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Voorwoord 
 
In de laatste maanden van een dynamisch schooljaar 2020-2021 trokken de kruitdampen 
van de overname van Primato door de Dr. Schaepmanstichting op. Wat voor de 
Willemschool, Woolderschool en de Alfrink zichtbaar werd, was een samenwerking in een 
overgangsjaar. Een samenwerking die moest gaan leiden tot de eerste 
samenwerkingsschool in Hengelo. 
 
Draaiboeken en plannen waren er niet. Ook niet bij de nieuwe stichting. We zijn het avontuur 
aangegaan met goede intenties en, naar nu blijkt, lange adem. En die zijn beiden nodig 
geweest voor ons allen. Voor iedere betrokkene in welke rol dan ook. Corona heeft ons 
meerdere malen in een spagaat gebracht in de verantwoordelijkheid binnen die rollen. 
Iedereen heeft thuis een familie waar hij / zij (gezondheids)zorg voor heeft. Daarnaast zijn 
we ook leerkracht, MR-lid, hebben een baan of hebben we de pech dat we geen baan (meer) 
hebben door Corona. In die situatie is het lastig om als school de goede dingen te blijven 
doen. Laat staan als drie apart functionerende scholen in opbouw naar een nieuwe school.  
 
En toch hebben we goede stappen kunnen zetten met elkaar. We hebben zaken op ons pad 
“hands on” opgepakt. Op school en ook binnen de MR met de ouders. We hebben elkaar 
(digitaal) beter leren kennen en zijn tot een onderwijsvisie gekomen waar we als school de 
toekomst mee in willen. Vanuit een visie en met uitgangspunten die er toe doen. Ze dwingen 
ons wel tot een aantal keuzes die buiten de comfortzone liggen. “Leren” heet dat als we die 
uitdagingen aangaan.  
 
Tijdens de afsluitende studiedag was het mooi om te zien dat we als één team die uitdaging 
aangaan. Vanuit inhoud en dialoog de keuzes omarmen. Vanuit gevoel de kwetsbaarheid 
zoekend door aan te geven het spannend te vinden. Maar bovenal het vertrouwen in elkaar 
uitsprekend dat we het samen gaan doen.  
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Uitleg en verantwoording werkwijze 
Er worden in het onderwijs vele beleidsplannen geschreven. Slechts enkele daarvan worden 
in praktijk ook echt gebruikt. De verbinding tussen een abstracte visie en uitwerking in de 
praktijk blijkt vaak een lastige. 

Wij kiezen ervoor om met een bondig document op pad te gaan. Een bondig document dat 
volgens een werkbare en praktische structuur wordt vormgegeven. Zowel op beleidsniveau 
als op uitwerkingsniveau. Het is de start van een werkwijze die ervoor moet zorgen dat we 
ons dagelijks handelen blijven toetsen aan de uitgangspunten die we hebben bedacht. 

De kern van een leerplan wordt doorgaans bepaald door de doelen en inhouden van het 
leren. Veranderingen in die kern vragen meestal ook om wijzigingen in andere 
leerplanonderdelen. Een verhelderende manier om dat te visualiseren is het zogenaamde 
curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003). 

 

De kern en de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen van het 
curriculum, die elk een vraag over het (plannen van) leren door leerlingen betreffen. De visie 
vormt de centrale, verbindende schakel; de overige onderdelen (leerplanaspecten) zijn 
verbonden met die visie. Idealiter zijn ze ook met elkaar verbonden, zodat er sprake is van 
consistentie en samenhang. De metafoor van het spinnenweb onderstreept het kwetsbare 
karakter van een curriculum. Spinnenwebben zijn weliswaar enigszins flexibel, maar dreigen 
toch te scheuren als er te hard en eenzijdig aan bepaalde draden getrokken wordt zonder 
dat de andere draden meebewegen. 
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Elk leerplanaspect van het curriculaire spinnenweb werpt een kernvraag op met betrekking 
tot het onderwijzen en leren van leerlingen: 

 
 

 

Onderdelen en kernvragen 

Onderdelen: Kernvraag: 

Basisvisie Waartoe leren zij? 

Leerdoelen Waarheen leren zij (waar leren zij voor)? 

Leerinhoud Wat leren zij? 

Leeractiviteiten Hoe leren zij? 

Docentenrollen Wat is de rol van de leerkracht bij hun leren? 

Bronnen en  materialen Waarmee leren zij? 

Groeperingsvormen Met wie leren zij? 

Leeromgeving Waar leren zij? 

Tijd Wanneer leren zij? 

