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1. De school en haar omgeving 
       

Wie zijn wij?  
Samenwerkingsschool de Speelhoeve is een wijkschool in Wijchen West. Zij valt onder het bestuur van 
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Het voedingsgebied bestaat uit de wijken Blauwe Hof, Aalsburg 

en Kraaijenberg.  De school is gesitueerd in drie gebouwen, het hoofdgebouw plus de dependance 
aan de Blauwe Hof en het gebouw in de wijk Kraaijenberg. 

  

Het hoofdgebouw is een Multi Functionele Accommodatie en huisvest daarmee ook kinderopvang en 
een wijkvereniging. De gemeente is nauw betrokken bij de toekomst van het ruim 40-jaar oude 

gebouw. 
De kinderopvang wordt verzorgd door samenwerkingspartner de Eerste Stap uit Wijchen. Ze bieden in 

het hoofdgebouw peuteropvang, voorschoolse opvang en naschoolse opvang. In toenemende mate 
werken we met de Eerste Stap samen en ontwikkelen we ons richting een kindcentrum. 
 

Het team bestaat uit 39 medewerkers. Daarvan zijn er 29 groepsleerkracht. Verder telt het team een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs, een specialist talentbegeleiding, drie onderwijsassistenten, een 

intern begeleider, een teamleider, een directeur, een senior administratief medewerker en een 
conciërge.  

 

Onze leerlingen 
Op 1 oktober 2019 telt de Speelhoeve 397 leerlingen uit ruim 270 gezinnen. De Speelhoeve geeft in 

15 groepen les in het leerstofjaarklassensysteem. In 2018 had 96% van onze leerlingen geen 
wegingsfactor. We concluderen hieruit dat het opleidingsniveau van de ouders gemiddeld tot 

bovengemiddeld is. Leerlingen met weging en een andere thuistaal zitten in alle groepen alhoewel het 

accent ligt in de groepen 8.  
Vanaf 01-08-2019 wordt het gewicht niet meer bepaald door het opleidingsniveau van ouders, maar 

bepalen de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek de bekostiging. Op basis van onze 
leerling populatie ontvangt de Speelhoeve geen bekostiging. 

 

De leerling populatie op de Speelhoeve is min of meer stabiel. Er is de afgelopen jaren sprake van een 
lichte terugloop in het leerlingenaantal vanwege demografische oorzaken. De prognose is dat het 

leerlingenaantal de komende jaren licht daalt doordat er minder kinderen zijn geboren in de afgelopen 
jaren. De komende jaren verlaten meer leerlingen na groep 8 de school, dan er in groep 1 bijkomen.  

 
5% van onze leerlingen heeft een andere thuistaal.  
4% van onze leerlingen is gediagnostiseerd met dyslexie/dyscalculie of ontvangt een arrangement.  
2% van de leerlingen is hoogbegaafd volgens het protocol Hoogbegaafdheid. 
80% van onze leerlingen stroomden in 2019 uit naar vmbo-t of hoger.  
52% van onze leerlingen kreeg HAVO of VWO advies.  
 

Onze omgeving 
De wijk waar de school staat, is een veilige, gemoedelijke wijk. De wijk is autoluw en de kinderen 
spelen op straat. Daar waar de wijken Blauwe Hof en Aalsburg overwegend uit koopwoningen 

bestaan, bestaat de wijk Kraaijenberg uit meer huurwoningen. De wijk Kraaijenberg wordt gescheiden 
van de Blauwe Hof en Aalsburg door een spoorlijn. Bij het uitrijden van de Blauwe Hof is een 

fietstunneltje naar de Kraaijenberg.   

 

De school 
In 2013 is de Speelhoeve gestart met de Kanjertraining. Sinds 2018 is de school officieel een 
Kanjerschool. De Eerste Stap gaat in deze ontwikkeling mee. Het pedagogisch klimaat is gebaseerd op 

de Kanjertraining en heeft daarmee een duidelijk kader. De veiligheid wordt in april 2019 door 
leerlingen, medewerkers en ouders als ruim voldoende beoordeeld.  
Sinds februari 2012 is Karin Boon schoolleider van de Speelhoeve. Sinds januari 2018 is Sandra Moser 

teamleider. Zij heeft de schoolleidersopleiding afgerond en heeft directietaken. Sinds augustus 2010 is 
Carmen Daalmans Intern Begeleider van de Speelhoeve. Samen vormen zij het managementteam.  
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2. Uitgangspunten van het schoolbestuur  
 
Kans & Kleur: ‘Ieder kind zijn kans, elke school haar eigen kleur’ 
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle 

basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, 
Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen.  

 

 

Kernwaarden Kans & Kleur 
KLEURRIJK  Ieder kind een kans, elke school haar eigen kleur 
BEVLOGEN  Mensen laten stralen 

ZORGZAAM  Ik kan wat, ik ben wat, zij zien dat, ik hoor erbij 

AMBITIEUS  Goed kan altijd beter 
VERBONDEN  Samen staan we sterk 

 
 

Vier richtinggevende uitspraken 
Kans & Kleur stelt op basis van de interne analyse de volgende prioriteit voor de komende 
beleidsperiode: Wij borgen kwaliteit. 

 
In het strategisch beleidsplan ‘Wij leren samen, wij werken samen’ doet Kans & Kleur op basis van de 

omgevingsverkenning vier richtinggevende uitspraken: 

• Wij leren samen leven   

• Wij leren zelf verantwoordelijkheid nemen 

• Wij leren kritisch denken 

• Wij leren werken met plezier  
 
Voor meer informatie rondom het strategisch beleid van Kans & Kleur verwijzen wij u naar de website 

van Kans & Kleur onder het kopje “verantwoording”, zie www.kansenkleur.nl . 

 

 

Kwaliteitseisen van het bestuur 
Om de gewenste kwaliteit op onze school te bewaken vraagt het bestuur het volgende: 

1. Managementgesprekken 
In het managementgesprek en het jaargesprek bespreekt de bestuurder met de leidinggevenden 

de wijze waarop de school zijn kwaliteit bewaakt en het beleid dat de school opstelt om de 

kwaliteit te verbeteren en te borgen. Daarnaast wordt besproken wat de ontwikkeling en 
uitvoering van het onderwijskundig beleid is.  

De bestuurder bezoekt de school jaarlijks om zich een goed beeld te vormen van de werkelijkheid 
op de school. 

2. Opbrengsten in beeld 
Jaarlijks stelt de school de opbrengstenkatern op en de bestuurder bespreekt deze met het 

managementteam. De school analyseert de opbrengsten en stelt verbeterpunten op voor het 

komende schooljaar.  
3. De pedagogische en didactische huisstijl 

Onze huisstijl bestaat uit een set van onderbouwde en doorleefde afspraken over pedagogisch en 
didactisch handelen. Dit werkdocument en deze kijkwijzer is nooit af en kan telkens bijgesteld en 

aangevuld worden. Medewerkers kunnen elkaar aanspreken op afspraken. Voor de huisstijl zie 

bijlage 1. 
4. WMKPO 

De school maakt gebruik van de vragenlijsten van Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs 
(WMKPO). In een cyclus van vier jaar worden leerlingen, ouders en medewerkers gevraagd een 

vragenlijst in te vullen over de tevredenheid over de school en de sociale en fysieke veiligheid op 

de school (cyclus: leerlingen 1x/jaar, medewerkers 1x/2 jaar en ouders 1x/4 jaar). 
 

 

http://www.kansenkleur.nl/
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Het personeelsbeleid op bestuursniveau 
Om de kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven borgen en versterken, legt Kans & Kleur in haar HR-
beleid focus op permanente professionalisering en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en op 

strategische personeelsplanning.  
 

Onze school onderschrijft deze focus door invulling te geven aan de gesprekkencyclus van Kans & 

Kleur. Directeur, teamleider, IB-er en gespecialiseerde leerkrachten leggen klassenbezoeken af om de 
kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten te monitoren, gezamenlijk te 

bespreken en te ontwikkelen. De directeur en medewerkers bespreken jaarlijks het functioneren, 
welzijn, duurzame inzetbaarheid en de gewenste toekomstige ontwikkeling van de medewerker.  

