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VOORWOORD 

 

Ons schoolplan bestaat uit drie delen. Deel A; het algemeen gedeelte, deel B; de matrix waarin de te 

nemen stappen voor het komend jaar vermeld staan en deel C: het jaarplan met daaraan gekoppeld 

de 90-dagenplannen. 

In het onderwijs is het gesprek over “doen we de goede dingen voor onze kinderen en doen we deze 

dingen ook echt goed?” voortdurend aan de orde. Ouders verwachten dit, onze leerlingen ervaren het 

hopelijk dagelijks. Het team van basisschool De Springbeek staat met grote regelmaat stil bij de 

opbrengsten, de methoden en de goede (les)ervaringen met tips en tops van collega’s binnen en 

buiten de eigen school. Dit gebeurt tijdens werkoverleggen, op studie- en beleidsdagen, maar ook 

vaak na school in een gesprek met een collega.  

Elk jaar maakt iedere school, ook De Springbeek, een jaarplan waarin de ontwikkelingsactiviteiten van 

het team in dat betreffende schooljaar wordt uiteengezet. We vinden het belangrijk om duidelijk aan te 

geven welke koers de school wil  volgen om nu en in de toekomst goed onderwijs te blijven geven.  

Eens in de vier jaar wordt dit gesprek over “goed onderwijs en een goede school” heel gestructureerd 

gevoerd bij het opstellen van een schoolplan over een langere periode van vier schooljaren. De 

huidige schoolplanperiode loopt van 2015-2019. 

De Springbeek kent een gemotiveerd en betrokken team, dat zich graag inzet om onderwijs van hoog 

niveau te realiseren. Het kind staat daarbij centraal. En niet alleen het cognitief leren, maar heel de 

ontwikkeling van het kind heeft onze aandacht.  

Zo levert de Springbeek een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen die aan haar zorg zijn 

toevertrouwd.  

Uiteindelijk gaat het om het ontwikkelen van een stukje burgerschap: de weg vinden en straks 

volwassen burger zijn in een steeds complexer wordende maatschappij. Waarin “wie je bent” en de 

kennis die je hebt verworven mede bepalen hoe jouw plekje in deze wereld eruit gaat zien. 

We willen dat onze leerlingen gelukkig zijn en een fijne tijd op school hebben en zich vanuit 

welbevinden ontwikkelen en de kennis en kunde opdoen om te worden wie ze zijn en de talenten te 

ontwikkelen die ze in zich dragen: met hoofd, hart en handen. 

 

Namens het team van De Springbeek 

Lisette Huinck 

Directeur 
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DEEL A: ALGEMEEN GEDEELTE 

 

1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 

1.1 De externe context 

Basisschool De Springbeek is van oudsher een school die in het centrum van een (relatief kleine) 
leefgemeenschap staat, te weten Hout-Blerick. Hout-Blerick is een gezellige woonwijk (voormalige 
dorpskern) waar mensen graag wonen en waar iedereen elkaar goed kent. De buurt ligt in een gebied 
dat begrensd wordt door de A73 enerzijds en de buitengebieden anderzijds. 

Het dorpskarakter wordt bepaald door koopwoningen, voornamelijk in laagbouw. Het aantal 
huurwoningen is zeer gering. Hout-Blerick is erg in trek, woningen staan doorgaans niet lang te koop. 
Dit leidt ertoe dat de schoolpopulatie een uniform beeld laat zien: kinderen van hoger opgeleide 
ouders van autochtone afkomst. 
We zien de laatste jaren een (lichte) toename van kinderen die aan de randen of buiten de dorpskern 
wonen. Ouders maken een weloverwogen keuze voor een school waar hun kind(eren) hun 
basisschoolperiode gaan doorbrengen. De scholenfusie tussen twee scholen in de nabije omgeving te 
weten ‘t Palet en Natuurlijk! zorgt ervoor dat een aantal gezinnen uit voedingsgebied van ’t Palet de 
kinderen met ingang van schooljaar 2018-2019 op de Springbeek aangemeld hebben. 

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is de BSO opvang door Spring Kinderopvang niet meer 
inpandig in school gevestigd. Door toename van het aantal leerlingen zijn wij uitgebreid van 9 naar 10 
groepen en hebben wij het lokaal zelf in gebruik moeten nemen. De  BSO is nu gerealiseerd in de 
Carrousel, waar ook de peuterspeelzaal van Spring Kinderopvang gevestigd is. De Carrousel ligt op 
een afstand van ongeveer 5 minuten wandelen vanaf school. 

