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Lees,
beleef
en groei!
Voorwoord
‘Lees, beleef en groei’ is onze slogan. Onze school bezit sinds 2012 het predicaat Excellente School als
erkenning voor de uitwerking van deze visie. Op school uiten wij dit door nadrukkelijk met het
leesonderwijs, de sociaal emotionele ontwikkeling, de executieve functies en de kennis van de
wereld bezig te zijn.
Momenteel ziet deze uitwerking er heel anders uit. Nederland zit sinds 16 maart 2020 in een
‘intelligente lockdown’. Het is tevens de periode dat dit schooljaarplan wordt beschreven. Wij geven
onderwijs op afstand en wij verzorgen noodopvang voor kinderen van wie (een van) de ouders een
vitaal beroep heeft. We weten niet wanneer we weer op school komen om daar weer onze lessen te
verzorgen. Wel weten we dat de wereld na deze crisis er heel anders zal uitzien. Deze nieuwe wereld
dienen we gezamenlijk te omarmen om onze kinderen weer te laten groeien en bloeien.
Van het onderwijs op weg naar en na de zomervakantie maken wij nadrukkelijk werk, opdat ieder
kind goed in beeld blijft in zijn ontwikkeling en wij onderwijs op maat blijven aanbieden. Leerlingen
volgen ruim zevenduizend uur basisonderwijs; het aanbod van 125 uur onderwijs op afstand [16
maart – 5 mei minus meivakantie] heeft zeker effect, maar nooit dusdanige gevolgen, dat deze
onoverkomelijk zijn en waarschijnlijk is er heel veel meer ander talent ontwikkeld.
Het schooljaarplan 2020-2021 is de tweede in de reeks van het schoolplan 2019-2023. We bouwen
verder, maar zullen ook een pas op de plaats moeten maken om te herijken, om onderwijs telkens
opnieuw af te stemmen en om tijd te nemen voor de onderwerpen die in het huidige jaar 2019-2020
niet of minder aan bod zijn gekomen vanwege de coronacrisis.
Lees, beleef en groei!
Gisteren, vandaag en morgen!
Christa Somers
Directeur basisschool De Lindegaerd
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Hoofdstuk 1

DE TOTSTANDKOMING VAN HET SCHOOLJAARPLAN

Als uitgangspunt voor dit schooljaarplan gebruiken we het schoolplan voor de planperiode 20192023. Hierin staat de koers voor deze periode beschreven. In dit document blikken we terug op hoe
we in schooljaar 2019-2020 invulling hebben gegeven aan deze koers. Ook kijken we vooruit op
schooljaar 2020-2021.
De kernwaarden, missie en visie van De Lindegaerd zijn leidend voor de vormgeving en uitvoering
van dit schooljaarplan. De kernwaarden geven kort een beeld van wie we willen zijn als school en
vanuit welke overtuigingen we willen werken. In dit document zal verwezen worden naar diverse
beleidsstukken van het bestuur en/of de school. Naast dat het schooljaarplan een intern document
is; dit wil zeggen dat het ‘t interne proces van kwaliteitszorg dient aan te sturen en te coördineren, is
het een document waarmee wij verantwoording afleggen aan Bevoegd Gezag, Inspectie, ouders en
verzorgers.
Vertrouwen, verbinding en vakmanschap
De plannen en ontwikkelingen die beschreven worden zijn tot stand gekomen op een manier die
kenmerkend is voor onze school: in gezamenlijkheid met team, ouders 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 op De Lindegaerd onderwijs zullen
aanbieden.
De medezeggenschapsraad heeft formeel advies over het schooljaarplan uitgebracht op 24 juni 2020.
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Hoofdstuk 2