Toetsing Hoe wordt hun leren getoetst? 
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Onderwijsontwikkeling kan tot uitdrukking komen in verschillende verschijningsvormen en 
kan plaatsvinden op verschillende niveaus, variërend van de individuele leraar, de interne 
specialist, de directie, het bestuur tot de overheid. Iedereen heeft op bepaalde niveaus een 
taak binnen het geheel. Zo laten zich de volgende leerplanniveaus onderscheiden, elk met 
hun eigen bereik, betrokkenen en producten (Van den Akker,  2003). In de kolom 
'leerplanproducten' zijn daarbij voorbeelden genoemd die specifiek een relatie hebben met 
het leergebied. 

 

Met de beantwoording van bovenstaande kernvragen uit het curriculaire spinnenweb, krijgt 
ieder onderwijsontwerp, van micro- tot macroniveau, invulling. De schoolleider vervult hierin, 
meestal samen met de coördinatoren/specialisten, een sleutelrol. De schoolleider geeft 

Onderwijsontwikkeling op verschillende niveaus 

Leerplanniveau: Bereik: Betrokkenen: Leerplanproducten: 

Macro Het nationale 
onderwijsstelsel 

Het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap 

• Kerndoelen  
• Leerplankader  
• TuLE 

Meso De school 
De schoolleiding en 
verschillende 
specialisten 

• Schoolbeleidsplan 
• Taalbeleid 
• Beleid persoonlijke 

ontwikkeling  
• Beleid 

professionalisering 
team 

• Rekenbeleid 
• Wereldoriëntatie 

beleid 

  

Micro 

• Het leerjaar 
• Het 

leergebied 
op school 

• De projecten 
• De lessen 

De leerkracht en de 
groep 

• Leerdoelen  
• Leerinhoud  
• Leeractiviteiten  
• Docentrollen  
• Bronnen en 

materialen  
• Groeperingsvormen  
• Leeromgeving  
• Tijd  
• Toetsing   
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bijvoorbeeld de kaders, initieert gesprekken daarover, beoordeelt de kwaliteit van het 
onderwijsprogramma binnen de kaders van het totale onderwijspakket en zorgt voor 
passende randvoorwaarden.  

Visie geeft antwoord op de vraag waartoe de leerlingen van een specifieke school leren. Een 
visie op schoolniveau geeft richting aan de manier waarop de school invulling geeft aan de 
persoonsvorming, de kennisontwikkeling en de maatschappelijke toerusting van leerlingen. 
De overheid geeft scholen en leerkrachten de ruimte om de eigen visie gestalte te geven en 
aan te geven op welke punten de school zich al dan niet wenst te profileren. De visie geeft 
inzicht in het toekomstbeeld van de school. In het beleidsplan van de school staat 
beschreven hoe de weg naar dat toekomstbeeld er uitziet. 
Vanuit de schoolvisie kunnen veel componenten van het leerplan op school- en klasniveau 
afgeleid worden, zoals op welke doelen en inhouden de school de nadruk legt of de vraag 
welke pedagogisch-didactische aanpak en welk toetsbeleid daarbij horen. 

Leerdoelen beschrijven wat leerlingen gedurende een schoolperiode aangeboden krijgen en 
wat ze voor een vaardigheid, vak- of leergebied moeten kennen en kunnen. Leerdoelen op 
mesoniveau betreffen de schoolbrede doelen die zowel vakoverstijgend (vaak gerelateerd 
aan vaardigheden) als vakspecifiek kunnen zijn. De vakspecifieke leerdoelen worden 
meestal afgeleid van de landelijke doelen. Leerdoelen op mesoniveau worden meestal 
vastgelegd in een vakwerkplan/schoolbeleidsplan. 

Leerinhoud betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die op schoolniveau worden 
vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een schoolbreed vastgestelde invulling (thema's, 
concepten, onderwerpen) voor vakken en leergebieden. Leerinhouden kunnen worden 
afgeleid van nationaal vastgestelde leerdoelen en aangevuld worden met de doelen die de 
school belangrijk vindt. 

Leeractiviteiten geven op hoofdlijnen weer op welke wijze leerlingen leren op een school. 

Docentrollen op mesoniveau geeft een overzicht van alle rollen, taken en bijbehorende 
uren, die binnen een school vervuld worden om het leerproces van leerlingen in goede 
banen te leiden. Denk daarbij aan de rollen van (vak)docenten , ambulant begeleiders, 
onderwijsondersteuners (klassenassistenten), onderwijsontwikkelaars, gastdocenten. 

Bronnen en materialen biedt een overzicht van de (digitale) middelen waarmee leerlingen 
leren. Voor specifieke vakken, leergebieden en thema's zal in veel gevallen schoolbreed (of 
op het niveau van bijvoorbeeld vaksecties of teams) besloten worden welke lesmaterialen de 
leerlingen tot hun beschikking hebben. Het kan daarbij gaan om lesmethodes, al dan niet zelf 
ontwikkelde materialen, verbruiksmaterialen en digitale bronnen. 

