholen zullen zich oriënteren op
elkaars werkwijze en samen afspraken maken over hoe verder te gaan.
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Kinderen krijgen vaak complimenten binnen onze scholen, tegelijkertijd mag het geven van feedback
door de leerkracht als coach meer vorm krijgen. We willen uitgaan van een Growth Mindset en gaan
de komende jaren ervoor zorgen dat we bewust bekwaam op deze wijze leerlingen benaderen, zodat
kinderen kunnen leren van onze feedback. We geven feedback op het proces. We belonen inzet en
zijn een rolmodel.

4.2.5. Ambities m.b.t. leerling participatie
We willen graag kinderen zien die zich ervan bewust zijn dat ze fouten mogen (wellicht zelfs moeten)
maken om tot leren te komen; het maakt je alleen maar beter. Leerlingen stellen zich doelen voor
een volgende periode en reflecteren op het proces en doel.

4.2.6. Eigen ambities van de school
Vanuit Njoy zijn onze scholen en de gemeente Beek in gesprek over het aanbod van activiteiten
rondom gezond gedrag en gezonde leefstijl waarbij ook gekeken wordt naar het volgen van
leerlingen, het vroegtijdig signaleren van aandachtspunten en het zorgdragen voor een aanbod om
eventuele aandachtspunten zoveel als mogelijk preventief op te pakken. Dit willen we graag in de
komende planperiode doorontwikkelen in samenwerking met de gemeente.
Wij willen als scholen daarnaast nadrukkelijk werken aan samenwerking met andere partners die
een bijdrage kunnen leveren aan ons onderwijsaanbod.

4.3

WAT HEBBEN ONZE LEERLINGEN NODIG?

Jaarlijks brengen wij onze populatie in kaart door middel van de Kindante Vroegsignalering. Op basis
daarvan bepalen we wat onze leerlingen nodig hebben, hetgeen wordt meegenomen in het
document “schoolzelfevaluatie”.

4.3.1. Relatie tussen de kenmerken van de leerlingpopulatie en de
schoolnorm/schooldoelen
Ieder jaar bekijken we welke schoolnorm we per vakgebied neerleggen, deze normen worden
vastgelegd in Esis.

4.3.2. Relatie tussen de kenmerken van de leerlingpopulatie en de
wijze van differentiatie (convergent/divergent,
intensiveren/verrijken, vertragen/versnellen, verbreden)
Het (effectieve) directe instructiemodel wordt in iedere groep gehanteerd en er wordt lesgegeven
middels convergente differentiatie. De leerlingen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo door de
leerlijn. Met behulp van het groepsbeeld wordt een onderverdeling gemaakt in niveaugroepen.
Van hieruit zijn we echter de laatste jaren doorgegroeid en experimenteren we met
onderwijsvernieuwingen binnen de groep en de unit. Steeds meer items van het gepersonaliseerd
leren zien we terugkomen. Zo is bijvoorbeeld te zien dat met de invoer van het concept Gynzy iPads
de keuze hebben gemaakt om te werken in scenario 3, waarbij de leerlingen de lessen verwerken op
niveau en daarna in de werelden aan de slag kunnen. Hierdoor krijgen we naast convergente ook
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divergente differentiatie. De methode is voor nu wel nog steeds ons uitgangspunt. Er worden
subgroepjes gemaakt die afhankelijk van het lesdoel een instructie op maat krijgen.
We zijn als scholen zoekende naar de wijze waarop we in de toekomst de differentiatie verder vorm
willen geven.
We willen de leerling steeds meer bij het hele leerproces betrekken, bijvoorbeeld middels
kindgesprekken. We willen van leerkracht gestuurd naar gedeeld eigenaarschap waarbij de mindset
van leerlingen steeds meer aandacht krijgt. Net zoals het visualiseren van doelen en groei en het
benadrukken van de inzet en het leerproces. We leggen het accent naast kwalificatie ook steeds
meer richting socialisatie en persoonsvorming vanuit de theorie van Gert Biesta.

4.3.3. Extra ondersteuning in relatie tot het
schoolondersteuningsprofiel
Onze extra ondersteuning is terug te vinden in de schoolondersteuningsprofielen van beide scholen,
welke op onze website gepubliceerd staan.

5.

ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL

Het functioneren van onze scholen hebben we geanalyseerd door onderstaande SWOT-analyse op te
stellen. Vanuit deze analyse hebben wij onze richtinggevende uitspraken en strategisch beleid 20192023, zoals opgenomen in dit schoolplan, geformuleerd.
Sterke punten
Duidelijke gedragen nieuwe visie.
Pedagogisch klimaat
Aandacht voor kwalificatie binnen het
onderwijs
Gedegen zorgstructuur
ICT-infrastructuur
Innovatiebereidheid teams
Aanwezige kwaliteiten bij teamleden.
Binnen de teams zijn teamleden met diverse
talenten/-interessegebieden
Oudertevredenheid

Kansen
Samenwerking/fusie tussen de scholen
Twee scholen kunnen als samenwerkende
scholen leren van elkaar
Samenwerking met kindpartners (KDV, BSO
en PSZ)
Anders organiseren van het onderwijs (units)
Samenwerking met andere scholen cluster
Beek
BOS / samenwerking met de Domijnen
Mogelijkheden tot samenwerking met
overige educatieve partners

Verbeterpunten
Meer balans tussen kwalificatie, socialisatie
en persoonsvorming binnen ons onderwijs
Talentontwikkeling stimuleren
Eigenaarschap bij leerlingen stimuleren
Nog meer aandacht voor zelfstandigheid,
samenwerken, kritisch denken, reflecteren,
keuzes maken, plannen en doelen stellen bij
leerlingen
Nog meer samenwerking tussen teamleden
realiseren en nog meer schoolbreed gebruik
maken van kwaliteiten van individuele
teamleden.
Doorontwikkeling rijke, betekenisvolle en
flexibele leeromgeving
Ouderparticipatie
Bedreigingen
Onduidelijkheid t.a.v. huisvesting /
verouderde schoolgebouwen
Werkdruk
Personeelstekort
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Conclusies:
- We willen toewerken naar meer balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
binnen ons onderwijs.
- We willen talentontwikkeling en eigenaarschap bij leerlingen een nadrukkelijkere plek geven
binnen ons onderwijs.
- We willen de differentiatiecapaciteit binnen onze zorgstructuur vergroten mede door ons
onderwijs anders te organiseren en het optimaal benutten van de ICT-mogelijkheden
hieromtrent.
- We willen rijke en betekenisvolle leeromgevingen creëren.
- We willen ons onderwijs anders organiseren om naast nog meer passend onderwijs ook de
werkdruk en het personeelstekort aan te pakken (minder kwetsbaar maken van de
organisatie).
- Vanuit de aanwezige oudertevredenheid willen we ouderparticipatie vergroten.
- We willen de samenwerking met de kindpartners/educatieve partners intensiveren.
- We willen als partner met de gemeente keuzes maken t.a.v. toekomstige huisvesting.
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6.

LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN

Onze ambities voor 2019-2023:

In onze jaarplannen worden jaarlijks onze ambities uitgewerkt.
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Doelenkaart 2019-2020:

Doel

Actie

Wanneer?

Zelfverantwoordelijk leren
en Persoonsvorming
Kinderen werken met een
dag- of weektaak als middel
om de leerdoelen te bereiken
en meer zelfsturing en
eigenaarschap te
ontwikkelen.

Onderzoeken:
Betekenis/essentie, ingrediënten
en voorbeelden bekijken.
Vormgeven en prototypen:
Weektaak. Ervaringen opdoen,
leren van elkaar, afstemmen.

Periode 1
Studiemiddag #2 08.10.2019

Conceptualiseren
Borging weektaken
Communicatie naar ouders over
werkwijze weektaak

EDI
Leerkrachten geven
compacte, effectieve
instructies volgens het EDImodel (Expliciete directe
instructie).

Periode 1, 2, 3 tot 16.04.2020
Praktijktraining 14.01, 15.01 en
16.04.
Overleg in bouw
Periode 3:
Studiemiddag 16.04.2020
Overleg in bouw
Periode 2-3
Moment plannen door
stuurgroep.

Onderzoeken en vormgeven:
kennis maken met EDI-model,
convergente en divergente
differentiatie, ontkoppelen
instructie en verwerking. Relatie
met Gynzy. Leerkrachtrollen.
Rekenen en spelling.
Prototypen:
-uitproberen (samen lessen
voorbereiden, uitvoeren)
-delen van ervaringen
- elkaar feedback geven
Conceptualiseren
Borging EDI

Periode 1
Studiemiddag #1 03.09.2019
Overleg in bouw

W.O. en techniek
Onderzoeken, kiezen en
prototypen van een W.O.
methode die past bij de
nieuwe visie.
Borging in 2020-2021

Onderzoeken en vormgeven:
Keuze methode door werkgroep
(groepsoverstijgend en
thematisch)
Prototypen:
Uitproberen proef-thema,
ervaringen delen, evalueren en
bijstellen, daarna prototypen tot
einde schooljaar,
groepsoverstijgend, met gekozen
methode.

