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Beste lezer,

Op BS de Lindegaerd staat het basisvak “Lezen” met stip hoog op de agenda. Lezen is belangrijk. Toch
is er voor de Lindegaerd iets dat wij nog belangrijker vinden: een veilige school voor elk kind zijn.
Veiligheid is de basis van alle leren. Regels, consequent zijn en voorspelbaarheid zorgen voor rust in
de school. Een methodische aanpak met PAD en KiVa ondersteunt ons daarbij.
Leerlingen vergroten hun kennis snel als zij kunnen lezen. Later, als volwassenen, kunnen zij zich
ontwikkelen tot kritische burgers als zij begrijpen wat een tekst inhoudt.
Technisch lezen is belangrijk …. kunnen begrijpen wat je leest is ons hoogste doel.
De school verhoogt het niveau van begrijpend lezen door:
het vergroten van de woordenschat
het technisch kunnen lezen hoog op de agenda te plaatsen.
het lezen te promoten op school en thuis
een beperkt aantal begrijpend leesstrategieën aan te bieden, consequent dezelfde, door de
hele school heen.
het aanbieden van ontwikkelingsgericht onderwijs.
Al deze zaken zorgen ervoor dat leerlingen veel leren. Onze (hoog)begaafde leerlingen leren zaken
binnen het thema die aansluit bij hun kennis. En dat zorgt ervoor dat leerlingen teksten op een
moeilijker niveau kunnen begrijpen.
Ook het ontwikkelen van hedendaagse 21-eeuwse vaardigheden: creativiteit, kritisch denken,
probleemoplossingsvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en
culturele vaardigheden en zelfregulering kan in dit type onderwijs gemakkelijk een plaats vinden.
Al deze zaken samen motiveren leerlingen tot lezen en leren.

Team De Lindegaerd

De Lindegaerd Schooljaarverslag 2016-2017 / schooljaarplan 2017-2018

2

Hoofdstuk 1
§1

ONDERWIJSKWALITEIT
§1.1
§1.2

§2

Jaarverslag 2016-2017
Sociaal emotionele ontwikkeling
Werken met 21st Century Skills

ONZE LEERLINGEN
§2.1
§2.2

Enkele cijfers
Zorgvragen

blz. 05
blz. 05
blz. 06
blz. 08
blz. 08
blz. 09

§3

ONS TEAM

blz. 11

§4

ONZE OPBRENGSTEN

blz. 13
blz. 13
blz. 13
blz. 14
blz. 15

§4.1
§4.2
§4.3
§4.4

§5

Eindtoets
Tussenresultaten
Resultaten sociaal emotionele ontwikkeling
Functioneren oud-leerlingen

REGELLUWE SCHOOL

Hoofdstuk 2

blz. 16

Jaarplan 2017-2018

§1

HET KADER

blz. 18

§2

ONZE ONTWIKKELPUNTEN

blz. 19
blz. 19
blz. 19
blz. 21
blz. 24

§2.1
§2.2
§2.3
§2.4

ICT in het onderwijs
Leren leren: de executieve functies
Groepsdoorbrekend werken
Doorgaande lijn 2-13 jarigen

§3

DE MONITORING

blz. 26

§4

ONZE BEKWAME PROFESSIONALS

blz. 27

§5

DE BEGROTING

blz. 28

Bijlage 1
Bijlage 2

Ontwikkelpunten vanuit het schoolplan
Informatiebronnen

De Lindegaerd Schooljaarverslag 2016-2017 / schooljaarplan 2017-2018

3

De Lindegaerd Schooljaarverslag 2016-2017 / schooljaarplan 2017-2018

4

§1

ONDERWIJSKWALITEIT

In schooljaar 2015-2016 hebben wij voor het vierde jaar op rij het predicaat ‘excellente school’
ontvangen. Dit werd beoordeeld door de jury excellente scholen. Een excellente school is in ieder
geval een school, waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere
goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Voor De Lindegaerd is dat vooral het taalen leesonderwijs. Het predicaat mogen we drie jaar behouden.
Het regulier inspectiebezoek was daarnaast ook bijzonder positief. Dit onderstreept dat wij op De
Lindegaerd de goede dingen goed doen. Het stimuleert ons om de ingeslagen weg voort te zetten en
uit te bouwen. In schooljaar 2016-2017 hebben wij gewerkt aan:

1 Sociaal emotionele ontwikkeling
2 Werken met 21st Century Skills
De terugblik op deze punten laat het volgende zien:
§1.1

Sociaal emotionele ontwikkeling

Wat wilden we bereiken?
Er is een verdere verfijning van de schoolbrede aanpak inzake de sociaal emotionele ontwikkeling
gewenst. Daarbij evalueren we de schoolbrede aanpak van PAD i.c.m. KiVa (en ook de week van de
Lentekriebels). Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Spreken we met z’n allen dezelfde taal? Is ook
voor ouders heel duidelijk hoe onze preventieve aanpak werkt en hoe zij in dezelfde taal mee kunnen
praten?
Daarnaast wordt er ingezoomd op de analyse van het meetinstrument Viseon en welke vervolgacties
genomen dienen te worden. Hiervoor zal beroep worden gedaan op een externe instantie (Bureau
Wolters).
Wat hebben we bereikt?
De verdere verfijning en evaluatie laat het volgende zien:
Groep 1 en 2 volgen de PAD-methode. Er wordt een les gegeven per week; we hebben een PAD-KIND
van de week; het PAD-KIND krijgt een PAD-diploma.
In de groepen 3 t/m 8 wordt elke dag een rondje gehouden met de emotiekaartjes van de PADmethode. Het is de bedoeling, dat ALLE LEERLINGEN een kaartje opzetten. Maar niet iedereen hoeft
zijn emotie te verwoorden.
PAD-BANKJE is bedoeld als een zelfgekozen plek om even rustig na te denken. Het blijkt dat het
bankje vaker werd gebruikt als strafmiddel; afspraak is dit niet te doen. Het is een middel om timeout te nemen. Als strafmiddel is het STOPBORD bedoeld. ALLEEN LEERKRACHTEN MOGEN STRAF
GEVEN; GEEN KANJERS!!!! De kanjers kennen de regels wel, maar het toepassen blijft moeilijk. In de
klas wordt dit regelmatig met elkaar besproken in de KIVA-lessen. Groep 3 t /m 8 volgen KIVA. Elke
maandag is er een PAD/KIVA les van 11.30 uur tot 12.00 uur. De betrokkenheid van leerlingen bij
KIVA is groter dan bij PAD. Dit was ook de aanleiding om met KIVA te gaan werken.
Met bureau Wolters hebben we onze gegevens van CITO en VISEON bekeken. De leerkrachten
hebben inzicht gekregen in hoe deze juist te interpreteren en te duiden. Door deze inzichten is het
mogelijk om beter passende vervolgstappen aan te bieden. We hebben specifiek ingezoomd op het
jonge en op het oude kind.
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Wat zijn de effecten?
Door de evaluatie en verfijning hebben we met elkaar de doorgaande schoollijn besproken en met
elkaar de afspraken en de routines weer verhelderd op het netvlies gekregen. Door teambreed
dezelfde aanpak te doen, bevordert dit de sociale veiligheid. Leerlingen weten hoe er wanneer
gehandeld wordt. Dit is niet afhankelijk van de persoon die voor de klas staat. Met z’n allen voeren
we dezelfde schoollijn uit.
Door het specifiek bespreken van de toetsen t/m groep 3 en hoger is het aanbod diepgaand geweest.
Zo is bijvoorbeeld de ontwikkelingslijn van kleuters in groep 2 uitvoerig besproken en de effecten
hierop bij de overgang van groep 2 naar 3. De CITO toetsen van de kleuters kunnen we beter
analyseren en als voorspeller hanteren voor de slagingskans in groep 3. Ook heeft het een extra
dimensie gegeven op het maken van de keuze wel/niet verlengen van de kleuterperiode.
§1.2

