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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
Basisschool De Reuzepas is gehuisvest in de MFA ’t Hart, aan de rand van Ewijk. De Reuzepas is de
enige school in het dorp.
Op 1 oktober 2018 telde de school 240 leerlingen, 19 medewerkers en tien groepen, waarvan een
nieuwkomersklas die een deel van de week geopend was. Op 1 oktober 2019 telt de school 263
leerlingen.
De school is in 2011 ontstaan uit een fusie van de toenmalige katholieke basisschool De Duivendonck
en de openbare basisschool De Kei. Het MFA-gebouw is gebouwd in 2009.
De Reuzepas is een basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs. De aandacht voor
levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We zien een sterke relatie tussen
levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de
omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden
het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect
hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de
school gepaste aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde
levensbeschouwing. In de Goede Week besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen
m.b.v. de leskisten ‘Samen Leven’.
Binnen de MFA werkt de school samen met kernpartners en secundaire partners. Met de
kernpartners (KION, Driestroom) werken we richting de vorming van een kindcentrum. Ook met de
secundaire partners (bibliotheek en stichting Perspectief) wordt samengewerkt.
In Ewijk is de laatste jaren veel nieuwbouw ontstaan. Ook de komende jaren wordt er gebouwd. De
nieuwbouw ligt dicht bij de grens met Beuningen. De verwachting is dat het leerlingaantal zal
groeien.
Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Verkeersveiligheid blijft ook de komende
jaren een aandachtspunt.
De schakelklas van de gemeente Beuningen was gehuisvest in De Reuzepas. Vanwege het feit dat er
te weinig instroom van nieuwkomers is, is deze groep opgeheven. De kinderen zijn doorgestroomd
naar reguliere groepen.
De Reuzepas werkt met het leerstofjaarklassensysteem waarbinnen zij opbrengstgericht en passend
onderwijs geeft.
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2. Uitgangspunten schoolbestuur
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 zijn op bestuursniveau een aantal actuele
thema’s en doelen vastgesteld. Dit op basis van actuele onderwijsontwikkelingen en ontwikkelingen
binnen onze scholen/ Stichting. Omdat Stichting Oeverwal samen met Stichting SPOM bezig is met
een onderzoek naar een mogelijke fusie per 1 januari 2020, is er geen nieuw strategisch beleidsplan
opgesteld. Dit wordt gedaan nadat er een beslissing rondom de fusie is genomen. Aan het
strategische beleidsplan 2015-2019 wordt een addendum toegevoegd.
De doelen voor 2019-2023:
1. Onze scholen zijn zich aan het ontwikkelen naar een Kindcentrum. Een plek, waar onderwijs en
opvang samengaan vanuit een gedeelde visie en werkwijze.
2. Op onze scholen krijgen kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Er wordt
doelgericht onderwijs gegeven en (samen) gewerkt om betrokkenheid en eigenaarschap van
kinderen te vergroten.
3. Al onze scholen gebruiken ICT om onderwijs beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften
van leerlingen. Elke school maakt een beleidsplan ICT voor de komende jaren met concrete
doelen en inzet van middelen.
4. Binnen onze scholen wordt gekeken op welke manier het onderwijs georganiseerd kan worden
om tegemoet te komen aan verschillende onderwijsbehoeften.
5. Binnen onze scholen leren kinderen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om goed
voorbereid te zijn op het onderwijs in de 21e eeuw.
6. Binnen Stichting Oeverwal worden krachten en mogelijkheden gebundeld om voorzieningen en
ontwikkelkansen voor leerlingen te realiseren: de Plusklas, de techniekklas, het werkplein, NT2
onderwijs en de impulsklas.
7. Onze SBO-school Klavervier gaat structureel samenwerken met SBO-school de Dijk in Druten. De
komende periode wordt bekeken hoe dit precies vorm gegeven gaat worden.
Deze zeven centrale doelen worden voor de komende planperiode 2019 - 2023 geconcretiseerd in
schoolspecifieke ambities aan de hand van de volgende beleidsthema’s:
Thema 1: Leren leren
Goed onderwijs leidt tot beter leren; dat staat buiten kijf. En beter leren leidt tot hogere resultaten.
Binnen Stichting Oeverwal zien wij resultaten wel in een breder perspectief. Er staan hier vier
kernwaarden centraal: competentie (‘ik kan het’), relatie (‘met elkaar’), autonomie (‘eigen keuzes
kunnen maken’) en groei (‘steeds verder’). Deze vier basisbehoeften vormen de basis voor een goed,
pedagogisch klimaat. De monitoring van de sociale veiligheid en een prettig sociaal klimaat vindt
jaarlijks plaats. De medewerkers van elke school zorgen voor een klimaat waarin iedereen zich veilig
voelt, verantwoordelijkheid krijgt en neemt en gelooft in eigen kracht.
Thema 2: Samen
Binnen Stichting Oeverwal leert iedereen van en met elkaar. Dit geldt zowel voor onze leerlingen als
voor onze medewerkers. Leerlingen zijn sociaal-emotioneel met elkaar verbonden in een complexe,
dynamische omgeving. Zij werken graag samen, kunnen en mogen samen naar oplossingen zoeken.
Wij delen onze verantwoordelijkheid met ouders. Ouders zijn onze partners. Wij werken ook samen
met onze omgeving en met verschillende pedagogische partners.
Onze medewerkers nemen initiatief en zijn nieuwsgierig. Het pedagogisch-didactisch handelen van
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de leerkracht is de basis voor goed onderwijs. We leren daarbij van en met elkaar als professionals.
Medewerkers krijgen en benutten ruimte om te onderzoeken en zich samen te blijven ontwikkelen
en te professionaliseren.
Thema 3: Ontwikkeling
Onze samenleving verandert snel en is voortdurend in beweging. Deze veranderingen dwingen ons
om continu na te denken over veranderingen in ons onderwijs en binnen onze organisatie. We kijken