Periode 1
Teamvergaderingen
Overleg in bouw

Anders Organiseren
Voorbereiding op het
toekomstige unit-werken
inzetten.
Welk organisatie-model past
bij ons?
Hoe gaan we samenwerken?

Onderzoeken en vormgeven:
Experimenteren, delen van
leerervaringen, verkennen van
mogelijkheden organisatiemodel.
Input en voorbeelden Eveline

Periode 1, 2,3
Studiemiddagen

Periode 1, 2 en start 3.
Praktijkdagen 14.01, 15.01 en
16.04.
Overleg in bouw
Kijkdagen bij elkaar
Studiemiddag 16.04.2020
Overleg in bouw

Periode 2, 3
Teamvergaderingen
Overleg in bouw
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Verkennen van functies en
inrichting van de
leeromgevingen t.b.v. het
werken met dag- en
weektaken en het geven van
expliciete directe instructies.

Onderzoeken en vormgeven:
Welke soorten werkplekken
hebben we of willen we creëren
en welk gedrag, afspraken en
inrichting past daarbij?
Prototypen:
Inrichten en uitproberen van de
leeromgevingen, steeds bijstellen
n.a.v. evaluaties.

Periode 1,2

Leren van elkaar
- leeromgeving 1,2,3
(M)
- doelen zichtbaar
maken/list (C)

Onderzoeken hoe de schoolspecifieke werkwijzen verlopen
m.b.t. leeromgeving 1-2-3 en het
List-lezen. Kansen verkennen om
deze werkwijzen van elkaar over
te nemen.

Periode 1,2,3
Woensdagen kijken bij elkaar

7.

Periode 2 en 3
Bekijken of borging al mogelijk
is.

FINANCIEEL BELEID

Algemeen:
Het Bevoegd Gezag (Kindante) is verantwoordelijk voor de allocatie van de middelen. Deze worden
vastgelegd in de kadernota en in het bestuursformatieplan. Beide worden met de relevante gremia
(RvT en GMR) besproken en geaccordeerd. Inbreng van de scholen in dit proces is geborgd in de
werkgroep FiFa.

Begroting:
Het begrotingsproces wordt voorafgegaan door de kadernota. De concretisering van de kadernota
vindt plaats in de begrotingsgesprekken. Het begrotingsgesprek kent een brede opzet en is niet
alleen financieel van aard. Insteek is een integrale aanpak waarbij het primaire proces (Onderwijs)
centraal staat en alles wat daar bij nodig is (personeel, ICT, Facilities en financiën).
Het resultaat van het begrotingsgesprek is een integrale begrotingsafspraak tussen CvB en directeur.
CvB stelt de schooljaarbegroting vast op advies van directeur, concern controller en Manager
Financiën. De financiële meerjarenbegroting (en daarvan afgeleid de formatiebegroting en
investeringsbegroting) is als bijlage toegevoegd aan de begrotingsafspraak.
De vastgestelde financiële (meerjaren)begroting is taakstellend voor CvB en de directeur van de
school. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement. In de financiële meerjarenbegroting
zijn alle inkomsten en uitgaven opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is.
Elk jaar wordt een nieuwe voortschrijdende begroting op financieel (formatief -, materieel - en
investeringsgebied) opgemaakt.

Realisatie:
Scholen kunnen binnen de goedgekeurde begroting verplichtingen (tot max. 1 jaar) aangaan.
Onderlinge substitutie tussen kostensoorten is mogelijk. Het totale begrotingssaldo van personele
inkomsten en uitgaven (excl. verzuim) en materiele inkomsten en uitgaven is op schooljaarbasis
taakstellend.
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Scholen vragen voorgenomen investeringen aan via domein Financiën. Goedkeuring vindt plaats
door Manager Financiën (o.b.v. begroting) die waar nodig bij het BURO om aanvullende informatie
vraagt (Onderwijs, ICT of Facilities)
Scholen hebben via de begrotingstool inzicht in budget versus realisatie op schooljaarniveau. Via
AFAS Insite hebben scholen inzicht op grootboekniveau op kalenderjaar.
Wijzigingen die daarna ontstaan (bijvoorbeeld bij de formatieronde, afwijkingen tgv
leerlingenstromen, of andere veranderingen in de relevante omgeving van de school), ten opzichte
van de initieel vastgestelde begroting, worden door de school (de kaders vanuit de kadernota in acht
nemende) verantwoord richting CvB als afwijking van budget ten opzichte van de realisatie. Dit
wordt door de school vastgelegd in de voortgangsrapportage.