Werken met 21st Century Skills

Wat wilden we bereiken?
ICT:
Opstellen van een ICT-curriculum passend in de huidige onderwijsorganisatie en doelstelling
We willen eerst experimenteren met het werken hiermee, zodat we de techniek van de apparaten
goed kennen. Vervolgens gaan we met de ICoach aan de slag om de interactieve mogelijkheden goed
te leren kennen (ProWise Presenter). Tijdens de lessen gaan we deze steeds meer inzetten. We
onderzoeken samen welke mogelijkheden bij het thematisch werken met ICT kunnen worden benut.
Denk hierbij aan het maken van presentaties, maar ook het oplossen van kennisonderzoeksvraagstukken.
Ook besloten we te experimenteren met Snappet. Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs
verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze
tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de
meest gebruikte lesmethoden.
‘Leren leren’:
Werken met de vijf leerlijnen ‘Leren leren’. De leerlingen individueel en als groep hierin volgen en
op anticiperen in het opstellen van de doelen bij de thema’s.
We vertalen de doelstellingen en vaardigheden van de vijf leerlijnen ‘Leren leren’ naar de doelstelling
en inhoud van de thema’s. Hierbij gaan we na of de niveaus het gewenste inzicht geven in hetgeen
wij met de leerlingen op dit vlak willen bereiken.
Wat hebben we bereikt?
ICT
We hebben geëxperimenteerd, zodat we de techniek van de apparaten goed kennen. Vervolgens zijn
we met de ICoach aan de slag om de interactieve mogelijkheden beter te leren kennen (ProWise
Presenter). Tijdens de lessen gaan we deze steeds meer inzetten. We hebben onderzocht welke
mogelijkheden bij het thematisch werken met ICT kunnen worden benut. Denk hierbij aan het maken
van presentaties, maar ook het oplossen van kennis-onderzoeksvraagstukken.
Snappet: De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking
(opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor
meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen
verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken,
maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes.
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De leerkracht kan via ofwel de computer ofwel via het digibord meekijken hoe de opdrachten
worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien. Achter de naam ziet de
leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, bij oranje heeft de leerling er meer
dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling
is gevorderd met de leerstof.
Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze
opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas
heeft gewerkt (ze kan dan de namen weg laten).
‘Leren leren’
Voor ieder project beredeneert de leerkrachten de doelen. Dit zijn kennisdoelen, creativiteitsdoelen,
techniekdoelen, enz. De doelen van ‘leren leren’ worden ook beredeneerd. De leerkracht bekijkt op
groepsniveau wat de onderwijsbehoefte van de groep / individuele leerling is.
Dit verloopt in alle groepen goed. We hebben ingezoomd in het bespreken van deze doelen met de
leerlingen. Het benoemen van doelen voor de leerlingen gebeurt niet structureel en consequent.
Leerlingen moeten weten, wat ze moeten leren/kunnen/kennen. Afspraak is gemaakt dit voor ieder
thema te doen en na het thema te evalueren. Hierop worden samen de nieuwe doelen
geformuleerd. Belangrijk is om leerlingen hun eigen doelen te laten formuleren. Handig hulpmiddel
hierbij zijn de KAARTEN VOOR EFFECTIEVE LEERSTRATEGIEEN.
Ook merken we op dat de overstap van groep 2 naar groep 3 groot is. De leerlingen doen een stap
terug qua niveau van taakaanpak. Afspraak is dat groep 3 en 4 zorgt voor taken die ze echt
zelfstandig kunnen maken. Zelf kunnen lezen is een hele belangrijke voorwaarde!
Wat zijn de effecten?
‘ICT’
Snappet: Het grootste effect zit in de snelheid van feedback. Kinderen zien direct wat goed / niet
goed gaat en hoeven niet eerst te wachten tot de juf met hen nakijkt of totdat de schriftjes zijn
nagekeken. We merken dat de kinderen hierdoor sneller kunnen reageren. Daarbij kan de juf sneller
passend reageren. Zij ziet in een totaaloverzicht wat goed / niet goed gaat en kan pro-actief
reageren.
Een ander effect is dat Snappet de werkdruk verlaagt. Dat is prettig.
Prowise presenter: Het effect is de mogelijkheid van interactie dankzij moderne middelen. Ook
hierbij geldt dat de feedbacktijd wordt verlaagd en dat de betrokkenheid bij kinderen toeneemt. We
hebben prachtige voorbeelden gezien en zouden graag meer tijd willen om ons hierin te verdiepen.
Dat is helaas een nadelig effect, want we merken dat tijd een kostbaar iets is. Toch proberen we deze
ontwikkeling voort te zetten.
‘Leren leren’
We maken de transitie van het beredeneerd opstellen van de ‘leren leren’-doelen naar de
bewustwording bij de leerlingen.
Effecten voor de leerkracht:
Het vooraf benoemen van de doelen dwingt ons om de opzet van het project hier goed op af te
stemmen. Weten aan welke doelen je leerlingen gaan werken helpt om de juiste keuzes te maken:
wie moet welke instructie krijgen, wie heeft vooral feedback nodig, welke werkvorm is het meest
geschikt om dit doel te bereiken, welke informatie is nodig om hun aandacht op de juiste aspecten te
richten, enzovoort. Een belangrijke vraag is ook: kunnen de opdrachten uit de methode hierbij
gebruikt worden, moet er een selectie worden gemaakt of is hier een alternatief nodig om het
beoogde doel te kunnen bereiken?
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Effecten voor de leerling:
Doelen zijn in de eerste plaats bestemd voor de leerling. Een doel geeft richting aan het leren en
helpt te focussen tijdens het oefenen. De leerlingen zijn gemotiveerder als ze begrijpen waarom ze
iets doen. De cirkel is rond wanneer ze vervolgens merken dat ze iets hebben aan het geleerde.
Als leerlingen weten wat de bedoeling is, wat hun volgende stap in hun leerproces is en wat hun
oefenen dus moet opleveren, dan kunnen ze ook zelf dat doel onder woorden brengen. Ook jonge
leerlingen blijken dit onder die condities te kunnen.
Het zo formuleren van concrete en haalbare doelen voorkomt ook dat leerlingen die al verder zijn of
die sneller leren dan de meeste klasgenoten, dingen gaan doen die voor hen niet meer nodig zijn.
Aan de andere kant van het spectrum voorkomt die concreetheid ook dat leerlingen al stappen
moeten zetten waaraan ze niet toe zijn. Dit geldt ook voor de vijf leerlijnen van ‘leren leren’.
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§2
ONZE LEERLINGEN
De leerlingenkrimp is een trend in Limburg. Ook in onze woonkern zijn minder geboortes. Het imago
van de school maakt dat we ook leerlingen uit andere woonkernen ontvangen. Op 1 oktober 2016
telden wij 95 leerlingen.
§2.1 Enkele cijfers
Eenmaal per twee jaar maken wij een analyse van de leerlingenpopulatie. Deze analyse laat o.a. het
volgende zien:
 75% van de leerlingen heeft een vorm van voorschoolse educatie genoten; 53% bij de
peuterspeelzaal en 22% bij een kinderdagverblijf.
 Het percentage gewichtenleerlingen* is als volgt:
2015
2016
Gewicht 0
88%
88%
Gewicht 0,3
6%
6%
Gewicht 1,2
6%
6%
 13% van de leerlingen spreekt thuis een andere taal.
 68% van de leerlingen spreekt thuis dialect.
 51% van de leerlingen wordt thuis voorgelezen. Dit gebeurt het meest bij de kleuters, en
vermindert daarna snel.
 Een groeiend aantal ouders heeft van oorsprong een ander moederland en bij veel leerlingen
heerst thuis een andere taal- en cultuursfeer.
 De school wordt ook bezocht door leerlingen met een Nederlandse taal- en cultuursfeer in
een zwakker sociaal milieu. De taal- en woordenschat is vaak laag wanneer de leerlingen
starten in groep 1.
 Er zijn relatief veel leerlingen, die onder gewenst niveau scoren bij met name woordenschat .
Ook zien we dat de leerlingen op de latere jaren (groep 7 en 8) de juiste basis hebben weten
te leggen en op de CITO Eindtoets positieve resultaten weten te behalen. Uit deze analyses
blijkt dat taal/lezen niet het zwakkere punt is i.t.t. de tussenresultaten. Hypothetisch zouden