Groeperingsvormen geeft zicht op de vraag met wie leerlingen op school leren. Het gaat 
om beslissingen over de grootte en de samenstelling van klassen en groepen. Kunstzinnige 
oriëntatie vraagt daarbij, vanwege de praktische kant van het leergebied, om een andere 
leeromgeving dan een vak als rekenen. Daarnaast kunnen er ook buitenschoolse activiteiten 
ondernomen worden. 

Leeromgeving doet uitspraken over de plek waar leerlingen leren. Hiertoe behoren 
klaslokalen binnen de school, werkhoeken buiten het klaslokaal en locaties buiten de school 
waar leerlingen bijvoorbeeld stage lopen of projectwerk doen. Afhankelijk van de schoolvisie, 
kan het leren in authentieke, betekenisvolle situaties een belangrijke rol spelen. Dit vraagt 
dan om een rijke leeromgeving. Op schoolniveau worden afspraken gemaakt over de 
inrichting en het gebruik van zowel de fysieke als digitale leeromgeving. 

Tijd verwijst naar de lesurentabel/het lesrooster. Het ministerie van OCW hanteert geen 
wettelijk voorgeschreven lesurentabel. Het is dus aan de school om hier een verantwoorde 
keuze te maken. Wel moeten er op schoolniveau afspraken worden gemaakt wanneer 
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bepaalde onderdelen op het lesrooster komen te staan. Ook zullen er afspraken gemaakt 
moeten worden om ervoor te zorgen dat toetsen over het jaar verdeeld worden (en 
piekbelasting wordt voorkomen). 

Toetsing gaat over de afspraken die op schoolniveau worden gemaakt voor het toetsen, 
beoordelen en waarderen van wat leerlingen leren. Het is van belang dat de wijze van 
beoordeling past bij de landelijke afspraken (zoals examinering), de visie van de school, de 
visie op vak- en leergebieden en de afspraken binnen projecten (zoals de Regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit). 
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VISIE 
 
Visie op onderwijs binnen IKC De Wooldermarke 
 
Onze leerlingen doen kennis op van de samenleving (1), leren de samenleving begrijpen (2) 
en zich hierin zelfredzaam te bewegen (3), zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de 
samenleving (4).   
  
Dit houdt in dat:  
1. Leerlingen de nodige basiskennis, vaardigheden en houdingen opdoen;  
2. Vanuit verschillende perspectieven naar issues in de samenleving leren kijken en 

verbanden en relaties gaan zien;   
3. Een persoonlijke ontwikkeling doormaken: zelfredzaamheid, eigenaarschap over eigen 

ontwikkeling (leven lang leren), flexibele instelling, zelfverantwoordelijk, vertrouwen 
hebben in eigenbekwaamheid, gevoel van eigenwaarde; kunnen samenwerken.  

4. Zorg dragen voor de wereld en mensen om zich heen.  
 
Onderwijskundige uitgangspunten 
1. Het IKC is een stimulerende, kindgerichte omgeving, waar leerlingen vanuit hun 

behoeftes en interesses worden aangezet en uitgedaagd om (samen) te leren, waar 
leerlingen efficiënt worden voorbereid om constructief bij te dragen aan de samenleving 
en waar de opgebouwde kennis van de cultuur wordt overgedragen.  

 
2. Het IKC geeft onderwijs waarin leerlingen leren zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op 

cognitief en non-cognitief gebied, door leerlingen inzicht in, invloed op en gevoel van 
verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces te geven. Hierdoor vergroten we de 
zelfredzaamheid van leerlingen, gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid over 
hun eigen leerproces, betrokkenheid bij hun eigen leerproces, gevoel van eigenwaarde 
en vertrouwen in zichzelf en hun bekwaamheid.   

 
3. Het IKC wordt gevormd door professionals (leerkrachten, intern begeleider, directie, 

ondersteuners) die op flexibele wijze verschillende rollen kunnen aannemen voor 
verschillende doeleinden. Hierbij voeren de rol van coach en die van 
instructieverantwoordelijke de boventoon. De rol van coach omvat het observeren en 
begeleiden van leerlingen, flexibel kunnen reageren op en aansluiten bij wat er gebeurt, 
geschikte leerervaringen aanbieden en gesprekken voeren met kinderen over hun 
leerproces. De rol van instructieverantwoordelijke omvat het inrichten van de 
leeromgeving, het houden van overzicht over de ontwikkeling van leerlingen, het zorg 
dragen voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.  