 

Onze school stelt elk jaar een professionaliseringsplan op. Alle medewerkers hebben uren tot hun 
beschikking om zichzelf te professionaliseren en zorg te dragen voor hun duurzame inzetbaarheid. Zij 

hebben de mogelijkheid deel te nemen aan ontwikkelactiviteiten binnen én buiten de school.  
 

Onze school geeft invulling aan het beleid coaching en begeleiding startende leerkrachten, zie ook: 
https://kansenkleur.sharepoint.com/Handboek%20Kans%20%20Kleur/Personeel/Professionalisering/B

egeleiding%20startende%20leerkrachten.pdf?CT=1573381784890&OR=ItemsView.  

 
Als school van een opleidingsbestuur begeleiden wij studenten actief in hun ontwikkeling als 

leerkracht. 

 

 

Financieel beheer 

De basis voor de bekostiging van het primair onderwijs is een lumpsum-bekostiging. In de besteding 

van de verkregen middelen is Kans & Kleur autonoom. Kans & Kleur heeft haar financiële beleid zo 
ingericht dat zij, ook op langere termijn, financieel gezond is: 

• De financiële middelen worden ingezet om inhoudelijke prioriteiten te bereiken. 

• De begrotingen zijn een financiële vertaling van beleidsplannen en schooldoelstellingen. 

• Het financiële beleid is verfijnd in financiële kaders waaraan de begrotingen worden getoetst. 

• Intern zijn risico- en controlesystemen ingericht die de financiële gezondheid op langere termijn 

borgen. 

• Bestuur, schooldirectie en (G)MR bespreken periodiek de voortgang van de schoolplannen en 
schoolbegrotingen. 

 
Voor meer informatie rondom het financiële beleid van Kans & Kleur verwijzen wij u naar de website 

van Kans & Kleur onder het kopje “verantwoording”. 
 

  

https://kansenkleur.sharepoint.com/Handboek%20Kans%20%20Kleur/Personeel/Professionalisering/Begeleiding%20startende%20leerkrachten.pdf?CT=1573381784890&OR=ItemsView
https://kansenkleur.sharepoint.com/Handboek%20Kans%20%20Kleur/Personeel/Professionalisering/Begeleiding%20startende%20leerkrachten.pdf?CT=1573381784890&OR=ItemsView
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3.  Ons schoolconcept  
 
 
Onze missie 
Wij staan ervoor dat ieder kind zich veilig voelt en tot optimale ontwikkeling komt en hiermee 
bereiden we de kinderen voor op de toekomst.  

 

 

Onze visie 
De Speelhoeve ontwikkelt zich samen met de Eerste Stap richting een Kindcentrum. Als het zover is 
bieden we een dagarrangement voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Er is zichtbaar eigenaarschap bij 

zowel de leerlingen als de leerkrachten. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor spelen, leren en 

werk. We werken samen en oplossingsgericht.  
 

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch. We volgen de kleuter in zijn of haar ontwikkeling. De 
leerling neemt initiatief om actief eigen leerervaringen op te doen.  De kinderen spelen, zijn 

handelend bezig en leren op een aanschouwelijke manier. 

 
Vanaf groep 3 werken we, naast rekenen, taal en spelling, projectmatig met de zaakvakken. Daarin 

ontwikkelen de leerlingen vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst. We werken ernaartoe 
dat de leerlingen hun eigen doelen stellen, zelf evalueren op het leerproces en -product. In de 

toekomst geeft de leerling zelf aan welke instructie nodig is om de eigen doelen te bereiken. 
 
De leerkrachten zijn in hun leerkrachtvaardigheden voorspelbaar. De huisstijl is zichtbaar in het 

pedagogisch en didactisch handelen. In de onderlinge professionele dialoog bespreken de 
leerkrachten de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. De leerkrachten houden 

kindgesprekken en voeren driehoekgesprekken met ouders en kinderen. Bij het projectmatig werken 
nemen de leerkrachten een meer coachende rol aan.  

 

 

Onze kernwaarden 
VEILIG We voelen ons veilig en vertrouwen elkaar 
CREATIEF   We leren te vertrouwen op inventiviteit en durven fouten te maken, zo 

ontwikkelen we creatieve hersenen 

VERBONDEN We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar 
DOELGERICHT We zijn ambitieus en hebben hoge verwachtingen van elkaar 
TOEKOMSTGERICHT We bereiden ons voor op een functioneren in de toekomstige samenleving 

 
 

Onze ambities 
Voor de beleidsperiode van 2020 tot 2024 heeft de school de volgende ambities: 

1. Onderwijskundig wil de Speelhoeve de ingezette verbetering van het taalonderwijs borgen. In het 
rekenonderwijs willen we een verbetering initiëren.  

2. Pedagogisch-didactisch is de focus gericht op eigenaarschap en het afstemmen op de leerlingen 

door een expliciete directe instructie.  
3. Op het gebied van het schoolklimaat en de sociale veiligheid wil de school de voorspelbaarheid 

voor leerlingen verhogen en de Kanjertraining levend houden en borgen.  
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4. Wettelijke opdrachten 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 

onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan 
voldoet. 

 

4.1 Onderwijskwaliteit: ambities en bewaking 
 

Zorg voor een cultuur gericht op kwaliteit 
Onze school bouwt aan een cultuur van zorg voor kwaliteit. In deze cultuur staat niet het 

kwaliteitszorgsysteem centraal, maar gaat het om de samenwerking en gedachtewisseling tussen de 
professionals.  

In een cultuur van kwaliteit moet iedere medewerker ervan overtuigd zijn dat het ertoe doet wat hij of 

zij doet en zegt. Het handelen van de leerkracht maakt het verschil in het primaire proces. En het 
handelen van de overige medewerkers - conciërge, de administratief medewerker, intern begeleider, 

de directeur, stafleden, en de bestuurder - maakt het verschil in de kwaliteit van de ondersteunende 
processen.  

 

Kwaliteit van onderwijsleerresultaten 
Onze school werkt opbrengst- en handelingsgericht. Voor alle groepen stelt de school streefdoelen 

vast op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Ieder jaar evalueert en analyseert onze school de 
onderwijsleerresultaten in het opbrengstenkatern.  

Continu werken we aan de kwaliteit van de basisondersteuning. Voor leerlingen met speciale 

behoeften stelt onze school individuele doelen op. Zie ook paragraaf 4.4. 
 

Aandacht voor proceskwaliteit 
Onze school heeft de kwaliteit van het onderwijsleerproces gedefinieerd in een pedagogische en 

didactische huisstijl. Wij zien in de explicitering van de huisstijl een mogelijkheid om borging te 

realiseren. In de huisstijl definiëren wij wat proceskwaliteit is. Voor de huisstijl, zie bijlage 1. 
 

De Speelhoeve maakt gebruik van de volgende activiteiten om de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces te bewaken: 

• We scherpen de pedagogische en didactische huisstijl continu aan;  

• We werken de pedagogische en didactische huisstijl uit in kijkwijzers en kwaliteitskaarten 

(WMKPO);  

• We plannen jaarlijks collegiale consultatie op de werkvloer in; 

• We plannen structureel klassenbezoeken door de directeur, teamleider, IB-er en gespecialiseerde 
leerkrachten in; 

• We hebben voor deze schoolplanperiode de volgende twee externe audits ingepland: 

 

Maart 2021: Taal- en leesonderwijs 
Maart 2023: Rekenonderwijs 
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Kwaliteitsmeters 
 

Kwaliteitsmeter  Cyclus Wat doen we er mee? 
Audits, intern en extern Intern 1x per jaar 

Extern 2x per 4 jaar 

Nulmeting voorafgaand aan beleidsperiode. 

Tips worden verwerkt in nieuwe doelen. 
Opnemen in onderwijskundig jaarplan.  

Flits- of klassenbezoeken 

met kijkwijzer en 
focuspunt 

Maandelijks, indien 

nodig vaker  

Directe feedback aan leerkrachten. Intern 

sparren in MT. Komt terug in voortgangs- of 
ontwikkelgesprekken. 

Collegiale consultatie 2x per jaar Komt terug in ontwikkelgesprek en 

professionaliseringsplan. 

Leerlingenraad 4x per jaar Ideeën en meningen worden gebruikt en/of 

uitgevoerd. 