we mogen stellen dat de extra aandacht voor taal van positieve invloed is op de
taalvaardigheid van de leerlingen.
*Er wordt een gewicht toegekend van 0,3 of 1,2 afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders.
DOUBLURES
In schooljaar 2015/2016 zijn twee leerlingen blijven zitten in groep 3-8, op een totaal van 66
leerlingen in de betreffende groepen.
De berekening volgens norm inspectie:
3 + 2 = 5 : (66 + 88) 154 x 100 = 3,25% = >3%
Conclusie: De school voldoet niet aan de norm, echter kan verantwoorden dat de genomen
beslissingen een betere toerusting voor het voortgezet onderwijs en hun maatschappelijk perspectief
biedt. Twee leerlingen hebben gedoubleerd: één leerling is halverwege groep 4 teruggeplaatst naar
groep 3. Deze leerling kwam van een andere school en was op hun advies in groep 4 geplaatst. Al
snel bleek dat de leerling deze leerstof niet kon verwerken. De tweede leerling is in groep 3 blijven
zitten.
Kleutergroepverlenging
Op 1 oktober 2016 zaten twee leerlingen in groep 3 met een leeftijd van 7 jaar of ouder. Eén leerling
wordt buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van het percentage kleuterverlenging (ivm
doublure in groep 3). Het percentage kleuterverlenging is daarom 8%.
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Wat betekent het leerlingenaantal voor de indeling van de klassen?
95 leerlingen op een school zijn te weinig om 8 aparte klassen te maken. We werken daarom met
combinatiegroepen. We hebben lesgegeven aan de volgende groepen:
- Groep 1
- Groep 2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
§2.2 Zorgvragen
Ieder kind verdient zorg. Er zijn echter ook leerlingen die meer zorg nodig hebben om de leerstof
eigen te maken, om te leren leren en/of voor hun sociaal emotionele ontwikkeling. De individuele
zorgvragen van onze leerlingen zijn voornamelijk gericht op taal / lezen, maar ook op de sociaal
emotionele ontwikkeling.
Het aantal leerlingen met een diagnose ADHD of aan Autisme verwante stoornissen is relatief laag,
doch de impact is hoog. Een aantal van deze leerlingen vraagt om een specifieke aanpak in de klas.
De jeugd van nu groeit op met internet. Een hoog percentage spendeert dagelijks tijd aan internet,
games en/of sociale media. Wij blijven het belang van lezen benadrukken. Lezen is en blijft een
vaardigheid waarmee je in staat bent geschreven taal te begrijpen en te interpreteren. Het maakt
niet uit dat we in een digitale kennismaatschappij leven. De lezer van deze informatie moet
beschikken over de juiste taalvaardigheid om de wereld te kunnen begrijpen.
Hoe beantwoorden wij deze zorgvragen?
Het is beter om uitval te voorkomen, preventief te werken. Een klassikale instructie met daarna een
verwerking waarbij de leerkracht intensief de leerlingen begeleidt en direct feedback geeft op het
werk. De leerkracht legt uit en oefent samen met alle leerlingen de leerstof in. Hierna geeft hij een
verwerkingsopdracht en loopt door de klas om directe feedback te geven om foutief inslijpen te
voorkomen. Aan de risicoleerlingen geeft hij extra aandacht en instructie. Dit wordt de verlengde
instructie genoemd. Voor de sterke leerlingen is een verdiepingsopdracht die aansluit op het leerdoel
en de gegeven instructie. Door de klas bij elkaar te houden wat betreft het basisniveau, kan de
instructietijd optimaal worden benut. Hiermee wordt getracht uitval te voorkomen, er wordt
preventief gewerkt.
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen gebruik kunnen maken van de instructie in de groep. De
instructietijd en het bieden van verlengde instructie helpt leerlingen om de leerstof beter tot zich te
nemen. Wij waken voor het aanbieden van verschillende oplossingsstrategieën aan zwakkere
leerlingen, omdat dit zeer verwarrend kan werken.
Sommige leerlingen hebben ondanks deze aanpak veel moeite zich de aangeboden leerstof eigen te
maken binnen de gestelde tijd en op het verwachte niveau. Als dit hardnekkig is, kan er besloten
worden tot het schrijven en uitvoeren van een handelingsplan. Dit is een formeel document dat ook
om de instemming van de ouders vraagt. Werken aan de hand van een handelingsplan heeft een
remediërend karakter en is erop gericht dat de leerling weer aansluiting vindt bij het programma van
de groep. In enkele gevallen wordt besloten een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Het is dan
niet meer realistisch aansluiting te vinden bij het programma van de groep. De leerling volgt dan een
eigen programma.
Woordenschataanbod
Volgens Stahl (1999) beschikken leerlingen uit taalrijke milieus op 3-jarige leeftijd over vijf keer
zoveel woorden dan leerlingen uit kansarme groepen. Leerlingen komen de school binnen met grote
verschillen in woordenschat. Die verschillen ontstaan doordat een kind uit:
een bijstandsgezin 615 woorden per uur hoort
de lichtgeschoolde groepen 1251 woorden per uur hoort
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een gezin met hoogopgeleide ouders 2153 woorden per uur hoort.
Een goede woordenschat is nodig om te begrijpen wat je hoort, te kunnen spreken, te begrijpen wat
je leest en om te kunnen schrijven. Beschikken over een goede woordenschat is vooral fundamenteel
voor begrijpend lezen en het onderwijs in de kennisgebieden.
Wat is belangrijk om leerlingen optimale kansen te bieden?
1.
Aanbod van woorden in context (Appel & Vermeer, 1997)
2.
Stil-leesbeleid
Leerlingen moeten elk jaar 3000 nieuwe woorden leren.
3000 woorden per jaar aanleren tijdens een schooljaar van 180 dagen zou betekenen dat leerlingen
elke dag 17 nieuwe woorden moeten leren. Leerlingen kunnen 8-10 effectief onderwezen woorden
per week opnemen en onthouden; opgeteld is dat ongeveer 400 woorden per jaar.
De overige 2600 woorden leren ze door incidenteel leren, inclusief lezen over allerlei onderwerpen.
De wereld oriënterende vakken en internet zijn daarbij van onschatbare waarde.
Toename van woordenschat hangt vooral af van lezen (Cunningham en Stanovich, 1998).
Voor zowel direct als indirect gericht woordenschatonderwijs geldt dat leerlingen effectiever
woorden leren, als ze zich betrokken voelen bij betekenis te verlenen aan voor hen onbekende
woorden en deze te verbinden aan woorden die ze al weten (context).
We werken als volgt bij thema’s:
1.
Leraren werken met woordenschat bij ieder thema, in de onderbouw wordt dit ondersteund
door plaatjes of tekeningetjes.
2.
Leraren leggen vooraf interactief voorkennis vast in een woordweb /mindmap
3.
Leraren laten de nieuwe woorden dagelijks aan bod komen.
Het woordenaanbod gaat telkens via een vast patroon:
1. Kiezen
2. Aanbieden (semantiseren)
3. Herhalen (consolideren)
4. Observeren (controleren)
Bij de jongste leerlingen (OB) met ondersteuning van een thematafel en woordparaplu, gebruik
makend van meervoudige intelligentie (onderwijsbehoeften). De leerlingen vullen zelf de
themahoeken, zodat de woorden in hun belevingscontext worden geplaatst.
Bij de oudere leerlingen (MB en BB) met ondersteuning van de woordwebs en mindmaps die
leerlingen ontwikkeld hebben bij de wereld oriënterende begrippen.
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen heeft alles – soms impliciet, soms expliciet – met denken over de inhoud van
teksten te maken. Het moge duidelijk zijn waarom wij stevig insteken op het technisch lezen, het
bevorderen van de woordenschat en het vergroten van de achtergrondkennis door het thematische
aanbod. Ook het aanleren van strategieën is erg belangrijk.
Wij gaan daarbij uit van het driestapsmodel: groepsinstructie – samen oefenen – zelfstandig
toepassen.
Wij hanteren een aantal belangrijke leesstrategieën. Meer informatie hierover staat in ons taalfloating-plan. Aandachtspunt bij het gebruik van strategieën is, dat het steeds gaat om de inhoud van
de tekst. Strategieën zijn middel om de tekst te begrijpen en geen doel op zichzelf. De leerkracht
bedenkt zich steeds dat de inhoud van de tekst centraal moet staan.
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§3

