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  Jaarplan 2017-2018 Bs De Beerze 
 
 
 
In dit jaarplan 2017-2018 wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens van bs De Beerze 
beschreven.  
Bij de samenstelling van dit jaarplan is uitgegaan van: 

• Onderwijsinhoudelijke thema’s die aangeduid zijn in het schoolplan 2015-2019, reeds in gang 
gezet zijn en verder uitgewerkt en geoptimaliseerd moeten worden; 

• het strategisch beleidsplan van SKOBOS; 

• afspraken die gelden binnen het samenwerkingsverband De Kempen 30-09, waartoe onze 
   school behoort. 

 

Het jaarplan 2017-2018 is gericht op de beleidsterreinen: zorg en begeleiding; kwaliteitszorg; 
personeelsbeleid; interne en externe communicatie; ICT; vaardigheden en werkvormen; vakgebieden. 

Dit alles met het doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen in een omgeving waar ieder kind zich 
veilig, geborgen en gehoord voelt. Hierbij denken en werken we vanuit de visie/missie zoals deze in 
het schoolplan 2015-2019 staat beschreven. 

 

In het jaarplan worden de volgende onderwerpen weergegeven: 
beleidsterreinen; doelen en concrete activiteiten; inzet van personeel en middelen; tijdsplanning. 
 
De opdrachten die we ons stellen, staan beschreven in dit jaarplan. Ze worden besproken met het 
team en de medezeggenschapsraad. 
Ook heeft het jaarplan een vaste plaats op de agenda van het (management)team waar we 
voortdurend bespreken wat er al bereikt is en wat ons nog te doen staat. Het jaarplan wordt 
tussentijds en op het eind van het schooljaar geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken of de gestelde 
doelen bereikt zijn.  
Door te werken met een jaarplan en een evaluatie geven we vorm aan kwaliteitszorg, bestaande uit 
de elementen planning, uitvoering, evalueren, bijstellen/nieuwe planning maken. 
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Beleidsterrein:  schoolplan (2015-2019) 
Doel: Het schoolplan is de leidraad van ons planmatig en doelgericht handelen voor de komende vier  
            jaren. 
 Alle leerkrachten kennen en onderschrijven de visie van de school en laten dat ook zien in hun  
           dagelijks handelen in de klas. 
 
De intern begeleider en de directeur van de school leggen in het kader van kwaliteitsbewaking 
flitsbezoeken af.  De klassenbezoeken richten zich steeds meer op hulpvragen van de leerkrachten. 
Daarnaast wordt ook in schooljaar 2017-2018 gericht gekeken naar de rol van de leerkracht tijdens 
taakbrieftijd / zelfstandig werktijd gerelateerd aan het groepsplan. 
De directeur heeft met de teamleden een functionerings- of een beoordelingsgesprek. 
 
In het schooljaar 2018-2019 zal een nieuw schoolplan geschreven worden. Binnen SKOBOS zal een 
werkgroep zich bezig houden met het opstellen van een universeel format voor de vijf scholen van de 
stichting.  
Er worden flitsbezoeken afgelegd die zonder hulpvraag van de leerkrachten plaatsvinden. Deze 
werkwijze heeft een gewenningsperiode nodig, de leerkrachten ervaren het als heel normaal omdat 
de doelstelling ervan duidelijk is. 
Er is nog niet gericht gekeken naar de rol van de leerkracht tijdens taakbrieftijd / zelfstandig werktijd 
gerelateerd aan het groepsplan. Dit wordt opgepakt in het 2e deel van het schooljaar n.a.v. de CITO 
meting in januari 2018. 
Na de CITO-afname januari 2018 hebben de intern begeleiders van SKOBOS afgesproken om dagelijks 
(korte) klassenbezoeken af te leggen. Dit is op de Beerze ook opgepakt. 
 

Beleidsterrein:  zorg en begeleiding 
Doel: De verschillende capaciteiten, onderwijsbehoeften en talenten van leerlingen zijn bij de 
leerkrachten bekend. De leerkrachten differentiëren aan de hand van analyses en observaties en 
stemmen aanbod en aanpak, verwerking, instructie en (werk-)tempo af op de verschillen die er 
tussen leerlingen zijn. 
 
Aan de hand van de trendanalyse – na medio en eind afname CITO LOVS - worden schoolbrede 
streefdoelen geformuleerd. In groepsplannen is opgenomen wat de streefdoelen voor de diverse 
subgroepen op groepsniveau zijn, uitgedrukt in vaardigheidsscores.  
De trendanalyse wordt door de interne begeleider en de directeur voorbereid en uitgewerkt. De 
coördinatoren rekenen en taal worden hierbij betrokken.  
De trendanalyse CITO-midden wordt opgesteld na de CITO-toetsafname van januari 2018.  
De trendanalyse n.a.v. CITO-toetsafname januari 2018 is opgesteld door de directeur en de intern 
begeleider en aan het schoolteam voorgelegd.  
 
De trendanalyse wordt in een teambijeenkomst besproken met de leerkrachten,  waarna zij samen 
met hun duo-partner en/of jaargroep collega’s bepalen welke actiepunten / interventies 
meegenomen moeten worden in het groepsplan voor de volgende periode.  
Middels methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen, observaties en gesprekken met 
leerlingen en ouders, worden de (streef-)doelen geëvalueerd en bijgesteld. Dit doen we volgens de 
cyclus HGW, welke is gekoppeld aan de toetskalender. 
Tijdens een studiemoment hebben teamleden gelegenheid gekregen om te reageren op de 
trendanalyse en hebben daarna in jaargroepen de tops en tips met elkaar besproken om deze 
vervolgens toe te passen in de periode tot aan de zomervakantie. 
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Op bs De Beerze wordt planmatig en handelingsgericht gewerkt. (HGW-cyclus) Na analyse wordt het 
leerstofaanbod, de instructie en de verwerkingstijd afgestemd t.b.v. de verschillende leerlingen.  
Er wordt gehandeld volgens de richtlijnen van Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband ‘De 
Kempen 30-09’. De school heeft een schoolondersteuningsplan en een schoolondersteuningsprofiel 
(SOP), welke met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld worden. 
Bs De Beerze onderschrijft de visie van SKOBOS m.b.t. de basisondersteuning. De basisondersteuning 
vraagt om verdere ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden met betrekking tot differentiatie op zowel 
cognitief als sociaal emotioneel gebied. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de deskundigheid 
van ambulant begeleiders en andere specialisten vanuit het speciaal(basis)onderwijs. 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden op 28 november 2017 m.b.t. de basisondersteuning en het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) met de commissie extra ondersteuning (CEO) van SKOBOS. 
Er is een afspraak binnen SKOBOS gemaakt dat alle scholen in het schooljaar 2018-2019 het SOP hebben 
opgesteld. 
Deze afspraak is enigszins gewijzigd:  alle SKOBOS-scholen hebben het definitieve SOP gereed voor de 
herfstvakantie 2018-2019 (15 oktober 2018). 
  
Professionalisering speelt een belangrijke rol. Teamleden volgen opleidingen en cursussen, op eigen 
initiatief, naar aanleiding van functionerings- of beoordelingsgesprekken of via het aanbod van de zgn. 
‘SKOBOS-academie’. Ook in het schooljaar 2017-2018 zal door SKOBOS weer een ruim scholings-
programma aangeboden worden. 
Vanuit bs De Beerze is er ook in het schooljaar 2017-2018 door veel collega’s gebruik gemaakt van het 
scholingsaanbod van de SKOBOS-academie. Veel collega’s koppelen de cursussen en workshops van de 
SKOBOS-academie aan de verantwoording van de uren ‘Duurzame Inzetbaarheid’. 
Het is belangrijk dat er door leerkrachten een terugkoppeling plaatsvindt zodat anderen en de school er 
hun voordeel mee kunnen doen.  In het bouwoverleg staat deze terugkoppeling op de agenda. 
Met de medewerkerkers van KPC-groep is afgesproken dat de teamscholing m.b.t. het werken met 
‘kernconcepten’ in het schooljaar 2018-2019 gecontinueerd zal worden. 
Teamleden hebben zelf voorstellen kunnen indienen m.b.t. thema’s van studiemomenten voor de SKOBOS-
academie. 
 