ONS DNA

Missie
Op BS de Lindegaerd willen wij dat ieder kind maximaal in staat wordt gesteld zijn/haar intelligentie
aan te spreken. Bij ons staat 'Lezen' met stip hoog op de agenda. Lezen is belangrijk, door taal ben je
baas van de wereld, je bent in staat de wereld te verkennen, te begrijpen en een goed wereldburger
te worden. Kortom technisch lezen is belangrijk, kunnen begrijpen wat je leest is ons hoogste doel!
Toch is er voor de Lindegaerd iets dat wij nog belangrijker vinden en dat is dat een kind zich veilig en
sociaal competent voelt, alleen dan kan het kind tot leren komen. Een methodische aanpak van PAD
en Kiva èn het 'Ik- rapport' ondersteunen ons hierin.
Ons gebouw
Ons schoolgebouw stamt uit begin vorige eeuw (1922), is karakteristiek, heeft hoge plafonds en telt 2
verdiepingen. Ons gebouw is rolstoeltoegankelijk, met invalide toilet en lift. Wij hebben 6 lokalen tot
onze beschikking die we allen inzetten om een goede werkplek te kunnen creëren
Visie gebaseerd op onderzoek en wetenschap
In het boek PIEK van Ericsson en Pool staat de nurture en nature aanleg ter discussie. Deze theorie
geeft ons veel inzicht. Het ondersteunt ons bij onze denkwijze over het leren. Ieder kind kan zich
ontwikkelen. De leerkracht is van uiterst belang om hierbij de juiste ondersteuning te bieden.
Jolles heeft veel onderzoek naar breinwerking gedaan. 'Taal is het voertuig van ons denken' komt in
al zijn aanbevelingen terug. Biologisch is de aanleg van het brein bepaald, echter biologische factoren
zijn niet allesbepalend voor de ontwikkeling van het kind. De sociale omgeving na de geboorte, de
ervaringen die het kind opdoet, de emoties die het ondergaat, al deze prikkels stimuleren de
hersenen in de ontwikkeling. School heeft hierin een grote rol.
Lectoraten Smits en Van Koeven tonen de relatie aan tussen geletterdheid en schoolsucces. Om een
tekst goed te begrijpen zijn achtergrondkennis, motivatie en denken essentieel. Alleen technisch
leren lezen is niet toereikend. Daarmee bereik je het schoolsucces niet. Geletterdheid gaat verder
dan leren lezen. Leerkrachten horen ook feitenkennis aan te dragen. Vervolgens kunnen de
vaardigheden worden getraind om te leren begrijpen. In ‘Why knowledge matters’ laat Hirsch zien
dat allerlei wijsheden die in het onderwijs al heel lang worden gepraktiseerd juist in deze flitsende en
snelle maatschappij niet uit het oog mogen worden verloren. Denk hierbij aan het domeinspecifiek
opbouwen van kennis om vervolgens verbindingen te leggen, te verbreden en toe te passen.
Onze visie op onderwijs
Onze slogan luidt: "Lees, beleef en groei". Om dit motto te kunnen realiseren werken wij vanuit onze
3 pijlers:
• kunnen begrijpen wat je leest;
• je veilig en sociaal competent voelen;
• stimuleren van de executieve functies om te leren.
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Vanuit een veilige, respectvolle en gestructureerde leer- en leefomgeving wordt iedere dag gekeken
naar specifieke didactische en pedagogische onderwijsbehoeften van onze kinderen. Onze school telt
in 2020/2021 vier combinatiegroepen. Onze leeromgeving is rijk, de kinderen werken op hun niveau
en worden begeleid door deskundige en professionele leerkrachten en een assistent, die goede
kennis en inzicht hebben in de ontwikkelingsstadia zodat gerichte differentiatie geboden kan worden
in instructie en verwerking waarbij wij het jaarklassensysteem volgen. Combigroepen vragen een
grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, wij stellen naast ons leer(werk)doel ook een doel
m.b.t. de executieve functies. In het 'Ik-rapport' meten we samen waar groei mogelijk is.
Visie op leren
Kleuters leren bij ons spelenderwijs, elke 6 weken wordt er een gezamenlijk thema in het onderwijs
centraal gesteld. Interactief voorlezen, spelen in en door de kleuters gemaakte speelhoeken en het
voorbeeldspel van de juffen stimuleren de passieve en actieve woordenschat. Wij bieden werk -en
spelmateriaal op maat aan zodat ieder kind zich kan ontplooien.
In ons gebouw is tevens de peuterspeelzaal gevestigd, samen vormen wij een VVE locatie.
In groep 3 gaan de kinderen middels de 'KIM' versie van Veilig Leren Lezen in de versnelling in het
leren lezen. Als je kunt lezen gaat er een wereld voor je open, een moeilijke tekst lezen vergroot je
woordenschat; het vliegwiel tot verdere ontwikkeling.
Voor ieder kind het maximale bereiken bij begrijpend lezen is ons uiteindelijke doel. Om dit te
bereiken reserveren wij meer onderwijstijd voor begrijpend lezen, bieden wij een beperkt aantal
leesstrategieën aan en geven wij ontwikkelingsgericht onderwijs. Een tekst lezen is alleen te
begrijpen als die aansluit bij het startniveau van kennis en kunde van het kind.
Kinderen op de Lindegaerd maken kennis met de wereld. Rondom vijf thema's per jaar is er op de
middagen sprake van thematisch onderwijs, waarin alle vakken centraal staan inclusief techniek en
cultuureducatie. Onze groepsdoorbrekende aanpak geeft ons de mogelijkheid om op meerdere
niveaus te kunnen werken, zodat alle kinderen hun uitdaging krijgen. Hierbij is ook het ontwikkelen
van vaardigheden om te leren-leren van groot belang. Wij maken gebruik van een ontwikkelingslijn
'leren leren' gericht op samenwerken, zelfstandig werken, zelfreflectie en kritisch nadenken.
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Hoofdstuk 3