Klankbordgroep 5x per jaar Ideeën en meningen worden gebruikt en/of 
uitgevoerd. 

Cito leerlingvolgsysteem 2x per jaar Na de middenmeting presenteren de 

leerkrachten aan elkaar de analyses van de 
opbrengsten en het plan van aanpak. 

Na de eindmeting stelt de school het 
opbrengstenkatern op.   

Groepsbespreking 3.0 2x per jaar Kennis uitwisselen en het samenwerken 

bevorderen.  

Gesprekkencyclus: POP- en 

doelstellingengesprek, 

Voortgang- en/of 
ontwikkelgesprek 

2x per jaar Professioneel handelen verbeteren en 

persoonlijke ontwikkeling stimuleren.  

Tevredenheidsvragenlijst leerlingen 1x/jr. 

medewerkers 1x/2 jr. 
ouders 1x/4 jr. 

De bespreekpunten worden in het team 

besproken en eventueel wordt er beleid op 
gemaakt.  

Kwaliteitskaarten in 
WMKPO 

1x per jaar op thema Als nulmeting en als resultaatmeting van 
ingezette veranderingen of verbeteringen. 

Inspectiebezoek 1x per 4 jaar De aanbevelingen bespreken met het team en 

de verbeterpunten opnemen in beleid. 

Intake gesprekken voor 4-
jarigen 

Na ong. 4 weken op 
school 

Naar aanleiding van een vooraf ingevuld 
formulier bespreken ouders en leerkracht de 

leerling en diens start op school.  

KanVAS 

(Het leerlingvolgsysteem 

van de Kanjertraining) 

Sociogram 2x/jaar 

 

 
Leerkrachten 

vragenlijst 2x/jr. 
 

Leerlingen vragenlijst 

2x/jr. 
 

Oudervragenlijst 
incidenteel 

Leerkrachten verzamelen informatie over de 

groepsdynamiek en het welzijn van individuele 

leerlingen in de groep.  
Leerkrachten bespreken het welzijn van de 

individuele leerlingen. 
 

De leerkracht krijgt inzicht in het welzijn van 

de leerling. Daar waar nodig zet de leerkracht 
interventies in.  

Leerkrachten gaan met ouders in gesprek 
daar waar zorg is rondom het welzijn van een 

leerling. 
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4.2 Onderwijstijd  
 
De Speelhoeve zorgt ervoor dat de leerlingen in acht jaar basisschool ten minste 7.520 uren onderwijs 
krijgen. We houden een meerjarenoverzicht bij, waarin we voor toekomstige jaren uitgaan van 910 

uur voor de groepen 1 en 2 en 950 uur voor de groepen 3 tot en met 8. Als het jaar start, vullen we 
de daadwerkelijk geplande uren in. Voor het meest recente meerjarenoverzicht zie bijlage 2. 

 

Lunchtijd en onderwijstijd 
Op de Speelhoeve werken we met het vijf-gelijke-dagen-model en alle kinderen lunchen op school. 

Voor de lunchtijd is 30 minuten ingeroosterd. Hiervan worden ongeveer 15 minuten gebruikt om te 
eten, afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen, en 15 minuten om buiten te spelen.  

De school telt per dag 6 minuten van de pauze als onderwijstijd. Dit doen we omdat we twee keer per 

week in de eetpauze activiteiten inplannen die bij het curriculum van ons onderwijs horen, zoals het 
kijken naar het jeugdjournaal of het houden van een boekbespreking. Dit betekent dat we per week 

maximaal 30 van de 75 pauzeminuten gebruiken voor onderwijsactiviteiten.  
 

Vrije dagen en studiedagen 
Jaarlijks berekent de Speelhoeve hoeveel dagen de leerlingen vrij zijn en of deze dagen als studiedag 

voor de leerkrachten wordt ingezet. In het voorjaar stemt de medezeggenschapsraad in met de 

geplande dagen voor het schooljaar daarna. Voor de zomervakantie stellen we ouders en verzorgers 
hiervan op de hoogte.  

 

 

4.3 De inhoud van ons onderwijs 
 

Vakgebied Leermiddelen/ 

methodes 

Bijzondere afspraken Toetsen en 

observaties 

Gecijferd bewustzijn 
groepen 1 en 2 

Kleuterplein  
Werkmap Gecijferd 

bewustzijn 

Opgenomen in 
thematisch onderwijs 

Observaties 

Rekenen en wiskunde  
groepen 3 tot en met 8 

Wereld in Getallen Keuze voor nieuwe 
methode 2020-2021, 

implementatie 2021-
2022 

Cito Rekenen en 
Wiskunde  

Fonemisch bewustzijn 

groepen 1 en 2 

Kleuterplein  

Werkmap Fonemisch 
bewustzijn 

Opgenomen in 

thematisch onderwijs 

Observaties 

Nederlandse taal  

groepen 4 tot en met 8 

Staal Implementatie in 2019 Cito spelling en 

woordenschat  

Aanvankelijk lezen en 

taal 

groep 3 

Veilig leren lezen Kim 

versie 

In 2019 in gr. 3 start 

met Hoekenwerk  

Methode gebonden 

toetsen, Cito DMT, 

AVI, spelling en 
woordenschat 

Voortgezet Technisch 

lezen 
groepen 4 tot en met 8 

Estafette Keuze voor nieuwe 

werkwijze/methode 
2019-2020, 

implementatie in 2020-
2021 

Cito DMT en AVI 

Begrijpend/studerend 

lezen 
groepen 4 tot en met 8 

Nieuwsbegrip XL  Cito begrijpend lezen 

groep 4 t/m 8 

Studievaardigheden  

groepen 7 en 8 

Blits  Methode gebonden 

toetsen, Cito 
eindtoets 

Technisch schrijven 
groepen 3 tot en met 8 

Pennenstreken  Methode gebonden 
toetsen 



 
 

11 

Vakgebied Leermiddelen/ 

methodes 

Bijzondere afspraken Toetsen en 

observaties 

Zintuiglijke en 
lichamelijke ontwikkeling 

 

Basislessen 
bewegingsonderwijs 

Gymspiratie.nl 

Vakdocent gym  
groepen 1 tot en met 8 

Deelname aan 
schooltoernooien, 

bezoek clinics  
(groepen 5 tot en met 

8) 

Observaties 

Aardrijkskunde  
groepen 4 tot en met 8 

Argus Clou 
Aardrijkskunde en 

topografie 

Themaprojecten Methode gebonden 
toetsen, Cito 

eindtoets 

Geschiedenis  
groepen 4 tot en met 8 

Argus Clou 
Geschiedenis 

Themaprojecten Methode gebonden 
toetsen, Cito 

eindtoets 

De natuur, waaronder 
biologie en techniek  

groepen 4 tot en met 8 
 

Argus Clou Natuur 
en Techniek 

Themaprojecten 
Jaarlijks techniekproject  

groepen 7 en 8 
Tweejaarlijks 

techniekproject 

schoolbreed 

Methode gebonden 
toetsen, Cito 

eindtoets 

Engelse taal  

groepen 7 en 8 

Join In  Methode gebonden 

toetsen 

Maatschappelijke ver-
houdingen, waaronder 

staatsinrichting 

In Argus Clou Kindergemeenteraad 
Leerlingenraad 

Methode gebonden 
toetsen, Cito 

eindtoets 

Geestelijke stromingen 
 

In Argus Clou 
LEVO projectkisten 

 Observaties 

Expressieve vakken 
 

 Keuze voor nieuwe 
methode in 2019-2020 

Open podium 2x per jr. 