Indien ondersteuning nodig is die buiten de basisondersteuning van bs de Beerze valt, kan er een 
arrangement lichte of zware zorg aangevraagd worden bij de Commissie Extra Ondersteuning (CEO) 
waarvan de Trajectbegeleider Passend Onderwijs. SKOBOS deel uit maakt. 
Ten behoeve van een aanvraag wordt het groeidocument opgesteld.  
 
Op de school is aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het volgen hiervan en het 
afstemmen van handelen in de klas.  
Dit is terug te zien in de methode “Kwink” voor sociaal emotionele ontwikkeling die gebruikt wordt, 
het volgsysteem SCOL (groep 3 t/m 8) en ‘Kijk’ (groep 1-2). 
In schooljaar 2016-2017 is op bs De Beerze de implementatie van een ‘pedagogisch’ groepsplan  
besproken.  Het team is geïnformeerd over het ‘pedagogisch’ groepsplan, maar wil voorkomen dat  
er onnodig veel hetzelfde geregistreerd dient te worden. Er wordt gezocht naar een duidelijke, 
bondige en efficiënte manier van registreren. 
Tijdens een teamoverleg is, met het oog op overdadig registreren, afgesproken om geen pedagogisch 
groepsplan op te stellen. Er zijn door een ambulant begeleider vanuit het SO wel aanbevelingen 
gedaan voor wanneer er in de groep kinderen zijn die een andere pedagogische aanpak behoeven. 
Dit wordt in het groepsoverzicht beschreven als de onderwijs- en opvoedbehoeften van kinderen.  
Er is door de intern begeleider in samenwerking met de ambulant begeleider bekeken naar de inzet en 
afname van een sociogram. Deze informatie is besproken met het schoolteam tijdens de studiedag van 
6 juni 2018. 
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Naast aandacht voor cognitieve en sociale vaardigheden, richt bs De Beerze zich op de ontwikkeling 
van talenten van kinderen. Het uitgangspunt is dat kinderen hun eigen talenten ontdekken, 
ontwikkelen en gebruiken. Onder andere bij de uitwerking van de Kernconcepten en andere 
projecten is het belangrijk dat leerkrachten de kinderen daartoe ruimte bieden.  
Tijdens het werken met kernconcepten worden talenten van kinderen zeer zeker aangesproken en 
ontwikkeld. Eerder heeft de werkgroep talentontwikkeling ideeën voor de werkvloer geopperd om het 
tonen van talenten van kinderen te stimuleren. Door het werken met de kernconcepten zijn deze 
ideeën op een wat lager pitje komen te staan.  
De talenten van kinderen hebben de aandacht van het schoolteam: werken met kernconcepten; 
spreekbeurten; presentatie schoolorkest; toneeluitvoering; open podium. 
 
basisondersteuning 
Op groeps- en schoolniveau wordt het onderwijs passend gemaakt aan de hand van onderwijs-
behoeften van de leerlingen.  
Groepsoverzichten en groepsplannen worden als instrument gebruikt om de onderwijsbehoeften in 
kaart te brengen en planmatig vorm te geven aan het handelen in de klas.  
De matrix Handelingsgericht werken, die bs De Beerze heeft opgesteld, ligt hieraan ten grondslag. 
(Zie schoolondersteuningsplan)  
 
In de groep: 
De cyclus van handelingsgericht werken wordt enkele keren per jaar door de leerkracht doorlopen en 
kent de volgende stappen: 
1. evalueren en verzamelen van gegevens; 
2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 
3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften; 
4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften; 
5. opstellen van het groepsplan; 
6. uitvoeren van het groepsplan.  
In het jaarrooster 2017-2018 zijn hiervoor praktische uitwerkmomenten opgenomen.  
Op schoolniveau: 
De leerkracht wordt, indien nodig, ondersteund door de intern begeleider bij het doorlopen van de 
cyclus van handelingsgericht werken. De intern begeleider is hierbij de coach van de leerkracht. 
Hiervoor zijn drie overlegmomenten vastgelegd: 

a. tijdens de groepsbespreking;   (zie jaarplanning) 
geclusterde groepsbesprekingen tijdens de onder- en bovenbouwvergaderingen 
(6 en 9 november 2017  / 19 en 22 februari 2018) 

De geclusterde groepsbespreking van 6 en 9 november 2017 heeft plaatsgevonden in de vorm van 2 intervisiebijeenkomsten. 
De intervisiebijeenkomst zijn zeer zinvol, maar blijken geen vervanging voor een groepsbespreking. 

b. tijdens de leerlingbespreking;  (in overleg met schoolbegeleider / tijdens intervisiemomenten bouwvergadering /  
      en op verzoek) 

Hier wordt op afroep gebruik van gemaakt.  

c. na een klassenconsultatie. (flitsbezoeken en op verzoek in overleg met interne begeleider) 
De intern begeleiders leggen vanaf januari 2018 flitsbezoeken af. 
 

groepsoverzicht 
De leerkrachten hebben zicht op de onderwijs- en opvoedbehoeften van de kinderen in hun groep. 
Voorafgaand aan de start van het schooljaar en na het overdrachtsgesprek met de vorige 
leerkracht(en), maakt de groepsleerkracht een groepsoverzicht. Gedurende het schooljaar wordt het 
groepsoverzicht aangepast, indien de situatie daar om vraagt (bijvoorbeeld n.a.v. nieuwe inzichten 
voortkomend uit onderzoeken).  Dit gebeurt in het groepsoverzicht algemeen en eventueel, indien 
gewenst, bij de specifieke vakgebieden.  
Dit behoeft aandacht. Veel gegevens zijn verwerkt in het groepsplan en de groeidocumenten van 
zorgleerlingen. We moeten ervoor zorgen dat niet alles op meerdere plaatsen vermeld moet worden. 



5 

 

 
groepsplan 
Op bs De Beerze wordt in alle groepen gewerkt met groepsplannen. 
In de groepen 1-2 is het groepsplan gekoppeld aan het registratiesysteem ‘Kijk” en de methode 
‘Kleuterplein’. Hiervoor is een werkgroep groepsplan gr 1-2 + leerlijnen geformeerd.  
Met de werkgroep is op een bijeenkomst belegd, omdat zij het registreren in ‘Kijk’, naast het werken 
met het groepsplan als dubbelop ervaren. Er is hiervoor in het kader van kennisuitwisseling contact 
gezocht met andere scholen van SKOBOS. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden maar hier zijn 
nog geen concrete conclusies uit voortgekomen. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met een groepsplan voor technisch lezen en rekenen.  
Vanaf groep 4 t/m groep 8 wordt daarbij ook gewerkt met een groepsplan voor spelling en 
begrijpend lezen.   
Binnen het team ligt nog een hulpvraag op het gebied van het groepsplan voor begrijpend lezen. De 
werkgroep begrijpend lezen houdt zich bezig met een keuze voor een nieuwe methode. Differentiatie 
speelt hierbij ook een belangrijke rol.  
In het schooljaar 2017-2018 zal verder gesproken worden over de implementatie van het pedagogisch 
groepsplan.  Daarbij moet voorkomen worden dat er overbodige registratie plaatsvindt daar veel 
informatie al opgenomen is in groeidocumenten van zorgleerlingen en het leerlingendossier in Esis.  
(zie opmerking bij het pedagogisch groepsplan  blz. 3) 
 
In de laatste week van de zomervakantie zijn alle leerkrachten op de donderdag 24 augustus 2017 en 
vrijdag 25 augustus 2017 op school aanwezig om het groepsoverzicht en het eerste groepsplan op orde 
te hebben, zodat er meteen bij de start van het schooljaar in de groep naar gehandeld kan worden.  
Hierbij is vertraging opgelopen vanwege het ziekteverlof van de Intern Begeleider en een personele 
wisseling. Groepsplannen moesten nog ‘klaargezet’ worden in ESIS.  
Door de inzet van een vervangend intern begeleider en het re-integratietraject van de intern begeleider is 
zal er in het schooljaar 2018-2019 van de hierboven genoemde vertraging geen sprake meer zijn. 
Leerkrachten konden bij het opstellen van het groepsoverzicht en groepsplannen rekenen op de 
ondersteuning van de intern begeleiders, indien gewenst. 
Op 2 november 2017, 7 februari 2018 en 16 april 2018 zijn er in het vergaderrooster momenten 
ingebouwd om na een evaluatie de groepsplannen aan te passen voor de nieuwe periode. 
Teamleden hebben tijdens deze werkmomenten gelegenheid gekregen om aan de groepsplannen te 
werken. 
 