 
4. Het inrichten en vormgeven van kwalitatief goed onderwijs en het leren van elke 

leerling op het IKC is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle professionals die er 
werken. Elke professional bepaalt een stukje van deze kwaliteit en daardoor zijn 
we afhankelijk van elkaar voor het bereiken van de gewenste kwaliteit en de gewenste 
doelen.  
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Uitwerking van de Visie en onderwijskundige 
uitgangspunten volgens het Curriculair Spinnenweb 
 
Leerdoelen en Leerinhoud 

Op het niveau van rekenen, taal en wereldoriëntatie gebruiken wij de einddoelen vanuit de 
overheid als minimumdoelen. Daarnaast werken we een beleidsplan met doelen uit ten 
aanzien persoonlijke ontwikkeling. In dit beleidsplan werken we uit hoe we over de jaren 
heen de ontwikkeling van zelfredzaamheid, eigenaarschap over eigen ontwikkeling (leven 
lang leren), flexibele instelling, zelfverantwoordelijkheid, vertrouwen hebben in 
eigenbekwaamheid, gevoel van eigenwaarde en kunnen samenwerken vormgeven. 

Per vakgebied werken we uit hoe we deze doelen over de acht schooljaren en de 
voorschoolse periode aan laten sluiten op de ontwikkeling van de kinderen. We gaan daarbij 
eigen keuzes maken in de volgorde en vormgeving van de leerlijnen en leerdoelen om aan te 
kunnen sluiten bij de specifieke leerlingbehoeften. In eerste instantie werken we de 
beleidsplannen separaat uit. Vanuit de inrichting van ons onderwijs zien we raakvlakken 
tussen de verschillende domeinen die geïntegreerd kunnen worden in de toekomst. 

De uitwerking doen we gefaseerd volgens het volgende schema: 

2020-2021: Rekenbeleidsplan vormgeven zodat het in 2021-2022 in praktijk kan worden 
  opgepakt 

  Wereldoriëntatiebeleidsplan vormgeven en eerste stappen/ervaringen opdoen 
  in 2021-2022 

  Beleidsplan Persoonlijke ontwikkeling vormgeven van de basis voor een 
  gezamenlijke start 

2021-2022: Taalbeleidsplan  In het komende schooljaar gaan we verder met de  
  bestaande methode en zullen we het taalbeleidsplan vormgeven. Vanaf het 
  schooljaar 2022-2023 starten we met het in praktijk brengen. 

Beleidsplan Persoonlijke ontwikkeling In praktijk leren met de basis en 
gaandeweg het jaar vormgeven van het gehele beleidsplan. 

2022-2023: Ervaringen van integratie van diverse beleidsgebieden vormgeven in  
  geïntegreerde beleidsplannen. In praktijk opdoen van ervaringen van  
  integratie. 

2023-2024: Vanuit ervaring en evolutie integratie van de beleidsplannen op diverse  
  gebieden in praktijk brengen. 
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Leeractiviteiten  

Het IKC is een stimulerende, kindgerichte omgeving, waar leerlingen vanuit hun behoeftes 
en interesses worden aangezet en uitgedaagd om (samen) te leren, waar leerlingen efficiënt 
worden voorbereid om constructief bij te dragen aan de samenleving en waar de 
opgebouwde kennis van de cultuur wordt overgedragen. Het IKC geeft onderwijs waarin 
leerlingen leren zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op cognitief en non-cognitief gebied, 
door leerlingen inzicht in, invloed op en gevoel van verantwoordelijkheid over hun eigen 
leerproces te geven. Hierdoor vergroten we de zelfredzaamheid van leerlingen, gevoel van 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces, betrokkenheid bij hun 
eigen leerproces, gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in zichzelf en hun bekwaamheid.   

We gaan dit doen door gebruik te maken van de verschillendheid van de leerlingen. Zowel in 
talent als in leeftijd. Door vanuit wereldoriëntatie thematisch op de leerpleinen 
groepsoverstijgend te werk te gaan, leren we de kinderen samenwerken en samen 
ontdekken. De leerkracht kan op basis van talenten en vaardigheden leerlingen samen laten 
werken. Binnen de taxonomie van Bloom kan dan gedifferentieerd worden in taken binnen 
het project. 

 

Op de leerpleinen is ruimte voor het werken met handen, hoofd en hart. Handvaardigheid, 
muziek, dans, fotografie, film, maar ook het (online) op onderzoek gaan krijgt daar een plek. 
We maken daarbij gebruik van talenten binnen de school en halen kennis bij 
experts/ervaringsdeskundigen van buiten de school. Vanuit nieuwsgierigheid en de van 
nature aanwezige leergierigheid stimuleren we de ontwikkeling van kinderen. De ervaringen 
die we opdoen bij wereldoriëntatie vormen de basis om ons taal- en rekenonderwijs meer 
betekenisvol aan te gaan bieden. Niet meer alleen een breuksom en inhoudsmaten leren, 
maar het betekenisvol maken door een taart of pizza te bakken. Niet meer een vak 
begrijpend lezen binnen taal aanbieden, maar leerlingen werkstukken vanuit eigen interesse 
laten maken. Begrijpend lezen wordt dan functioneel lezen. Zoals bij Leerdoelen en 
Leerinhoud is aangegeven, zal dat op basis van gedegen opgedane ervaringen in het 
schooljaar 2023-2024 beleidsmatig uitgewerkt in de praktijk vaste vorm moeten hebben 
gekregen. 
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Docenten 