daarom kritisch naar hoe ons onderwijs vormgegeven is. Kunnen we onze onderwijsprocessen
organiseren in een leerstofjaarklassensysteem? Of kiezen we voor meer gepersonaliseerd leren? We
bieden voorzieningen aan die onderwijs passend maken. Uitgangspunt is aansluiten op de behoeften
van onze leerlingen.
Thema 4: Onze horizon
Ook de komende jaren krijgen onze scholen en onze organisatie te maken met nieuwe
ontwikkelingen en uitdagingen. De terugloop van onze leerlingenaantallen (op sommige scholen), en
daarmee onze inkomsten, zal ook de komende jaren invloed hebben op onze financiën en de
huisvesting. We werken nauw samen met Stichting SPOM en zijn een mogelijke fusie aan het
onderzoeken.
Onze SBO-school onderzoekt kansen en mogelijkheden, samen met SBO-school de Dijk in Druten om
steeds meer een expertisecentrum te worden.
Verdere samenwerking met lokale en regionale instanties op het gebied van opvang, sport en welzijn
zal, waar mogelijk, worden uitgebouwd en geïntensiveerd.
Maar wat de toekomst ons zal brengen; de ontwikkeling, veiligheid en het welbevinden van onze
leerlingen zullen altijd centraal blijven staan.
Het is aan alle medewerkers om concrete invulling en betekenis te geven aan de bovenstaande
beleidsthema’s met de daarbij behorende doelstellingen. Een en ander vindt zijn vertaalslag in het
schoolspecifieke meerjarenplan. Deze wordt jaarlijks op schoolniveau geanalyseerd, geactualiseerd
en uitgewerkt in diverse jaarplannen.
Op stichtingsniveau wordt de realisatie van voornoemde gevolgd middels de door de school
aangereikte rapportages en de verschillende kwaliteitsmeters op stichtingsniveau. Twee keer per jaar
heeft de school een bestuursgesprek met de bestuurder en de stafmedewerker kwaliteit en
onderwijs. Hierin worden de schooleigen ambities en de concrete uitvoering besproken. De
kwaliteitszorg is cyclisch, planmatig en in nauwe dialoog tussen bestuur en scholen.
Afhankelijk van de fase van ontwikkeling zijn de scholen autonoom in het vertalen naar concrete
acties. Deze staan uitgewerkt in de meerjaren- en jaarplannen van de scholen.
Overige door Oeverwal gehanteerde kwaliteitsmeters en beleidsdocumenten zijn:
 De bestuursanalyse ‘Opbrengstenmonitor’;
 Interne audits, beleidsstuk ‘audits’;
 Inspectierapporten;
 Gesprekkencyclus;
 Tevredenheidsonderzoeken (ouders, leerlingen en personeel; cyclisch)
 Beleidsdocument ‘kwaliteitszorg Oeverwal’
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Cyclisch vinden functionerings-/ werkplezier- en beoordelingsgesprekken plaats conform het beleid
zoals vastgelegd in de gesprekkencyclus en gericht op het onderhouden van ieders bekwaamheid.
Een en ander hangt samen met het kwaliteitsbeleid.
Binnen deze gesprekken, maar ook binnen de teams is nadrukkelijk aandacht voor werkdruk en
maatregelen die werkdruk kunnen voorkomen. De schoolteams bespreken zelf de inzet van de
zogenaamde werkdrukgelden.
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding is binnen Stichting Oeverwal
gerealiseerd.
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3. ONS SCHOOLCONCEPT
De missie van basisschool De Reuzepas:
Onze school is een basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. Samen met KION en de Driestroom vormen we kindcentrum De Reuzepas.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. De
Reuzepas staat voor een school waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waardoor zij zich
optimaal en zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Onze school staat open voor alle leerlingen (alle
religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel
verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het
is ons doel om leerlingen cognitief, creatief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen
naar een passende vorm van vervolgonderwijs en voorbereid zijn op deelname aan de huidige
maatschappij. Binnen het cognitieve aspect vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van
belang. Gezien het sociale aspect besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de
leerlingen tot volwaardige en respectvolle wereldburgers.
Onze slogan:
Samen op stap
Uitgangspunten
De afgelopen decennia is er in de samenleving veel veranderd en daarmee ook de
inzichten over kind en onderwijs. We gaan veranderingen niet uit de weg, wanneer na gedegen
bestudering blijkt dat kinderen daarmee beter voorbereid hun toekomst tegemoet gaan. In de loop
der jaren hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan we ons onderwijs
geven:
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We vinden dat de kinderen een fijne schooltijd moeten hebben, omdat zij zich het best
kunnen ontwikkelen als zij zich veilig en geborgen weten en daarbij het gevoel hebben
‘iemand te zijn’ en ‘iets te kunnen’ en ‘samen met elkaar te leren’.
We vinden dat er in rust en orde geleerd moet worden.
We vinden dat leren meer is dan alleen het opdoen van feitenkennis; de ontwikkeling van
de eigen persoonlijkheid is evenzeer van belang. Hieronder vallen vaardigheden als
mondigheid, kritisch denken, creativiteit, samenwerken en zelfstandigheid.
We vinden dat kinderen in de groepen 1-2 het best tot hun recht komen als zij spelend van
elkaar kunnen leren in een veilige en betekenisvolle omgeving.
We kiezen vanaf groep 3 in principe voor een leeftijdsgebonden groepering, waarin we zo
veel mogelijk werken met het IGDI-model waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen
kinderen.
We vinden dat kinderen die in het leerproces dreigen vast te lopen extra hulp en
aandacht verdienen.
We vinden dat kinderen met een specifiek leerprobleem, daar waar kan, een
eigen leerroute moeten kunnen volgen.
We vinden dat kinderen die meer aankunnen de nodige uitdaging geboden moet worden.
We vinden dat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren, d.m.v. coöperatief,
samenwerkend leren.
We vinden dat ICT een belangrijk hulpmiddel is om het onderwijs passend te maken.