TERUGBLIK OP 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij aan drie ontwikkelthema’s gewerkt, te weten:
1. Didactisch coachen
2. VVE
3. Project Maat-Werk(t)
In dit hoofdstuk blikken we terug op het waarom en de bereikte doelen/effecten van de betreffende
ontwikkeling.
Ad 1:

Didactisch Coachen

Context
Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen (vragen stellen, feedback
geven en aanwijzingen geven) door de leraar, waarin hij /zij het denken van de leerling stimuleert, op
een manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt.
Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. Het geven van
leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk één van de belangrijkste pijlers bij leren en motivatie. Het
is echter niet eenvoudig om leerlingen (of medewerkers) te coachen en feedback te geven op
systematische en procesgerichte wijze. En dan ook nog op een manier die motivatie bevorderend en
leer bevorderend werkt. Bij Didactisch Coachen wordt ervan uitgegaan, dat mensen al heel veel
kwaliteit in huis hebben en dat je hen kunt helpen die kwaliteit uit te bouwen. Dat is voor mensen
een plezieriger en motiverender uitgangspunt dan wanneer uitgegaan wordt van wat ze nog niet
kunnen. Dat geldt voor iedereen, voor leraren en voor leerlingen.
De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en
feedback geven, is in de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt en is wetenschappelijk onderzocht. De
ervaring is dat het leraren een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen en
feedback te geven. En daarbij zowel op proces als op inhoud. Daarmee is het een hele concrete en
praktische invulling van de coachende rol van de leraar. Niet zweverig, maar met gevoel voor realiteit
en niet alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de voorwaarden daarvoor.
Wat hebben we in 2019-2020 bereikt?
Het eerste trajectjaar is succesvol verlopen: de deelnemers hadden een open leerhouding, waarbij ze
wilden leren van zowel de externe trainers als van en met elkaar. Leren gaat soms gepaard met
onzekerheid en twijfel. Ook dat hebben wij ervaren. Als team weten wij dat dit erbij hoort. Didactisch
coachen is een gedragsverandering en een gedragsverandering kost tijd. Dit betekent dat we de tijd
moeten nemen om ons als team verder te bekwamen in het geven van leerprocesgerichte feedback.
Dit ontwikkelthema zal ook de komende twee jaren prominent op de schoolagenda staan.
Zowel de leraren als de leidinggevenden oefenden in het toepassen van Didactisch Coachen in hun
eigen onderwijspraktijk. Ook werd er met maatjes gewerkt, waarbij de deelnemers van tranche 1 een
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leerduo vormden met deelnemers van tranche 2. Hierdoor hebben de deelnemers van tranche 2 al
voorkennis als zij gaan starten met hun trajectjaar.
In de stuurgroep is steeds gekeken naar wat er leefde op de werkvloer, waar er bijgestuurd moest
worden in de aanpak, hoe leidinggevenden op een Didactisch Coach-manier hun teams en individuen
konden (bij)sturen, motiveren en inspireren en waar er samenhang gevonden kon worden en
verbinding gemaakt kon worden met andere schoolontwikkelthema’s.
Ons handelen hebben wij inzichtelijk gemaakt middels data door middel van een nulmeting en door
een analyse van zelf opgenomen praktijksituaties.
Het is een teamontwikkeling waarbij uitspraken geturfd worden en in categorieën worden verdeeld.