Voortgangsrapportage:
Driemaal per jaar stelt de directeur een integrale voortgangsrapportage op schooljaarniveau op en
verantwoordt zich hiermee richting CvB als leidinggevende. De 3 momenten zijn:
- T1: Augustus tot en met december
- T2: Augustus tot en met maart
- T3: Augustus tot en met juli
De integrale voortgangsrapportage gaat verder dan alleen financiën, namelijk ook over onderwijs,
kwaliteit, personeel, etc. Het BURO kan gevraagd en ongevraagd advies geven voor en over de
voortgangsrapportage.
Bijlages:
Als bijlages aan deze financiële paragraaf kunnen de volgende documenten dienen:
- Meerjarenbegroting financieel
o Voor de periode 2019-2023 is deze te vinden in de begrotingsafspraak 2019, bijlage 1
- Meerjarenbegroting personeel
o Voor de periode 2019-2023 is deze te vinden in de begrotingsafspraak 2019, pagina
10
Sponsoring
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Er is uitsluitend sprake van
sponsoring van de school als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of
de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, het
personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie.
Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet onder het
begrip sponsoring. Sponsoring is alleen toegestaan als de school en de MR hieraan instemming
hebben verleend. Voor meer informatie verwijzen we U graag naar onze website www.kindante.nl
en zoek hier dan op sponsoring via de zoekfunctie.

20

8.

VEILIGHEIDSBELEID

Op onze scholen worden maatregelen getroffen om een veilige en geborgen omgeving te realiseren.
Ons pedagogisch klimaat wordt vooral gecreëerd door vanuit onze gedeelde waarden met elkaar
afspraken te maken over gedrag.
In ons schoolveiligheidsplan zijn regels, afspraken en wettelijke bepalingen beschreven. Deze regels
en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar voor
iedereen die zich in en om de school ophoudt.
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen.
De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.
De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school.
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die
zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en
om de school.
Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en
anderen omgaan.
Beide scholen werken met de kernwaarden veiligheid, respect, eigenaarschap, betrokkenheid, groei.
Op Bs Sint Martinus wordt hieraan invulling gegeven middels PBS, op Bs Catharina Labouré volgens
de afspraken die gemaakt zijn in het plan van De Gezonde School. Beide beleidsstukken liggen ter
inzage op de scholen.
Beide scholen monitoren de sociale veiligheid door het jaarlijks afnemen van SCOL. Daarnaast wordt
sociale veiligheid ook gemeten in het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Ten aanzien van
fysieke veiligheid wordt op beide scholen de RIE afgenomen.

9.
RELATIE TUSSEN INTERN STUREN EN EXTERN
VERANTWOORDEN (OUDERS, BESTUUR, ONDERWIJSINSPECTIE) /
VERANTWOORDING EN DIALOOG
Een van de strategische speerpunten van Kindante luidt: “We nemen onze verantwoordelijkheid en
leggen verantwoording af”. Dit betekent dat wij als scholen veel vrijheid hebben om intern te sturen
en we leggen daarover ook verantwoording af aan belanghebbenden.
Aan het College van Bestuur van Kindante leggen we drie keer per schooljaar verantwoording af
middels een voortgangsrapportage. Tijdens gesprekken met het College van Bestuur wordt hierover
ook de dialoog gevoerd.
Naar de onderwijsinspectie leggen we verantwoording af door onze jaarplannen, de evaluaties van
deze jaarplannen en het jaarverslag met de inspectie te delen. Daarnaast informeren we via het
domein onderwijs de inspectie ook over opbrengsten van onze scholen. Tijdens inspectiebezoeken
wordt ook met de inspectie de dialoog gevoerd over onze onderwijskwaliteit.
Ouders worden door de scholen regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen op de school en waar
mogelijk en wenselijk ook betrokken bij deze ontwikkelingen. Ook middels een jaarverslag leggen we
verantwoording af aan ouders. Regelmatige gesprekken met ouders zorgen ervoor dat ook de
dialoog met ouders over de onderwijskwaliteit gevoerd wordt.
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Vaststellingsdocument
Hierbij verklaren de MR-en en het College van Bestuur het schoolplan 2019-2023 te hebben
vastgesteld:

Voorzitter MR Bs Catharina Labouré

Voorzitter MR Bs Sint Martinus

Dit schoolplan is ook vastgesteld door het College van Bestuur van Kindante d.d. 26-06-2019
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