De visie van basisschool De Reuzepas:
Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen,
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben
voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich
gekend weet.
Belangrijke pedagogische noties zijn:
 Zelfstandigheid;
 Betrokkenheid;
 Eigen verantwoordelijkheid;
 Kritische zin;
 Reflecterend vermogen;
 Samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
 De leerkracht realiseert een taakgerichte werksfeer.
 De leerkracht legt duidelijk uit via het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe
Instructie).
 De leerkracht geeft expliciet les in strategieën voor leren en denken.
 De leerkracht zorgt voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten.
 De leerkracht gaat na of de leerlingen de uitleg en/of de opdrachten begrijpen.
 De leerkracht betrekt alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten.
 De leerkracht draagt met behulp van leer- en hulpmiddelen toe aan een uitdagende
leeromgeving.
 De leerkracht past verschillende (coöperatieve) werkvormen toe.
 De leerkracht motiveert de leerlingen voor hun werk en zorg ervoor dat ze betrokken zijn bij
de activiteit.
 De leerkracht schenkt veel aandacht aan de basisvaardigheden.
 De leerkracht maakt leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen werk.
 De leerkracht heeft hoge verwachtingen van de leerlingen.
 De leerkracht besteedt de lestijd effectief.

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op
diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op
verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen
samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de
kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie.
Als instructiemodel hanteren we het model Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Ons
uitgangspunt is: eerst convergente, dan divergente differentiatie.
Visie op identiteit
Onze school is een basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs. De aandacht voor
levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat
onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan levensbeschouwingen en overtuigingen,
besteden we expliciet aandacht aan specifieke feesten en gebruiken welke we belichten vanuit
verschillende levensbeschouwingen of overtuigingen.
Visie op excellentie
De school beschikt over een doorlopende leerlijn hoogbegaafdheid van groep 1 t/m 8. Wij vinden
echter dat ieder kind zijn eigen talent moet kunnen ontwikkelen. Dat kan zijn op het gebied van
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sport, techniek, creatieve vakken of cognitieve vakken. Binnen stichting Oeverwal kunnen kinderen
gebruik maken van de plusklas, de impulsklas, het technieklokaal en het werkplein.

Kernwaarden van basisschool De Reuzepas:
De missie en visie vertaalt zich in de volgende kernwaarden:
 Betrokkenheid
Dit betekent dat leraren, kinderen en ouders zich verbonden voelen met de school en het onderwijs.
Eenieder spant zich in om de doelen te bereiken die je als groep of individu nastreeft. We stimuleren
de betrokkenheid van leerlingen door bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen toe te passen. We
streven ernaar leerlingen steeds meer eigenaar te maken van hun leerproces en leren zichtbaar te
maken. We doen dit o.a. door doelen met kinderen op te stellen, zichtbaar te maken in de klas en
hen te laten werken aan zelf gestelde doelen. Ouders zien we als partners die een waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op
het kind. Het heeft niet alleen te maken met het welzijn van het kind, maar het verhoogt ook de
schoolprestaties. Een goede communicatie met ouders vormt hiervoor de basis.
 Samenwerken
Dit betekent dat we samenwerken met onze partners binnen het kindcentrum, met scholen binnen
de stichting, met collega’s, met ouders en andere partners binnen ons onderwijs. Kinderen leren
samenwerken door o.a. de coöperatieve werkvormen, vieringen en thematisch onderwijs. Het
werken met mediatoren, een leerlingenraad en klassenraad zijn andere voorbeelden van
samenwerken op kindniveau.
 Respect
Dit betekent dat we elkaar en onze omgeving accepteren en waarderen. De leraar heeft een zeer
belangrijke (voorbeeld) functie in het bijbrengen van respect. Respect voor elkaar en de wereld om
ons heen zit verweven in ons hele onderwijs. Middels de methode De Vreedzame school en de
methodiek Klassenkracht leren we de kinderen ook expliciet om respect te hebben voor elkaars
eigenheid.
 Creativiteit
Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws vinden en iets
nieuws doen of maken. Naast het aanbieden van creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid,
drama, muziek en techniek, krijgen kinderen de kans creatieve oplossingen te bedenken. Leraren
hebben de mogelijkheid om binnen kaders naar ruimte te zoeken voor innovaties binnen het
onderwijs.
 Veiligheid
We laten onze leerlingen opgroeien in een fysiek en emotioneel veilige omgeving. We bieden de
kinderen structuur en voorspelbaarheid waarbinnen zij zich veilig kunnen ontwikkelen. De Reuzepas
beschikt over een anti-pestcoördinator en een anti-pestprotocol. Er is een coördinator veiligheid
aangesteld. Jaarlijks nemen we de veiligheidsmeting af (RI&E en vragenlijsten sociale veiligheid en
welbevinden leerlingen/ouders en leraren). Indien nodig wordt een plan van aanpak opgesteld. We
hebben de ambitie opgesteld dat leerlingen, ouders en leraren minimaal hun welbevinden en de
sociale veiligheid beoordelen met het cijfer 7.
 Zelfstandigheid
We bieden leerlingen het vertrouwen om eigen keuzes te maken en zelfstandig stappen te kunnen
en mogen ondernemen. We ontwikkelen een leerlijn zelfstandig werken.
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De kernwaarden zijn verder uitgewerkt in het document: ‘Uitwerking kernwaarden in leerlinggedrag,
leraargedrag en onderwijsconcept/werkvormen’.

Onze inhoudelijke ambities op hoofdlijnen; onderwijskundig, pedagogisch-didactisch en ten
aanzien van het schoolklimaat en de sociale veiligheid:
 Verder groeien naar een kindcentrum.
 Het vergroenen van het schoolplein.
 Uitwerken van de methodiek Klassenkracht waarbij de specialist en stuurgroep een
leidende rol spelen.
 Digitale verwerking voor groep 5 t/m 8 waarin we duidelijke keuzes voor bepaalde
vakken maken. We maken hierbij gebruik van Momento en eventueel in een later
stadium Bingel.
 Uitbreiden van thematisch onderwijs naar de groepen 3 t/m 8. Zoeken naar een
bijpassende methode voor wereldoriëntatie.
 Opzetten/uitbreiden/invoeren van een leerlijn zelfstandig werken.
 Kennis begrijpend lezen actualiseren.
 Invoeren nieuwe opzet crea-ochtenden.
 Doelgericht werken en leren zichtbaar maken.
 Gebruik maken van elkaars expertise (en van collega-scholen, ouders).
 Vergroten van eigenaarschap bij kinderen.
 Nieuw rapport: rapportfolio digitaal. Meer eigenaarschap en betrokkenheid van
leerlingen.
 Vernieuwen methoden voor rekenen, aanvankelijk en voortgezet technisch lezen.
 Invoeren methode Staal in groep 7 en 8, methoden voor muziek en Engels.
 Onderzoeken andere schooltijden.
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de
onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen
onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan
voldoet.

4.1




ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING
Welke kwaliteitseisen stelt de school? Hoe voldoet de school aan de basiskwaliteit
(Onderzoekskader 2017); onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer?

Welke kwaliteitsmeters zet de school in (bijvoorbeeld klasbezoeken, audits, zelfevaluaties,
tevredenheidsonderzoeken, leerlingenraad)? Welke aspecten van onderwijskwaliteit worden
hiermee gemeten?