ONS TEAM

Ons team is positief ingesteld. Wij staan voor hetgeen wij zeggen en doen wat wij zeggen. Wij
werken vanuit de gedeelde visie om onze leerlingen op te leiden tot bewuste, positieve, kritische,
daadkrachtige, zelfverzekerde wereldburgers. Iedere dag opnieuw streven wij dit na, iedere dag
opnieuw leren en ontwikkelen wij.
Binnen de school zijn de volgende functies (volgens functiehuis INNOVO) in gebruik:
 directeur,
 intern begeleider,
 leerkracht LB*,
 leerkracht LA*,
 administratief medewerker,
 interieurverzorgster
*De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB en LC. Elke school krijgt extra
middelen om leraren carrièrekansen te bieden. Zo kunnen zij doorstromen naar een hogere
beloningsschaal op basis van opleidingscriteria en/of door ervaring verworven competenties.
De Lindegaerd:
Salarisschaal
LA
LB

Startmeting
100,0%
0,0%

2013
49,1%
50,9%

2014
47,4%
52,6%

2015
47,4%
52,6%

2016
47,4%
52,6%

Zonder twijfel biedt nascholing kansen voor de professionele ontwikkeling van zowel mensen als
organisaties. Nascholingsbeleid neemt daarom een steeds belangrijker
plaats in. We zien dit ook aan trends als ‘een leven lang leren’ en ‘de lerende organisatie’. De
Lindegaerd investeert in haar personeelsleden om de leerlingen goed onderwijs te blijven bieden, nu
en in de toekomst. In 2016-2017 heeft de nascholing er als volgt uitgezien:
Nascholing

Inhoud:

Wie?

Kosten?

BHV-herh. cursus
(Smit &
Partouns)

De volgende onderdelen worden behandeld tijdens
de cursus herhaling BHV: verlenen van Eerste hulp,
kennis vergaren van belangrijke brandpreventie,
maatregelen en voorzieningen, beperking en
bestrijding van een beginnende brand,
communicatie, oefening met slachtoffers

3 pp

€ 300,00

VISEON

Bureau Wolters. Doel is de procedure, analyse en
vervolgacties op schoolniveau en groepsniveau te
versterken
Waarborgen van de ingeoefende vaardigheden en
uitbreiden kennis.
Voeren van kind gesprekken om denkprocessen in
beeld te brengen.

Team

€ 1200

IB-er

Bovenschoolse
bekostiging

INNOVO is deelgenoot van het Collectief tegen
Kindermishandeling. Doel is een verbeterslag te
maken in de aanpak kindermishandeling. In dit

Team

Bovenschoolse
bekostiging

Follow up en OPP
(Bureau Wolters)

Collectief tegen
kindermishandeling
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(Augeo
academie)

project ligt het accent op input en deelname van de
sector onderwijs en justitie, bijv. onze professionele
verantwoordelijkheid zoals beschreven.
De leerkrachten hebben een e-learning module van
Augeo gevolgd.

Totaal:
€ 1500,00
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§4

ONZE OPBRENGSTEN

§4.1 Eindtoets
Het spreekt vanzelf, dat ouders geïnteresseerd zijn in de resultaten van de leerlingen. Ook het
afgelopen schooljaar zijn de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs (Cito), waar alle leerlingen
aan hebben meegedaan in groep 8, boven het van ons te verwachte niveau: een heel mooi resultaat.
Eindtoets

NIETLandelijk
gecorrigeerde gemiddelde
score
score
Lindegaerd

Gemiddelde
van de
schoolgroep

Gecorrigeerde
score
Lindegaerd

2017
2016
2015
2014
2013

540,3
537,7
540,2
537,8
540,6

535,2
534,6
535,4
535,7
535,4

537,9
536,9
538,0
536,2
538,3

535,1
534,5
534,8
534,4
534,7

§4.2 Tussenresultaten
In het volgend overzicht leest u de groepsresultaten; de gemiddelde vaardigheidsscore. De inspectie
voor onderwijs heeft voor een aantal toetsen en leerjaren een norm vastgesteld. Deze norm is
gebaseerd op onze leerlingenpopulatie. De kolom ‘landelijk gemiddelde’ geeft het gemiddelde van de
referentiescholen aan. Ook leest u het groepsniveau uitgedrukt in A – B- C – D – E, waarbij de A-score
het hoogst haalbare is. Als laatste wordt aangegeven welke percentage van de groep een A, B, C, D of
E heeft gescoord.
2016-2017
Schooljaar:
Afnameperiode: Medio

Groep 2
Toets
Rekenen peuters/kleuters
2012
Taal peuters/kleuters 2011

Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V
afn tot vaard.score
< 15% gem.
niveau 20 20 20 20 20

Groep 3
Toets
DMT 2009
Rekenen-Wiskunde 3.0
Spelling 3.0

Lln
afn
13
13
13

Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V
tot vaard.score
< 15% gem.
niveau 20 20 20 20 20
21,0
23,0
13
27,6
I
31 31
8 15 15
114,7
13
115,2
III
15 23 23
8 31
145,1
13
182,7
I
54 15
15 15

Groep 4
Toets
Begrijpend lezen 3.0
DMT 2009
Rekenen-Wiskunde 3.0
Spelling 3.0

Lln
afn
10
10
10
10

Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V
tot vaard.score
< 15% gem.
niveau 20 20 20 20 20
133,4
10
136,9
II
20 10 40 10 20
48,0
53,5
10
55,8
II
20 10 40 30
161,0
161,9
10
179,7
I
30 20 40
10
237,0
10
296,5
I
80 10 10

Groep 5
Toets
Begrijpend lezen 2012
Rek-Wisk 2012

Lln
afn
11
12

Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V
tot vaard.score
< 15% gem.
niveau 20 20 20 20 20
25,0
25,3
12
28,0
II
27 36
18 18
71,0
72,2
12
75,2
II
25
42 33

21 22
21 22

94,2
66,6
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I
II

57
33

24
24

19
24

19
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Groep 6
Toets
Begrijpend lezen 2012
Rek-Wisk 2012
Spelling 2012

Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V
afn tot vaard.score
< 15% gem.
niveau 20 20 20 20 20
32,0
31,8
9 9
29,8
IV
11 11 33 22 22
84,0
85,8
9 9
90,0
I
22 44 11 11 11
133,6
9 9
137,1
I
33 33 11 11 11

Groep 7
Toets
Begrijpend lezen 2012
Rek-Wisk 2012
Spelling 2012

Lln
afn
10
10
10

Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V
tot vaard.score
< 15% gem.
niveau 20 20 20 20 20
45,0
44,2
11
51,2
I
40 30 10 10 10
98,0
99,6
11
107,5
I
50 20 20
10
139,0
11
139,5
II
20 30 10 30 10

Groep 8
Toets
Begrijpend lezen 2012
Rek-Wisk 2012
Spelling 2012

Lln
afn
11
11
11

Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V
tot vaard.score
< 15% gem.
niveau 20 20 20 20 20
55,0
55,2
11
70,9
I
64
9
9 18
110,0
111,6
11
123,3
I
73
9
9
9
143,2
11
151,4
I
64 18
18