Teambreed geven wij 88% aan positieve feedback en slechts 12% aan negatieve feedback. Opvallend
voor de trainers en de ‘turvers’ was de vriendelijkheid en het helpend gedrag. Er is dan ook geen
enkele cynische opmerking geturfd.
Met z’n allen stellen wij veel vragen, maar wel veel gesloten vragen. Vaak werd gezien dat er eerst
een open vraag werd gesteld, maar dat we de vraag al snel gingen vergemakkelijken door de
volgende vraag in gesloten vorm te stellen. Ook geven we na een open vraag snel aanwijzingen. Deze
waren ook rijkelijk aanwezig. Feedback geven we minder dan het stellen van vragen en het geven van
aanwijzingen. Met name feedback op modus en kwaliteit.
Om de kinderen meer in de leerhouding te zetten, kunnen we teambreed daarin ontwikkelen.
Gemiddeld scoorden wij 9 interventies per minuut bij de nulmeting. Onze ontwikkeling zal helpen om
het zweet meer op de rug van de kinderen te krijgen i.p.v. op de leerkracht.
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Wat zijn de effecten?
Door de 0-meting hebben alle deelnemers van tranche 1 een beeld gekregen van hun eigen stijl. Hoe
vaak geef je feedback en wat voor feedback is dit? Is het leerbevorderend? Is het gericht op
strategie, modus, inhoud? Welke vragen stel je? Zijn ze open of gesloten en doen ze beroep op het
metacognitieve vermogen van kinderen? Hoe zorg je ervoor dat iemand de kwaliteiten nog meer
weet in te zetten om nieuw of moeilijker werk aan te kunnen? Hoe zit het met de aanwijzingen? Hoe
vaak geef je ze en zou je deze aanwijzingen ook dusdanig kunnen ombuigen zodat de ander in de
actieve leerstand komt?
Deze bewustwording is dit jaar het grootste effect geweest. Het maakte ons bewust dat we kinderen
meer en beter kunnen laten nadenken door de techniek van didactisch coachen toe te passen. Ook
voor de kinderen is dit wennen. Als je gewend bent (veel) aanwijzingen te krijgen is het best een
uitdaging als je zelf geprikkeld wordt om mee te denken.
Een ander belangrijk effect is ook dat we op deze wijze veel meer inzicht krijgen in hoe een kind
denkt. Het is een belangrijke stap op weg naar formatief handelen. Het didactisch repertoire vormt
hierbij de basis. Formatief handelen is pas mogelijk als informatie is verzameld over waar de
leerlingen staan en wat zij nog nodig hebben om de gewenste doelen te behalen en aan de gestelde
succescriteria te voldoen. Om deze informatie te verkrijgen is het inzetten van activerende didactiek
nodig. Er zijn immers doelbewust activiteiten nodig die leerlingen aan het denken zetten op een
manier die ons inzicht geeft in hun begrip en vooruitgang, maar die leerlingen ook helpen om
effectieve leerstrategieën te ontwikkelen (Dunlosky et al., 2013).
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Ad 2:

VVE

Context
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of
ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen
deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect
hebben op hun verdere schoolloopbaan. VVE valt in twee delen uiteen:
• Voorschoolse educatie. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en
richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar.
• Vroegschoolse educatie. Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters.
Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden, te weten:
• Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende
geletterdheid.
• Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de
oriëntatie in ruimte en tijd.
• Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne
motoriek.
• Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid,
zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.
In schooljaar 2017-2018 hebben we met onze koppelpartner onze visie vormgegeven en in 20182019 hebben we de uitwerking binnen ons VVE-koppel verder afgestemd.
Wat hebben we in 2019-2020 bereikt?
In 2019-2020 hebben we vooral gekeken naar de kwaliteit van ons VVE-aanbod. We hebben dit
gedaan om zodoende te achterhalen wat goed gaat en moet worden behouden, waar
ontwikkelpunten liggen of waar mogelijk blinde vlekken zijn.
Wij werken met de methode Schatkist. Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs
genieten. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie
aangeboden.
Er is een jaarplanning van de thema’s die de leerkrachten samenstellen. Er is een themaplanning,
waarbij met name de woordenschatontwikkeling aandacht krijgt. Voor de woordenschatontwikkeling
wordt gewerkt met de Viertakt van Verhallen.
De school heeft de inrichting van taal en rekenen bij kleuters beschreven.
De school heeft een actueel volgsysteem. Ook nemen we dit schooljaar nog de CITO-toets taal en
rekenen bij de kleuters van groep 2 af. Eind dit schooljaar zou een keuze gemaakt zijn voor een
observatiesysteem welke aansluit op de aangeboden lesstof en de ontwikkeling van de kleuters.
Door de coronacrisis zal dit in 2020-2021 plaatsvinden.
Het nieuwe observatiesysteem dient minimaal antwoord te geven op de volgende vragen:
Hoe wordt er gesignaleerd?
Hoe wordt er geregistreerd?
Hoe is de procedure om van signalen naar aangepaste doelen te gaan?
Hoe wordt gemonitord of de ontwikkeling naar wens verloopt?
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We huren voor onze school een taalspecialiste in. De specialiste neemt aan het begin van het
schooljaar een 0-meting af. Vervolgens maakt zij een plan van aanpak gebaseerd op de drie uitjes van
Verhallen. Het aanbod is afgestemd op de lesstofaanbod in de groepen.
Samenwerking voor taalontwikkeling kleuter vindt plaats met de inpandige peuterspeelzaal en de
naastgelegen kinderopvang. Er is koppeloverleg, warme overdracht, collegiale consultatie,
afstemming in thema’s en activiteiten. Er is een ouderbeleidsplan en er zijn diverse ouders van de
kleuters die helpen met de schoolbibliotheek. Daarnaast werken wij samen met de bibliotheek. Dit
uit zich in een actueel voorraad boeken per thema, maar ook in het project Voorleesexpress (2020).
Dit project is helaas vanwege de coronacrisis uitgesteld tot volgend schooljaar.
Het voorschoolse knooppunt zou in maart opstarten. Helaas heeft dit afstemmingsoverleg niet
kunnen plaatsvinden. Hopelijk kunnen we het dit schooljaar nog afstemmen in het koppel, zodat het
volgend schooljaar in uitvoering kan gaan.
VVE heeft daarnaast nadrukkelijk een plek gekregen in het PDCA-cyclus van de kwaliteitszorg van
school.
Wat zijn de effecten?
Door samen te overleggen over de VVE-criteria zijn we de diepte ingedoken. De Viertakt van
Verhallen is een handelingswijze die de kleuterleerkrachten hanteren.
Op 1 juli 2020 hebben we nog een gezamenlijke nascholing van Bureau Wolters opstaan. Dit gebeurt
samen met onze koppeloverleg-partners. Tijdens deze nascholing zoomen we in op de
taalontwikkeling van 2-6 jaar. Wat kan en mag van kinderen verwacht worden? Worden de
onderwijsbehoeften vroegtijdig gezien? Hebben we kennis van de fonologische ontwikkeling? En
bieden we vervolgens de leerstof en materialen doelgericht aan?
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Ad 3:

Project Maat-Werk(T)