Muziekdocent  
groepen 3 tot en met 5 

Observaties, 
beoordeling 

technische 

vaardigheden 
a.d.h.v. doelen 

Bevordering sociale 

redzaamheid 
Gedrag in het verkeer 

In Kanjertraining  

 
Klaarover 

VVN verkeersexamen 

groep 7  

Methodegebonden 

toetsen 

Bevordering van gezond 

gedrag 

In Kanjertraining  Observaties 

Schoolveiligheid/ 

welbevinden van de 
leerlingen 

Kanjertraining  Observaties, KanVas, 

sociogram 

Bevordering actief 

burgerschap en sociale 
integratie 

Kennismaking met de 

diversiteit van de 
samenleving 

In Argus Clou  

Kanjertraining  
Kriebels in je buik 

Leerlingenraad groep 5 

t/m 8 
 

Observaties, 

methodegebonden 
toetsen  

 

Basisschool de Speelhoeve voldoet aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 

9 van de Wet Primair Onderwijs. Dit doet zij door leerstof aan te bieden middels het gebruik van 

bovengenoemde leermiddelen, door de wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en door de 
leertijd die wordt gereserveerd.  
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Kerndoelen en referentieniveaus 
Daar waar de kerndoelen beschrijven wat het aanbod moet zijn in het basisonderwijs, beschrijven de 
referentieniveaus specifieker wat kinderen moeten begrijpen, kennen en kunnen. In tegenstelling tot 

kerndoelen kennen referentieniveaus een opbrengstverplichting.  
 

De referentieniveaus beschrijven wat leerlingen, van de basisschool tot aan het hoger onderwijs, 

moeten kennen en kunnen als het gaat om verschillende onderdelen van taal en rekenen. De niveaus 
worden beschreven in twee ‘kwaliteiten’: de fundamentele kwaliteit (F) en de streefkwaliteit (S). 

 
1F is het fundamentele niveau dat alle leerlingen aan het einde van het basisonderwijs moeten 

kennen en kunnen (ongeveer niveau eind groep 6). In ieder geval die leerlingen die in hun 

vervolgonderwijs naar de richting VMBO BB/KB of hoger uitstromen. 
  
1S/2F is het streefniveau dat leerlingen op 12-jarige leeftijd aan het einde van het basisonderwijs 

moeten kunnen als ze naar VMBO-T, HAVO of VWO uitstromen. Dit niveau is tevens het niveau wat 
16-jarige leerlingen aan het einde van het VMBO BB/KB behalen en is het minimale niveau wat je als 

burger moet kennen en kunnen in de maatschappij. 
  

 

 Niveau 1F en 1S/2F zijn van toepassing op het einde van het basisonderwijs.  

 

 
 

De referentieniveaus vormen voor alle leerlingen op de Speelhoeve het uitgangspunt, ook voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Er zijn echter leerlingen die ondanks de inspanningen 

van de school referentieniveau 1F niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dit kan 

zijn op alle onderdelen of (binnen) een specifiek domein. Dan kan het nodig zijn om keuzes te maken. 
Het project Passende Perspectieven ondersteunt intern begeleiders en leerkrachten bij het maken van 

(inhoudelijke) keuzes, zodat deze leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun 
ontwikkelingsperspectief. 

 
We streven er naar dat 100% van de leerlingen niveau 1F haalt en daarnaast zoveel mogelijk 

leerlingen referentieniveau 2F/1S halen. 
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4.4 De leerlingenzorg  
 

Passend onderwijs 
De Speelhoeve werkt aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerlingen. We geven elke 

leerling het onderwijsaanbod wat hij of zij nodig heeft. 

We werken in instructiegroepen en daar waar nodig en mogelijk krijgen leerlingen individuele 
ondersteuning. Zowel de leerlingen die moeite hebben met de leerstof, als de leerlingen die meer 

uitdaging nodig hebben, krijgen extra aandacht. We werken met een kangoeroegroep voor de 
leerlingen die verrijking nodig hebben en strategieën moeten leren. 

We analyseren de opbrengsten en, in combinatie met onze observaties, stellen we plannen van 
aanpak op waarin eigen doelen voor (groepjes) leerlingen geformuleerd staan. Dit wordt met de 

ouders besproken en geëvalueerd. 

 
De ondersteuning van de jongste leerlingen wordt door de eigen leerkrachten gedaan. Op bepaalde 

tijden is er extra ondersteuning door de leerkracht mogelijk, doordat de onderwijsassistent met kleine 
groepjes leerlingen buiten de klas werkt. 

De leerkracht van de kangoeroegroep werkt met de jongste kinderen die meer uitdaging en verrijking 

nodig hebben. Deze begeleiding vindt buiten de klas plaats. Er is verrijkingsmateriaal in de klas 
aanwezig. 

 
 

Extra ondersteuning 
Leerkrachten signaleren zorg bij een leerling en bespreken dit met de intern begeleider. De intern 
begeleider observeert en denkt mee met de leerkracht. Er wordt een handelingsplan met interventies 

opgesteld en uitgevoerd. Dit wordt met de ouders besproken en na 6 tot 8 weken geëvalueerd. Als er 
meer zorg nodig is, wordt een groeidocument gestart en bespreekt de intern begeleider de leerling 

met de School Contact Persoon. Er kan dan consultatie en advies ingezet worden door de School 
Contact Persoon of door een andere deskundige. 

De ondersteuningsbehoefte wordt vastgesteld en de meest passende interventie en actuele hulpvraag 

worden opgesteld. Er kan ook een arrangement aangevraagd worden bij het Centrum Passend 
Onderwijs om de leerling een periode te laten begeleiden door een deskundige met gerichte expertise. 

Psychodiagnostisch onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden. Dit gaat vaak vooraf aan het 
opstellen van een eigen leerlijn voor een kind of bij het zoeken naar passende interventies voor het 

handelingsplan. 

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat uitgebreid beschreven hoe de leerlingenzorg en de 
extra ondersteuning is ingericht. Dit is te vinden op onze website: www.speelhoeve.nl, Onder het 

tabblad ‘informatie’ en het knopje ‘documenten en protocollen’.  

 
 
Taalachterstanden 
Onze school heeft weinig leerlingen met taalachterstanden. De leerlingen die er zijn, krijgen een rijk 

taalaanbod en extra oefenmomenten met woordenschat. Zo nodig passen we het taal- en 
spellingaanbod aan op het niveau van de leerling. Ook bestaat de mogelijkheid om een NT2 

arrangement aan te vragen voor de leerling. 

 

 
Rust en veiligheid in alle groepen 
Er is sprake van een grote verscheidenheid van leerlingbehoeften op onze school. Ieder kind is 

anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen: zij hebben behoefte aan rust, 

duidelijkheid, structuur en veiligheid.  
Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen. Daarom kan het, in een 

uitzonderlijk geval, voorkomen dat we een grens stellen aan de grootte van een groep. We willen 
daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast 

getal te duiden is, wordt de grens door managementteam vastgesteld. Wanneer deze is bereikt, wordt 

daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de 
mogelijkheden. 

 

http://www.speelhoeve.nl/
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5. Analyse van het functioneren van de school 
 

Bronnen afkomstig van het bestuur, de sector PO en aandachtspunten uit interne en externe analyses 
geven richting aan het komende meerjarenbeleid. Om te komen tot een analyse van het functioneren 

van de Speelhoeve zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 

• Strategisch Beleid Kans en Kleur 2019-2023 

• Tevredenheidsonderzoeken ouders, leerlingen en medewerkers 2018-2019 

• Externe audit Pedagogisch klimaat en voorspelbaarheid juni 2019 

• Teamevaluatie schoolplan 2015-2019 

• Opbrengstenkatern 2018-2019 

 
 

Opbrengsten 

Data en analyse uit kwaliteitsmeters 

Onze ambitie is, dat 100% van onze leerlingen referentieniveau 1F voor taal en rekenen behalen.  

Er is een dalende tendens zichtbaar in de leeropbrengsten, zie tabel 1. 
Gezien het leerlinggewicht van de Speelhoeve, mag worden verwacht het landelijk gemiddelde van 

62,8% van onze leerlingen referentieniveau 2F/1S op taal en rekengebied behalen. Afgelopen jaar is 
dit percentage net behaald, we zien echter in de afgelopen jaren een tendens dat de resultaten 

afnemen. 
 

Tabel 1: Eindopbrengsten in referentieniveau 1F 

      1F 1F 1F    
  Schoolgewicht Aantal lln Begr. Lez. Taalverz. Rekenen    
2019 27-28 46 45 43 41 93,5%  
2018 27-28 45 43 44 43 96,3%  
2017 27-28 50 50 50 49 99,3%  

        

Tabel 2: Eindopbrengsten in referentieniveaus 2F/1S 

      2F 2F 1S    
  Schoolgewicht Aantal lln Begr. Lez. Taalverz. Rekenen    
2019 27-28 46 39 23 25 63,0%  
2018 27-28 45 37 25 24 63,7%  
2017 27-28 50 41 30 34 70,0%  

        
Basiskwaliteit & eigen kwaliteit 

De basiskwaliteit is op orde, we merken dat hierin de planmatige cyclus aangescherpt mag worden 

door doelen te stellen, deze planmatig te evalueren en een aangepast plan op te stellen. 