 

1.2. De interne context 

Basisschool De Springbeek is gehuisvest in een gebouw dat in de loop der jaren herhaaldelijk 
verbouwd of uitgebouwd is. We beschikken over een ruime hal, speels gebouwde lokalen en een 
inpandige speelzaal. Boven op de school is een laag kantoorruimtes en personeelskamer 
gerealiseerd. Met name in de zomer is het klimaat hier een zorg, het wordt erg snel warm. Door het 
plaatsen van airco’s wordt hier een oplossing voor geboden. 
We hebben aan de voorzijde en aan de achterzijde een speelplein en aan de achterzijde tevens een 
grasveld. Het speelplein aan de achterzijde van de school is in schooljaar 2017-2018 geheel nieuw 
ingericht. Daarbij is gekozen voor veel speelplekken, zodat kinderen uitgenodigd worden tot bewegen 
en spelen.  

We schommelen qua leerlingenaantal rond de 240 leerlingen.  Hoewel er een terugloop in 
leerlingenaantallen voor de gehele gemeente Venlo en met name Blerick voorspeld wordt, zien we dat 
het aantal aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 stabiel blijft. Het woonwijkkarakter maakt dat veel 
leerlingen tussen de middag thuis lunchen. In ons voedingsgebied hechten veel ouders hieraan, en 
aan de vrije woensdagmiddag. Hout-Blerick is een gewilde locatie om te wonen en er vindt nog 
nieuwbouw plaats. Hier vestigen zich nog jonge gezinnen. Tevens zijn er een vijftiental leerlingen 
aangemeld vanuit ’t Palet, de school die met ingang van 01-08-2018 fuseert met Natuurlijk! 

 

De school is onderwijsinhoudelijk volop in ontwikkeling. Er is veel aandacht voor de 
basisvaardigheden en de wijze waarop deze vaardigheden kindgericht kunnen worden aangeboden. 
Eenzijdige aandacht voor het cognitieve (verstandelijke) wordt daarbij vermeden: sociale 
vaardigheden en emotionele ontwikkeling krijgt tevens ruim aandacht in het onderwijs.  We zien dat 
leerkrachten steeds nadrukkelijker de leerontwikkeling op het niveau van het afzonderlijke kind 
nauwgezet volgen. Het opbrengstgericht werken heeft meer aandacht gekregen, al blijft daarbij heel 
het kind in beeld. Ook zijn er eerste goede stappen gezet in het voeren van kindgesprekken (portfolio). 
Dit, om het eigenaarschap van het kind voor de eigen (onderwijs)ontwikkeling te laten groeien.  
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De teamleider en teamleden bespreken in een vaste cyclus de inhoudelijke voortgang in de groepen 
en staan uitvoerig stil bij de opbrengsten (resultaten) en de totale ontwikkeling die ieder kind 
realiseert. 

De komende jaren ligt de focus ( in willekeurige volgorde) op: 

1. Versterken van het professioneel handelen rond het aanbieden van de basisvaardigheden. 
Daarbij staat het kind centraal en worden verschillen tussen kinderen (geen kind is hetzelfde!) 
serieus genomen.  Teamleren (en dus ook leren van en met elkaar binnen het team) staat 
daarbij eveneens centraal. 

2. Onze onderwijs aanpak stapsgewijs te moderniseren, zodat deze toekomstbestendig is en 
blijft. Vooral ook doorgaan op de ingeslagen weg van opbrengstgericht onderzoeken en 
handelen. 

3. De begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind te versterken, uitgaande 
van veiligheid en vertrouwen in en voor iedere deelnemer aan het primaire proces voor 
kinderen. 

4. ICT (nog) meer inzetten om onze onderwijsdoelen, met de inzet van de 21-ste eeuw 
vaardigheden te realiseren. Hier gaan we stevig mee aan de slag in schooljaar 2018-2019. 

We streven ernaar tenminste het predicaat “een goede school” te mogen dragen. Dit zal op alle 
vlakken tot uitdrukking moeten komen in de (leer)resultaten van onze kinderen. Hiervoor nemen wij de 
totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt, ondersteund door de resultaten of tussen- of de 
eindtoets. Deze toetsen worden door ons goed bestudeerd. Niet enkel om te zien of het kind een 
doorgaande ontwikkeling doorloopt, maar vooral ook ons ons eigen leerkracht handelen blijvend aan 
te scherpen of te verbeteren. 
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1.3 Onze pijlers 

De belangrijkste pijlers van De Springbeek zijn: 

 Vakmanschap en passie.  

 Professionele cultuur 

 Resultaten bij kinderen 

 Waarderend en veilig schoolklimaat 

 Een doorleefde visie 

 Waardering van de omgeving 

   Vakmanschap en passie gaan over de beleving van het werk: het bieden van onderwijs 
waarbij ieder kind telt en waarbij wordt aangesloten bij de mogelijkheden en betrokkenheid 
van ieder kind.  

Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan leerkracht handelen.  