Het IKC wordt gevormd door professionals (leerkrachten, intern begeleider, directie en 
interne en externe ondersteuners, pedagogisch medewerkers), die op flexibele wijze 
verschillende rollen kunnen aannemen voor verschillende doeleinden. Iedere situatie vraagt 
om een bepaalde rol. Om ervoor te zorgen dat een ieder de verschillende rollen goed kan 
vervullen, wordt ingezet op uitwisseling, coaching en reflectie. Door veel met elkaar te 
sparren en bij elkaar te kijken vormen we een lerende organisatie. 
 
De pedagogisch medewerker en de leerkracht vervullen met name de rol van coach en van 
instructieverantwoordelijke. Deze rollen omvatten het observeren en begeleiden van 
leerlingen, het flexibel kunnen reageren op en aansluiten bij wat er gebeurt, geschikte 
leerervaringen aanbieden en gesprekken voeren met kinderen over hun leerproces. We 
gaan bij het leren van kinderen uit van een groeigerichte leermentaliteit. Leerdoelen worden 
in kleine stappen geknipt waardoor een “leerkuil” overzichtelijk wordt. Leerlingen durven in 
de leerkuil te springen en krijgen in het proces van leren (een bevestiging van hun) 
zelfvertrouwen. De leerkracht ondersteunt het proces als coach door samen met de leerling 
te reflecteren op het leerproces (feedback en feedforward). 
 

 
 
Een leerkracht coacht een leerling bij het werken aan doelen. Een pedagogisch medewerker 
en de leerkracht kunnen in gesprek gaan met de leerling over het hoe en het waarom van de 
leerstof. Het kennen van de leer- en ontwikkellijnen is hierbij een vereiste. De pedagogisch 
medewerker en de leerkracht kunnen de leerstof op een stimulerende manier aanbieden met 
behulp van gevarieerde werkvormen.  
 
De leerling die van nature intrinsiek gemotiveerd is, wordt op deze manier geactiveerd om de 
nieuwe leerstof op te nemen of om een volgende stap in het leerproces aan te gaan. De 
leerkracht coacht de leerling in het opstellen van eigen leerdoelen. Op die manier kan een 
leerling gedeeltelijk zijn / haar eigen leerweg vormgeven.  
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De rol van instructieverantwoordelijke omvat het inrichten van de leeromgeving, het houden 
van overzicht over de ontwikkeling van leerlingen, het zorg dragen voor het ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden.  
 

Bronnen en materialen  

Binnen ieder leerdomein worden keuzes gemaakt over het gebruik van de materialen en de 
bronnen. Methodisch gezien starten we op het gebied van taal (Nederlands en Engels) met 
de bestaande methodes waar mee wordt gewerkt. (Taal Actief en Groove Me). We starten in 
groep 3 met de methode Lijn 3 voor het aanvankelijk leesproces. Voor technisch lezen 
gebruiken we op school de methode Karakter in ieder geval in groep 4 en 5. 

Voor het eind van het schooljaar 2020-2021 wordt er een aantal keuzes gemaakt op het 
gebied van rekenen (ondersteund door een uitgeverij, Gynzy of Snappet) en wereldoriëntatie 
(Blink of Faqta). De methodes dienen als leidraad en als bronnenboek. Naast de methode 
wordt gebruik gemaakt van ondersteunende werkwijzen vanuit Junior Einstein en 
Nieuwsbegrip. Om aan te kunnen sluiten op de ontwikkeling van de leerling en de 
ontwikkeldoelen zullen, vanuit overleg, periodiek keuzes gemaakt worden over het 
vormgeven van de les en leeromgeving. Deze keuzes worden getoetst op onze visie, 
uitgangspunten en de bestaande beleidsplannen.  

Om een rijke leeromgeving te creëren worden de leerpleinen ingezet. Binnen school is een 
keuken aanwezig in een separaat handvaardigheidslokaal. De leerpleinen worden, 
aansluitend bij de leeftijd, voorzien van een passend boekenaanbod. Met de bibliotheek zijn 
afspraken gemaakt om een, bij het op school heersende thema, passend boekenaanbod te 
kunnen vormgeven. Op de leerpleinen zijn muziekinstallaties aanwezig. Op school hebben 
we een verrijdbaar digibord dat op de leerpleinen kan worden ingezet. Bij de thema’s die 
actueel zijn, wordt een passende voorraad aan materialen aangeschaft om een rijke 
ontwikkelomgeving vorm te geven. 