Passend Onderwijs 
Op bs De Beerze volgen we de richtlijnen en afspraken op de Wet Passend Onderwijs.  
Wijzigingen en nieuwe afspraken binnen Passend Onderwijs worden onder de aandacht gebracht van 
het schoolteam tijdens teambijeenkomsten of informatieavonden binnen SKOBOS.  
De trajectbegeleider Passend Onderwijs van SKOBOS, het directieoverleg en het IB-netwerk van 
SKOBOS hebben daarin een belangrijke rol. 
Indien de onderwijsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van bs de Beerze overstijgt, kan 
een arrangement zware of lichte zorg aangevraagd worden bij de Trajectbegeleider Passend 
Onderwijs. Een aanvraag wordt onderbouwd met behulp van het groeidocument.  
De Commissie Extra Ondersteuning (CEO), waar o.a. de Trajectbegeleider deel van uitmaakt, kent 
arrangementen toe of wijst deze af.  
Er is een overzicht op school aanwezig waarin de toegekende arrangementen zijn opgenomen.  
In mei 2018 zijn de aanvragen voor nieuwe en verlengingen van arrangementen ingediend en 
besproken met de commissie extra ondersteuning (CEO) van SKOBOS. 
 
schoolondersteuningsplan 
Bs De Beerze werkt met een schoolondersteuningsplan.  Dit document vormt de kaders waarbinnen 
de zorg voor de leerlingen van bs De Beerze wordt georganiseerd. De school beschrijft daarin haar 
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eigen specifieke invulling van de zorg aan leerlingen. Het schoolondersteuningsplan sluit aan bij het 
ondersteuningsplan 2014-2018 van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen 
30-09.  
Passend Onderwijs betekent voor het samenwerkingsverband dat er onderwijs aangeboden wordt aan 
iedere leerling dat passend is bij zijn/haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Dit impliceert niet dat op 
bs De Beerze individueel onderwijs gegeven wordt. Het is de ambitie om binnen het regulier onderwijs, en 
waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat 
ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Waar dit niet lukt, wordt voor een passend arrangement gezorgd 
binnen ons samenwerkingsverband.   
Naast overlegmomenten van het schoolondersteuningsteam (intern) vinden er ook ondersteuningsteam- 
bijeenkomsten (extern) plaats. Tijdens de OT-gesprekken (extern) kunnen dan, naast de ouder(s)/verzorger(s),  
de volgende personen aanschuiven: orthopedagoog, psycholoog, ambulant begeleider, Team Wijzer, schoolarts 
GGD, gedragsspecialist. 
Op het eind van het schooljaar 2017-2018 wordt bij het opstellen van het nieuwe schoolondersteuningsplan 
gekeken welke aanpassingen er gedaan moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen 
van het samenwerkingsverband.  
Het schoolondersteuningsplan 2018-2019 is opgesteld en de aanpassingen zijn daarin opgenomen. Daarna is het 
schoolondersteunigsplan voorgelegd aan het team en de medezeggenschapsraad. 
 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over basisondersteuning. Deze afspraken zijn 
opgenomen in het SOP van bs De Beerze om de kwaliteit van de basisondersteuning van de school in 
beeld te brengen. Tussentijds kan het SOP aangepast worden, bijvoorbeeld n.a.v. bevindingen vanuit het 
samenwerkingsverband of n.a.v. uitbreiding van de expertise en deskundigheid binnen het schoolteam.  
Binnen het samenwerkingsverband is de werkgroep ‘waarderende consultatie en SOP’ gestart met 
het opzetten van een beleidsdocument. Dit beleidsdocument kan er toe leiden dat er aanpassingen 
aan het SOP van bs De Beerze gedaan moeten worden.  
(zie opmerking blz. 3) 
 
In het SOP vinden we specifiek de volgende aspecten terug die gerelateerd zijn aan de cyclus van het 
handelingsgericht werken: 

a) waarnemen/signaleren (De school hanteert daarvoor een leerlingvolgsysteem.) 
b) begrijpen/analyseren op basis van gegevens (toetsen/observaties en gesprekken) 
c) plannen (opstellen en aanpassen van de groepsplannen op basis van de gegevens) 
d) realiseren ( leerkrachten: creëren een veilig klimaat; stemmen het leerstofaanbod en de  

materialen op elkaar af; stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen; 
stemmen instructie en verwerking af op verschillen tussen leerlingen; geven effectieve 
instructie (IGDI-model); werken met doorgaande leerlijnen; voeren groepsplannen 
systematisch uit) 

sociaal emotionele ontwikkeling 
Op bs De Beerze wordt gewerkt met de methode ‘Kwink’. Deze digitale methode, waarbij steeds 
nieuwe lessen rondom verschillende thema’s ontwikkeld worden, gaat uit van 20 lessen per 
schooljaar waarbij de focus ligt op preventief handelen.  
Het pestprotocol wordt onder de aandacht van de leerkrachten gebracht.  
De klassen- en schoolregels worden besproken.  In de groepen wordt het afsprakenboekje besproken. 
De interne contactpersonen (ICP) stellen zichzelf voor en lichten werkzaamheden toe in de verschillende 
groepen. 
N.a.v. de oudermeedenkavond, welke op 7 november 2017 heeft plaatsgevonden en door de MR en OR 
werd georganiseerd, wordt het spelen tijdens pauzes en het gebruik van ‘positief geformuleerde’ regels 
tijdens een teambijeenkomst besproken.  
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De gedragsspecialist heeft tijdens de studiedag van 11 april 2018 een presentatie gehouden m.b.t. 
speelgedrag van kinderen. Hierbij werd de theorie verbonden met de dagelijks praktijk. 
Het afsprakenboekje, dat gekoppeld is aan het pestprotocol van de school, wordt herzien en met 
positieve bewoordingen en afspraken in het schooljaar 2018-2019 aan de kinderen gepresenteerd. 
 
In de kleuterbouw wordt gebruik gemaakt van ‘Kijk’. ‘Kijk’ is een observatie- en registratiesysteem om de 
ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. Daarbij biedt het de mogelijkheid om de onderwijs-
behoeften van de kinderen te bepalen en aan de hand daarvan een beredeneerd leerstofaanbod samen te 
stellen. ‘Kijk’ kan tevens dienen als hulp bij het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van een kind 
(met ouders, met collega’s, met externen).  
In de kleuterbouw is een werkgroep actief die zorgt voor borging van afspraken m.b.t. ‘kijk’-registraties, 
leerlijnen en groepsplannen binnen ‘Kleuterplein’.  
 
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wordt de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL), een 
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie twee keer per jaar ingevuld en geanalyseerd. Deze 
analyse wordt binnen het schoolteam besproken. 
Met de SCOL worden de sociale competenties van leerlingen in kaart gebracht. De ontwikkeling van 
sociale competenties op klassen- of op schoolniveau kan zo planmatig worden aangepakt. Leerlingen 
die extra ondersteuning op dit gebied nodig hebben, worden door de afname van de SCOL sneller en 
gemakkelijker gesignaleerd. 
De school heeft toestemming gegeven aan de Inspectie van het Onderwijs om inzicht te hebben in de 
uitslag van de SCOL. 
De wet geeft aan dat de school ervoor zorgt dat de monitoringsgegevens voor de Inspectie van het 
Onderwijs toegankelijk zijn en beschikbaar worden gesteld, zodat de Inspectie inzicht krijgt in de 
feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Het gaat niet om gegevens van 
individuele leerlingen, maar om het gemiddelde beeld voor deze elementen van de school. 
 