De leerkracht vervult een spilfunctie in het leerproces van de kinderen en zal ten alle tijden op 
de hoogte moeten zijn van de leerlijnen voor elk vak. Er wordt bewust doelgericht gewerkt en 
gekeken wat de kinderen nu nodig hebben, maar ook later. Leerkrachten zijn niet alleen 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen in hun eigen leerjaar, maar ook voor de 
jaren erna. Samen vormen alle groepen die een kind doorloopt één geheel, het zijn geen losse 
delen. 

Van ‘methode is de leidraad’ naar ‘methode is ondersteunend’ zijn we nu aan de slag gegaan. 
Het biedt ons meer mogelijkheden om zelf te bekijken wat een passende methode of 
methodiek is om kinderen leerstof of vaardigheden bij te brengen. Met name op het vlak van 
begrijpend lezen worden veel linken naar andere vakgebieden getrokken en komt het als vak 
steeds minder op zichzelf te staan. In de expertgroepen blijven we onderzoeken we hoe we de 
leerdoelen en onze eigen ideeën en opvattingen daarbij, kunnen matchen met wat de 
methoden als richtwijzers bieden. 

Deze ontwikkeling en aanpak hebben we nadrukkelijk in gang gezet voor de vakgebieden 
rekenen, begrijpend lezen, taal en voor de leerlijnen in de groepen 1-2.  

  Een professionele cultuur. De ontwikkeling van de professionele cultuur is in volle gang. Je 
leert dit niet uit een boekje maar vooral door het te doen. We spreken af, maar soms ook aan. 
Zijn daar transparant in en helder. Wanneer aanspreken moeilijk is, gaan we dat niet uit de 
weg, maar bekijken we wat het moeilijk maakt en benoemen dat of pakken het aan. Daarbij 
kan eenieder op de steun van collega’s vertrouwen. Niemand staat er hier alleen voor. De 
professionele cultuur beperkt zich niet sec tot communicatie en contacten binnen het team, 
maar ook daarbuiten: leerlingen, ouders, andere belanghebbenden.  

Resultaten bij kinderen: Onderwijs gaat over welbevinden en over resultaten. Het volgen 
van de ontwikkeling van ieder kind vinden we belangrijk. We worden steeds beter in het 
hanteren van mogelijkheden die onder meer CITO biedt om de vaardigheidsgroei van 
kinderen goed te volgen. We stellen er prijs op bovengemiddelde resultaten te bereiken voor 
zoveel mogelijk leerlingen in iedere groep. De teamleider is daarbij de gesprekspartner bij 
uitstek voor de leerkracht. We gebruiken de resultaten ook in de gesprekken met ouders. 

Ieder kind heeft ook een eigen verantwoordelijkheid en kans om mee invulling te geven aan 
ons onderwijs. Meedenken en meedoen vinden we belangrijk: “wat wil ik leren, hoe kan ik dat 
leren, wanneer ga ik dat leren” is niet alleen een vraag van de meester of de juf. Ook elk kind 
wordt regelmatig uitgedaagd om zelf daarin keuzes te maken en mogelijkheden te verkennen.  
Daarom vinden we de portfolio-ontwikkeling van groot belang en is dit een blijvend in 
ontwikkeling. 

Waarderend en veilig schoolklimaat:  We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig 
voelen. We zijn alert op pestgedrag en spreken kinderen en ouders aan als het plaatsvindt. 
Door de hele school worden de omgangsnormen voorgeleefd door iedereen. Binnen één 
groep op onze school is het sociale klimaat een aandachtspunt.  
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 Een doorleefde visie: Het team van De Springbeek is een team dat passie aan nuchterheid 
wil koppelen. Duidelijk stelling nemen in waar we voor staan en wat we kunnen. De doorleefde 
visie betekent dus: heldere taal, begrijpelijke taal  voor ouders en personeel waarbij het kind 
en zijn of haar leerproces centraal staat. De visie moet ons uitdagen haalbare doelen te 
stellen om steeds beter aan te sluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben. Onze visie zal in 
schooljaar 2018-2019 in het kader van het nieuwe te ontwikkelen schoolplan 2019-2023 onder 
de loep genomen gaan worden en bijgesteld of aangepast worden, waar nodig. 

 Waardering van de omgeving:  We ervaren ons werk als niet- vrijblijvend. We willen 
verantwoording afleggen over wat we doen en hoe we het doen. We willen dat het 
schoolbestuur, de ouders, inspectie en alle andere betrokkenen in en rond de school zien wat 
we goed doen en daar waardering voor hebben. Maar ook vinden we het belangrijk dat de 
buurt tevreden is met hoe wij als school en onze kinderen “goede buren” zijn. En we doen 
graag mee met de gemeenschapsactiviteiten die in Hout-Blerick belangrijk gevonden worden, 
of het nu gaat om feestdagen of om acties als schoonhouden van de straten van ons dorp en 
samenwerken met alle verenigingen. 