Binnen onze Stichting zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de
kwaliteit. We hanteren daarbij het vernieuwde inspectiekader als uitgangspunt.
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht staat centraal in het realiseren van goed
onderwijs. De professionaliteit van de leerkracht, van het schoolteam en van de directie zorgt ervoor
dat een school zich blijft ontwikkelen en innoveren. Het bestuur stimuleert scholen om niet alleen te
voldoen aan de basiskwaliteit, maar ook om hoge ambities te stellen voor de eigen
onderwijskwaliteit.
Als Stichting gebruiken we het kwaliteitszorginstrument WMK. Het proces van het maken van
kwaliteitskaarten en het gesprek over goed onderwijs vinden we daarbij net zo belangrijk als het
product. Door onszelf kritisch te beoordelen en ons door externen te laten beoordelen staan we op
een cyclische en transparante wijze stil bij onze eigen kwaliteit. Daarnaast nemen onze scholen deel
aan een interne audit. Een en ander is vastgelegd in het beleidsstuk ‘kwaliteitszorg Oeverwal’ en
‘audits’.
Het financieel beleid van Stichting Oeverwal is erop gericht om de continuïteit van de totale
organisatie te waarborgen en de randvoorwaarden te creëren om optimale onderwijskwaliteit
binnen onze scholen te realiseren. Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de
gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. Het bestuur zorgt, in samenspraak met de
directeuren, voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen. Daartoe is een
allocatiemodel ontwikkeld.
Naast de genoemde instrumenten gebruikt basisschool De Reuzepas de volgende kwaliteitsmeters:
 Gesprekken met de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Deze gaan mede over de
inhoud van onderwijs.
 Iedere maand wordt een inloopspreekuur georganiseerd voor ouders. De directie en de
intern begeleider gaan in gesprek met ouders. De input van ouders wordt meegenomen in
het beleid van de school indien noodzakelijk en/of wenselijk.
 Zowel de directie als de intern begeleider organiseren flitsbezoeken (korte bezoekjes in de
klas). Opvallende bevindingen worden besproken met de leerkracht.
 Klassenbezoeken door de directie samen met de intern begeleider, twee keer per jaar. Deze
bezoeken zijn opgenomen in het zorgplan van de school. Hierbij wordt met name gelet op
het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. De vragenlijst die ook bij de
audits gebruikt wordt (ICALT), wordt als kijkwijzer gebruikt. Bevindingen worden met de
leerkracht besproken.
 Leraren bezoeken elkaars lessen en bespreken deze na met hun collega.
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Incidenteel worden andere scholen bezocht om de kwaliteit op de eigen school te kunnen
verbeteren.
Focus PO wordt gebruikt om opbrengsten inzichtelijk te maken en te bespreken tijdens de
tweejaarlijkse schoolbespreking.
De stuurgroep Klasse(n) kracht stuurt op de kwaliteit op het gebied van groepsvorming en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Verbeterpunt: de leerlingen(raad) meenemen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

4.2

ONDERWIJSTIJD

De Reuzepas voldoet aan de wettelijke eisen. De leerlingen volgen binnen de acht leerjaren
minimaal 7520 uren onderwijs.
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4.3

DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS

Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling

Leermiddelen/ methodes
Bewegingsonderwijs
(bewegingsonderwijs in het
speellokaal).

Bijzondere afspraken
Groep 1-2 heeft meerdere
bewegingsactiviteiten op een
dag (in de klas, buiten of in het
speellokaal).

Ontwikkelingsmaterialen.
Kriebels in je buik (weerbaarheid,
relaties en seksualiteit) Rutgers.
Nederlandse taal

Groep 1-2:
Ontwikkelingsmaterialen.
Themamaterialen (thematisch
werken).
Schatkist taal (bronnenboek).
Werkmap Fonemisch bewustzijn.

Vanaf groep 3 wordt tweemaal
per week gegymd. Een aantal
lessen wordt gegeven door een
vakdocent.
We besteden dagelijks
aandacht aan leesbevordering.
We maken gebruik van
projecten van de bibliotheek
Gelderland Zuid en van de
bibliotheek in ’t Hart.

Aanvankelijk lezen: Veilig leren
lezen.
Voortgezet technisch lezen:
Estafette.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip.

Rekenen en wiskunde

Engelse taal

Aardrijkskunde

Geschiedenis
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Taal en spelling: Staal (in 2020
t/m groep 8 ingevoerd).
Groep 1-2:
Ontwikkelingsmaterialen.
Themamaterialen (thematisch
werken).
Schatkist rekenen (bronnenboek).
Werkmap Gecijferd bewustzijn.
Wereld in Getallen
(groep 1 t/m 8).
Per schooljaar 2019/2020:
Groove me.
Groep 3-4:
De Zaken 3-4.
Groep 5 t/m 8:
Wereldzaken.
Groep 3-4:
De zaken 3-4.

We geven Engels vanaf groep 5

De natuur, waaronder biologie

Maatschappelijke verhoudingen,
waaronder staatsinrichting

Geestelijke stromingen
Expressie-activiteiten

Bevordering sociale redzaamheid,
waaronder gedrag in het verkeer
Bevordering van gezond gedrag

Schoolveiligheid/ welbevinden van
de leerlingen
Bevordering actief burgerschap en
sociale integratie, overdragen
kennis over/kennismaking met de
diversiteit van de samenleving

Groep 5 t/m 8:
Tijdzaken.
Groep 3-4:
De Zaken 3-4
Groep 5 t/m 8:
Naut.
Project: Derde kamer.
Geschiedenismethode: Tijdzaken
Vreedzame school.
Leerlingenraad.
Leskisten Samen Leven.
Verschillende bronnen (internet).
Muzieklessen door vakdocent in
groep 4 en 5.
Cultuur: jaarlijks budget.
cultuuractiviteit (beeldend, dans,
muziek) en een activiteit cultureel
erfgoed.
Drama/muziek: twee keer per
jaar een Reuze-Draai-Door show.
Crea-ochtenden in alle groepen.
Wijzer door het verkeer.
Vreedzame school.
Kriebels in je buik (Rutgers).
Gruiten beleid.
Bewegingsonderwijs.
Vreedzame school.
Klasse(n)kracht.
Leerlingenraad.
Vreedzame school.
Leerlingenraad.
Kindergemeenteraad.
Denktank (gemeentelijk
meedenken over duurzaamheid).
Maas en Waalse Schoonmaakdag.
Actualiteit.
Activiteiten binnen het MFA
(peuters, peuters met een
ontwikkelingsachterstand,
ouderen).

De groepen 6 t/m 8 maken
gebruik van het technieklokaal,
drie keer per schooljaar.
Excursies en leskisten van het
dijkmagazijn.
Groep 8 doet jaarlijks mee aan
de Kindergemeenteraad.

Cultuur wordt grotendeels
gegeven i.s.m. het
cultuurknooppunt
Wijchen/Beuningen.
De Reuzepas is t/m schooljaar
2020/2021 een CMK school.

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet
basisschool De Reuzepas aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de
Wet Primair Onderwijs.
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4.4



KADERS: WAT HEBBEN ONZE LEERLINGEN NODIG?
Hoe gaat de school om met kerndoelen en referentieniveaus?
Toetsen en observaties. Meten we wat we willen weten?

Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet:
Groep

1

2

Taal

Kijk

Kijk

Kijk

Cito taal
voor
kleuters
Kijk

Lezen

3

4

5

6

7

8

DMT

DMT

DMT

DMT

DMT

DMT

AVI

AVI

AVI

AVI (IV en V
scores)

AVI (IV en V
scores)

AVI (IV en V
scores)

Cito
begrijpend
lezen

Cito
begrijpend
lezen

Cito
begrijpend
lezen

Cito
spelling

Cito
spelling

Cito spelling

Cito spelling

Cito
begrijpend
lezen
Cito
studievaardigheden
Cito spelling
Cito
werkwoordspelling

Cito
begrijpend
lezen
Cito
studievaardigheden
Cito spelling
Cito
werkwoordspelling

Cito
Rekenen

Cito
Rekenen

Cito
Rekenen

Cito
Rekenen

Cito
Rekenen

Cito
Rekenen

Herfstsignalering,
Wintersignalering en
Voorjaarssignalering
Begrijpend
lezen
Informatie
verwerken
Spelling

Kijk

Kijk

Woordenschat
Rekenen

Kijk

Kijk

Kijk

Kijk

Kijk

Cito
rekenen
voor
kleuters.
Kijk

Scol

Scol

Scol

Scol

Scol

Scol

Sociogram

Sociogram

Sociogram

Sociogram

Sociogram

Sociogram

Sociogram

Sociogram

Vragenlijst
sociale
veiligheid en
welbevinden

Vragenlijst
sociale
veiligheid en
welbevinden

Vragenlijst
sociale
veiligheid en
welbevinden

Vragenlijst
sociale
veiligheid en
welbevinden

SEO

WO

Verklaring van de afkortingen: SEO - sociaal emotionele ontwikkeling, WO - wereldoriëntatie,
………………………
Daarnaast nemen we de methodegebonden toetsen af.
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In groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen. In groep 8 gebruiken we Route 8 als eindtoets. In
de eindtoets staat een overzicht per leerling of de referentieniveaus 1F en 1S voor taal en rekenen
worden behaald. Op schoolniveau wordt dit in een percentage weergegeven.
De Reuzepas gebruikt Focus Po om het onderwijs opbrengstgericht en passend te maken. Focus PO
zet de scores vanuit de Citotoetsen om naar een vaardigheidsindex. Deze maakt het mogelijk om
Citoresultaten met elkaar te vergelijken. Bovendien is de vaardigheidsindex betekenisvol voor
leerkrachten. De Reuzepas heeft er dan ook voor gekozen zichzelf doelen te stellen m.b.v. de VIX.
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4.5

DE LEERLINGENZORG

Specifieke accenten en aanpak van de school (in de context van de ouder- en leerlingenpopulatie).
Op De Reuzepas geven we opbrengstgericht passend onderwijs.
We werken volgens de principes van ‘groepsplanloos werken in de basisschool’ (Wijnand Gijzen en
Menno van Hasselt). We willen zinloze administratie vermijden en in de plaats daarvan
betekenisvolle afspraken maken.
Opbrengstgericht: we stellen doelen, de zogenaamde schoolambities. We verzamelen gegevens.
Deze worden vergeleken met de ambities. Op basis van een analyse worden eventueel aanpassingen
gepland en uitgevoerd. Op deze manier werken we toe naar de gewenste opbrengsten.
We stellen enerzijds doelen m.b.v. de VIX: 80 % van onze leerlingen behaalt een VIX van 35 of hoger,
20% van onze leerlingen haalt een VIX van 65 of hoger. Het instrument dat we gebruiken, Focus PO,
toont in groep 6,7,8 bij de vakken begrijpend lezen en rekenen ook de referentieniveaus 1F, 1S en 2F.
In de toekomst gaan we ook doelen stellen m.b.v. deze referentieniveaus. Binnen stichting Oeverwal
hebben we afgesproken dat we met de eindtoets minimaal op het landelijk gemiddelde scoren als we
kijken naar het percentage behaalde referentieniveaus.
Passend: onderwijs is passend als het aan de behoeften van alle (zover mogelijk) leerlingen wordt
voldaan.
Ons werken is gebaseerd op de volgende zes uitgangspunten:
- Van eind naar begin.
Het eindpunt, de schoolambitie, bepaalt hoe de onderwijsbehoeften eruitzien en deze
bepalen op hun beurt het onderwijsprogramma. Onderwijsbehoeften volgen uit de
persoonskenmerken van een schoolpopulatie, een groep leerlingen of een enkele leerling.
- School-groep-leerling.
Opbrengstgericht en passend onderwijs start op schoolniveau. Het onderwijsprogramma van
de school heeft tot doel om alle leerlingen te bedienen. Omdat groepsopbrengsten
verschillen, is het zaak om per groep dit programma verder passend te maken. Tot slot gaan
we voor individuele leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften het onderwijs finetunen.
- Middenmoot als vertrekpunt.
Passend onderwijs vereist een ankerpunt. Dit is de middenmoot in een schoolpopulatie of in
een groep. De middenmoot in de schoolpopulatie is het ankerpunt van de inrichting van het
onderwijsprogramma. In een groep is de middenmoot het vertrekpunt van de leerkracht en
vormt daarmee de kern van een eventuele aanpassing van het onderwijsprogramma.
- Overeenkomsten in onderwijsbehoeften.
Onderwijs geven we niet aan individuen , maar aan groepen individuen met
gemeenschappelijke kenmerken en onderwijsbehoeften. Leren zien wij als een groepsproces
waarmee we het leren van elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen
stimuleren. ‘Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen leerprogramma mogelijk,
nodig of zelfs maar wenselijk is’ (Chris Struiksma). Het gaat erom dat er voor elke leerling
voldoende uit het onderwijs te halen is. Door leerlingen te groeperen op basis van
overeenkomsten is er ‘voor elk wat wils’ en wordt groepsleren en coöperatief gedrag
gestimuleerd.
- Eerst convergent dan divergent.
Ons schoolaanbod start convergent. Een hele groep leerlingen werkt tegelijkertijd aan een
set doelen. Er zijn verschillende aanpakken om deze doelen te realiseren: basis, verrijkt en
18

-

intensief. Pas wanneer dit niet voldoende is, kiezen we voor divergente differentiatie. Deze
leerlingen doorlopen de leerlijn versneld of vertraagd.
Respons op instructie.
Elke leerling, groep en schoolpopulatie laat een respons zien op het onderwijsprogramma.
We onderscheiden hierin drie onderdelen: vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing en
betrokkenheid. Respons op instructie hebben we nodig om te monitoren of het onderwijs
opbrengstgericht en passend is geweest. Is de respons voldoende, gaan we door met wat we
deden. Is de respons onvoldoende, dan gaan we onderzoeken en passen we het onderwijs
eventueel aan in de juiste volgorde: eerst de school, dan de groep en dan de leerling.