In het schooljaar 2017-2018 zal het pedagogisch groepsplan nader besproken worden (zie groepsplan 
blz. 5). (zie opmerking blz. 3) 
 
meer- en hoogbegaafdheid 
Op bs De Beerze is aandacht voor afstemming van het leerstofaanbod voor begaafde leerlingen. Dit 
uit zich in een gedifferentieerde instructie, het compacten van de leerstof en het aanbieden van 
verdiepende en verrijkende leerstof tijdens de reguliere lessen in de eigen groep.  
De school beschikt over de gewenste materialen, de groepsleerkrachten hebben de afgelopen jaren 
expertise opgedaan hoe deze in te zetten ten behoeve van de meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
 
Kinderen voor wie het hierboven beschreven leerstofaanbod niet toereikend is, komen mogelijk in 
aanmerking voor de bovenschoolse plusklas van SKOBOS. Voor kinderen die het betreft wordt de 
quickscan van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) ingevuld en waar nodig 
gevolgd door een verdere verdieping van het DHH. 
De quickscan van het DHH wordt afgenomen voor ‘nieuwe’ kinderen na zes weken dat zij onderwijs 
hebben genoten op onze school, kinderen van groep 3 na zes maanden leesonderwijs en kinderen 
van groep 5 voordat zij doorstromen naar groep 6. 
Er is m.b.t. deze bovenschoolse plusklas van SKOBOS een beleidsplan opgesteld. 
Een vijftal kinderen van onze school maakt gebruik van de bovenschoolse plusklas van SKOBOS. 
Er heeft m.i.v. januari 2018 een wisseling plaatsgevonden van leerkracht van deze bovenschoolse 
voorzienig. 
De nieuwe leerkracht van de bovenschoolse plusklas van SKOBOS bezoekt de afzonderlijke scholen om 
leerlingen door te spreken en te kijken welk aanbod er op scholen voorhanden is.  
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talentontwikkeling 
Het schoolteam vindt dat er aandacht moet zijn voor de individuele talenten van de leerlingen van 
onze school. Het gaat hierbij niet alleen om de cognitieve talenten van kinderen, talenten kunnen nl. 
ook op verschillende andere gebieden liggen. Talentontwikkeling is een onderdeel van het onderwijs 
op bs De Beerze. 
We willen dat kinderen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. We willen dat leerkrachten 
de talenten van kinderen ontdekken, deze verder helpen te ontwikkelen om kinderen hun talenten ook 
in meerdere situaties toe te laten passen. 
In de groepen wordt tijdens de lessen sociaal emotionele ontwikkeling aandacht besteed aan de 
bewustwording van talenten : Wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Wat kan een 
ander? 
Daarbij wordt de stap gemaakt naar een situatie, werken rondom de Kernconcepten en andere 
projecten, waarbij kinderen hun eigen talenten kunnen inzetten: 

• We willen onze leerlingen in de gelegenheid stellen om op meerdere momenten in het 
schooljaar hun talenten te presenteren. We denken hierbij aan: werken met Kernconcepten; 
Kinderboekenweek; vieringen; open podium; spontane presentaties zoals een spreekbeurt, 
muziekconcertje, poppenkastspel, toneelstuk, videopresentatie ed.  

• Bij de totstandkoming van de uiteindelijke presentatie per groep wordt uitgegaan van de 
talenten van de kinderen. Zij worden op deze wijze in hun kracht gezet. Kinderen krijgen de 
mogelijkheid om hun talenten te laten zien en nemen daardoor eigen verantwoordelijkheid. 
Het bevordert de betrokkenheid van kinderen bij de thema’s die op school uitgewerkt 
worden. (betekenisvol leren) 

• Er wordt aan ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid geboden om op school te komen kijken 
naar de uitwerking van de talenten van kinderen  bij de Kernconcepten en andere projecten.  

Hetgeen hierboven beschreven staat, gebeurt ook.  
Door het werken met de kernconcepten bij de wereldoriënterende en creatieve vakken waarbij 
betekenisvolle opdrachten gegeven worden en kinderen met hun eigen leervragen aan de slag kunnen 
gaan, is de betrokkenheid bij kinderen flink gestegen.  
Voorafgaand en tijdens het werken rondom de kernconcepten worden ouder(s)/verzorger(s) geïnfor-
meerd. Aan hen wordt bij de afsluiting van het kernconcept gelegenheid geboden om bij presentaties 
en tentoonstellingen aanwezig te zijn. 
 

Beleidsterrein:  kwaliteitszorg  
Doel: De kwaliteit van het onderwijs op bs De Beerze voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen 
op het gebied van opbrengsten, leerstofaanbod, onderwijstijd, schoolklimaat, didactisch handelen, 
afstemming instructie en begeleiding, leerlingenzorg. 
            
We monitoren de kwaliteit van het onderwijs op bs De Beerze m.b.v. het INK-model, dat als basis 
gebruikt wordt voor de kwaliteitszorg binnen SKOBOS. 
Naar aanleiding van de verkregen gegevens worden, lopende het schooljaar, acties ondernomen om 
de kwaliteit van het onderwijs op bs De Beerze te borgen en daar waar nodig te verbeteren.  
Aan het einde van het schooljaar bepalen we eventuele verbeterpunten waar we in het volgend 
schooljaar aan moeten werken. 
In het strategisch beleidsplan van SKOBOS staan uitgangspunten vermeld die voor alle scholen van 
SKOBOS gelden (denk bijvoorbeeld aan het project SKOBOS 2.0) 
In het voorjaar van 2018 staat voor SKOBOS de herziening van de visie/missie op het programma. De 
wijzigingen van inzichten en regelgeving kunnen medebepalend zijn voor de ontwikkelingen op bs De 
Beerze. 
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kwaliteitskaart 
We hanteren het INK-model als basis voor de kwaliteitszorg binnen SKOBOS en is voor bs De Beerze 
door het managementteam ingevuld en met de teamleden gedeeld. 
Het INK-managementmodel bestaat uit negen aandachtsgebieden (leiderschap / management 
medewerkers / strategie / management middelen / management primair proces / waardering 
medewerkers / waardering door ouders en leerlingen / waardering maatschappij / resultaten), die de 
grote  variatie in de bedrijfsvoering van de school samenvatten. Het model maakt onderscheid tussen 
de wijze waarop de school functioneert en wat de resultaten hiervan zijn. Anderzijds toont het model 
ook de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden.   
Het managementteam bekijkt, tijdens vooraf geplande MT-vergaderingen, de aandachtsgebieden van 
het INK-model SKOBOS. Tijdens deze vergadermomenten wordt besproken wat er gerealiseerd is en 
welke acties/interventies nog moeten plaatsvinden.  
Dit gebeurt. Er worden aanpassingen gedaan indien nodig. 
 
Inspectie 
De Inspecteur van het Onderwijs bezoekt met regelmaat scholen om de kwaliteit van het onderwijs te 
meten. Daarbij wordt gelet op indicatoren die betrekking hebben op de opbrengsten, het 
onderwijsleerproces, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. Daarnaast wordt standaard 
gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd.  
De laatste bezoeken dateren van 13 december 2012 (onderzoek naar de kwaliteitsverbetering  
St. Josephschool) en 26 februari 2013 (stelselonderzoek  St. Willibrordusschool). Voor beide scholen is 
het basisarrangement afgegeven.  
Gezien de data van de vorige schoolbezoeken zal er in het schooljaar 2017-2018 waarschijnlijk een 
bezoek plaatsvinden. Tijdens dat bezoek zal de inspectie, naast de onderwijskwaliteit, met name de 
psychosociale arbeidsbelasting binnen de school ter sprake brengen. 
De Inspecteur van het Onderwijs heeft elk jaar een overleg met het College van Bestuur van SKOBOS 
m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs op de afzonderlijke scholen van SKOBOS. Zo heeft er een gesprek 
plaatsgevonden in het kader van het veranderd toezicht door de inspectie. Aan bs De Beerze is door 
de inspectie het basisarrangement toegekend. 
Er heeft nog steeds geen inspectiebezoek op bs De Beerze plaatsgevonden. Het College van Bestuur 
heeft wel bericht ontvangen dat er dit lopend schooljaar op twee van de vijf scholen van SKOBOS  een 
inspectiebezoek zal plaatsvinden. Zo’n bezoek kan gericht zijn op een specifiek thema, maar kan ook 
een algeheel schoolbezoek inhouden. 
We hebben eind mei bericht ontvangen dat de Inspecteur van het Onderwijs bs De Beerze bezoekt op 
donderdag 14 juni 2018. 
 