Onze hoogbegaafde leerlingen leren leerstrategieën in de Kangoeroegroep die geleid wordt door onze 

Talentbegeleider. De leerlingen krijgen uitdagende en verdiepende leermaterialen; Levelspel in groep 

1-2 en Levelwerk in groep 3 tot en met 8. 
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Pedagogisch klimaat 

Data en analyse uit kwaliteitsmeters, teamdialoog 

Onze school is een Kanjerschool, uit kwaliteitsmeter KanVAS blijkt dat de klassenzorgscore op de 

Speelhoeve goed is. Analyse van KanVAS biedt leerkrachten mogelijkheden voor interventies. Deze 

interventies worden nog niet planmatig genoeg opgepakt en ouders worden hierin nog niet voldoende 

meegenomen. 

Uit de externe audit bleek dat er echt contact is, de kinderen allemaal gezien worden en dat kinderen 

vertrouwen hebben in de leerkracht. Opgemerkt wordt dat er duidelijk aandacht is voor de kinderen 

en dat het begrenzen wisselend is. 

 

 

Sociaal klimaat, incl. sociale veiligheid 

Data en analyse uit kwaliteitsmeters 

Uit de vragenlijsten sociale en fysieke veiligheid die in 2019 zijn afgenomen, blijkt dat ouders en 

leerlingen de psychische, sociale en fysieke veiligheid als goed beoordelen. Een verbeterpunt is 

duidelijk en doortastend leerkrachtengedrag.  

De externe auditoren (juni 2019) gaven aan dat de leeromgeving meer gestructureerd zou mogen om 

de voorspelbaarheid te vergroten.  

 

 

Onderwijs- en schoolontwikkeling/innovatie 

Uit het onderwijskundig jaarplan en de evaluaties 

Sinds 3 jaar is onze organisatiestructuur gestoeld op basis van gedeeld leiderschap waarin 

coördinatoren werkgroepen aansturen. Hierdoor wordt expertise aangewend voor onderwijs en 

schoolontwikkeling. 

In 2016 zijn we gestart met de ontwikkeling van Eigentijds Onderwijs waarin we projectmatig werken 

met wereldoriëntatie. We zijn gestart met de groepen 7 en 8, vorig jaar is dit uitgebreid naar de 

groepen 5 en 6 en in 2019 werken de groepen 3 en 4 ook projectmatig met wereldoriëntatie. 

In 2019 integreren we Wetenschap en Techniekonderwijs in Eigentijds Onderwijs, hiervoor is een 

specialist Wetenschap- en Techniekonderwijs (WTO) aangetrokken die de opleiding gaat volgen. 

 

 

Professionalisering & leerkrachtvaardigheden 

Uit het onderwijskundig jaarplan en de evaluaties 

Vanaf 2019 leiden we studenten van de PABO op, tien medewerkers volgen daarom de cursus 

professionele dialoog om zodoende vaardigheden eigen te maken om een goede mentor voor 

studenten te worden. 

In het kader van professionalisering wordt nu nog beperkt gebruik gemaakt van collegiale visitatie en 

consultatie, dit mag gestimuleerd en uitgebreid worden. 

Het planmatig werken volgens de PDSA-cyclus vergt verduidelijking, aanscherpen en meer 

zichtbaarheid. De instructie mag explicieter en minder klassikaal waardoor leerlingen op hun eigen 

niveau uitgedaagd worden. 
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6. Ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen 
 
Infografic: De speerpunten voor beleidsperiode 2020-2024. 

 

 
 



 
 

17 

6.1 Onderwijsproces 
 

6.1.1 Aanbod 
De Speelhoeve biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod, dat ook de referentieniveaus 
taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het niveau van de leerlingen.  

 
Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

 

Daarnaast biedt de Speelhoeve een toekomstgericht aanbod. We doen dit aan de hand van thema’s 
uit Argus Clou, de methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Wetenschap en 

techniek nemen hierin een belangrijke plek in. Het aanbod is erop gericht om bij de leerlingen 
vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch 

denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden te ontwikkelen.  

 
Tevens biedt de Speelhoeve in de Kangoeroegroep een aanbod aan (meer)begaafde leerlingen dat 

gericht is op het leren leren. 
Het onderwijs in de kleutergroepen is ingericht volgens de visie op kleuteronderwijs, zie bijlage 3.  

 
Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 

1. Thematisch werken Eigentijds Onderwijs uitbouwen en borgen. WTO integreren in Eigentijds 

Onderwijs. 
2. We organiseren een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving, met name in de kleutergroepen.  

3. De leeromgeving vanaf groep 3 is ordelijk en functioneel, maar ook aantrekkelijk en uitdagend.  
4. We borgen het hoekenwerk in groep 3. 

5. We borgen de methode voor taal en spelling. 

6. We onderzoeken het aanbod voor technisch lezen vanaf groep 4 (i.v.m. verouderde methode 
stopt de software ondersteuning). 

7. We onderzoeken en implementeren een nieuw aanbod voor rekenen. 
8. Deelname project redzaamheidslezen monitoren en onderzoeken of we er de komende jaren mee 

door gaan.  
 
 
 

6.1.2 Zicht op ontwikkeling 
De Speelhoeve verzamelt met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem systematisch informatie over 
de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Vanaf groep 3 gebruiken we de Cito-toetsen voor 

Rekenen en Wiskunde, AVI, DMT, Begrijpend Lezen, Spelling en Woordenschat. Tweemaal per jaar, 
na de Cito-toets afnames, analyseren we de opbrengsten. Dit doen we met Leeruniek en het Cito 

leerlingvolgsysteem.  
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren we waar de ontwikkeling stagneert en 

wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen we wat er moet gebeuren om eventuele 

achterstanden bij leerlingen te verhelpen.  
 

Vanaf groep 1 starten we met het in beeld brengen van individuele stimulerende en belemmerende 
factoren en daaruit analyseren we de onderwijsbehoeften. Tweemaal per jaar stellen we deze daar 

waar nodig bij.  

 
De sociaal-emotionele ontwikkeling houden we bij in KanVAS, het leerlingvolgsysteem behorende bij 

de Kanjertraining. Dit doen we voor leerlingen middels vragenlijsten voor leerkrachten (groep 1 tot en 
met 8) en leerlingen (groep 5 tot en met 8) en het afnemen van het sociogram (groep 3 tot en met 

8).  

 
Speerpunt voor deze schoolplanperiode: 

1. Het afstemmen op individuele onderwijsbehoeften en het verhelpen van achterstanden, 
wordt planmatig aan de hand van de PDSA cyclus, aangepakt. Hiertoe maken 
leerkrachten tweemaal per jaar een analyse van de Cito-opbrengsten en bepalen ze wat 
er moet gebeuren in de komende onderwijsperiode. 
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2. Het doorgaand afstemmen op individuele onderwijsbehoeften en het verhelpen van 
achterstanden wordt planmatig (PDSA-cyclus) aangepakt. Hiertoe maken leerkrachten 
met behulp van Leeruniek een analyse van de methodegebonden opbrengsten om te 
bepalen wat er moet gebeuren in de komende onderwijsperiode. 

 
 

6.1.3 Didactisch handelen 
De Speelhoeve formuleert het pedagogisch en didactisch handelen in de huisstijl, zie bijlage 1. 

Deze huisstijl is zichtbaar in het dagelijks handelen van de leerkrachten. De leerkrachten plannen en 
structureren hun handelen met de informatie die zij over de leerlingen hebben. Zij zorgen er hierbij 

voor dat de aangeboden leerstof logisch is opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één 

les. Daarvoor gebruiken de leerkrachten Expliciete Directe Instructie (EDI). Er is daarmee sprake van 
een leerklimaat dat leren mogelijk maakt.   