§4.3

128,6

126,7

Spelling 2012

I

18

45

9

18

Resultaten sociaal emotionele ontwikkeling

Wij werken met VISEON 2.0. Dit volgsysteem bestaat uit lijsten welke vragen bevatten rondom de
domeinen sociaal gedrag, welbevinden, zelfbeeld, werkhouding en leeromgeving. De eerste vier
domeinen richten zich op het individuele functioneren van de leerlingen. Het domein leeromgeving
geeft ons informatie over het klassenklimaat. Elk domein bestaat weer uit verschillende categorieën.
Zo krijgen wij bij sociaal gedrag bijvoorbeeld informatie over pestgedrag, maar ook over
teruggetrokken gedrag.
Daarnaast wordt bij KiVa de lijsten ingevuld. KiVa kenmerkt zich door een preventieve aanpak, maar
het programma kent ook curatieve onderdelen. Het preventieve gedeelte van KiVa richt zich op
positieve groepsvorming. Doordat er met KiVa positieve groepsnormen worden gecreëerd, ontstaat
er een sociaal klimaat waarin negatief gedrag niet past. Positief gedrag wordt door de groep
gestimuleerd, negatief gedrag wordt collectief afgekeurd. Daardoor vertonen leerlingen minder
negatief gedrag, zoals pesten of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kent KiVa curatieve
aspecten, zoals de steungroepaanpak en de herstelmethode.
In schooljaar 2015-2016 hebben we ook deelgenomen aan de veiligheidsmonitor. De
veiligheidsmonitor geeft ons o.a. informatie over de leefomgeving. Aan het eind van dat schooljaar
ontvingen we de resultaten. De actie heeft plaatsgevonden in schooljaar 2016-2017.
Vergeleken met het Nederlands gemiddelde bleek dat een aantal leerlingen op De Lindegaerd vaker
in aanraking komt met alcohol. Er werd door een aantal positief geantwoord of zij vaker of wel eens
alcohol nuttigen. Hierop hebben wij samen met Mondriaan gekeken naar een aanpak waarbij
bewustwording het doel was. In een project van twee weken hebben leerlingen van de groepen 5
t/m 8 een gastles vanuit Mondriaan gehad. Vervolgens hebben zij onderzoek gedaan naar diverse
verslavingen, zoals alcohol, roken en gamen. In groepjes hebben ze dit uitgewerkt. Als afsluiting
hebben de leerlingen presentaties gegeven. Bij de presentaties werden de ouders uitgenodigd om te
horen wat hun leerlingen van dit project hebben geleerd. Het doel bewustwording is hiermee
behaald. Door deze kennis hopen we dat de betreffende leerlingen (en ouders) inzien wat de
gevolgen kunnen zijn wanneer het al op jonge leeftijd als normaal wordt beschouwd om een drankje
met alcohol te nuttigen.
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§4.4 Functioneren oud-leerlingen
Er is gekeken naar de totale groep uitstromers van 2014. Dit waren 15 leerlingen.
Van de 15 leerlingen functioneren 13 leerlingen in het 3e leerjaar V.O., zonder vertraging op of boven
het geadviseerde niveau.
Twee leerlingen hadden een dubbel advies HAVO / ATHENEUM. Hiervan blijkt één leerling HAVO te
volgen en de andere leerling ATHENEUM.
Twee leerlingen hadden een dubbel advies VMBO TL / HAVO. Hiervan blijkt één leerling VMBO TL te
volgen en de andere leerling HAVO.
Totaal aantal leerlingen met
3e leerjaar V.O. naar
(omgezet) eenduidig advies
verwachting
VMBO B of K
2
2
VMBO G of T
6
4
HAVO
2
2
VWO
5
5
Hieruit blijkt dat 13 van de 15 leerlingen ( = 87%) naar verwachting in het 3e leerjaar voortgezet
onderwijs functioneert.
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§5

REGELLUWE SCHOOL

De Lindegaerd voldoet aan de criteria om regelluwe school te worden. Vanaf 1 januari 2016 mochten
44 scholen (gekozen uit voortgezet en basisonderwijs) deelnemen aan het project REGELLUWE
SCHOLEN. Alleen de scholen die minimaal 2 keer het predicaat EXCELLENT hebben gekregen werden
hiervoor uitgenodigd. De Lindegaerd hoort daarbij.
Regelluwe scholen mogen van de wet afwijken wanneer zij kunnen aantonen dat hierdoor het
onderwijs voor de leerlingen nog beter wordt. Iedere afwijking van de wetgeving wordt gevolgd om
het te verantwoorden.
Wij hebben gekozen voor afwijking van artikel 39 uit de Wet Primair Onderwijs. We willen peuters de
mogelijk geven om vanaf 3 jaar en 10 maanden in te stromen in groep 1.
Toelichting
In het onderwijssysteem wordt vaker gewerkt met een hefboom, welke niet gebaseerd is op de
ontwikkeling van een kind, maar op de leeftijd van een kind of criteria waaraan je moet voldoen. Bijv:
de doorverwijzing naar het speciaal onderwijs en de vraag: wanneer zou je een kind juist wel of niet
in het regulier onderwijs kunnen plaatsen?
Deze hefboom is ook te zien bij de overgang vanuit de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs: nu
gebeurt dat wettelijk voor alle leerlingen strikt op het moment dat zij vier jaar worden, maar
sommige leerlingen zijn daar eigenlijk al eerder aan toe.
(Er zijn ook leerlingen die juist pas wat later toe zijn aan de kleutergroep, maar de optie om hen
langer de tijd te geven in de peuterspeelzaal en nog niet de overstap te maken naar het
kleuteronderwijs, is er al: leerlingen worden pas vanaf hun 5e jaar leerplichtig. D.w.z. voor het langer
peuteren is geen innovatie of afwijking van wet- en regelgeving nodig).
De innovatie in concrete bewoordingen
De peuterspeelzaalvestiging ligt naast de school. Nagenoeg alle peuters uit de wijk die naar de
peuterspeelzaal gaan, gaan naar die peuterspeelzaal en komen van daaruit naar De Lindegaerd. Dat
betekent dat de lijnen erg kort zijn.
De innovatie houdt in dat:
Een peuterspeelzaalleidster die op basis van eigen observatie, en de resultaten in het volgsysteem,
van oordeel is dat een kind al eerder toe is aan de overstap naar groep 1, gaat in gesprek met de
kleuterleerkracht(en) en de ouders van het kind. Ook ouders kunnen het initiatief nemen voor zo’n
gesprek, als volgens hen het kind al eerder toe is aan kleuteronderwijs.
Als alle drie de partijen vinden dat het kind de overstap zou moeten kunnen maken (c.q. dat
doorstromen beter is voor het kind), dan gaat het kind al voor zijn/haar 4e jaar naar groep 1.
Het doel van de innovatie
Het doel van de innovatie is het kind direct passend onderwijs te kunnen bieden. Het gaat daarbij in
de eerste plaats om meer-/ of hoogbegaafde leerlingen, maar het kan ook voor andere leerlingen
zinvol zijn, zoals voor leerlingen die vlak voor hun vierde jaar in Nederland zijn aangekomen: voor
hen is het sociaal-emotioneel gezien beter als ze niet twee keer vlak na elkaar aan een nieuwe
situatie hoeven te wennen.
Beoogde effect
Het beoogde effect is een betere aansluiting bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling’, via het goed
timen van de overgang van het peuter- naar het kleuteronderwijs, namelijk: op het moment dat de
overstap passend is voor het kind. De verwachting is dat zo – bij de leerlingen die al wat eerder toe
zijn aan kleuteronderwijs (de meer- en hoogbegaafde leerlingen) – hun nieuwsgierigheid beter
aangewakkerd blijft, waardoor zij minder risico lopen om te gaan onderpresteren.
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§1

HET KADER

Het schoolplan bevat onze voornemens en planning voor 2015-2019, dat op 1 augustus 2015 van
start is gegaan. In dit plan sluiten wij aan op het beleidskader, dat stichting breed geldt voor alle
scholen van INNOVO en is neergelegd in het strategisch beleidsplan 2015-2019.
Goed onderwijs voor onze leerlingen, onze medewerkers en onze omgeving is onze
gemeenschappelijke opdracht. INNOVO is vooral een mensenorganisatie: iedereen telt mee, doet
ertoe en haalt het beste uit zichzelf.
Het jaarplan is een vertaling van het schoolplan 2015-2019. De concretisering hiervan vindt u in dit
jaarplan. Het schooljaarverslag 2016-2017 dient daarbij als opmaat voor de inhoudelijke vormgeving.
Een school is een dynamisch geheel. We staan zoveel als mogelijk VOOR het onderwijs i.p.v. ACHTER
het onderwijs.
De plannen en ontwikkelingen die beschreven worden zijn tot stand gekomen op een manier die zeer
kenmerkend is voor onze school: in gezamenlijkheid met team, medezeggenschapsraad en leerlingen
hebben we nagedacht over de school die we nu zijn en vervolgens waar we als school naartoe willen.
Daarmee is het een plan van ons allemaal waarmee we vol vertrouwen het schooljaar hebben
vormgegeven. Het schooljaarplan is ter advisering/instemming aangeboden aan de eigen MR.
Iedere kwaliteitsverbetering wordt uitgezet
volgens de principes van het model
Nederlandse kwaliteit (INK-model). Een model
dat zich o.a. kenmerkt door de cirkel van
Deming. Door de Deming-cirkel steeds maar
weer te doorlopen, kan de kwaliteitsheuvel
worden beklommen. De wig symboliseert de
kwaliteitsborging, ofwel het minimum
kwaliteitsniveau dat onze school op zeker
moment wil halen en behouden. Om de
verbetering te kunnen besturen wordt gebruik
gemaakt van Balanced Scorecard, waarin de
koersen, de gewenste verbeteringen, zijn
uitgetekend.
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§2