In de klas wordt gebruik gemaakt van een Chromebook, wanneer dit de les effectief 
ondersteunt. Per vakgebied worden hierin keuzes gemaakt. De school faciliteert (via de ICT 
afdeling van de stichting) de Chromebooks en de inrichting van de digitale omgeving. 

 

Groeperingsvormen  

Om het mogelijk te maken dat leerlingen in verschillende samenstellingen met elkaar kunnen 
leren, werken we vanuit drie leerpleinen waar de klassen gebruik van kunnen maken.  

Een peuter/kleuterplein, waar het kinderdagverblijf, de peuterspeelschool en groep 1 en 2 
zijn vormgegeven. De kinderen delen het plein en de speelplaats buiten. Zo krijgt het 
integraal kindcentrum vorm zonder fysieke hobbels. 

De leerlingen in groep 3, 4 en 5 kunnen gebruik gaan maken van een eigen leerplein en de 
leerlingen van groep 6,7 en 8 krijgen een eigen leerplein. Afhankelijk van de thema’s kunnen 
de groepen 3 ook aanhaken bij het speelplein van het jonge kind. (groep 1, groep 2 en 
peuterspeelschool.) Hetzelfde geldt voor groep 5, maar dan in het aanhaken bij het leerplein 
van groep 6,7,8. 

De centrering rond een leerplein maakt groepsoverstijgende- en groepsdoorbrekende 
activiteiten mogelijk. Kinderen kunnen van en met elkaar leren. Zowel in 
persoonlijkheidsvorming als in kennis. 

Kijkend naar de indeling van de groepen op school hebben we gekeken hoe de indeling onze 
uitgangspunten het best ondersteunt. Daarbij rekening houdend met de praktische 
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leerlingaantallen van de huidige school en de te verwachten leerlingaantallen. Op veel 
scholen worden de uitgangspunten geweld aangedaan doordat de formatiemiddelen de 
gewenste schoolindeling niet toestaan. 

Situatie op school 

Leerlingen per jaargroep per 01-04-2021 

• Aangemeld: 14 
• 1  23 
• 2  36 
• 3  33 
• 4  31 
• 5  35 
• 6  38 
• 7  37 
• 8  45 

Kijkend naar bovenstaand schema kunnen we concluderen dat we de komende jaren grote 
groepen en/of combinatiegroepen tegen gaan komen bij een voortzetting van het huidige 
formatiebeleid.  

Graag hebben we een formatie die de kinderen en ons de kans geeft om te groeien in de 
ontwikkeling die we vanuit visie voorstaan.  

Leerlijnen & methodisch werken 

Wanneer we naar de leerlijnen kijken, zien we dat de leerdoelen t/m groep 5 min of meer 
basisvoorwaardelijk zijn voor de jaren daarna. In de groepen 6,7 en 8 vindt de verdieping 
plaats die aansluit bij de ontwikkelcapaciteiten van de kinderen. Met name in die laatste jaren 
zien we dat het bij de huidige manier van werken met een methode druk oplevert bij de 
leerkrachten om in hun differentiatie aan te sluiten bij de leerlingen. De methode 
differentieert op 3 niveaus en gaat uit van een verschil van een half jaar in 
functioneringsniveau binnen de groep. De kinderen merken in hun klas dat er een indeling op 
niveau plaatsvindt. De leerkracht is veel tijd kwijt met het voorbereiden en geven van lessen 
op verschillende niveaus. Individuele feedback en begeleidingstijd neemt daardoor af. 

Indeling in klassen 

Als school maken we van de nood een deugd die past bij onze visie en uitgangspunten. Om 
vanaf groep 6 op maat te kunnen ontwikkelen gaan we in de eerste 5 jaar een stevige basis 
leggen. Formatief kijken we daarom in die jaren naar kleine groepen in 3, 4 en 5 waar 
mogelijk. Formatief gedwongen keuzes voor grote groepen worden gemaakt op basis van de 
zorgzwaarte in de groep en de ontwikkeling die in dat jaar plaats moet vinden. De instroom 
van leerlingen vindt plaats in groep 1 of groep 1/2. Afhankelijk van de groepsgrootte en de te 
verwachten instroom maken we daar keuzes. Wanneer groepen sterk groeien kan er 
halverwege het jaar een keus worden gemaakt voor een extra groep of een 
onderwijsassistent die komt ondersteunen.  