Context
Binnen stichting INNOVO werken we op maat. Door de samenwerking met andere scholen te zoeken,
versterk je de kwaliteit van elkaar en ben je beter in staat duurzaam onderwijs te geven.
In 2018/2019 hebben de INNOVO-scholen van Meerssen besloten een intensieve samenwerking met
elkaar aan te gaan.
Dit betreffen basisschool Franciscus, basisschool De Lindegaerd, basisschool Ondersteboven,
basisschool De Triangel en basisschool De WereldSter.
Aanleiding voor deze samenwerking:
• Er zijn complexere en meer specialistische onderwijsvragen van kinderen;
• Maatwerk vraagt om meer & sneller expertise naar het kind, i.p.v. het kind naar de expertise;
• Leerkrachten zijn geen duizendpoten; samenwerking versterkt elkaar en verlaagt mogelijk de
werkdrukbeleving;
• Maatwerk is ook voor medewerkers van belang voor duurzame vitaliteit;
• Er is weliswaar meer geld, maar er zijn steeds minder gekwalificeerde leerkrachten.
De reden om dit nu te doen:
• Basiskwaliteit scholen is in orde, onze kinderen verdienen meer;
• Er is financiële ruimte om andere keuzes te maken;
• Personele capaciteit nu nog op peil, in de nabije toekomst steeds lastiger;
• Door sluiting en fusie van zeer kleine scholen, hebben overige scholen meer massa
Binnen cluster Meerssen ontwikkelen wij de komende jaren in:
• Het flexibiliseren ‘basisleerkrachten’ naar vrijspelen ‘specialisten’
• Permanente toevoeging extra basiscapaciteit aan scholen
• Het vervangen van functies naar vervangen van taken
• Verbreding werving soorten medewerkers
• Verdieping en verbreding samenwerking scholen
Wat hebben we in 2019-2020 bereikt? En wat zijn de effecten?
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Het aantrekken van de twee gymleerkrachten heeft geleid tot een verlaging van werkdruk bij de
leerkrachten en tegelijkertijd voor een kwaliteitsimpuls in het bewegingsonderwijs. Iedere groep
krijgt minimaal één gymles verzorgd door de gymleerkracht. Tijdens de coronacrisis hebben de
gymleerkrachten tevens gezorgd voor een bewegingsaanbod die de kinderen in en rondom huis
hebben kunnen doen. Helaas is het naschoolse aanbod door de coronacrisis nog niet van de grond
gekomen. Dit zal voor volgend schooljaar een speerpunt zijn. Onze gymleerkrachten zijn tevens
betrokken bij gemeentelijke initiatieven om de jeugd tot meer beweging te verleiden.
Het netwerken binnen de units heeft een goede start gekregen tijdens de Verbindingsdag op 16
september 2019. Op deze dag stond ontmoeting en verbinding centraal. Vanuit de theorie van
‘omdenken’ zijn ze aan de slag gegaan met diverse onderwerpen. Spontaan zijn er verdere
samenwerkingen of bezoekjes aan scholen afgesproken. Het netwerken staat wel onder druk
doordat de werktijd op de eigen school al goed gevuld is. In schooljaar 2020-2021 zal de
Verbindingsdag van cluster Meerssen zich richten op de onderwerpen die de diverse units
gezamenlijk hebben aanbevolen.
Dit schooljaar zijn veel nieuwe medewerkers gestart. Het betreft voor een groot deel onze
‘Doornroosjes’; dit zijn de leerkrachten of onderwijsondersteuners die na langere tijd besloten
hebben terug te keren in het onderwijs. Deze medewerkers zijn ondersteund geworden middels een
begeleidings- en ondersteuningsprogramma die binnen Cluster Meerssen is opgezet.
Onze flexibele schil van leerkrachten was al snel leeg door inzet in langdurige vervangingen. Het
lerarentekort is ook in ons cluster merkbaar. Hoewel alle scholen getracht hebben om iedere dag aan
alle leerlingen onderwijs te geven is niet altijd mogelijk geweest. Dit doet de kwaliteit van het
onderwijs geen goed. Creatieve oplossingen zijn tijdelijk niet onoverkomelijk, maar langdurig is dit
niet wenselijk. Door de coronacrisis hebben we nieuwe creatieve oplossingen ontwikkeld: het
onderwijs op afstand. We onderzoeken nog welke items ons onderwijs kunnen helpen in geval van
een te lage bezetting.
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Hoofdstuk 4

ONZE REIS IN 2021-2022

Didactisch coachen
Er zal gestart worden met een tweede tranche leraren (14 leraren).
De 14 deelnemers van tranche 1 zijn komend schooljaar leermaatje van de deelnemers van tranche
2, en op 2 momenten gedurende komend schooljaar reflecteren ze met hun leermaatje op het
videobeeldmateriaal van hun maatje uit tranche 1.
Alle deelnemers nemen deel aan de verdiepende scholingsbijeenkomsten en de slotbijeenkomst.
De deelnemers van tranche 1 worden individueel gefilmd en gecoacht door de eigen beeld- en
didactische coaches. Aan het eind van het tweede jaar vindt de filmische voortgangsmeting plaats
van de didactisch coachvaardigheden van iedere deelnemer van tranche 1. Net als bij de nulmeting
worden de vaardigheden van iedere deelnemer in beeld gebracht via een wetenschappelijk
verantwoorde interventie-en sequentieanalyse. De resultaten worden vergeleken met de nulmeting,
waardoor iedere deelnemer kan zien hoe hij/zij zich ontwikkeld heeft op dit terrein.
Starten met het train de trainer-traject, zodat de school zelf de expertise in huis krijgt om haar
leraren blijvend te ondersteunen en uit te dagen in de eigen professionele ontwikkeling op dit
terrein. De toekomstige interne trainers gaan daartoe hun tweede jaar in van hun opleiding tot
beeldcoach. Tevens zullen zij ‘de kunst afkijken’ bij de video-intervisies die geleid worden door de
externe trainer(s), waarna zij zelf video-intervisies kunnen begeleiden. Er zullen 2 train de trainerbijeenkomsten plaatsvinden op school.
VVE
VVE is onderdeel van onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur geworden. Middels de PDCA-cyclus
monitoren we of we de goede dingen goed blijven doen. In het schooljaar 2019-2020 is de
VoorleesExpress niet van de grond gekomen vanwege de coronacrisis. Deze staat voor komend
schooljaar opnieuw gepland:
Doel:
•
•
•
•

Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen.
Het verrijken van de taalomgeving bij kinderen thuis.
Ouders in staat stellen om op hun eigen manier de taalontwikkeling van hun kinderen te
stimuleren.
Het partnerschap tussen school en ouders versterken, zodat ze samen de
verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij
ondersteunen en versterken.