Tevredenheidspeiling 
De verbeterpunten vanuit het tevredenheidspeiling van maart 2015 onder personeel , ouders en 
kinderen blijven onder de aandacht van het managementteam.  
De volgende tevredenheidspeiling door “Scholen met Succes” staat gepland voor 2019. 
In het schooljaar 2016-2017 is er een eigen gemaakte leerlingenquête gehouden onder de leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8. De uitkomsten zijn door de leerlingen aan het schoolteam gepresenteerd en 
door de leerkrachten besproken tijdens een bouwgroepoverleg. De daaruit voortkomende 
verbeterpunten worden uitgewerkt in de laatste weken van het schooljaar 2016-2017 en bij de start 
van het schooljaar 2017-2018. 
In het schooljaar 2017-2018 is er in het kader van de ARBO Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
een quickscan zelfanalyse onder het onderwijzend personeel van SKOBOS afgenomen. De ervaren 
werkdruk kwam daarbij als zeer belastend en als verontrustend naar voren. 
Binnen SKOBOS is n.a.v. de uitslag van deze zelfscan een werkgroep opgestart die gaat onderzoeken 
hoe de werkdruk bij het personeel verminderd kan worden en naar een acceptabel niveau 
teruggebracht kan worden. 
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Toetsen Cito-LOVS 
Hiermee wordt de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. De (trend)analyse van de 
toetsresultaten is mede bepalend voor de afstemming van het aanbod voor een volgende periode.  
Met betrekking tot de Cito-toetsen is door het schoolondersteuningsteam een toetskalender 
opgesteld die door de leerkrachten wordt gevolgd. 
Op bs de Beerze wordt in groep 7 de Cito-entreetoets en in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Naar 
aanleiding van deze toetsen wordt een managementrapportage opgesteld welke in het directieoverleg 
van SKOBOS besproken wordt.  
De leerkrachten van groep 7 en 8 stellen aan de hand van de analyse van de Cito-entreetoets en de 
CITO-LOVS-toetsen een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak vormt de basis van het groepsplan. 
De tussenopbrengsten van de toetsen Cito-LOVS (januari en juni) met de bijhorende inspectienormen 
worden daar ook in meegenomen. De inspectie vraagt deze tussenopbrengsten overigens niet meer 
op. 
 
rapportage en normering 
Op bs De Beerze wordt een digitaal rapport gehanteerd met een vaste normering bij de verschillende 
vormings- en vakgebieden.  
In het schooljaar 2017-2018 zullen er naast het voortgangsrapport (8 november 2017) twee 
uitgebreidere leerlingrapporten (21 februari 2018 en 27 juni 2018) uitgereikt worden. 
De leden van werkgroep rapportage gaan in het schooljaar 2017-2018 informatie inwinnen bij scholen 
waar kinderen bij de 10-minutengesprekken aanwezig zijn. Mogelijk dat de aanwezigheid van 
leerlingen bij de rapportgesprekken in het schooljaar daarna wordt doorgevoerd. Dit gebeurt 
overigens al wel op onze school bij de adviesgesprekken in de groepen 8. 
De werkgroep heeft informatie ingewonnen bij andere (SKOBOS)scholen. Er heeft n.a.v. de ingewonnen 
informatie nog geen bespreking met de teamleden plaatsgevonden. 
Tijdens de bouwvergadering van donderdag 17 mei 2018 is door de werkgroep het voorstel neergelegd 
om de leerlingen van de groepen 7 en 8 bij de rapportbesprekingen  aanwezig te laten zijn. 
Tijdens de studiedag van woensdag 6 juni 2018 is hierover een definitief besluit genomen. 
Het ouder-kindgesprek wordt in het schooljaar 2018-2019 nog niet ingevoerd, behoudens het 
schooladviesgesprek richting het voortgezet onderwijs in groep 8. 
De werkgroep rapportage en normering zal in overleg gaan met de KPC-groep, externe deskundigen 
van het Katholiek Pedagogisch Centrum, die het schoolteam begeleiden bij het werken met 
Kernconcepten, hoe om te gaan met de beoordeling van de wereldoriënterende vakken op de 
leerlingenrapporten. 
Op dit moment worden er proefwerken gemaakt n.a.v. de leerkrachtgebonden lessen en de 
presentaties die door leerlingen in het kader van het te behandelen kernconcept gegeven worden. 
 
Borging 
Gemaakte afspraken voor bs De Beerze worden opgenomen in het handboek van de school. Hierin 
worden afspraken en werkwijzen die gelden op school vastgelegd.  
Handboekstukken worden aangereikt door het managementteam, het schoolondersteuningsteam of 
werkgroepen. De definitieve vaststelling geschiedt in overleg met de teamleden. 
Reeds opgestelde handboekstukken worden aangepast indien er tussentijds veranderingen 
plaatsvinden. 
Nieuwe handboekstukken worden binnen het MT besproken en aan het team ter goedkeuring 
voorgelegd. Vastgestelde handboekstukken worden digitaal vastgelegd op de portal en schriftelijk 
opgenomen in het handboek dat te vinden is in de personeelskamers van beide locaties. 

 
 
 



11 

 

Beleidsterrein:  personeelsbeleid  
Doel: Op bs de Beerze heeft ieder personeelslid een professionele houding, men ontwikkelt zich 
voortdurend en men voelt zich prettig binnen de organisatie. 
 
 
Door middel van het voeren van gesprekken blijven deze aspecten in het vizier van directie en 
personeel en wordt – indien nodig – actie ondernomen.  
 
gesprekkencyclus  
In het kader van personeelsbeleid worden er op bs De Beerze door de directeur jaarlijks functionerings- 
en/of beoordelingsgesprekken met de personeelsleden gevoerd.  
Dit gebeurt volgens de gemaakte planning. 
duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid is bedoeld om werknemers in staat te stellen kennis en competenties op peil 
te houden, om zelf actief en proactief bezig te zijn met toekomstperspectieven van “arbeid” en 
“gezondheid in relatie tot arbeid”. Duurzame Inzetbaarheid regelt de onderlinge verhouding daarin 
tussen werkgever en werknemer. 
Bestedingsdoelen van de uren duurzame inzetbaarheid kunnen besteed worden aan peerreview, 
studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit, overige. De werknemers verantwoorden de uren m.b.t. 
duurzame inzetbaarheid op het formulier ‘duurzame inzetbaarheid’ dat zij ontvangen van de directie 
bij het overzicht ‘inzetbaarheid en normjaartaakuren’.  
 
professionalisering / nascholing / teamscholing 
In overleg met de directeur geven personeelsleden aan waar hun scholingsbehoeften liggen om zich 
verder te ontwikkelen. Initiatief tot nascholing kan ook vanuit de directie komen. 
De workshops, cursussen, opleidingen worden bekostigd vanuit de scholingsgelden die de school 
ontvangt of de kosten komen ten laste van SKOBOS. Dit wordt besloten in overleg met het College van 
Bestuur. 
SKOBOS biedt middels de zogenaamde ‘SKOBOS-academie’ een actueel professionaliserings-
programma aan. 
De personeelsleden van bs De Beerze maken op grote schaal gebruik van het scholingsaanbod van de 
SKOBOS-academie. Het is belangrijk dat er door leerkrachten een terugkoppeling plaatsvindt zodat 
anderen en de school er hun voordeel mee kunnen doen.  In het bouwoverleg staat deze terugkoppeling  
op de agenda. 
 