In de bovenbouw gaan we werken met groepen 6/7/8 waar drie jaargroepen samenkomen. 
Vanuit deze basisgroep met drie jaargroepen gaan we differentiëren in ons onderwijs, 
passend bij de ontwikkeling van de kinderen. Op basis van wat kinderen kennen en kunnen 
vormen ze een groep die gezamenlijk les gaat krijgen. Dat kan bij taal en rekenen verschillen 
en zelfs per leerdoel binnen een vak. Iedere 6 weken evalueren we waar de kinderen staan 
en wat dat betekent voor het volgende leerdoel. Gedurende een lesweek maken we gebruik 
van de verschillen tussen de leerlingen door ze samen aan projecten en thema’s te laten 
werken op het leerplein. De stigmatisering op niveau valt zo weg. Leerkrachten krijgen een 
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homogenere groep leerlingen voor zich, waardoor minder instructie nodig is. De vrijgekomen 
tijd kan worden gebruikt voor individuele begeleiding. Passend onderwijs krijgt zo meer vorm. 

Door met een vaste basisgroep te werken wordt er meer rust gecreëerd ten opzichte van 
jaarlijks wisselende combigroepen. Je bent in jouw groep altijd een keer de jongste en 
oudste. Op die rol wordt binnen persoonlijkheidsvorming een mooie ontwikkelsituatie 
gecreëerd, zoals binnen het traditioneel vernieuwingsonderwijs vaker wordt toegepast. 

Leeromgeving 

Het IKC is een stimulerende, kindgerichte omgeving, waar leerlingen vanuit hun behoeftes 
en interesses worden aangezet en uitgedaagd om te leren, waar kinderen rust en regelmaat 
ervaren (veilige leeromgeving), leerlingen efficiënt worden voorbereid om constructief bij te 
dragen aan de samenleving en waar de opgebouwde kennis van de cultuur wordt 
overgedragen.  
 
Bovenstaande betekent dat leren betekenisvol moet zijn. Dit creëer je door uit te leggen 
waarom iets nuttig is, informatie in samenhang aan te bieden (thematisch werken, projecten, 
etc.), leerlingen bewust te maken van hoe datgene wat ze leren met elkaar samenhangt. Een 
kindgerichte omgeving houdt in dat je bij alles wat je doet, rekening houdt en nadenkt wat dit 
betekent vanuit het perspectief van het proces van leren bij het kind.  
 
Betekenisvol leren vraagt om een rijke leeromgeving waarin er is ruimte om te ontdekken, te 
onderzoeken en te leren via alle zintuigen. Naast een rijke leeromgeving in het lokaal heeft 
iedere bouw de beschikking over een leerplein waarin groepsdoorbrekend gewerkt kan 
worden rond bepaalde thema’s, maar ook binnen de verschillende vakgebieden.  
 
Naast de leeromgeving binnen het IKC is er ook een rijke leeromgeving daarbuiten. Er wordt 
ingezet op de verbinding met de wijk en de stad op verschillende terreinen. Door excursies, 
workshops en andere vormen van samenwerking wordt het IKC onderdeel van de 
samenleving.  
 

Tijd 

Lestijden 
We hanteren binnen het IKC een continurooster waarbij alle leerlingen van 08.30 uur tot 
14.30 uur naar school gaan. Een uitzondering hierop vormt de woensdag, waarbij alleen op 
de ochtend lesgegeven wordt tot 12.00 uur. In de ochtenden werken de groepen 
voornamelijk in het lokaal rond het leerplein. Ieder binnen een groep die past bij hun 
ontwikkeling. De middaguren worden voornamelijk ingevuld met groepsdoorbrekend leren en 
werken op de leerpleinen die we binnen het IKC hebben. Naast de kernvakken wordt er veel 
tijd besteed aan de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De 
peuterspeelschool kent momenteel vier ochtenden (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur), waarin met kinderen aan hun ontwikkeling wordt gewerkt.  
 
Didactisch bouwoverleg  
Wekelijks op woensdag vindt er bouwoverleg plaats per leerplein (PSS/1/2, 3/4/5, 6/7/8). In 
dit bouwoverleg bespreken we de ervaringen die we hebben in de realisatie van de doelen 
die je hebt gesteld tijdens de blokvoorbereiding. Je bent elkaars luisterend oor, vraagbaak en 
zoekt gezamenlijk naar oplossingen. Mocht het overleg meer tijd nodig hebben, dan pakt een 
deelnemer het onderwerp op los van de vergadering. De oplossing vraagt dan meer werk en 
inzicht dan in een vergadering aanwezig is. De inbrenger werkt het punt uit en zet het voor 
een volgend bouwoverleg of studiedag op de agenda. Aan het einde van een studiedag kun 
je zelf bepalen of het handig is om wellicht een keer aan te haken bij de andere bouw. Dan 
weet je immers wat je collega de komende 6 weken gaat doen.  
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Het is een overleg door en voor de leerkracht. In het begin geleid door directie, specialist of 
bouwcoördinator. Maar in principe zou iedereen zich geroepen moeten kunnen en willen 
voelen.  