De VoorleesExpress stelt ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op
hun eigen manier. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen
van 2 tot en met 6 jaar. Halverwege het project gaat het gezin met de voorlezer naar de bibliotheek.
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De VoorleesExpress gaat uit van de talenten en mogelijkheden van ouders. Samen met hen zoeken
we naar manieren waarop zij de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren. We streven
ernaar dat ouders in het ondersteunen van hun kinderen:
• zich zelfverzekerder voelen;
• goed kunnen aangeven wat hun drempels en wensen zijn;
• praktische handvatten krijgen om het stimuleren van de taalontwikkeling toe te passen
binnen de gezinssituatie;
• beter hun weg weten in het aanbod van leesbevordering;
• sterker staan in het contact met de school.
Project Maat-Werk(T)
Cluster Meerssen blijft de verbinding ook in schooljaar 2020-2021 met elkaar opzoeken. Op 21
september zal de tweede Verbindingsdag inspelen op wensen van de medewerkers. Zij hebben
hiervoor onderwerpen aangedragen welke zij graag binnen het clusternetwerk willen oppakken.
Formatief handelen
Naast de doelstellingen en aanpak van afgelopen schooljaar hebben wij als cluster afgesproken de
ontwikkeling naar formatief handelen gezamenlijk gestalte te geven. Hierin worden we begeleid door
Dominique Sluijsmans. Zij is lector beoordelen.
Toetsing is een belangrijk en spannend thema in het onderwijs, voor zowel leraren als leerlingen.
Negatieve toetservaringen kunnen leiden tot een gebrek aan motivatie, zelfvertrouwen en zin in
leren. De toetscultuur in Nederland is sterk resultaatgericht en minder leergericht. Toetsen dienen
een uitgangspunt voor leren te zijn. We willen onze toetscultuur ombuigen om minder te vinken en
meer te vonken. Wij willen kinderen alle kansen bieden om zich te ontwikkelen. Hiervoor is een
betere balans nodig tussen de formatieve functie van toetsing (gericht op leren) en de summatieve
functie van toetsing (gericht op het komen tot een beslissing over vervolgonderwijs of diplomering)
(Onderwijsraad, 2013; Sluijsmans & Kneyber, 2018).
Als we naar meer balans toe willen werken binnen de
huidige toetspraktijk, met meer focus op de lerende,
formatieve functie van toetsing, is allereerst een integrale
visie op curriculumontwerp nodig. Dat begint bij het besef
dat toetsing slecht één van de componenten is van een goed
curriculum. Het curriculaire spinnenweb maakt dat
inzichtelijk (van den Akker, 2003).
Formatieve beslissingen helpen de leerling bij het leren en worden al vanaf dag één veelvuldig
genomen tijdens het onderwijs. De leraar gebruikt informatie van de leerling om de instructie en het
verdere leerproces aan te passen. Er staat bij formatieve beslissingen nog niks op het spel voor de
leerling, er mogen, moeten zelfs, fouten gemaakt mogen worden. Toetsing gericht op het nemen van
formatieve beslissingen is verankerd in een interactief en cyclisch proces van feedup, feedback en
feedforward.
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Hoofdstuk 5

DE REISLEIDERS

Ons team is positief ingesteld. Wij staan voor hetgeen wij zeggen en doen wat wij zeggen. Wij
werken vanuit de gedeelde visie om onze kinderen 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 (tevens locatieleiding),
leerkracht L10 en L11,
administratief medewerker,
onderwijsondersteuner,
schoonmaker