Om ons onderwijs opbrengstgericht en passend te maken, hebben we schoolambities geformuleerd.
Deze zijn gebaseerd op: de uitstroom van de afgelopen vijf jaren, de opbrengsten van de kinderen
die nu de school bezoeken, instroomkenmerken, het schoolondersteuningsprofiel, en de wensen van
leraren en bestuur.
We hebben een norm vastgesteld voor de 20% hoogst scorende leerlingen en een norm voor 80%
van de leerlingen. Deze twee normen hebben we verbonden aan de uitstroom richting het voorgezet
onderwijs. Met deze normen in het vizier is ons onderwijsprogramma vastgesteld dat uitgaat van de
middenmoot. Dit programma is vanzelfsprekend gebaseerd op de leerlijnen die eindigen bij de
kerndoelen en referentieniveaus. De leerlijnen hebben we per half jaar verdeeld in cruciale
leerdoelen, zodat we goed zicht houden op die doelen die wezenlijk zijn voor de
vaardigheidsontwikkeling. Voor elk basisvak (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen)
gebruiken we een onderwijsplan waarin de doelen en het passende onderwijsprogramma terug te
vinden zijn.
Per half jaar verzamelen we de opbrengstgegevens van alle leerlingen in de school. In de onderbouw
gebruiken we daarvoor KIJK (observatiesysteem). Vanaf groep 3 gebruiken we de toetsen uit het Cito
LOVS. Alle opbrengstgegevens worden in Focus PO gezet in een schooloverzicht. Hierin vergelijken
we de school- en groepsopbrengsten met de schoolambities. We kijken niet alleen naar de
opbrengsten, maar beoordelen per half jaar per leerling of hij opbrengstgericht en passend onderwijs
genoten heeft. Dat doen wij aan de hand van drie indicatoren: vaardigheidsgroei, de beheersing van
cruciale leerdoelen en de betrokkenheid. Deze indicatoren noteren we in een groepsoverzicht.
Tijdens onze halfjaarlijkse schoolbespreking doorlopen we met deze twee overzichten en het
onderwijsplan de cyclus van planmatig handelen: evalueren, analyseren, plannen en uitvoeren. Uit
de schoolbespreking rollen interventies op school-, groeps- en leerlingniveau voor de duur van een
halfjaar die we vastleggen in de vorm van afspraken. Deze afspraken evalueren we tussen twee
schoolbesprekingen in, dus na tien weken. De interventies gaan over concrete maatregelen om het
onderwijs opbrengstgerichter dan wel passender te maken.
We hebben ervoor gekozen om het planmatig handelen zoveel mogelijk naar het schoolniveau te
tillen. Daarom werken we met een onderwijsplan waarin opbrengstgericht en passend onderwijs aan
de hele leerlingpopulatie is beschreven. Vanuit de gewenste eindopbrengsten, de uitstroom richting
het voortgezet onderwijs, hebben we via de schoolambities terug geredeneerd naar ons
onderwijsprogramma. In ons onderwijsplan leest u terug hoe we vanuit een model van convergente
differentiatie omgaan met verschillen. We groeperen de kinderen op basis van hun overeenkomsten
in onderwijsbehoeften, wat resulteert in drie aanpakken: basis, intensief en verrijkt. De twee laatste
aanpakken zijn er voor de leerlingen die meer ondersteuning en uitdaging nodig hebben. Omdat er
sterkere en zwakkere groepen zijn (ten opzichte van onze schoolambities) is het noodzakelijk het
onderwijs in elke groep verder aan te passen. Als de middenmoot in een groep hoger ligt, dan gaat
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de leerkracht meer verrijking toevoegen aan het onderwijsprogramma voor de leerlingen in de
basisgroep en daarna nog verder verrijken voor de leerlingen die zich boven de middenmoot
bevinden. Andersom gebeurt dit ook. We passen onze lesmethodes en leermiddelen zo aan dat we in
zoveel mogelijk onderwijsbehoeften voorzien. In ons onderwijsplan staat de didactiek centraal.
Hierin staan schoolbrede didactische strategieën die wij hanteren om de leerlingen zo actief mogelijk
bij de les te betrekken en om ze leerstrategieën aan te leren waarmee ze vragen en problemen op
kunnen lossen.
Onderwijsplan:
Een plan voor de gehele school, dat alle didactische grootheden (lessen, modules, leerlijn,
opbrengsten) omvat, de opbrengstambities en een passend onderwijsprogramma dat hiernaar leidt.
Het is eenduidig voor alle leerkrachten beschreven. Op de grootheden die de lange termijn betreffen,
de opbrengst en de leerlijn, is het plan specifiek. Op de grootheden die de middellange en korte
termijn betreffen, de module en de les, is het plan kaderzettend. De leerkracht, de professional,
krijgt hier de ruimte naar eigen inzicht te handelen. We schrijven een lesmethode niet uit of over.
We hebben onderwijsplannen voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen en één voor
voorbereidend lezen en rekenen in groep 1-2.
Schooloverzicht:
Hierin zien we de schoolambities, de resultaten van de hele schoolpopulatie en de resultaten van de
afzonderlijke groepen. We gebruiken hiervoor Focus PO. Het ondersteunt leraren bij de vertaalslag
naar de praktijk. Er wordt een inzichtelijke vergelijkingsmaat gebruikt: de VIX en de middenmoot
wordt weergegeven.
We leggen de VIX (waarbij 50 gemiddeld is) naast de Cito niveaus (Vix 50 is Cito III), naast de
uitstroom (VIX 50 is VMBO-T), naast de onderwijsbehoefte (VIX 50 is Basis).
Groepsoverzicht:
We kijken niet alleen naar opbrengsten. Per half jaar wordt een groepsoverzicht gemaakt waarin de
respons op instructie wordt gemeten: vaardigheidsgroei (VIX), leerdoelbeheersing en betrokkenheid.
Bij de vaardigheidsgroei streven we ernaar dat een kind minimaal dezelfde VIX behoudt. Wanneer
een kind meer dan 10 VIX punten zakt of stijgt, is een interventie noodzakelijk.
Schoolbespreking:
Deze bespreking vindt vier keer per jaar plaats en gaat over de kernactiviteit van de school: het
realiseren van opbrengstgericht en passend onderwijs.
De schoolbespreking start met het schooloverzicht. Twee vragen staan centraal: zijn de
schoolambities bereikt en is het onderwijs passend geweest.
Zijn de schoolambities bereikt: de schoolopbrengsten worden vergeleken met de schoolambities.
Is het onderwijs passend geweest? Zit er voldoende differentiatie in het onderwijsprogramma op
schoolniveau om vrijwel alle kinderen te bedienen? Wanneer structureel meer dan 40% te veel
uitdaging of ondersteuning nodig heeft, is het onderwijs niet passend genoeg geweest.
Analyseren: vaardigheidsgroei, leerstofbeheersing en betrokkenheid.
Plannen: ga door met wat je deed, wijzig het onderwijsplan, voer het onderwijsplan beter uit, stel
interventies vast en maak afspraken over de professionalisering.
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Tijdens de korte schoolbespreking (uitvoering, na 10 weken): bewaking van de afspraken. Zullen de
interventies leiden tot de juiste opbrengsten en passend onderwijs?
Interventies:
Tijdens de schoolbespreking gebruiken we de drie instrumenten: onderwijsplan, schooloverzicht en
groepsoverzicht. Dit leidt al dan niet tot interventies op school-, groeps- en leerlingniveau. Een
interventie heeft een structureel karakter en gaat over de termijn van een half jaar. Een interventie
op schoolniveau kan leiden tot wijziging van het onderwijsplan (wanneer meer dan de helft van de
groepen de ambities niet haalt). Een interventie op groeps- en leerlingniveau gaat altijd over een
halfjaarlijkse aanpassing op het onderwijsplan. Deze afspraken worden genoteerd en bewaakt.
Leerlingkenmerken naar uitstroombestemming:
We beschikken over een overzicht van leerlingkenmerken passend bij de uitstroombestemming. Het
gaat om de volgende kenmerken: inzet/tempo, concentratie, probleemoplossend vermogen,
zelfstandigheid, zelfreflectie en interesse.
Onderwijsstrategieën voor passend onderwijs:
We onderscheiden binnen onze leerlingpopulatie leerlingen met meer bagage (havo, vwo, vwo plus),
leerlingen met een gemiddelde bagage (kader, theorie, havo) en leerlingen met minder bagage (pro,
basis en kader).
Leerlingen met een gemiddelde bagage volgen op De Reuzepas het basisprogramma.
Voor leerlingen met minder bagage gebruiken we de strategieën intensiveren of vertragen (er harder
aan trekken of langer over de basisschool doen). We geven deze leerlingen ondersteuning. Zij
hebben de volgende onderwijsbehoeften: concreet materiaal, inoefening van deelvaardigheden,
enkelvoudig strategiegebruik, meer leertijd, inhoudsgerichte instructie, doelen weglaten.
Voor leerlingen met meer bagage gebruiken we de strategieën verrijken (uitdagender maken van
leersituaties rondom bestaande leerdoelen, er een schepje bovenop doen), verbreden (versterken
van leersituaties rondom bestaande leerdoelen, er iets naast doen) of versnellen (sneller doorlopen
van een leerlijn). Deze leerlingen geven we uitdaging en hebben de volgende onderwijsbehoeften:
complexe toepassingsopgaven, cognitieve autonomie, matige hoeveelheid inoefening, meervoudig
strategiegebruik, minder leertijd, procesgerichte instructie, doelen toevoegen. We beschikken over
een protocol meer-/hoogbegaafden.
Groep 2:
We werken opbrengstgericht vanaf groep 2. Kleuters worden vergeleken met de kalenderleeftijd
(ipsatieve vergelijking). Binnen ‘Kijk’ hanteren we de P25 en de P75 voor taal en rekenen. Voor groep
2 hebben we een apart onderwijsplan.