De Springbeek werkt vanuit waarden. Deze waarden zijn universeel en hebben sterke verbinding met 
de christelijke traditie, zoals respectvol zijn naar leerlingen, ouders en collega’s in en rond de school, 
vertrouwen uitstralen en eerlijkheid, gezamenlijkheid, verwondering en verantwoordelijkheid. 

 

1.4 Functies en taken binnen school 

De volgende functies dan wel taken zijn aanwezig: 

 Directeur 

 Teamleider 

 Groepsleraren, leerkrachten met speciale taken  

 Leescoördinator  

 Rekencoördinator 

 ICT-er 

 Bewegingsonderwijs-deskundigen  

 Muziekleerkracht  

 Administratieve ondersteuning 

 Conciërge 

 Schoonmaakpersoneel 

 

Opleidingsschool voor Pabo en Pedagogiekstudenten
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2 ONZE MISSIE EN VISIE 

 

2.1 Onze missie. 

Binnen een lerende organisatie wil basisschool De Springbeek de leerlingen kennis en vaardigheden 
bijbrengen vanuit een kwalitatief breed onderwijs- en opvoedingsaanbod binnen een inspirerende leef- 
en werkomgeving.  

Zij wil hen op weg helpen naar hun volwassenheid, door hen waarden en normen over te dragen, die 
kunnen bijdragen tot ontplooiing van een katholieke persoonlijkheid, waarbij ook een respectvolle 
plaats is voor andersgelovige kinderen. 

Ons onderwijs is er enerzijds op gericht, om de kinderen een evenwichtige ontwikkeling te laten 
doormaken in al zijn facetten en anderzijds gericht op het realiseren van maatschappelijke kansen. 

Onze basisschool kan zo een goede voorbereiding bieden op het leven in de steeds veranderende 
maatschappij. 

Middels een open en respectvolle communicatie met alle geledingen van de school wordt de 
betrokkenheid gewaarborgd. 

Om dit Mission Statement waar te maken, hebben wij onderstaande ambitie geformuleerd. 

 

2.2 Onze ambitie:  

Basisschool De Springbeek: 

o profileert zich als een cultuur-katholieke school, 

o profileert zich als lerende organisatie, 

o stelt eigenaarschap op alle niveaus centraal, 

o participeert regelmatig in innovatieve projecten, 

o stelt kwaliteit centraal in de klas, in de school, 

o realiseert een kwalitatief hoogwaardig schoolconcept, 

o stelt ouders, leerlingen, externe partners en personeel tevreden over de school en de 
organisatie, 

o biedt actueel onderwijs waarin maatschappelijk ondernemen centraal staat, 

o realiseert passend onderwijs zoveel mogelijk binnen de eigen school, 

o bevordert de eigen verantwoordelijkheid van de eigen ontwikkeling van het personeel, 

o stimuleert en ondersteunt kinderen van 4 tot 13 jaar in hun ontwikkeling. 

 

Kernwaarde is eigenaarschap in de meest brede zin van het woord:  

Eigenaar van de grondslag van de school, 

Eigenaar van de missie/ambitie/visie van de school, 

Eigenaar van de eigen ontwikkeling / schoolontwikkeling. 
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3.  WETTELIJKE OPDRACHTEN  

 

3.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking. 

Over het algemeen zijn we tevreden met de scores die we in de diverse CITO toetsen aantreffen. De 
resultaten worden geanalyseerd en er wordt een conclusie uit getrokken en verbeterpunten worden 
opgesteld. De focus ligt hierbij op het leerkrachthandelen. De leerkracht is in staat het verschil te 
maken. Aandachtspunten en dreigende zorgsignalen worden in de rapportage “diepteanalyse LVS-
toetsen” duidelijk gecommuniceerd met onze teamleden.  

In de komende jaren gaan wij ook over de kwaliteit en bewaking daarvan het gesprek aan met derden 
te weten de ouders, collegascholen en externen om ons ‘kijken naar opbrengsten’ zo breed mogelijk 
te houden. 

3.2.  Onze visie op goed onderwijs 

Onder het motto:  

„Op De Springbeek leren de kinderen en de leraren van en met elkaar”, 

biedt basisschool De Springbeek kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Onderstaand onze kenmerken van kwalitatief goed onderwijs: 

 Vertrouwen hebben in kinderen en vertrouwen geven aan kinderen is van groot belang. Ieder 
kind wil leren! We geloven dan ook in de ontwikkelingskracht van ieder kind.  

 We betrekken leerlingen actief bij hun eigen leerproces. Interactie, communicatie (leerkracht – 
leerling, leerling – leerkracht, leerling – leerling), reflectie en evaluatie spelen een belangrijke 
rol: interactief leren. Daarbij zijn sociale betrokkenheid en sociale vaardigheden zeker zo 
belangrijk als het „schoolse” leren. 