ONZE ONTWIKKELPUNTEN

Voor het jaarplan 2017-2018 worden de doelen genoemd in het schoolplan concreter uitgewerkt.
Afhankelijk van de omvang en intensiteit beperkt de school de uitwerking tot onderstaand overzicht
of is de implementatie in een projectplan/begeleidingsplan uitgewerkt. De jaarlijks terugkerende
bezigheden, in het kader van reguliere kwaliteitszorg of het aanschaffen van een methode e.d. zijn
niet in dit plan opgenomen. Alleen de verbeteracties op teamniveau, die een grotere invloed op de
onderwijskwaliteit van De Lindegaerd hebben, zijn hier opgenomen.
§2.1

ICT in het onderwijs

Balanced Scorecard
(innovatie en groei perspectief versus interne werkprocessen perspectief)

Werkproces 02:
Werkproces 08:

Veilige en sociale omgeving
Planmatig handelen

Algemeen doel:
Opstellen van een ICT-curriculum passend in de huidige onderwijsorganisatie en doelstelling.
Wat is in 2015-2016 gebeurd?
Werken met de vijf leerlijnen ‘Leren leren’. De leerlingen individueel en als groep hierin volgen en op
anticiperen in het opstellen van de doelen bij de thema’s
Wat is in 2016-2017 gebeurd?
We hebben geëxperimenteerd, zodat we de techniek van de apparaten goed kennen. Vervolgens zijn
we met de ICoach aan de slag om de interactieve mogelijkheden beter te leren kennen (ProWise
Presenter). Tijdens de lessen gaan we deze steeds meer inzetten. We hebben onderzocht welke
mogelijkheden bij het thematisch werken met ICT kunnen worden benut. Denk hierbij aan het maken
van presentaties, maar ook het oplossen van kennis-onderzoeksvraagstukken.
Ook kwamen wij dit jaar in contact met Snappet. Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs
verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze
tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de
meest gebruikte lesmethoden. De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het
digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De
leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling
de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden
heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige
schriftjes.
De leerkracht kan via ofwel de computer ofwel via het digibord meekijken hoe de opdrachten worden
gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien. Achter de naam ziet de leerkracht of
een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, bij oranje heeft de leerling er meer dan 1 keer voor
nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met
de leerstof.
Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze
opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft
gewerkt (ze kan dan de namen weg laten).
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Wat willen we in 2017-2018 bereiken?
We gaan verder met de incorporatie van het werken met tablets in het onderwijs. Het is daarbij van
belang om naast de kennis en vaardigheden van de leerkrachten ook aandacht te besteden aan de ICTvaardigheden van de leerlingen.
Het is van belang om gezamenlijke afspraken te
maken wat wij van de leerlingen verwachten. Deze
niveaus geven vervolgens input voor de lessen. Bijv.
We verwachten dat leerlingen in groep 5 gebruik
kunnen maken van de basisfuncties van Microsoft
Outlook: een e-mail versturen. Dan zal deze
vaardigheid in dat jaar moeten worden uitgelegd en
beoefend.
Deze leerlijn maakt tevens duidelijk met welke ICTcompetenties de leerlingen onze school in groep 8
verlaten.
Het werken met Snappet is ons goed bevallen. We willen hiermee verder. Om als professionele
leerkracht ons werk goed te kunnen doen, vinden wij het van eminent belang dat de leerkracht
voortdurend blijft analyseren, duiden en nieuwe leerdoelen blijft stellen. We willen in schooljaar 20172018 daarom de bijbehorende training volgen.

KSF

PI

Norm

Verbeteracties

Leerlingen en
leerkrachten
zijn vertrouwd
met de techniek
van de
apparatuur

Leerkrachten
maken
structureel
gebruik van de
ICTmogelijkheden
en nemen deze
op in de
doelstellingen
van het thema.

Alle leerkrachten
voelen zich
competent om
met de benodigde
programma’s te
werken

Samen met ICoach de kennis
/ vaardigheden van
leerkrachten waar nodig
verrijken.

Leerkrachten
zijn vertrouwd
met Prowise
Presenter,
Officeprogramma’s
en Snappet.
Voor Snappet
wordt
daarnaast nog
een extra
training
gevolgd.

Het leren van
de ICTcompetenties
heeft een plek
in het
curriculum
gekregen.

Er is een leerlijn
(curriculum)
opgesteld van ICTcompetenties
voor de leerlingen.

Budget

€ 1000

Leerlijn (curriculum)
opstellen van ICTcompetenties voor de
leerlingen. Aanbod en
organisatie hierop
afstemmen.

De leerkrachten
zijn en blijven in
staat om via
Snappet te
analyseren,
duiden en
leerdoelen te
stellen.

Kwaliteitsmeting:
Documentanalyse:
 CITO schoolzelfevaluatie
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 ICT competenties
 Doelstellingen en evaluaties thema’s

§2.2

Leren leren: executieve functies

Balanced Scorecard
(innovatie en groei perspectief versus interne werkprocessen perspectief)

Werkproces 03:
Werkproces 05:
Werkproces 07:

Afstemming leerstofaanbod
Samenwerkend leren
Zelfverantwoordelijk leren

Algemeen doel:
Werken met de vijf leerlijnen ‘Leren leren’. De leerlingen individueel en als groep hierin volgen en op
anticiperen in het opstellen van de doelen bij de thema’s.
Wat is in 2015-2016 gebeurd?
We hebben de doelstellingen en vaardigheden van de vijf leerlijnen ‘Leren leren’ vertaald naar de
doelstelling en inhoud van de thema’s. Hierbij gaan we na of de niveaus het gewenste inzicht geven in
hetgeen wij met de leerlingen op dit vlak willen bereiken. De doelen worden besproken en geëvalueerd
met de leerlingen.
Wat is in 2016-2017 gebeurd?
We hebben de transitie van het beredeneerd opstellen van de ‘leren leren’-doelen naar de
bewustwording bij de leerlingen gemaakt. Doelen bespreken, feedback geven en doelen evalueren met
de leerlingen.
Wat willen we in 2017-2018 bereiken?
We willen een verdiepingsslag maken met de leerlijnen i.c.m. de executieve functies. Executieve
functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Alle
executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Executieve functies kunnen
worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden. Ze helpen bij alle soorten taken.
De executieve functies horen bij het denkvermogen. Feitelijk is het een verzamelnaam voor
denkprocessen (functies) in het brein die belangrijk zijn voor het denken (cognitie) en het uitvoeren
(executie) van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag. Zonder deze functies is goed georganiseerd
gedrag niet mogelijk. De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het
richten en vasthouden van de aandacht.
Peg Dawson en Richard Guare (2009) onderscheiden elf soorten:






Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
Werkgeheugen.
Emotieregulatie.
Volgehouden aandacht.
Taakinitiatie.
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Planning/prioritering.
Organisatie.
Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
Doelgericht gedrag.
Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren

Door kennisverrijking over de executieve functies en hoe deze te prikkelen en te stimuleren met ‘leren
leren’ willen we leerlingen nog beter kunnen begeleiden om zodoende gemakkelijker tot het verhogen
van de cognitie te komen.
KSF
Fases van de vijf
leerlijnen Leren
leren met
doelstellingen
en
vaardigheden.
Nascholing
t.b.v.
kennisverrijking
Executieve
functies
(ECLG)

PI

Norm

Verbeteracties

Budget

De fases
helpen bij het
volgen van de
ontwikkeling
van de groep /
de leerling op
deze procesvaardigheden.