Passend onderwijs. Past het onderwijs?
Hoe krijgt de ondersteuning van de jongste leerlingen (groep 1 t/m 4) vorm?
Binnen de groepen 1 t/m 4 werken we in niveaus. In de kleuterklassen wordt er naast de grote kring
ook met een kleine kring gewerkt. Hierin krijgen leerlingen die het nodig hebben extra instructie en
aandacht op de vakgebieden voorbereidend lezen en rekenen.
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Tevens zijn er voor de extra ondersteuning onderwijsassistenten werkzaam. Zij ondersteunen de
leerkracht en begeleiden leerlingen die wat extra’s nodig hebben. Dit kan zowel remediërend als
extra uitdagend zijn op alle leergebieden.
Vanaf groep 3 werken we op drie niveaus, aanpakken 1, 2 en 3. Na een toetsperiode bekijkt de
leerkracht of de leerlingen nog in de juiste aanpak zitten en wisselt deze zo nodig. Zo krijgt iedereen
onderwijs op maat.
Als er vragen zijn omtrent de ontwikkeling van kleuters kunnen we een orthopedagoog inschakelen
vanuit het Samenwerkingsverband. Voor de leerlingen uit groep 3 en 4 kunnen we onze
onderwijsondersteuner inzetten om mee te denken.
Welke procedures gelden er rond het toekennen van extra ondersteuning aan leerlingen.
Naast de basisondersteuning kan een leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning, t.w.:






Korte interventies, gericht op aanpak van een klein probleem. De leerlingen die hiervoor in
aanmerking komen worden besproken in het o-team (ondersteuningsteam) van de school,
waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn. De hulpvraag wordt verwoord op de
agenda en de hulp wordt zo snel en praktisch mogelijk gegeven, veelal in overleg met
leerkracht, IB-er en onderwijsondersteuner;
Toekenning van een arrangement. Als een leerling meer hulp nodig heeft dan hierboven
benoemd kan er een arrangement worden aangevraagd bij de Commissie Arrangementen.
Hiervoor belegt de school een MDO (multidisciplinair overleg), waarbij alle betrokkenen om
de tafel gaan. School levert een groeidocument, overzicht leerlingvolgsysteem en relevante
verslagen aan bij de Commissie. Deze kan een arrangement toekennen op 2 manieren: inzet
van een onderwijsondersteuner en/of tijd voor de school om extra met het kind te werken.
Een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) toegekend krijgen voor het SBO of SO. Deze wordt
aangevraagd door de ouders als bovenstaande hulp te weinig biedt voor het kind en er meer
nodig is. De IB-er stuurt alle relevante documenten (ontwikkelingsperspectief of
groeidocument, overzicht leerlingvolgsysteem, relevante verslagen) naar de Commissie
Toelaatbaarheid.

Een ander soort extra ondersteuning betreft een dyslexiebehandeling. Hiervoor kan een leerling in
aanmerking komen als hij voldoet aan bepaalde criteria. Ouders moeten dan een leerling aanmelden
bij een organisatie die een contract heeft afgesloten met de gemeente. School stuurt documenten
naar de gekozen instantie en deze bekijkt of de leerling in aanmerking komt voor behandeling.
Hoe gaat de school om met taalachterstanden?
Het gebied waar onze school in staat is door de GGD bestempeld als taalachterstandgebied. Hierdoor
besteden we op school ruim aandacht aan woordenschatonderwijs. In de nieuwe taalmethode is
woordenschat voldoende geïntegreerd.
Hoe gaat de school om met een andere voertaal dan Nederlands?
Anderstalige leerlingen gingen t/m schooljaar 2018-2019 bij ons op school naar de schakelklas. Hier
stond een gespecialiseerde leerkracht die deze kinderen drie ochtenden in de week lesgaf. Ze kregen
op hun eigen niveau van binnenkomst en binnen hun eigen leerlijn onderwijs op maat aangeboden.
De rest van de week zaten deze leerlingen in de reguliere groepen. Zij maakten hier hun eigen werk
vanuit de schakelklas en deden gewoon mee met groepsactiviteiten zoals gym, de creatieve vakken
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en SEO-lessen. Zo bevorderden we de integratie.
Deze leerlingen mochten maximaal twee jaar in de schakelklas zitten. Hierna stroomden ze uit naar
regulier onderwijs of soms al naar het VO.
De leerkracht van de schakelklas is vanaf schooljaar 2019-2020 drie dagen per week ambulant. Zij
ondersteunt leerlingen met het verwerven van Nederlands als tweede taal en ondersteunt
leerkrachten die deze kinderen in de klas hebben binnen stichting Oeverwal.
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL
Vasthouden
Coöperatief leren,
gebruik van coöperatieve
werkvormen.
Planmatig werken.
Differentiëren.
Leerlijn
hoogbegaafdheid.