 We hanteren interactieve werkvormen en mogelijkheden voor leren leren. We stimuleren een 
actieve deelname van de leerlingen aan de instructie. Zo willen we, dat leerlingen leren zelf te 
kunnen inschatten of ze zelfstandig of samen aan een taak kunnen werken of hulp nodig 
hebben. De instructiebehoefte wordt in toenemende mate door de leerling zelf bepaald. We 
gaan kijken of we in toenemende mate minder (kennis) overdracht en meer begeleidend 
handelen naar kinderen in ons onderwijs kunnen inbouwen. 

 We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Naast differentiatie in de instructie, 
passen we differentiatie toe in de leerstof, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De extra zorg, die 
zoveel mogelijk wordt uitgevoerd in de eigen groep, richt zich ook op de meer begaafde 
leerlingen. Wij stimuleren de ontwikkeling dusdanig, dat dit in toenemende mate leidt tot 
zelfsturing bij de leerlingen. 

 Kinderen én leraren komen tot leren, wanneer ze zich prettig voelen en graag naar school 
komen. De school- en klassenregels, opgesteld in overleg met de kinderen en het 
gestructureerd werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, dragen bij aan een veilige 
school.  

 De leraar is de spil in het onderwijsleerproces. Hij daagt uit, ondersteunt en geeft vertrouwen. 
Hij is coachend bezig, waarbij hij zich bewust richt op de drie basisbehoeften van ieder kind nl. 
relatie, competentie en autonomie (hij is beschikbaar voor kinderen, hij heeft vertrouwen in de 
mogelijkheden van ieder kind en laat leerlingen meedenken, hij geeft het kind de ruimte voor 
eigen inbreng).  

Hij zoekt samen met leerlingen naar oplossingsmethoden, stimuleert zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en zelfcontrole, stuurt op afstand. De leraar heeft hierbij veel aandacht 
voor het leerproces zelf.  
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Teamcommunicatie (o.a. intervisie en coaching), teamsamenwerking en teamscholing zijn 

sleutelbegrippen ten behoeve van de eigen professionele ontwikkeling.  

 In de dagelijkse lespraktijk gebruiken de leerlingen en de leraren diverse leerbronnen (zoals 
ontwikkelingsmaterialen, themahoeken, methoden, de computer als intern en extern 
communicatiemiddel en als informatiebron). De computer wordt ingezet ter ondersteuning van 
het onderwijsleerproces.  

 Kinderen worden in hun ontwikkeling op diverse manieren gevolgd: portfolio’s, observaties, 
toetsen, journalen en analysegesprekken. Daarbij is het leerproces zeker zo belangrijk als het 
uiteindelijke product.  

 In het kader van kwaliteitszorg heeft het cyclisch werken (plan – do – check – act) op onze 
school een structurele plaats. Vanuit (meerjaren) kerndocumenten van onze school (o.a. 
schoolplan) worden jaarplannen opgesteld. De inhouden van de jaarplannen worden 
uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd. In jaarverslagen wordt verantwoording afgelegd. Door 
regelmatig meetinstrumenten te gebruiken, waarbij we de tevredenheid van de medewerkers, 
de leerlingen, de ouders en de externe partners meten, zijn we voortdurend in staat om 
kwaliteit te verankeren dan wel te verbeteren. 

 Middels een open communicatie werken school en ouders als volwaardige partners, vanuit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid, aan de begeleiding en de ontwikkeling van de 
kinderen. 

 

3.3 De samenstelling van de groepen  

 

We werken de komende jaren overwegend met een systeem van homogene groepen, behalve in de 
groepen 1 / 2 en 6/7.  We hebben 10 groepen die in eerdere jaren verdeeld waren in onder- en 
bovenbouw. De afgelopen schooljaren hebben we door effectief te vergaderen en overleggen, ervaren 
dat de verdeling niet helpend is in het kijken naar ons onderwijs. Met ingang van schooljaar 2016-
2017 zijn de bouwen losgelaten en zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale 
onderwijsaanbod van onze school.  De samenwerking wordt situationeel gezocht op basis van 
kwaliteit. Ook wordt er steeds meer een samenwerking tussen de diverse groepen gezocht. In dit 
kader is de samenwerking tussen de groepen 1 – 2 – 3 afgelopen schooljaar geïntensiveerd en is er 
meer groep doorbrekend gewerkt. 