Het doelstellingen
en evaluatieblad
van de thema’s is
voorzien van
procesdoelstellingen
‘leren leren’.

Het team volgt de nascholing
van de executieve functies en
weet hoe deze te prikkelen in
de instructie- en
verwerkingsopdrachten.

€ 1500

Weten wat
executieve
functies zijn en
hoe deze in te
zetten bij het
leren leren.

Er worden
verwerkingsvormen
aangeboden bij
het geïntegreerd
zaakvakkenonder
wijs die aansluiten
op de fase en de
inzet van de
executieve
functies

Het team kan een vertaling
maken van de
ontwikkelingslijn ‘leren leren’
naar de executieve functies.
Ze hebben handvaten
wanneer dit proces
stagneert.

Kwaliteitsmeting:
Documentanalyse:
 Doelstellingen en evaluaties thema’s
 Bereikte niveaus ‘leren leren’

§2.3

Groepsdoorbrekend werken

Balanced Scorecard
(innovatie en groei perspectief versus interne werkprocessen perspectief)

Werkproces 03:
Werkproces 05:
Werkproces 07:

Afstemming leerstofaanbod
Samenwerkend leren
Zelfverantwoordelijk leren
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Algemeen doel:
Door meer groepsdoorbrekend te werken willen we het leerstofaanbod beter aanpassen op het niveau
van de leerling. We willen de leerlingen uitdagen in de zone van de naaste ontwikkeling om zo ook de
21st century skills passend te prikkelen. Het betreft hierbij het geïntegreerd zaakvakkenonderwijs.
Aanleiding
In het geïntegreerd zaakvakkenonderwijs werken we groepsdoorbrekend BINNEN de eigen
combinatiegroep. De huidige methode voorziet niet in een leerlijn 21st Century Skills. Deze hebben we
zelf opgezet. Ook wordt het cultuur en techniekaanbod er zelf bij gezocht.
Wat willen we in 2017-2018 bereiken?
We willen het groepsdoorbrekend werken verbreden door meer op niveau in plaats van de jaargroep in
te delen. Dit willen we, zodat het werken op het eigen niveau nog beter kan worden uitgevoerd. Het
leerstofaanbod wordt dan namelijk veel ruimer. Leerlingen die extra ondersteuning of juist extra
uitdaging nodig hebben, kunnen gemakkelijk aansluiten in een andere instructiegroep. Hierdoor kan
wordt ook het sociaal en interactief leren verbreed.
Het groepsdoorbrekend werken mag de instructiedruk voor de leerkracht niet verhogen. Er ontstaat
dan een risico, zoals versnippering van onderwerpen, onvoldoende tijd en te weinig aandacht voor de
leerlingen die zelfstandig in de onderwijsleersituaties werken.
Het is goed om ons te bezinnen op de methodiek. De huidige methode biedt veel mogelijkheden, maar
is beperkt in het aanbod voor 21st century skills, techniek en wetenschap + cultuur. We willen bezien of
deze methode nog bij ons past of dat een andere methode beter aansluit bij onze wensen.
KSF
Voldoende
kennis hebben
van leerlijnen
en
(tussen)doelen
om goed in
staat te zijn een
gedegen
selectie te
maken uit het
methodisch
leerstofaanbod.
Herbezinning
op methodiek

PI

Norm

Verbeteracties

Budget

Organisatie van
instructie op
het niveau van
de leerlingen

Leerkrachten
geven effectieve
en kwalitatief
sterke instructies.
Er is een
planmatige
voorbereiding van
instructiedoelen
waarbij de
methode gebruikt
wordt als
bronnenboek en
instructies
afgestemd zijn op
de
instructiebehoefte
van leerlingen.

Leerkrachten stemmen
werkelijk effectief af op
verschillen tussen leerlingen
door gebruik te maken van:

€ 500

Passende
(nieuwe)
methode om
verwachtingen
te realiseren.

De herbezinning
op de methode
leidt tot een
betere integratie

Organisatie van instructie in
‘units’ (divergente instructie)
Het verbinden van
jaargroepen in de instructie
(convergente instructie) –
Inzet van 21st century skills
Er wordt methode-onderzoek
verricht om te bezien welke
methode het best aansluit bij
onze wensen m.b.t. het
onderwijsaanbod.
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van de zaakvakken
en de 21st
Century Skills.
Kwaliteitsmeting:
Documentanalyse:
 Methodegebonden toetsen
 Eindtoets wereldoriëntatie
 Doelstellingen en evaluaties thema’s

§2.4

Doorlopende leerlijn 2-13 jaar*

Balanced Scorecard
(innovatie en groei perspectief versus interne werkprocessen perspectief)

Werkproces 03:
Werkproces 11:

Afstemming leerstofaanbod
Samenwerking met educatieve partners

Algemeen doel:
Op het einde van schooljaar 2017-2018 is er een gezamenlijke visie vastgesteld met de doorgaande
lijnen van de vroegtijdige onderkenning van specifieke ondersteuningsbehoefte, beredeneerd aanbod
voor alle kinderen en er is een doorgaande lijn ouderbetrokkenheid van intake tot warme overdracht
tot aan het meedoen met ontwikkelingsstimulerende activiteiten zowel in de voorschool als in gr. 1-2.
Aanleiding
We werken al meerdere jaren samen met peuterspeelzaal Olleke Bolleke. Vanaf 1 augustus komen zij in
ons schoolgebouw, waardoor de samenwerking t.b.v. een doorgaande leerlijn een kwaliteitsimpuls kan
krijgen.
Wat willen we in 2017-2018 bereiken?
1. Gezamenlijke visie
De pedagogisch medewerkers van de peutergroepen en de leerkrachten van groepen 1-2 hebben een
gezamenlijke visie vastgesteld met als uitgangspunt dat VVE een goed educatief aanbod voor alle
kinderen is. De pedagogische lijn en de doelgerichte ontwikkelingstimulering zijn daarbij leidend.
2. Doorgaande lijnen vroegtijdige onderkenning en begeleiding van kinderen.
Dat betekent dat de doorgaande lijnen van het kindvolgsysteem van de peutergroep en het
leerlingvolgsysteem van de school in kaart worden gebracht en op hoofdlijnen worden afspraken
gemaakt hoe de doorgaande lijn gerealiseerd wordt. De doorgaande lijn heeft ook betrekking op het
beredeneerd aanbod en het opbrengstbewust handelen van de pedagogisch medewerkers en de
leerkrachten in groep 1-2.
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kennen de doorgaande lijn en ze weten hoe ze kinderen
met specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen stimuleren in hun ontwikkeling.
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3. Ouderbetrokkenheid
Er is een procedure voor de intake van kinderen (o.a. met een VVE indicatie), waarbij de
ouderbetrokkenheid op de agenda van de intake staat. Er is vastgelegd hoe de doorgaande lijn om
mee te doen met ontwikkelingsstimulerende activiteiten van voorschool naar groep 1-2 wordt
uitgewerkt. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten weten hoe ze aan ouderbetrokkenheid kunnen
werken. Tevens is de warme overdracht in een procedure vastgelegd.
KSF

Nascholing
o.b.v. BCO op
basis van VVE
nota Meerssen

PI

Norm

Verbeteracties

Budget

De
pedagogisch
medewerkers
en de
leerkrachten
groep 1-2
hebben
afspraken
gemaakt op
basis van
enkele
speerpunten
vanuit de VVEnota Meerssen.

Er is een
gezamenlijke visie
opgesteld.

Er worden vier
studiemomenten van 2,5 uur
gepland met alle pedagogisch
medewerkers, leerkrachten
groep 1-2 en de Ib-er

Budget
Onderwijs
Achterstanden
Beleid

Er is een
doorgaande lijn
opgesteld.
Er is een beleid
ouderbetrokkenheid opgesteld

Door de begeleider worden
groepsbezoeken en
gesprekken geregeld voor
het maken van een zgn
‘jonge kind foto’. De stand
van zaken, de beginsituatie
t.a.v. de visie en doorgaande
lijn worden in kaart gebracht.