Versterken
IGDI-model.
Modelen.
Klassenkracht, de
regie voeren op/
toezicht houden op
regels in de groep en
groepsoverstijgende
regels.

Leiderschap

Betrokkenheid en
vertrouwen vanuit
directie.
Elke dag aanwezigheid
directielid.
Directie weet wat er in de
groepen speelt.
Werkpleziergesprekken.
Gedeeld leiderschap.

Samenwerkingscultuur

ICT-er.
Meet-up met andere
scholen.
Gezelligheid binnen het
team.
IB-netwerk en Dibo, korte
lijntjes.

Focus op resultaten

Focus PO.
Schoolbespreking.

Besluitvorming: niet
alles hoeft in overleg
met team. Ligt aan
het onderwerp.
Wie is
verantwoordelijk bij
afwezigheid?
Consequenties/
optreden wangedrag
van kinderen.
Meer mensen met
een expertise binnen
het team.
Gebruik maken van
elkaars
deskundigheid.
Samenwerking
tussen bouwen.
Kijken bij elkaar in de
klas.
KC goed neerzetten.
Groepsplanloze
basisschool.
Toetsanalyse en
vervolgaanpak.
Durven loslaten van
de methode.
Visualiseren
leerdoelen.
Kindgesprekken

Leerkrachtvaardigheden
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verzwakken

Besluitvorming
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Inbreng teamleden

Zorgen voor borging
van beleid.
Afspraken kort en
bondig noteren.
Herhalen,
onderhouden.
Vastleggen van
afspraken,
consequent eraan
houden.
Voor een
besluitvorming leest
iedereen zich in voor
de vergadering.
Elk teamlid houdt
zich aan gemaakte
afspraken en regels.

Werkgroepen,
leerkrachten
samen met ouders
Niet te veel
afwijken van
onderwerp tijdens
besluitvorming.

6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN
Veel van onze ambities zijn te herleiden uit bovenstaande hoofdstukken en zijn doorvertaald naar
ons meerjarenbeleidsplan 2019-2013. Zie hiervoor de bijlage.
Prioriteiten hierin zijn o.a.:
1. Het versterken van Klassenkracht binnen ons regulier onderwijs.
2. ICT binnen de school:
- het digitaal verwerken van verschillende vakgebieden binnen de groepen 5 t/m 8,
- het intensiever gebruikmaken van laptops binnen de groepen 3 en 4,
- ICT-mogelijkheden binnen de groepen 1-2 beter benutten.
3. Zelfstandig werken. Uitwerken van een visie en leerlijn zelfstandig werken.
4. Nieuwe methodes:
Tijdens deze schoolplanperiode schaffen we nieuwe methodes aan voor de vakgebieden:
- Engels, muziek en rekenen;
- Methode Staal invoeren in de groepen 7 en 8;
- Aanvankelijk technisch lezen;
- Voortgezet technisch lezen;
- Wereldoriëntatie, methode die voldoet aan onze wens hierbij meer thematisch te werken.
5. Eigenaarschap, betrokkenheid.
Vergroten van eigenaarschap van kinderen, o.a. door het zichtbaar maken van doelen,
zelfstandig werken, versterken van coöperatief leren.
6. Kindcentrum
Met onze kernpartners de mogelijkheden onderzoeken om het kindcentrum als geheel te
versterken.
7. Vergroenen schoolplein.
8. Rapportage. Vernieuwen wijze van rapportage.
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GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL: ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (MR)
 Meerjarenplan, jaarplan.
Bijgevoegd.
 Beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op
onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich
neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens activiteiten die worden
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven
worden geconfronteerd (-> sponsorgelden).
Wanneer we gebruik maken van sponsoring, houden we ons aan de ‘spelregels’ zoals beschreven in
het document ‘Spelregels-sponsoring op scholen (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)’.
In de schoolgids staat dit beschreven in paragraaf 8.1, op blz. 41, sponsoring.
 De wijze van invulling van de identiteit.
De wijze van invulling van identiteit wordt beschreven op blz. 3 van dit schoolplan.
 Veiligheidsvragenlijst (bovenbouw), inclusief actiepunten.
Jaarlijks nemen we vanuit WMK de vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden af. Vanuit WMK
wordt dit jaarlijks doorgestuurd naar de inspectie. Eventuele actiepunten worden in het jaarplan
beschreven.
Overige documenten (in de vierjaren cyclus)
 Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, enzovoorts).
Wordt jaarlijks naar de inspectie gestuurd.
 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken.
WMK-lijsten, vragenlijst leerlingen, leraren en ouders. Eens per vier jaar. Staan opgeslagen in WMK.
 Kwaliteitszorg: auditrapportages, zelfevaluaties, kwaliteitskaarten.
Auditrapport 2017
Kwaliteitsdocument Oeverwal 2019-2023
 RI&E/Arbomeester (inclusief ziekteverzuim).
Jaarlijks wordt de RI&E afgenomen. Eventueel wordt een plan van aanpak opgesteld.
Verzuimcijfers en verzuimbeleid is vastgesteld op stichtingsniveau.
 Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg).
Zorgplan De Reuzepas 2018
Jaarlijks wordt tweemaal een diepteanalyse gemaakt en besproken in het team, de MR en met de
directeur bestuurder.
 Schoolondersteuningsprofiel.
Schoolondersteuningsprofiel 2018
 Scholingsplan (schoolspecifiek)
Onderdeel van jaarplan.
GERELATEERDE DOCUMENTEN BESTUUR: ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (GMR)
 Strategisch beleidsplan.
 Competentiecyclus.
 Scholingsplan (bestuur).
 Veiligheidsplan.
 Procedure schorsen en verwijderen.
Algemeen:
Beschreven documenten zijn ter inzage bij de directie van de school of bij de directeur bestuurder op te
vragen.
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