  

3.4      Zelfstandig werken en samenwerken 

 

Het merendeel van het werk vindt plaats in de groep bij de eigen leerkracht(en). Vanuit de klassikale 
start en / of instructie wordt veelal  gedifferentieerd;  niet alle kinderen zijn altijd met dezelfde stof bezig. 
Een deel van de groep kan na deze instructie vrijwel direct aan de slag, terwijl een ander deel of 
individuele kinderen nog extra en/of andersoortige instructie nodig hebben. Bij het inoefenen wordt 
gekeken wat in de gegeven situatie de meest doelmatige organisatie is en wat voor het kind het meest 
betekenisvol is. Steeds vaker wordt de vraag gesteld: heb je instructie nodig of ga je het zelf (of samen 
met andere leerlingen uitzoeken?) Zo werken kinderen steeds vaker zelfstandig: zij zijn immers 
‘eigenaar’ van hun leren.  We gaan ons onderwijs hier steeds meer op af  stemmen: een belangrijk 
ontwikkelingsfacet binnen onze school in de komende jaren. We doen dit door goed naar kinderen te 
kijken en door goed naar ze te luisteren (kindgesprekken), door ze te leren hoe ze kunnen leren, door 
ze een grote mate van zelfstandigheid bij te brengen en door ze zoveel mogelijk op eigen kracht te 
begeleiden in hun ontwikkeling tot individuen die volledig kunnen participeren in onze samenleving.  
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3.5       De instructie  

 

De groepsleerkracht kiest in zijn relatie tot de kinderen de ene keer de rol van regisseur en dan weer 
die van coach. De opgave is een evenwicht te zoeken tussen kennis doorgeven en het kind zelf laten 
ontdekken. Het zelfontdekkend leren ( van onderwijzen naar leren leren) zal de komende jaren meer 
aandacht krijgen in ons onderwijs. Bij kennisoverdracht is het nodig dat de leerkracht uitlegt, instrueert 
en concrete antwoorden van de leerling vraagt om te weten of de stof ook begrepen is. De leerkracht is 
vooral begeleider (coach) van het leerproces. Wanneer de kinderen samen of alleen aan opdrachten 
en thema’s werken, helpt de leerkracht hen met alle aspecten die hierbij een rol spelen. Deze is dan 
begeleider van ontdekkend leren.  

 

3.6 Onderwijsleerproces. 

Voor het complete aanbod verwijzen we naar onze schoolgids. 

 

3.7  De Inhoud van ons onderwijs (overzicht van de methodes) 

Groep 1 en 2 werkt vanuit bronnenboeken en volgt de leerlijnen van SLO en checkt met OVMJK! 

Rekenen:       Wereld in Getallen 

Taal:    Begrijpend lezen:  Nieuwsbegrip/Goed Gelezen   

   Taal:    Staal  

   Spelling:    Staal 

   Lezen:    Veilig leren lezen (groep 3) 

   Schrijven:   Pennenstreken 

Wereldoriëntatie: Aardrijkskunde   Argus Clou 

   Geschiedenis   Argus CLou 

   Natuurkunde   Argus Clou 

Engels:       Hello World    

Muziek:       Pilot Kerobei (externe support) 

Verkeer:      Let’s go! 

Gym:    Groep 1 en 2 volgt bewegingslessen van het kleuteronderwijs 

   Vanaf groep 3: basisopstelling gymonderwijs ( externe support)  

Creatieve vakken: lessen uit tijdschriften en gevonden op internet  
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3.8 Didactisch handelen en afstemming 

Didactisch handelen gekoppeld aan het nieuwe leren betekent de komende schooljaren dat op De 
Springbeek  onderzocht wordt hoe we het leren in de 21ste eeuw handen en voeten kunnen geven.  
We merken dat we nu veelal  nog teveel uitgaan van bestaande kaders die eerder passen bij de 20ste 
dan de 21ste eeuw. Hiervan willen we stap voor stap  loskomen.  

Het werken met expertgroepen is daarbij een vereiste. Maar om de goede school te blijven die 
kinderen helpt om te leren met 21ste  eeuw vaardigheden is nog extra aandacht voor visie en 
onderwijsconcept nodig. Sommige goede onderwijskundige ontwikkelingen lijken in het slob geraakt of 
komt in ieder geval minder voor op de agenda. We gaan onderzoeken hoe we belangrijke onderdelen, 
zoals thematiseren, coöperatieve werkvormen, een juiste plek geven in ons aanbod.  