 
De leerkrachten creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn. Ze stemmen 

de instructie en (spel)begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van de groep en 
individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als uitdaging gericht, afhankelijk van 

de behoeften van leerlingen. 

 
Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 

1. We implementeren en borgen het werken met EDI. 
2. De leerkrachten bevorderen eigenaarschap bij de leerlingen, zodat deze verantwoordelijk zijn voor 

het eigen werk en de eigen ontwikkeling.  

3. De kijkwijzer didactisch handelen inzetten. Met de kijkwijzer didactisch handelen kijken we naar 
ons handelen, daar waar nodig scherpen we ons handelen aan. 

 

(Extra) ondersteuning 
Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. De 
Speelhoeve biedt een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding voor leerlingen die 

structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep. We 

evalueren periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stellen de interventie zo nodig bij.  
 

De Speelhoeve heeft in het Schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat we verstaan onder extra 
ondersteuning en welke voorzieningen we kunnen bieden in aanvulling op de basisondersteuning.  

 

Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 
1. De leerkrachten borgen het planmatig werken (PDSA cyclus) met leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Ze stellen meetbare doelen en brengen de opbrengst van de 
interventie in beeld in een plan van aanpak of groeidocument. 

 

6.1.4 Toetsing en afsluiting 
Op de Speelhoeve maken alle leerlingen in groep 8 de eindtoets.  
Vanaf groep 3 maken de leerlingen, naast de methodegebonden toetsen, de toetsen van 

leerlingvolgsysteem Cito, waarmee we de kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen 

meten. We nemen de toetsen conform de voorschriften af.  
 

De school informeert ouders over de vorderingen van de leerlingen. Dit doen we in 
driehoekgesprekken, waarbij de leerlingen vanaf groep 4 aanwezig zijn.  

 

Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs, hierbij volgen we een zorgvuldige 
procedure die start met een verwachtingen gesprek eind groep 6. We hebben bij het opstellen van het 

advies hoge verwachtingen van de leerlingen.   
 

Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 

1. De school behaalt een 100% score bij referentieniveau 1F. 
2. De school behaalt een 70% score bij referentieniveau 2F/1S. 
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6.2 Schoolklimaat  
 

6.2.1 Veiligheid 
De Speelhoeve zorgt voor sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en 
medewerkers in en om de school gedurende de schooldag. Daartoe heeft de school een 
Veiligheidsbeleid, waarin we de sociale, psychische en fysieke veiligheid van alle betrokkenen 
beschrijven. We voeren dit beleid uit.  
In het Veiligheidsbeleid staan maatregelen gericht op preventie, afhandelen, registreren en 
evalueren van incidenten. Daarvoor is nodig dat het team zorgt voor veilige ruimten, waarin 
duidelijke afspraken gelden en waar het mogelijk wordt gemaakt om sociaal gedrag te leren.  
 

Kanjerschool 

De Speelhoeve is een Kanjerschool en gebruikt de Kanjertraining om voor bovengenoemde veiligheid 

te zorgen. Het team voorkomt pesten, agressie en geweld in elke vorm en treedt zo nodig adequaat 
op. Op de Speelhoeve gaan we respectvol met elkaar en met de materialen om.  

 
De Speelhoeve brengt de veiligheid van leerlingen jaarlijks in kaart met de vragenlijst WMKPO. Dit 

geeft ons inzicht in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welzijn van leerlingen.  

Daarnaast zetten we de vragenlijsten van KanVAS in. Er zijn in KanVAS vragenlijsten voor leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Door de antwoorden naast elkaar te leggen ontstaat het gesprek over het 

welzijn van de leerling. Tweemaal per jaar wordt in KanVAS het sociogram ingevuld. De uitkomst 
wordt door de leerkrachten gebruikt om de groepsdynamiek en het individueel welbevinden van 

leerlingen in de groep te bevorderen.  
 

De Speelhoeve heeft drie Interne Contactpersonen. Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt in het 

kader van pesten of andere problemen voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school.   
 

De school heeft beleid op Sociale Media en voert dit uit. Hierbij worden vanaf groep 5 de ouders 
betrokken, zodat de opvoeding met Sociale Media een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.   

 

Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 
1. We ontwikkelen meer doortastend leerkrachtgedrag in de geest van Kanjertraining om de sociale 

veiligheid te waarborgen. 
2. We ontwikkelen, implementeren en borgen een leerlijn mediawijsheid vanaf groep 5. 
 

 

6.2.2 Pedagogisch klimaat 
De Speelhoeve heeft het pedagogisch handelen van alle medewerkers beschreven in de pedagogische 
huisstijl, zie bijlage 1.  

Daarin is onder andere opgenomen: 
- Gedragsregels voor leerlingen en leerkrachten 

- Betrokkenheid van leerlingen bij het realiseren van een positief schoolklimaat 
- Voorbeeldgedrag van leerkrachten 

 

De pedagogische huisstijl is geschreven met de Kanjertraining als basis.  
 

Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 
1. De kijkwijzer pedagogisch handelen inzetten. Met de kijkwijzer pedagogisch handelen kijken 

we naar ons handelen, daar waar nodig scherpen we ons handelen aan. 
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6.3 Onderwijsresultaten 

 

6.3.1 Resultaten 
In het opbrengstenkatern stellen we normen voor de tussenopbrengsten.  
Op basis van de resultaten van de afgelopen drie jaar bepalen we schoolnormen die ambitieus en 

haalbaar zijn.  
 

Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 
1. Op de vakgebieden Rekenen en Wiskunde, Begrijpend lezen, Technisch Lezen en Spelling 

behalen de groepen de vastgestelde schoolnorm bij de tussenopbrengsten. 
 
 

6.3.2 Sociale en maatschappelijke competenties 
Een goede sociale ontwikkeling, met goede sociale vaardigheden, heeft grote invloed op de levensloop 

van leerlingen. Het bevordert leren, helpt uitval voorkomen en leidt tot betere kansen op de 
arbeidsmarkt.  

De sociale en maatschappelijke competenties waarmee leerlingen het onderwijs verlaten zijn 

belangrijk om op een goede manier met anderen te kunnen samenleven, en nodig als fundament voor 
onze democratische samenleving. Dat maakt de aandacht die we geven aan bevordering van ‘actief 

burgerschap en sociale integratie’ van groot belang. 
 

• In KanVAS, het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining, brengen we de sociale ontwikkeling 

van kinderen in beeld. We gebruiken hiervoor het sociogram en de vragenlijsten voor leerlingen, 
leerkrachten en ouders.  

• In de Kanjertraining leren we op een juiste manier met elkaar om te gaan. Tevens komt omgaan 

met verschillen aan bod, alsook in de week van de Lentekriebels.  

• Sinds 2018-2019 zijn we gestart met een leerlingenraad voor groepen 5 tot en met 8 waarbij 

klassenvertegenwoordigers op een democratische manier worden verkozen. Ongeveer 4 keer per 
jaar komt de leerlingenraad bijeen. De vertegenwoordigers halen vooraf informatie op in de eigen 

klas en brengen dit in. Na afloop doen ze verslag van wat er besproken en besloten is.  

• In 2019-2020 is een protocol opgesteld rondom sociale media. Ouders worden vanaf groep 5 
betrokken bij het leren omgaan met sociale media. In 2019-2020 wordt een protocol ontwikkeld 

rondom sociale media. 

 
Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 

1. We zetten KanVAS in. We breiden het gebruik van het sociogram uit en borgen dit. In 
toenemende mate vragen we ouders de vragenlijst in te vullen en voeren we naar aanleiding 

hiervan het gesprek.   

2. We implementeren het protocol rondom sociale media en borgen de uitvoering ervan. 
 
 

 

6.4 Kwaliteitszorg en -ambitie 
 
6.4.1 Kwaliteitszorg 
De Speelhoeve heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Met de kwaliteitsmeters meten we hoe 

de kwaliteit van het onderwijs op de Speelhoeve is. De oorzaken van eventuele tekortschietende 

onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht ingevoerd.  
De cyclus van de kwaliteitszorg is beschreven in het schema van de kwaliteitsmeters bladzijde 8. 