Om bij veranderingsprocessen de afstemming tussen leerkrachten te bevorderen wordt vaak gekozen 
voor teamscholing. Tijdens teambijeenkomsten en studiedagen zullen de volgende thema’s onder 
aandacht blijven: 

• Passend Onderwijs (zie beleidsterrein zorg en begeleiding); (SOP / basisondersteuning)  

• ‘Kijk’, leerlijnen en groepsplannen groepen 1-2 (zie beleidsterrein zorg en begeleiding); 

• SKOBOS 2.0 / 21st Century Skills / werken met Kernconcepten / coöperatief leren 
    (zie beleidsterrein werkvormen en vaardigheden); 

• technisch en begrijpend lezen (zie beleidsterrein vakgebieden); 

• talentontwikkeling / werken met Kernconcepten (zie beleidsterrein zorg en begeleiding); 

• ICT (zie beleidsterrein ICT) (Touchscreens / Prowise) 
 
klassenbezoeken 
De directeur en de intern begeleider leggen in het schooljaar 2017-2018 flitsbezoeken af. Bij een 
flitsbezoek wordt gekeken naar het IGDI-model, het didactisch handelen, het pedagogisch klimaat, het 
klassenmanagement en het gebruik van het groepsplan. Na enkele flitsbezoeken kan een nabespreking 
met de groepsleerkracht volgen. 
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Er vinden steeds meer vraag-gestuurde klassenbezoeken plaats. Leerkrachten vragen vanuit een pro-
actieve en professionele houding om klassenbezoeken.  
In de beleidsvoornemens van het schoolplan 2015-2019 is opgenomen dat de bouwcoördinatoren 
klassenbezoeken gaan afleggen. Dit is mogelijk als de bouwcoördinatoren ambulante uren ter 
beschikking hebben om deze klassenbezoeken af te leggen. In het schooljaar 2016-2017 zijn door de 
bouwcoördinatoren nog geen klassenbezoeken afgelegd. In het kader van collegiale consultatie kan 
dit in het schooljaar 2017-2018 wel gebeuren. 
In het IB-netwerk is afgesproken dat de Intern Begeleiders vanaf januari 2018 flitsbezoeken gaan 
afleggen. 
De bouwcoördinatoren hebben in het schooljaar 2017-2018 geen klassenbezoeken afgelegd. 
 
collegiale consultatie 
Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij elkaar te gaan kijken in de groep in het kader 
van ‘good-practice’ en het ‘maatjesleren’.  Tijdens bouwvergaderingen wordt ruimte gecreëerd voor 
intervisiemomenten waarbij het elkaar ondersteunen vanuit een professionele houding gestimuleerd 
wordt. De collegiale consultatie zal gefaciliteerd worden vanuit de duurzame inzetbaarheidsuren en 
door het overnemen van de groep door ambulante collega’s voor de duur die de leerkracht bij een 
andere collega in de klas is. 
Wanneer leerkrachten het verzoek tot klassenconsultatie indienen, wordt dit gehonoreerd. Hier mag 
nog veelvuldiger gebruik van gemaakt worden. Er wordt steeds bekeken hoe de vervanging in de eigen 
groep geregeld moet worden. 

 
Beleidsterrein:  communicatie (intern en extern) 
doel:  Zowel intern als extern adequaat informeren en in gesprek gaan over onderwerpen die de 
kwaliteit van het onderwijs betreffen. 
Zowel intern als extern adequaat informeren en in gesprek gaan over interne en externe 
ontwikkelingen die bs De Beerze aangaan. 
 
team 
In het vergaderschema voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende overlegmomenten opgenomen: 
teamvergaderingen; bouwvergaderingen; studiedagen van de school en SKOBOS;  het zorgteamoverleg; 
intervisiemomenten.  
Tijdens verschillende overlegmomenten wordt tijd ingeruimd voor de praktische uitwerking van zaken. 
De agendapunten die bij de diverse vergadermomenten ter sprake komen, worden in het management-
teamoverleg besproken en ingepland. De visie/missie/kernwaarden van de school worden daarin 
zichtbaar opgenomen zodat de teamleden zich bewust blijven van waar we als school voor staan.  
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad vergadert ook in het schooljaar 2017-2018 zes tot acht keer waarbij 
beleidsmatige en onderwijskundige zaken de school betreffende op de agenda staan. De MR heeft het 
recht om gevraagd of ongevraagd advies te geven waar de school inhoudelijk op moet reageren. 
Daarnaast is wettelijk vastgelegd met welke documenten en beslissingen de MR moet instemmen en 
over welke documenten en beslissingen de MR moet adviseren. De MR-vergaderingen zijn openbaar 
als toehoorder, tenzij anders aangegeven. 
De notulen van MR-vergadering worden op de website van de school geplaatst. Daarnaast verschijnt 
er na een MR-vergadering een kort verslag in ‘De Stroom’. 
 
Ouderraad 
De ouderraad ondersteunt bij veel activiteiten en bevordert een goed contact tussen ouders en 
school. De ouderraad vergadert ook in het schooljaar 2017-2018 één keer per twee maanden, 
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waarbij overleg plaatsvindt met een vertegenwoordiger van de school. De vergaderingen vinden op 
beide locaties van de school plaats. 
 
schoolplan 
Het schoolplan is een intern instrument om onszelf houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes 
en bij de verdere planning van de uitvoering van ons beleid. Daarnaast dient het schoolplan om 
verantwoording af te leggen naar het eigen bevoegd gezag en aan de inspectie van het onderwijs. 
Het schoolplan 2015-2019 is naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd.  (zie ook blz. 2) 
 
schoolgids 
De schoolgids is bedoeld als informatiebron en als verantwoording voor ons onderwijs. 
De schoolgids van bs De Beerze is te vinden via de website van de school. 
 
Website 
Bs de Beerze beschikt over een eigen website die te bereiken is via www.skobos.nl  
 
Facebook 
Om ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en andere belangstellenden op de hoogte te brengen van 
activiteiten en om de uitwisseling van informatie te verbeteren, heeft onze school een 
Facebookpagina.  Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt schriftelijk toestemming gevraagd om foto’s van 
kinderen, die tijdens activiteiten gefotografeerd worden, op de Facebookpagina te mogen plaatsen. 
Om te voorkomen dat er ongewild foto’s en filmmateriaal op Facebook verschijnen, is door de school 
aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om niet te fotograferen en te filmen tijdens activiteiten die door 
de school worden georganiseerd. 
 
Schoolkompas 
Het Schoolkompas, het informatieblaadje voor het personeel, wordt wekelijks op de portal geplaatst 
en zorgt voor een snelle communicatie op het gebied van onderwijs en persoonlijke zaken. 
 
‘De Stroom’ en ‘De Stroom-extra” 
‘De Stroom’ is het informatieblaadje van de school naar de ouder(s)/verzorger(s) dat elke donderdag 
digitaal verstuurd wordt. Hierin staan berichten vermeld m.b.t. onderwijskundige, inhoudelijke en 
huishoudelijke zaken. 
‘De Stroom-extra’ wordt bij de start van het schooljaar in een boekje aan de leerlingen meegegeven. 
In ‘de Stroom-extra’ staat praktische informatie die betrekking heeft op het betreffende schooljaar 
voor zover deze in het begin van het schooljaar bekend is. 
 
Informatieavonden 
In de derde schoolweek vinden op onze school de algemene informatieavonden van de verschillende 
jaargroepen plaats. Deze informatieavond bestaat uit een algemeen gedeelte en een gedeelte waarbij 
de groepsleerkracht en ouders kennismaken met elkaar en waarbij specifieke zaken van het 
betreffende leerjaar verteld worden. 
Op dinsdag 31 oktober 2017 vindt er een informatieavond plaats m.b.t. het Voortgezet Onderwijs voor 
de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de groepen 7 en 8. 
Op 7 november 2017 heeft een ouder-meedenk-avond plaatsgevonden die door de MR en OR 
georganiseerd werd.  
 
Oudergesprekken 
Gedurende het schooljaar 2017-2018 zullen er diverse oudergesprekken plaatsvinden m.b.t. het 
ontwikkelingsniveau en de behaalde leerresultaten. 
 
 

http://www.skobos.nl/
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oudergesprekken groepen 1-2:   
tussen 2 oktober en 12 oktober 2017 / tussen 19 februari en 1 maart 2018 / tussen 11 juni en 21 juni 2018 
 
oudergesprekken groepen 3 t/m 8:  op dinsdag 14 en donderdag 16 november 2017  
      (n.a.v. voortgangsrapport) 
      op dinsdag 27 februari en donderdag 1 maart 2018  
      (n.a.v. eerste rapport) 
 
oudergesprekken groepen 3 t/m 7: op dinsdag 19 juni en donderdag 21 juni 2018 (facultatief) 
 
gesprekken m.b.t. het rapport en het schooladvies naar het Voortgezet Onderwijs (groep 8):  
      in de week van 5 februari 2018 
    
Rapport 
De school informeert ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van de groepen 3 t/m 8 over de ontwikkeling en 
de leervorderingen van hun kinderen. 
In het schooljaar 2017-2018 zal er na het voortgangsrapport (8 november 2017) ook tweemaal een 
uitgebreid leerlingenrapport verschijnen ( 21 februari 2018 en 27 juni 2018). 