 

3.9  Zorg en begeleiding 

De leerkrachten volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen door middel van: 
Groep 1-2: OVMJK en observaties gedurende de dag. 
Groep 3 t/m 8: citotoetsen, methodetoetsen, eindtoets groep 8, signaleringstoetsen dyslexie, 
observaties gedurende de dag (flitsbezoeken!)  en kindgesprekken (thermometers en portfolio) en 
ouderkindgesprekken op meerdere momenten van het schooljaar. Daar waar nodig vinden verdiepte 
analysetoetsen en analysegesprekken plaats. Indien nodig wordt specialistische hulp inroepen van 
derden, echter nooit zonder ouders hierbij te betrekken. Minimaal drie keer per jaar worden alle 
kinderen in overleg met de teamleider gevolgd en besproken in hun ontwikkeling en welbevinden. Dit 
alles wordt gebundeld binnen ParnasSys, ons leerlingadministratiesysteem. 
Daar waar nodig worden extra interventies en acties ingezet op individueel en/of op groepsniveau.  
Indien kinderen een eigen leerlijn behoeven, of één of meerdere jaren achterlopen op hun 
ontwikkeling, stellen wij een ontwikkelingsperspectief op. Indien wij overgaan tot aanpassingen, 
doubleren, versnellen, eigen leerlijnen is dit altijd in samenspraak met kind, ouder(s) en indien nodig 
met BCO en stellen wij samen een beredeneerd plan op. 

 
Wij hanteren onze zorgcyclus waarbij we kinderen met extra zorg vroegtijdig signaleren en faciliteren. 
Hierbij worden zorg- en onderwijsbehoefte (zowel van het kind als van de leerkracht) duidelijk in kaart 
gebracht. Daar waar nodig bepalen de teamleider, leerkracht en /of  ambulant begeleider/ derden, in 
samenspraak met ouders, hoe de zorg vorm gegeven zal worden. Dit wordt planmatig uitgevoerd en 
geevalueerd op de effecten van de zorg en beschreven in het HGA. 
Jaarlijks worden de resultaten op groeps- en schoolniveau geanalyseerd. Ook worden jaarlijks de 
schoolplannen, opbrengsten en resultaten in een jaarverslag gebundeld en besproken in de 
geledingen van MR, ouders en partners. 

  
Onze school draagt ook actief bij aan het bevorderen van burgerschap en sociale integratie met de 
diversiteit binnen Hout-Blerick.  

 
Concreet zien we dit in: 

 Activiteiten en ontmoetingen tussen jong en oud  

 Samenwerking met Wijkraad en overleg met terugkoppeling in acties 

 Verkeerswerkgroep 

 Goede doelen acties 

 Open speelplaats  

 RIE vanuit de arbo 

 Actieve deelname aan het jeugdsport- en cultuurfonds 

 Bieb op school 

 Parochie 

 Fanfare de Echo 

 Sportvereniging 

 Natuurgebied Romeinenweerd 
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3.10  Wat hebben onze leerlingen nodig? 

Onze leerlingen kenmerken zich overwegend door adequaat sociaal gedrag, een goede werkhouding 
en aandacht voor het leren. Er is af en toe sprake van beweeglijkheid en concentratieproblematiek en 
een wat mindere  taakgerichtheid en luisterhouding. Op leerniveau zien we niet veel leerlingen met 
taalachterstanden die al vanuit een VVE-indicatie binnenkomen.  Ook zien we dat er slechts in geringe 
mate sprake is van sociaal-emotionele problematiek waaronder gedrags-en opvoedingsproblemen.  Al 
zie we (door onder meer toenemende scheidingen en andere familie- en gezinsproblematiek) wel een 
toename van  kinderen die het thuis niet gemakkelijk hebben. We besteden er de nodige aandacht 
aan en waar nodig pakken we  zaken op. 

We hebben mei 2015 vastgesteld dat de vorm van ons onderwijs beter kan aansluiten bij het kind in 
de 21ste eeuw.  Wij willen vanuit zorgvuldigheid en gedoseerde stappen ons onderwijsconcept de 
komende jaren door evaluatie positief - kritisch  tegen het licht houden. 

Zo kan ons onderwijs groeien tot maatwerk voor ieder kind.  
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4 DE KWALITEIT VAN DE SCHOOL 

 

4.1. De leerkracht als spil van het onderwijsproces en schoolontwikkeling. 

De leerkrachten van de Springbeek  willen, dat : 

 

 Het kind op nummer 1 staat! 

 Eigenaarschap wordt vergroot bij leerlingen 

 Elke collega een stevig persoonlijkheid is die aan de eigen persoonlijke ontwikkeling werkt.   

 Elke collega op meerdere niveaus kan werken.  

 Deze zo nodig kan werken met combinatiegroepen 

 Kennis heeft van leerlijnen en doelen 

 Bij wil dragen  aan het leren van de 21e eeuw 

 Zowel regisseur is als coach (begeleider)  

 Werkt volgens de belangrijkste concepten van Kerobei 

 Denkt in kansen en mogelijkheden (HGPD-gedachtegoed) 

 Duidelijk communiceert richting leerlingen, ouders en teamleden 

 Ieder lid van het team een teamspeler is: gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor De 
Springbeek en alle kinderen. 

 Elke collega flexibel is wat betreft de voor de school noodzakelijke inzetbaarheid 

 

4.2.  Focus op resultaten. 

Jaarlijks maken we een kwaliteitskaart over de eindopbrengsten naar aanleiding van CITO.  