 
Kwaliteitsmeters 

Voor de beleidsperiode 2020-2024 plannen we de volgende kwaliteitsmeters: 
- Interne audit rekenonderwijs oktober 2020 

- Externe audit taal en leesonderwijs maart 2021 

- Externe audit rekenonderwijs maart 2023 
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Zie voor de verdere planning ook het overzicht kwaliteitsmeters blz. 8 

6.4.2 Kwaliteitscultuur 
We bouwen continu aan een cultuur van zorg voor kwaliteit. Naar aanleiding van de uitkomsten uit de 

kwaliteitsmeters gaat het team met elkaar in gesprek over onderwijsontwikkeling en 
onderwijsopbrengsten. In onze cultuur van kwaliteit is iedere medewerker ervan overtuigd dat het 

ertoe doet wat hij of zij doet en zegt. Het denken en handelen van de leerkracht maken het verschil in 

het primaire proces. En het denken en handelen van de overige medewerkers maken het verschil in 
de kwaliteit van de ondersteunende processen.  

In deze beleidsperiode implementeren en borgen we intervisie, collegiale visitatie en/of consultatie in 
het professionele handelen van de leerkrachten. 

 

Het is belangrijk dat we in deze beleidsperiode een visie en missie ontwikkelen of onze bestaande 
visie en missie nieuw leven inblazen. Dit is meer dan alleen een paar woorden op papier zetten. De 

visie en missie verankeren beelden in hoofd en hart, geven richting en verbinden. In een traject krijgt 
iedereen een compleet beeld van de schoolorganisatie. Hiermee brengen we de discrepantie tussen de 

huidige situatie en gewenste situatie in kaart én verbinden we daar ook concrete acties en 
verantwoordelijken aan. 

 

Speerpunten voor deze schoolplanperiode: 
1. In schooljaar 2020-2021 volgen we met het hele team een missie- en visietraject.  

2. We implementeren en borgen intervisie, collegiale visitatie en consultatie in het professionele 
handelen van de leerkrachten.   

 

Professionalisering 
Elk jaar beschrijven we de professionalisering van de medewerkers in de professionaliseringsparagraaf 

van het onderwijskundig jaar plan. Aan het eind van het jaar evalueren we of de doelen zijn bereikt 
en wat de professionalisering heeft opgeleverd.  

 
Onder professionalisering verstaan we alle activiteiten die we ondernemen om kennis, vaardigheden 

en gedrag op een hoger plan te krijgen. Bij de genoemde activiteiten denken we aan formele scholing 

zowel als aan het informele leren, zoals collegiale consultatie, coaching en literatuurstudie. De 
70:20:10 regel (Charles Jennings) is daarbij leidraad. 

 
Infografic 70:20:10 regel Charles Jennings: 

 

 
We werken continu aan een professionele cultuur in het team. We zijn een lerende organisatie. We 

leren van en met elkaar.  
 

Het teamleren staat voor een groot gedeelte in het teken van de Kanjertraining. Dit maakt dat het 
pedagogisch handelen van de leerkrachten rijker wordt en dat het pedagogisch klimaat in de school 

goed is en blijft. 
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Gesprekkencyclus 
Met alle medewerkers worden minimaal twee gesprekken gevoerd. In een cyclus zijn dit bij de start 

van de periode een doelstellingen- en POP-gesprek en aan het eind van de cyclus een 
ontwikkelgesprek. De gesprekkencyclus is continu in ontwikkeling. In deze beleidsperiode wordt er op 

Kans & kleur niveau gesproken over de gesprekkencyclus. Daarna zal deze op schoolniveau worden 

uitgewerkt en uitgevoerd. 
 

Voor de verdere uitwerking van de professionalisering zie het onderwijskundig jaarplan 2019-2020 en 
volgende.  

 

6.4.3 Verantwoording en dialoog 
De Speelhoeve legt jaarlijks intern en extern verantwoording af over de doelen en resultaten en we 

voeren daarover actief de dialoog. Het personeel is betrokken bij de beleids- en besluitvorming 
middels de teamdialoog en de medezeggenschapsraad.  

 
In het opbrengstenkatern brengt de school jaarlijks verslag uit over de doelen en resultaten die we 

behalen. Hiermee verantwoordt de school zich bij het college van bestuur van Kans & Kleur.  
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6.5 Meerjarenplanning 2020 – 2024 
In onderstaand schema is weergegeven hoe en wanneer de verschillende speerpunten in de komende 
beleidsperiode aan bod gaan komen. Deze meerjarenplanning wordt jaarlijks in het onderwijskundig 

jaarplan geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.  

 

6.1.1 Onderwijsproces - Aanbod 20-21 21-22 22-23 23-24 

1 Thematisch werken Eigentijds onderwijs uitbouwen en 
borgen. 

x x x x 

2 WTO integreren in Eigentijds Onderwijs  x   

3 Aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving gr. 1/2 x    

4 Ordelijke en functionele leeromgeving v.a. gr. 3 x    

5  Borgen hoekenwerk in gr. 3 x    

6 Het werken met Staal borgen x    

7 Nieuwe werkwijze voortgezet TL  Onderz. Implem. Borgen  

8 Nieuwe methodiek voor rekenen  Onderz. Implem. Brogen   

9 Deelname redzaamheidslezen monitoren x x x x 

 Onderzoeken hoe verder met redzaamheidslezen → in 19-20 – discussie - besluit 

6.1.2 Onderwijsproces – Zicht op ontwikkeling     

1 Afstemmen, PDSA-cyclus, analyse Cito 2x/jaar x x x x 

2 Analyse methode-toetsen met Leeruniek x x x x 

6.1.3 Onderwijsproces – Didactisch handelen     

1 Kijkwijzer didactisch handelen inzetten   x    

2 Het werken met EDI implementeren en borgen  x   

3 Eigenaarschap bij leerlingen bevorderen Voorber. x x x 

6.1.4 Onderwijsproces – (Extra) ondersteuning     

1 Planmatig werken, PDSA: meetbare doelen, evalueren.    borgen    

6.1.5 Onderwijsproces – Toetsing en afsluiting     

1 Bij eindopbrengsten: 100% 1F – 70% 2F/1S x x x x 

6.2.1 Schoolklimaat - veiligheid     

1 Doortasten leerkrachtgedrag passend bij Kanjertraining x x x x 

2 Leerlijn mediawijsheid v.a. gr. 5 Ontwik. Implem. Borgen  

6.2.2 Schoolklimaat – pedagogisch klimaat     

1 Kijkwijzer pedagogisch handelen inzetten x    

6.3.1 Onderwijsresultaten - resultaten     

1 Schoolnormen voor R&W, BL, TL en Sp. x x x x 

6.3.2 Onderwijsresultaten – Soc. en maatsch. 
competenties 

    

1 Protocol Sociale media. Ontwik. Implem. Borgen  

Kwaliteitszorg en ambities - kwaliteitszorg     

1 Externe audit Taal en lezen x    

2 Externe audit Rekenen   x  

Kwaliteitszorg en ambities - kwaliteitscultuur     

1 Missie- en visietraject x    

2      

Kwaliteitszorg en ambities – verantwoording en dialoog     

1 Teamdialoog onderwijsontwikkeling en –opbrengsten 
(leerkrachten – parallel – bouw) 

 x   
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Bijlage 1:  Pedagogische en didactische huisstijl: Zo doen we dat! 
 

 

Huisstijl van de Speelhoeve: Zo doen we dat! 
Op basisschool de Speelhoeve is een veilig en voorspelbaar klimaat belangrijk. Iedereen 
moet het fijn hebben op onze school, om te spelen, te leren en te werken. 
 
In onze huisstijl beschrijven we hoe wij dat doen. Hoe zorgen we voor een goed klimaat en 
hoe gaan we met elkaar om. Wat zijn onze afspraken? 
 
We delen de huisstijl op in een didactische en pedagogische huisstijl. Per deel omschrijven 
we wat het betekent om op onze school les te krijgen of te werken.  
 

Pedagogische huisstijl:  Kanjerschool 
 
Sinds schooljaar 2012-2013 is de Speelhoeve met trots een Kanjerschool. We gebruiken de 
Kanjertraining om het pedagogisch klimaat op school en de sfeer in de klas goed te houden 
of te verbeteren.   
 