Praktisch overleg (duur maximaal 15 minuten voorafgaand aan didactisch 
bouwoverleg)                                                                                                                            
Tijdens het overleg bespreken we als school organisatorische punten die af moeten worden 
gestemd. Dit zijn dus praktische zaken. Voorzitter van dit overleg is iedereen die iets in te 
brengen heeft. De inbreng wordt uiterlijk vrijdag gemaild ter voorbereiding. Indien er niets is 
gemaild, is er geen overleg.  

Teamvergaderingen (8.30-9.30 uur)                                                                                               
De teamvergaderingen vinden in eerste instantie plaats op de ochtend van de studiedagen. 
Dat betekent 6 keer per jaar. Op de agenda staan de onderwerpen waaraan we het komend 
schooljaar werken. Bijvoorbeeld leerdoelgericht werken, Lezen, Rekenen, Wereldoriëntatie, 
Persoonlijke ontwikkeling. Doel van een teamvergadering is om zaken die de ontwikkeling 
van de gehele school aangaan met elkaar te delen. Daarbij kijken we terug, evalueren we en 
kijken we vooruit. Niet op detail, maar op hoofdlijn. Dus ook de zaken die tijdens het 
didactisch bouwoverleg naar voren zijn gekomen en tot een keuze hebben geleid. 
(schrijfonderwijs, doorgaande lijn, lezen, spelling, etc. ) Indien er zaken zijn die niet kunnen 
wachten tot de studiedag, dan wordt er een extra teamvergadering gepland.  

Studiedag (9.30-17.00 uur)                                                                                                                                      
Iedere studiedag krijg je de ruimte om te reflecteren op en analyseren van de vorige periode. 
Vervolgens maak je een nieuwe voorbereiding voor de komende periode. Inhoudelijk zoek je 
elkaar op om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Wees sparringpartner van elkaar. 
Wanneer je tijdens het didactisch overleg van de afgelopen periode tegen zaken aanloopt 
die meer tijd nodig hebben, dan bespreek je ze hier. Het kan ook zijn dat je hulp van een 
specialist nodig hebt t.a.v. een onderwerp. Deze wordt dan uitgenodigd tijdens de studiedag.  

MT (donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur) 
Twee weken voor de studiedag is er afstemming over de voortgang binnen de school. Aan 
de vergadering nemen de specialisten, coördinatoren, IB’er en directeur deel. Op de agenda 
staan de ontwikkelingen vanuit de bouw die afstemming vragen en daarmee een plek op de 
teamvergadering hebben. Ook worden daar zaken besproken die ons op het pad komen 
vanuit de stichting of buiten de school.  
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Toetsing 

Afhankelijk van het doel zal de toetsing anders worden vormgegeven en wordt er anders 
omgegaan met de resultaten. Toetsen wordt gezien als het in kaart brengen van de kennis, 
kunde en persoonsontwikkeling van leerlingen. Toetsen moet ondersteunend zijn aan het 
leerproces en geen doel in zichzelf. Toetsen kunnen verschillende doelen hebben voor 
verschillende doelgroepen. We kijken vooral naar de groei van het kind ten opzichte van 
zichzelf en toetsen voornamelijk formatief.  
 
Leerkrachten gebruiken toetsen om te analyseren waar ontwikkeling en groei plaatsvindt. 
Een toets is hierbij een middel om de juiste vervolgstap in het leerproces te zetten. Je ziet als 
leerkracht wat een leerling wel en niet beheerst om vervolgens je onderwijs hierop aan te 
passen richting iedere leerling om hierdoor de groei van de leerling te bevorderen. Je ziet als 
leerkracht ook hoe bewust een leerling zich is van zijn / haar eigen persoonsontwikkeling en 
kunt hierin de leerling ook begeleiden.  

  
Door te toetsen wat je al wel en nog niet beheerst en dit inzichtelijk te maken voor de 
leerling, kan dit bijdragen aan het bevorderen van het eigenaarschap van de leerlingen over 
hun leerproces. Hiervoor is het wel van belang dat een leerling weet en inzicht heeft in wat 
het leerdoel is, waar hij nu staat en wat hij kan doen om vooruit te komen. Dit geldt ook voor 
persoonsontwikkeling; als we het belangrijk vinden dat leerlingen leren vertrouwen te hebben 
in hun eigen bekwaamheid, zullen ze hier bewust van moeten worden.  
 
Om de leerling te volgen wordt gewerkt met een portfolio. Hierin leggen de leerlingen en 
leerkrachten de ontwikkeling van de leerling vast. Ook de eigen leerdoelen van de leerling 
zijn onderdeel van het portfolio. Het portfolio wordt op deze manier een groeidocument 
waarin het leerproces en ontwikkeling van de leerling centraal staat. Tijdens gesprekken met 
leerling en ouders wordt het portfolio besproken.   
  
 
  
 
 