De eindopbrengsten afgelopen jaren zijn als volgt: 
 

Jaar Landelijk 

gemiddelde 

Ondergrens  Schoolscore Bovengrens Oordeel    

15-16 

Route

8 

211 203 210,5 219 voldoende 

16-17 

Route

8 

206 203 215,3 - Voldoende 

17-18 

Route 

8 

206 206 212,3 - Voldoende 
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Dwarsdoorsnede 

 

 

 

Het leerlingvolgsysteem.  

 

Volgens een cyclisch rooster worden er toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we het kind goed in zijn 
ontwikkeling volgen. De informatie uit deze informatiebronnen wordt enkele keren per jaar tussen 
leerkracht en teamleider besproken. Naast de toetsen die bij de gebruikte methodes behoren, worden 
er ook algemene landelijk genormeerde toetsen (m.n. de CITO-toetsen) gebruikt. Het vormt één van de 
hulpmiddelen om ons onderwijs op maat aan te kunnen bieden (zie onder meer hierboven).  

De aanschouwelijke persoonlijke ontwikkelingslijnen  en thermometers worden tijdens de 
voortgangsgesprekken, de zgn. ‘kind(ouder)gesprekken’ met de leerling en de ouders besproken. 
Daarnaast ontvangen leerlingen 2 keer per jaar een rapport met daarin een weergave van zijn/haar 
ontwikkeling. Zie verder schoolgids deel 1. 

 

4.3. leiderschap op De Springbeek. 

Het  leiderschap op de Springbeek is gebaseerd op met name professionele hiërarchie:  professionals 
in teamverband zetten onder regie van de schoolleiding  de lijnen uit en werken die praktisch uit en 
vullen concreet  in wat op school nodig is. Daarbij geldt dat wie het weet, het mag zeggen. De 
schoolleiding bewaakt dat de scherpte, eerlijkheid en professionaliteit gewaarborgd is.  

De schoolleiding stuurt op goede balans tussen persoonlijke doelen of voorkeuren van teamleden en 
het totaalbelang van school, ouders en kinderen.  Samenspraak is belangrijk, waar nodig worden door 
de schoolleiding knopen doorgehakt. Positionele hiërarchie, wat betekent: “de baas beslist omdat hij nu 
eenmaal de baas is”, wordt alleen met uitzondering toegepast en wel als daadkracht noodzakelijk is of 
de situatie om een onmiddellijk effectief handelen vraagt. 
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DEEL B : DE MATRIX MET DE TE NEMEN STAPPEN 

 

Waar staan we nu in 2018  

Wij stellen ons bij alles wat we doen de vraag: ‘Doen we de goede dingen, doen we die goed en hoe 
weten we dat?’ 

We realiseren ons meer en meer dat methodes niet zaligmakend zijn en dat we zelf de spil van het 
onderwijs zijn. Sterk leerkracht handelen maakt het verschil, niet de methode! 

Op basis van dit denken worden de eerste stappen gezet in onderwijsvernieuwing, wordt gezocht naar 
betekenisgeving en samenwerking tussen meerdere jaargroepen. 

De kinderen op de Springbeek stromen kansrijk binnen en daar moet zo optimaal mogelijk bij 
aangesloten worden. Wij zijn dus blijvend in ontwikkeling. 

 

Schooljaar 2018-2019 

 

 

 

 

 

Instructie afstemmen    x  

Versterken leerkrachthandelen   x x  

Vroegtijdig signaleren    x  

Vergroten eigenaarschap leerlingen   x x  

Werken vanuit bedoeling   x x  

Doelgericht vanuit leerlijnen thematisch werken   x   

Thematisch werken groepsdoorbrekend 1-2-3   x   

Versterken rekenonderwijs 1 t/m 4     x 

Begrijpend lezen geïntegreerd inzetten   x   

Versterken taalonderwijs vanuit leerdoelen    x   

Inzet nieuwe taalmethode    x  

Doorontwikkeling portfolio   x   

Ontwikkeling rapportage   x   

Versterken muziekonderwijs o.l.v. Sjraar Klaassens   x x  

ParnasSys leerlingadministratie   x x  

Visieontwikkeling ICT   x   

Versterken leerkrachtvaardigheden ICT    x   

Inzet Zien! x x    
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DEEL C: UITWERKING DOOR EXPERTGROEPEN 

De 90-dagen plannen volgen nog. 
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AFSLUITING 

 

 

 

In de vergadering van de medezeggenschapsraad op 26 juni 2018 is dit jaarplan 2018-
2019 besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Huinck ,     M. Lenders, 

directeur.     Voorzitter medezeggenschapsraad 

 

 

 

 

 

 

H. Soentjes, 

Voorzitter College van Bestuur stichting Kerobei 

 

 

 

akkoord 

 

d.d.  