Voor de Speelhoeve vormt de Kanjertraining de leidraad om pedagogisch beleid te maken. 
Kanjertraining helpt onze leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. 
Daarbij gaan we uit van “Jij bent oké, maar wat je doet is niet oké”.  
 
De vijf basisafspraken zijn alom geldend, in de hele school en op het plein. Tussen kinderen 
onderling en tussen kinderen en leerkrachten en ouders. 

 

 
 
Zo doen we dat! 
► We geven het goede voorbeeld. 
► De leerlingen worden betrokken bij de realisatie van een positief schoolklimaat. 
► De kinderen spreken ons aan met juf of meester/meneer. 
► We geven elke dag elk kind een hand bij binnenkomst en maken oogcontact. 
► Om 8:30 uur is het rustig op de gang. 
► De leerkracht begeleidt de groep door de gang, we lopen stil. 
► De leerlingen zijn in de gang rustig en gebruiken de liniaalstem. 
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► We maken klassenregels met elke groep, die hangen zichtbaar in de klas. 
► In elk lokaal hangen de posters en petten van de Kanjertraining. 
► We bespreken gedrag aan de hand van de petten en de smileyposter.  
► We bespreken in elke teamvergadering of parallel- 

bijeenkomst de kanjertraining. 
► Na overleg met de intern begeleider zetten we een 

beloningssysteem in.  

► We hebben driehoeksgesprekken met ouders. De 
leerling is hierbij aanwezig, in ieder geval vanaf groep 
4. Het reflectieblad dat de leerling twee keer per jaar 
invult, is uitgangspunt voor het driehoekgesprek. 

 
 

 
 
 
 
 
Zo doen we dat, als je hier speelt en leert 
► Je mag naar school nadat je vier jaar bent geworden. 
► Voor de ochtend neem je fruit en drinken mee. 
► Voor de lunch neem je brood en drinken mee.  
► Je gaat altijd naar buiten tijdens de pauze. 
► Na de gymles fris je jezelf op met een washand en handdoek. Je mag douchen. 
► In groep 3 krijg je een etui, een potlood en een gum van school. In de klas zijn 

kleurpotloden, stiften, scharen en linialen. Je hoeft niets mee te nemen van thuis. 
► In groep 3 krijg je oortjes van school, die gebruik je als je aan de computer werkt. Als je 

je oortjes kwijtraakt of ze zijn stuk, dan kun je op school nieuwe kopen.  
► In groep 4 en groep 7 krijg je een vulpen van school. Als je je vulpen tussendoor 

kwijtraakt of hij gaat stuk, dan kan je op school een nieuwe vulpen kopen. 

► Vanaf groep 6 krijg je huiswerk.   
 

 
Zo doen we dat als je hier als collega werkt 
► Als je nieuw bent bij ons op school, krijg je een buddy. Je buddy helpt je overal bij en je 

mag alles vragen. De Speelhoeve heeft een vaste structuur waarmee nieuwe collega’s 
worden begeleid.  

► Alle belangrijke data vind je in onze jaarplanner, het blauwe boekje. 
► Je bent tot 16:00 uur aanwezig, als je eerder weg moet, laat je het je directe collega’s 

weten. 
► Je bent bij festiviteiten of oudergesprekken alleen op je werkdagen aanwezig. 
► De leden van het management team zijn structureel zichtbaar op alle drie de locaties.  

 
Didactische huisstijl 
Op de Speelhoeve hebben we het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van dezelfde leeftijd 
zitten bij elkaar in de klas. In het kader van passend onderwijs kunnen kinderen die daar 
behoefte aan hebben een bepaalde les in een andere groep volgen. Bij sommige lessen 
werken groepen van hetzelfde leerjaar nauw samen. 
Daarom vinden we een veilig en voorspelbaar klimaat belangrijk. Dit geldt ook voor een 
voorspelbare didactische aanpak. 
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Zo doen we dat! 
► We vragen om stilte door onze hand op te steken en terug te tellen van 3 naar 0. 
► Iedere leerling gebruikt bij ons een blokje op de tafel. Dit blokje heeft een vraagteken, 

een rood en een groen vlak. Wanneer de leerling een vraag heeft, legt hij het blokje op 
het vraagteken. De leerkracht loopt vaste rondes langs de leerlingen en helpt daar waar 
een vraagteken ligt. De leerling gebruikt het rode vlak als hij niet gestoord wil worden en 
met het groene vlak geeft hij aan dat een medeleerling een vraag mag stellen. 

► We werken tijdens de instructie met een beurtenbakje met stokjes, op elk stokje staat de 
naam van een leerling.    

► We werken tijdens de instructie met een wisbordje. Elke leerling schrijft hierop het 
antwoord op de vraag, daarna houdt iedereen het wisbordje omhoog.  

► We geven op drie niveaus instructie. We gebruiken het directe instructie model bij de 
instructie. 

► De eerste 15 minuten van de dag lezen we. 
► In elke groep wordt daar waar nodig het werk voor leerlingen gecompact en verrijkt.  
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Bijlage 2: Meerjarenoverzicht onderwijstijd 
 

 
  
  
  

MEERJARENOVERZICHT  URENBEREKENING

Groep 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

1 915 915 915,25 930 912 912 915 913 921 910 910 910 910 910

2 915 915 915,25 930 912 912 915 913 921 910 910 910 910 910

3 915 915 915,25 970 952 954 950 945 962 950 950 950 950 950

4 915 915 915,25 970 952 954 950 945 962 950 950 950 950 950

5 1000,25 987,25 985,25 970 967 954 950 945 962 950 950 950 950 950

6 1000,25 987,25 985,25 970 967 954 950 945 962 950 950 950 950 950

7 1000,25 987,25 985,25 970 967 954 950 945 962 950 950 950 950 950

8 1000,25 987,25 985,25 970 967 964 971 945 956 950 950 950 950 950

7661 7609 7602

8 7 6 5 4 3 2 1

totaal 7531 7557 7558 7553 7531 7534

norm 7520 7520 7520 7520 7520 7520

resultaat 11 37 38 33 11 14
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Bijlage 3: Kleuteronderwijs op de Speelhoeve 

 
Visie op het kleuteronderwijs op de Speelhoeve 
 
Op de Speelhoeve hebben we een visie ontwikkeld op het geven van onderwijs aan kleuters. Wij 
willen met ons onderwijs zo veel mogelijk recht doen aan de manier waarop kleuters zich 
ontwikkelen en leren. Daarbij geloven wij in het initiatief en de activiteit van kinderen om naar 
behoefte en eigen wens leerervaringen op te doen. En we geloven in het belang om 
leerprocessen doelgericht te sturen bij kinderen die vanuit eigen initiatief onvoldoende in staat 
zijn de gewenste ontwikkelingen door te maken.  
In onderstaand schema is visueel gemaakt waar het in ons onderwijs aan kleuters in de kern om 
gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visie op kleuteronderwijs op de  Speelhoeve 
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen heeft het hoogste belang. De leerkracht 
zorgt voor een goede relatie, geeft onderwijs in een positief sociaal-emotioneel klimaat waarin 
ontwikkelingen niet worden geforceerd, maar waarin iedere leerling optimaal betrokken is. 
 
Deze betrokkenheid realiseren we door de belevingswereld van de leerlingen centraal te stellen. 
We creëren een betekenisvolle, rijke leeromgeving waarin de leerlingen op eigen initiatief en naar 
eigen behoefte leerervaringen op kunnen doen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen 
zelf ontdekken. De kinderen hebben sterke behoefte te spelen, sterke behoefte handelend bezig 
te zijn en leren graag op een aanschouwelijke manier. 
 
Het onderwijs is zodanig gestructureerd, naar inhoud, didactiek en organisatie, dat spontane 
ontwikkelingsprocessen en de eigen initiatieven en activiteiten van leerlingen gestimuleerd 
worden. Er worden tijdig maatregelen getroffen om de leerprocessen in gang te zetten en zo 
nodig te sturen.  
 
Het doel van ons onderwijs is: de leerling wordt in toenemende mate geleerd zelfstandig te leren. 
Dit willen we bereiken door in het onderwijs te zorgen voor een balans tussen ontwikkelings- en 
programmagericht onderwijs. 
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Bijlage 4: Organigram van de Speelhoeve 
 
 

 