 
Beleidsterrein:  ICT 
doel: Leerlingen en leerkrachten bezitten de vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden van 
   ICT te benutten in het onderwijsleerproces. 
 
hardware 
In het schooljaar 2017-2018 zijn er laptops en tablets aangeschaft voor het gebruik in de verschillende 
groepen. 
Als school willen we investeren in de aanschaf en het gebruik van tablets met als doel het onderwijs aan 
kinderen te ondersteunen en te versterken. Deze laptops en tablets kunnen bijdragen aan de 
betrokkenheid en motivatie van leerlingen en bieden de mogelijkheid om in te spelen op de individuele 
leerbehoeften van leerlingen. Hierbij is de rol van de leerkracht essentieel.  
De leerkrachten hebben een positieve houding ten aanzien van de inzet van technologie in hun lessen. In 
het projectplan SKOBOS 2.0 wordt aangegeven waarvoor de laptops en tablets ingezet worden.  
Om deze devices zonder technische problemen in te kunnen zetten, beschikt de school over een 
goedwerkend Wifi-systeem, zodat draadloos gewerkt kan worden.  
In 2017 worden beide locaties aangesloten op glasvezel zodat snel dataverkeer mogelijk is.  
Op beide locaties is men aangesloten op glasvezel. 
Naast de aanschaf van laptops zijn in december 2017 in alle groepen 3 t/m 8 touchscreens geplaatst. 
 
digitale werkomgeving (DWO) 
Binnen SKOBOS en dus ook op bs De Beerze wordt gebruik gemaakt van een digitale werkomgeving 
waarbij documenten op de portal worden opgeslagen en via samenwerkingsgroepen met elkaar 
worden gedeeld (de ‘sharepointomgeving’ van SKOBOS). 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een eigen e-mailaccount en maken bij het opslaan van 
hun digitale gegevens gebruik van de ‘cloud’.  
 
digitale leeromgeving (DLO) 
Er is binnen de SKOBOS-scholen een visie ontwikkeld m.b.t. de digitale leeromgeving voor kinderen. 
We hebben te maken met een snel veranderende samenleving waarin ook een enorme ontwikkeling 
van de digitale mogelijkheden plaatsvindt. Er zal een toenemende behoefte zijn aan een oplossing 
voor de toenemende complexiteit van informatie en communicatie.  
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Op Bs De Beerze zal hier ook in het schooljaar 2017-2018 aandacht voor zijn en zal de DLO steeds 
meer geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk. Te denken valt hierbij aan het gebruik van social 
media, programmeren, het gebruik van de verschillende zoekmachines en het benutten van de 
mogelijkheden die internet ons biedt. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het aanleren van een 
kritische houding m.b.t. het gebruik van internet en de daarbij horende problemen. 

 
Beleidsterrein:  vaardigheden en werkvormen 
doel: Kinderen en leerkrachten kunnen omgaan met de snel veranderende wereld om zich heen. 
 Kinderen en leerkrachten beschikken over vaardigheden die hiervoor nodig zijn. 
 De motivatie, de inzet en de interesse van kinderen tijdens de lessen stimuleren. 
 
21st Century Skills 
Vanuit een kijk op de snel veranderende leefwereld om ons heen en de ontwikkelingen in het onderwijs, 
is het duidelijk dat dit van kinderen en leerkrachten op het gebied van kennis en vaardigheden ook het 
een en ander vraagt.  
De leeromgeving zal aanpassing behoeven en daarbij speelt de inzet van de steeds toenemende 
digitale mogelijkheden een belangrijke rol. 
Opgedane kennis en vaardigheden worden steeds meer in het onderwijsprogramma van de school 
geïntegreerd. Het werken vanuit ‘kernconcepten’, waarbij het schoolteam ondersteund wordt door 
deskundigen van de KPC-groep is hiervan een voorbeeld. Hierdoor wordt het projectplan SKOBOS 2.0 
verder geconcretiseerd. 
Het werken met kernconcepten is een aanpak voor wereldoriëntatie die veel ruimte laat voor 
leerkrachten en leerlingen, maar waarbij wel doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van 
inzichten.  
De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen. Deze doelen 
dekken samen de kerndoelen voor wereldoriëntatie en andere op inzicht gerichte kerndoelen.  
Op basis van deze doelen kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met uitdagende werkvormen, 
activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden 
en creatieve vakken geïntegreerd en worden rekenvaardigheden toegepast.  
‘Werken met kernconcepten’ gaat uit van verschillende soorten kennis die elk een eigen leeraanpak 
vragen.  
In het schooljaar 2017-2018 worden in de verschillende bouwen de volgende kernconcepten 
uitgewerkt: ‘binding’ / ‘materie’ / ‘groei en leven’ / ‘tijd en ruimte’.  Dit is volgens schema verlopen. 
Daarvoor wordt praktische uitwerktijd gereserveerd tijdens de teambijeenkomsten van 11 oktober 
2017 (‘materie’), 6 december 2017 (‘groei en leven)’, 21 maart 2018 (‘tijd en ruimte’). 
Naast de uitwerking van deze kernconcepten gaan we per thema extra aandacht geven aan enkele 
21th Century skills. In iedere bouw zal hier dan volgens schema aan gewerkt worden. Uiteindelijk 
zullen alle skills dan ieder jaar aan bod komen. Met het gestructureerd en consequent inzetten van 
deze 21th Century skills is in het schooljaar 2016-2017 een begin gemaakt. In het kader van het 
project SKOBOS 2.0 worden door de kartrekkers van de SKOBOS-scholen voor de verschillende 
vaardigheden (skills) leerlijnen opgezet. 
Er is een start gemaakt met het toepassen van de SKOBOS-leerlijnen van de 21st-Century Skills. Bij elk 
kernconcept worden twee vaardigheden centraal gesteld. Dit behoeft nog verdere toespitsing omdat 
het werken met de kernconcepten nog veel voorbereiding en organisatie vraagt.  
De LIO-stagiaire van groep 5/6 MB houdt zich bezig met een onderzoek over de implementatie van de 
21st century skills binnen het werken met kernconcepten. Wellicht dat dit onderzoek resultaten gaat 
opleveren voor onze school.  

Op donderdag 24 augustus 2017 zal er tijdens een studiedag voor het schoolteam gewerkt worden 
aan de praktische invulling van het kernconcept ‘Binding’ en wordt het tijdpad voor het schooljaar 
2017-2018 nader besproken. Is gebeurd. 
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coöperatief leren / meervoudige intelligentie 
Om goed in te kunnen spelen op de verschillen die er tussen kinderen zijn en de verschillende 
leerstrategieën van kinderen, wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Door het delen 
van ideeën tijdens overlegmomenten enthousiasmeren teamleden elkaar.  
De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een handboekstuk. 
De werkgroep coöperatief leren heeft in het schooljaar 2016-2017 de verschillende coöperatieve 
werkvormen opnieuw onder de aandacht gebracht van de leerkrachten. Het coöperatief leren zal in 
het schooljaar 2017-2018 als vast punt op de agenda van de bouw-vergadering geplaatst worden. 
In het Schoolkompas, een informatievoorziening voor het personeel, wordt met regelmaat gewezen op 
de toepassing van de coöperatieve werkvormen. De toepassing wordt besproken in de verschillende 
jaargroepen. 
 

Beleidsterrein:  vakgebieden 
doel: Er zijn aan het eind van het schooljaar 2015-2016 methodes en werkwijzen gekozen die de 
prestaties/scores en het welbevinden van de leerlingen bij de verschillende vakgebieden verhogen 
en die aansluiten bij de visie van de school. 
 
Technisch lezen 
In samenwerking met de Bibliotheek op School heeft de leescoördinator van bs De Beerze een leesplan 
opgesteld. Op het eind van het schooljaar 2016-2017 zijn de leerkrachten hierover geïnformeerd door de 
leescoördinator en de leesconsulent van de Bibliotheek op School. Er worden door de werkgroep 
technisch lezen gezamenlijke afspraken gemaakt opdat de acties en aanbevelingen die in het leesplan 
staan opgenomen ook in de praktijk uitgevoerd worden om het leesplezier bij kinderen te vergroten. 
 