De formatietoedeling is als volgt:
De Lindegaerd
DIR
OP
OOP

(start schooljaar 2020-2021)
Wtf 0,4
Wtf 5,781
Wtf 1,75

Binnen ons team kennen wij meerdere specialisten. Zij hebben zich geprofessionaliseerd in een
deelgebied van onderwijs. Hiertoe hebben zij de vereiste opleidingen gedaan. In de meeste gevallen
is dit een MASTER opleiding van twee jaar geweest. Deze studie volg(d)en zij in de avonduren en/of
op woensdagmiddagen. Deze studie volg(d)en zij naast het dagelijkse werk in de klas en naast de
teamcursussen. Een leven lang leren. Wij geven u graag inzicht in de specialismen die wij op onze
school hebben.
De Lindegaerd
Specialist GEDRAG:
Specialist LEREN:
Specialist COACHING EN BEGELEIDING:
Specialist REMEDIAL TEACHING

juf Larissa
juf Vivianna
juf Larissa en juf Lianne
juf Simone

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’. INNOVO investeert in haar
personeelsleden om de leerlingen goed onderwijs te blijven bieden, nu en in de toekomst.
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In 2020-2021 ziet de nascholing er als volgt uit:
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

4 pp

€ 400

Kwaliteitszorg
Pedagogisch en
didactisch
handelen
Passend
onderwijs
Communicatie

Opleiding tot beeldcoach
Didactisch coachen: Tranche 1 en 2

01 pp
04 pp tranche 1
03 pp tranche 2

€ 2250
€ 4496,25

Opleiding Talentbegeleider van Novilo
locatie Hasselt
Gespreksvoering

01 pp

€ 500

06 pp

Bovenschools

Totaal:
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Hoofdstuk 6

ONZE BEURS

Onze begroting ziet er anders uit dan afgelopen schooljaar. Dit heeft te maken met wijziging van
posten doordat op concernniveau andere werkwijzen zijn (zie kadernota 2020-2021). Daarnaast
hebben we als stichting afgelopen schooljaar geïnvesteerd in nieuwe medewerkers zodat we het
lerarentekort zoveel als mogelijk kunnen opvangen de komende jaren. Dit betekent dat de
personeelskosten stichtingbreed hoog liggen, waardoor alle scholen aanspraak op hun reserves
moeten doen. De begroting is negatief, echter door inzet van een deel van onze reserves kunnen wij
dit dragen.
13KM
basisschool de
Lindegaerd

aantal leerlingen inclusief 3%
regeling:

107

107

92

82

82

20192020

20202021

20212022

20222023

20232024

720.976

709.531

634.598

598.271

598.271

7.750

3.900

3.900

3.900

3.900

-

300

300

300

300

728.726

713.731

638.798

602.471

602.471

Afschrijvingen

20.212

13.793

11.826

9.415

8.618

Huisvestingslasten
Overige
instellingslasten

43.413

45.189

51.477

50.592

51.667

47.968

76.585

86.288

83.542

85.796

Leermiddelen (PO)

17.600

19.700

19.700

19.700

19.700

Totaal lasten (B)

129.193

155.267

169.291

163.248

165.782

beschikbaar budget
voor personeel

599.533

558.464

469.507

439.223

436.689

Personele lasten (C)

590.772

577.294

485.207

456.806

437.857

8.761

18.830-

15.700-

17.584-

1.168-

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

exploitatieresultaat
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Hoofdstuk 7

DE MONITORING

Monitorgesprekken
Toetsing aan
MR
Exploitatieoverzichten

Resultaten

Waardering
mede-werkers

Waardering
klanten

Processen

Middelen

Strategie en
beleid

Per toets,
2x VCB

Methodegebonden
toetsen
Leerlingvolgsysteem
Gesprekkencyclus
Linderaad
Klassenbezoeken
Risicoinventarisatie
Enquêtes

Personeelsbeleid

Leider-schap

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:

Per toets,
2x VCB
mei/
juni

mei/
juni

mei/
juni

mei/
juni
1x per 6
wk
okt/
nov

mei/
juni
1x per 6
wk

jan

1x per 2
jr
Jaarlijks

jan

1x per 2 jr
Jaarlijks

1x per 6
wk
okt/
nov

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
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Informatiebron:

Opgeslagen bij/onder:

Strategisch beleidsplan
INNOVO 2020-2025
Kadernota INNOVO
2020-2021
Werkprocessen INNOVO

Schoolvademecum - INNOVO

Ge-upload bij
internet
schooldossier
Onderwijsinspectie
nee

Schoolvademecum - INNOVO

nee

Schoolvademecum - INNOVO

nee

Schoolplan 2019-2023

Schoolvademecum - Schoolplan

ja

Zorgplan

Schoolvademecum - Werkproces 08

ja

Integraal veiligheidsplan

Schoolvademecum – Werkproces 02

nee

Schoolgids 2020-2021

Schoolvademecum – Werkproces 11

ja
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