Kwaliteitsmeting:
Documentanalyse:
 Ouderbetrokkenheidbeleid
 Leerlingvolgsysteem

*Deze ontwikkeling is afhankelijk van het wel/niet goedkeuren van subsidie door de gemeente. Bij
afwijzing zal deze ontwikkeling weliswaar worden opgestart, echter een langere looptijd kennen. De
leidsters peuterspeelzaal worden dan namelijk niet uitbetaald voor deze uren.
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§3

DE MONITORING

Resultaten

Waardering
medewerkers

Waardering
klanten

Processen

Middelen

Strategie en
beleid

Personeelsbeleid

Leiderschap

We volgen systematisch de uitvoering van de maatregelen en brengen periodiek de resultaten in
kaart. Wij rapporteren periodiek aan het College van Bestuur via voortgangsberichten over onze
vorderingen. Die voortgangsberichten bespreken we ook met de geledingen binnen onze school. De
adviezen die wij van de geledingen ontvangen, gebruiken we om de uitvoering waar nodig bij te
stellen, en/of om het volgende schooljaarplan / schoolplan mee op te stellen. Instrumenten om de
kwaliteit te bewaken en efficiënt te evalueren:

Methodegebonden
toetsen

Per
toets,
2x
VCB

Leerlingvolgsysteem

Per
toets,
2x
VCB

Gesprekkencyclus

mei/
juni

mei/
juni

mei/
juni

mei/
juni

Linderaad

1x
per 6
wk

Klassenbezoeken

okt/
nov

Risicoinventarisatie
Enquêtes

Monitorgesprekken
Analyse
Ziekteverzuim
Toetsing
aan MR
Exploitatieoverzichten

mei/
juni
1x per
6 wk

okt/
nov

jan

1x per
2 jr

1x per
2 jr

Jaarlijks

Jaarlijks

1x per
6 wk

jan

1x
per 2
jr

1x per
2 jr

1x per 2
jr

1x per
2 jr

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

6x per
jaar

6x per
jaar

6x
per
jaar

6x per
jaar

1x per
3 mnd

Maandelijks
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§4

ONZE BEKWAME PROFESSIONALS

Nascholing

Inhoud:

Wie?

Kosten?

BHVherhalingscursus
(Smit &
Partouns)

De volgende onderdelen worden behandeld tijdens
de cursus herhaling BHV: verlenen van Eerste hulp,
kennis vergaren van belangrijke brandpreventie,
maatregelen en voorzieningen, beperking en
bestrijding van een beginnende brand,
communicatie, oefening met slachtoffers

3 pp

€ 300

ECLG

In iedere klas zit er wel eentje: een leerling die de
meest simpele taken niet voor elkaar krijgt. De ene
keer is het rekenboek kwijt, dan weer de
gymspullen vergeten… Waar komt dat toch
vandaan? Vaak heeft dit te maken met een
achterstand in de ontwikkeling van de executieve
functies: de basisvaardigheden die nodig zijn om
taken te kunnen uitvoeren. Tijdens de nascholing
gaan we in op de ontwikkeling van de executieve
functies en de problemen die daarbij kunnen
ontstaan. De samenhang tussen executieve
functies en IQ wordt besproken, alsmede de
samenhang met het leren leren.
De rol van de leerkracht in de ontwikkeling van de
executieve functies staat centraal: wat kunt u als
leerkracht doen om de executieve functies van de
leerlingen te stimuleren en het leren leren te
verbeteren? Ook de rol van de ouders komt aan
bod: wat kan er thuis worden gedaan, welke tips
kunt u meegeven aan de ouders?

Gehele
team

€ 1500

Bureau Wolters

Analyse van gegevens om passend
onderwijsaanbod te realiseren

Waar
wenselijk

€ 600

BCO

Op het einde van schooljaar 2017-2018 is er een
gezamenlijke visie vastgesteld met de doorgaande
lijnen van de vroegtijdige onderkenning van
specifieke ondersteuningsbehoefte, beredeneerd
aanbod voor alle kinderen en er is een doorgaande
lijn ouderbetrokkenheid van intake tot warme
overdracht tot aan het meedoen met
ontwikkelingsstimulerende activiteiten zowel in de
voorschool als in gr. 1-2.

Lkr groep
1-2

OAB-budget
gemeente

Snappet

Cursus analyseren, duiden en leerdoelen stellen via
Snappet

Lkr gr 3-8

-

Totaal:
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§5

brinnr
SCHOOL

DE BEGROTING

13km
basisschool de Lindegaerd

aantal leerlingen inclusief 3% regeling:

97

2017-2018
3
3.1
3.2
3.5

Baten
(Rijks)bijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten (A)

562.743
1.250
6.400
570.393

4.2
4.3
4.4
4.5

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Leermiddelen (PO)
Totaal lasten (B)

22.820
47.189
99.745
16.925
186.679

beschikbaar budget voor personeel
Personele lasten
exploitatieresultaat

383.713
381.350
2.363

4.1

resultaatbestemming [C]
Exploitatiesaldo (= A-B-C)
controle
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BIJLAGE 1

ONTWIKKELPUNTEN VANUIT SCHOOLPLAN 2015-2019

Thema

Mogelijk verbeterpunt

Periode

Schoolbeschrijving

Cursus team: Communicatie met ouders

’15-‘16
Gerealiseerd

Samenwerken met Gansbeek en Hwagveld

’15-‘17
Vanwege
fusie
Gansbeek/
Hwagveld op
‘hold’ gezet.

Sociaal- emotionele
ontwikkeling

Bekijken of Viseon vervangen moet worden. Welk
instrument kan de vragenlijst van KiVa, die twee
maal per jaar wordt afgenomen, zinvol aanvullen

’15-’17

Lezen

Inzetten van leesambassadeurs

’15-‘16

Leerlingen uit groep 7 en 8 lezen voor bij de kleuters
21st Century Skills
Werkproces 7:
Zelfverantwoordelijk leren

Opstellen van een ICT-curriculum, oriëntatie op het
werken met laptops of tablets in de klas, ICT
ontwikkelingen

Werkproces 3:
Samenwerkend leren

Groepsoverstijgend leren

Gerealiseerd

Gerealiseerd
’16-‘19
Lopend

De leerling leert verantwoordelijkheid te dragen voor
zijn eigen leerproces.
De leerlingen kunnen samenwerken en het
onderwijsproces is daarop ingericht.
De school werkt met een doorgaande
ontwikkelingslijn voor samenwerkend
leren.
Per jaargroep is vastgelegd welke vormen van
samenwerkend leren minimaal worden aangeleerd
en toegepast
De school maakt doelbewust gebruik van
samenwerkend leren in de onderwijsleersituatie
In het logboek wordt zichtbaar dat de vormen van
samenwerkend leren doelbewust worden toegepast
om leerdoelen te bereiken.
In de dag-/weektaak en/of op het planbord
zijn de vormen van samenwerkend leren
opgenomen
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Kwaliteitszorg

De school beschikt over een planning die verheldert
welk aspect wanneer geëvalueerd wordt.

’15-‘17
Gerealiseerd

De school heeft een systeem voor groepsbezoeken
vastgesteld.
De school heeft de geplande verbeteractiviteiten
vertaald naar een inhoudelijke planning voor de
verschillende vergaderingen op school.

De Lindegaerd Schooljaarverslag 2016-2017 / schooljaarplan 2017-2018

3
1

BIJLAGE 2

INFORMATIEBRONNEN

Informatiebron:

Opgeslagen bij/onder:

Ge-upload bij
internet
schooldossier
Onderwijsinspectie

Strategisch beleidsplan
INNOVO 2015-2019

Schoolvademecum - INNOVO

nee

Kadernota INNOVO
2017-2018

Schoolvademecum - INNOVO

nee

Schoolvademecum - INNOVO

nee

Schoolvademecum - Schoolplan

ja

Eduscope

nee

Schoolvademecum - Werkproces 08

ja

Integraal veiligheidsplan

Schoolvademecum – Werkproces 02

nee

Jaarverslag 2016-2017

Schoolvademecum – Werkproces 01

ja

Schoolgids 2017-2018

Schoolvademecum – Werkproces 11

ja

Werkprocessen INNOVO
Schoolplan 2015-2019
Activiteitenplan 2017-2018
Zorgplan
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De Lindegaerd
Past. Geelenplein 2-4
6231BP Meerssen
043 3642915
info.lindegaerd@innovo.nl
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