In het schooljaar 2017-2018 zullen technisch lezen en leesbevordering verder aandacht krijgen. In de 
gehele school wordt, steeds meer groepsoverstijgend, op vaste tijden en in afgesproken vorm gewerkt 
aan individueel lezen en samen-leesvormen (duo-lezen, tutorlezen, Ralfi-lezen, toneellezen).  De 
leerkracht heeft dan tevens de handen vrij om kinderen, die dat nodig hebben, extra instructie te geven 
op het gebied van technisch lezen. 
 
Het leeskwartier is in het afgelopen jaar schoolbreed ingevoerd. In het schooljaar 2017-2018 zal de 
schooldag in alle groepen opnieuw starten met een ‘leeskwartier’. Tijdens dit leeskwartier is er 
structureel aandacht voor tutorlezen, duo-lezen, zelfstandig lezen en voorlezen. 
Het leeskwartier wordt schoolbreed toegepast.  
Er is overgegaan naar de nieuwe CITO-AVI- en DMT-toetsing.  
De werkgroep technisch lezen heeft het dyslexieprotocol van bs De Beerze nader bekeken en aangepast 
waar nodig. Het concept dyslexieprotocol is voorgelegd aan het team. 
 
Begrijpend en studerend lezen 
Omdat op de beide locaties van bs De Beerze de methodes van begrijpend en studerend lezen nog niet 
dezelfde zijn, maar we wel vinden dat de aanpak (om te komen tot een goede lees- en leerstrategie) 
eenduidig moet zijn, heeft de werkgroep begrijpend lezen een plan van aanpak gepresenteerd.  
Vanuit de visie dat ‘alles begrijpend lezen is’, zullen er vaardigheden geoefend en geleerd worden om 
de lees- en leerstrategieën ook toe te kunnen passen bij andere vakgebieden zoals wereldoriëntatie.  
De aanbevelingen vanuit de trendanalyse n.a.v. de Cito-LOVS-toetsen zijn daarbij meegenomen.  
Omdat er op de locaties verschillende methodes gebruikt worden (‘Nieuwsbegrip’ in OB en ‘Tekstverwerken’ 
in MB) zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van de beide methodes van begrijpend lezen. 
Woordenschat en begrijpend lezen zijn nauw met elkaar verbonden.  De werkgroep is van mening dat de 
woordenschatlessen uit de taalmethode niet betekenisvol genoeg zijn en wil de woordenschatlessen 
koppelen aan de lessen begrijpend lezen en/of de wereldoriënterende vakken. Hierbij wordt het boek "Op 
Woordenjacht" ingezet worden als bronnenboek.  
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Afgesproken is om in het schooljaar 2017-2018 beide methoden voor begrijpend lezen te hanteren waarbij 
door de jaargroepen 5 t/m 8 het afzonderlijke lesprogramma wordt samengesteld. 
De werkgroep begrijpend lezen heeft enkele methodes voor begrijpend lezen nader bekeken. Het voorstel van 
de werkgroep is dat er gekozen gaat worden voor een methode begrijpend lezen die in het schooljaar 2019-
2020 wordt geïmplementeerd. 
 
Spelling 
Op beide locaties van bs De Beerze wordt bij het vakgebied spelling het IGDI-model toegepast.  
Op de locatie Middelbeers wordt gewerkt met de methode ‘Spelling in Beeld’. 
Op de locatie Oostelbeers wordt gewerkt met de methode “Taaljournaal”. 
In het schooljaar 2018-2019 wordt een nieuwe methode voor taal en spelling geïmplementeerd. 
Op dit moment is er een werkgroep bezig met het keuzeproces van deze nieuwe taalmethode. Van de 
methodes ‘Taalactief’ en ‘Staal’ zijn zichtzendingen aangevraagd. Deze worden in de groepen 4 t/m 8 
uitgeprobeerd. 
De werkgroep die zich bezighoudt met het keuzeproces van de nieuwe spellingmethode voor bs De 
Beerze heeft, na het bestuderen en bespreken van de gebruikservaringen van de teamleden, gekozen 
voor de aanschaf van de methode ‘Taalactief’’. 
 
Taal/taalbeschouwing 
Voor dit vakgebied wordt op beide locaties van bs De Beerze gewerkt met  methode  ‘Taal in Beeld’. 
In het schooljaar 2017-2018 zal een werkgroep zich bezighouden met de keuze van een nieuwe 
taalmethode welke ingevoerd zal worden in het schooljaar 2018-2019. (zie item spelling hierboven) 
De werkgroep die zich bezighoudt met het keuzeproces van de nieuwe taalmethode voor bs De Beerze 
heeft, na het bestuderen en bespreken van de gebruikservaringen van de teamleden, gekozen voor de 
aanschaf van de methode ‘Taalactief’. 
 
Rekenen 

Op beide locaties wordt gewerkt met de nieuwe versie van De Wereld in Getallen (WIG). Er is door 

de rekencoördinator van bs De Beerze in het schooljaar 2016-2017 een rekenbeleidsplan opgesteld 

waarin de aandachtspunten, die vanuit het schoolteam aangereikt werden, voor de komende jaren 

zijn opgenomen: 

-analyse rekenresultaten (bijv. overgang groep 2 naar 3) 
-automatiseren / memoriseren (schoolbreed) 
-leerlijnen (flexibel en verantwoord omgaan met de rekenmethode) 
-rekentaal en rekenaanpak 
 
Er is een rekenwerkgroep samengesteld die zich op deze aandachtspunten richt. 
In het schooljaar 2017-2018 zal de school weer deelnemen aan ‘de grote rekendag’. 
Goede rekenaars krijgen in het schooljaar 2017-2018 opnieuw de gelegenheid om deel te nemen aan 
‘de Kangoeroewedstrijd’.  
De rekencoördinator van bs De Beerze heeft in het schooljaar 2017-2018 de cursus ‘projectmanagement’ 
gevolgd. Zij heeft ‘het automatiseren’ als studiethema gekozen en er een plan voor uitgewerkt. 
Met het oog op het automatiseren zijn eind 2017 extra rekenmaterialen aangeschaft. 
Tijdens een studiemiddag heeft de rekencoördinator samen met de overige leerkrachten de leerlijn 
automatiseren voor de groepen 1 t/m 8 nader bekeken.  
Er is afgesproken om de vastgestelde leerlijn ‘automatiseren’ vanaf het schooljaar 2018-2019 te gaan 
gebruiken in de groepen 1 t/m 8. 
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Wereldoriëntatie 
Het ‘leren in 2020’ (21st Century Skills) heeft het schoolteam geïnspireerd om het werken en leren  
bij de wereldoriënterende vakken op een andere manier vorm te gaan geven. Er is door de school 
gekozen te werken vanuit ‘kerndoelen en kernconcepten’. 
De methodes van de afzonderlijke vakgebieden worden gebruikt als ‘bronnenboek’. (zie ook beleidsterrein: 
vaardigheden en werkvorm / 21st Century Skills alsmede het projectplan SKOBOS 2.0). 
In het projectplan SKOBOS 2.0 is een bedrag opgenomen voor de aanschaf van bronnenboeken bij 
uitwerking van de kernconcepten en het voldoen aan de kerndoelen die daarbij gesteld worden. 
 
Engels 
Er is op bs De Beerze een werkgroep gevormd die zich in het schooljaar 2017-2018 bezighoudt met 
de keuze van een methode Engels voor de groepen 1 t/m 8. 
De werkgroep heeft zichtzendingen van verschillende methodes voor Engels aangevraagd. 
In de verschillende jaargroepen worden de methodes ‘Groove me’ en ‘Join in’ na de meivakantie 2018 
uitgeprobeerd. 
De werkgroep die zich bezighoudt met het keuzeproces van de nieuwe methode Engels voor bs De 
Beerze heeft, na het bestuderen en bespreken van de gebruikservaringen van de teamleden, gekozen 
voor de aanschaf van de methode ‘‘Join in”. 
Deze methode voor het vakgebied Engels wordt m.i.v. het schooljaar 2018-2019 geïmplementeerd in 
de groepen 1 t/m 8. 
 
 
 
 

 
 
 


