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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Met trots presenteren wij het schoolplan 2019-2023 van Kindcentrum De Buut. In dit schoolplan zetten we onze visie
en ambities voor de komende vier jaar uiteen. In ons prachtige, nieuwe schoolgebouw hebben wij alle mogelijkheden
om onze visie vorm te geven.
Op De Buut leren kinderen wat nodig is om zelfstandig en gelukkig te kunnen leven. Naast basisvaardigheden zoals
taal en rekenen – die van belang zijn om te kunnen functioneren in onze samenleving - leggen we in ons onderwijs de
nadruk op persoonsvorming en maatschappelijke vorming.
Op De Buut zijn kinderen en volwassenen gelijkwaardig. We leren van en met elkaar, en geven elkaar de ruimte om
zelfstandig te leren. Samen vormen we onze school. Iedere dag werken we eraan dat we allemaal een beetje beter
worden in wat we doen. Onze open omgang met elkaar zie je terug in de transparante indeling van ons schoolgebouw
en in het werken op leerpleinen en in ateliers.
In de kern gaat het ons op De Buut om het ontdekken van ieders unieke talent en om het leren dit talent een leven
lang waardevol in te zetten om bij te dragen aan een betere wereld. Zo geven wij dagelijks vorm aan het motto van
De Buut: Zien, laten zien, gezien worden.
We wensen u veel leesplezier en staan uiteraard open voor feedback.
Met vriendelijke groet,
Janneke Colsen (Schoolleider De Buut)

1.2 Doelen en functie
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de doelen die wij daaraan
koppelen. In dit schoolplan beschrijven we bovendien de concrete actiepunten die hieruit voortvloeien. Het schoolplan
functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders van
onze leerlingen én als een planningsdocument voor de planperiode 2019-2023.
De Buut is onderdeel van Stichting Conexus. Stichting Conexus is het bevoegd gezag over eenendertig scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen. Het Koersplan
van Conexus bepaalt de richting en de kaders voor ons schoolplan 2019-2023.
Ons schoolplan voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en het wettelijk kader. Aanvullend daarop beschrijven
we de competenties van onze medewerkers volgens de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO).
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Met dit schoolplan geven we een duidelijk beeld van de doelen die wij in de komende vier jaar op De Buut willen
bereiken. Deze doelen werken we, op basis van analyses, jaarlijks uit in een jaarplan. In het jaarverslag zullen we
steeds vaststellen of we de gestelde doelen hebben gerealiseerd. Zo geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren. Wij doen dat met de methodiek van Stichting LeerKRACHT (https://stichting-leerkracht.nl/).
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Gegevens van de school
School:

OBS De Buut

Schoolleider:

Mw. J. Colsen

Adres + nr.:

Hugo de Grootstraat 41

Postcode + plaats:

6522 DD

Telefoonnummer:

024-3230220

E-mail adres:

info@buut.nl

Website adres:

www.buut.nl

Gegevens van het bevoegd gezag
Bevoegd gezag:

Conexus

College van Bestuur:

Dhr. drs. J. van de Logt (voorzitter)
Dhr. dr. T. Janssen

Post- en bezoekadres:

Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

E-mail:

info@conexus.nu

Website:

http://www.conexus.nu

Conexus is bevoegd gezag over 30 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de
gemeenten Heumen en Nijmegen.

2.2 Kenmerken van ons personeel
De directeur, de leerpleincoördinatoren en de innovatiecoach vormen samen het schoolmanagementteam (SMT) van
De Buut. Het team bestaat uit: 1 schoolleider, 2 voltijd leerkrachten, 10 deeltijd leerkrachten, 1 innovatiecoach, 1
administratief medewerker, 1 conciërge, 1 onderwijsassistent. Van de 17 medewerkers zijn er 14 vrouw en 3 man. De
leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema
(stand van zaken per 1-1-2019).

Schoolplan 2019-2023

7

Openbare Basisschool De Buut

Per 1-1-2019
Ouder dan 60 jaar

MT

OP

2

1

Tussen 50 en 60 jaar
Tussen 40 en 50 jaar

2

OOP

3

1

1

1

Tussen 30 en 40 jaar

3

Tussen 20 en 30 jaar

1

1

9

3

Jonger dan 20 jaar
Totaal

4

Bij De Buut werken wij met expertgroepen (expertgroep reken, expertgroep taal, expertgroep cultuur en muziek en de
expertgroep wetenschap en techniek). Elk teamlid is vanuit zijn/ haar expertise onderdeel van een expertgroep.
Binnen de expertgroep rekenen is een expert aanwezig die gespecialiseerd is in dyscalculie. In de expertgroep taal is
een expert gespecialiseerd in spelling en in lezen (dyslexie).

2.3 Kenmerken van onze leerlingen
Op 1 oktober 2018 telde de school 178 kinderen. De meeste kinderen wonen in de wijk Nijmegen-Oost. Dankzij onze
innovatieve onderwijsvisie, die in hoofdstuk 4 wordt uitgewerkt, en de manier waarop we die vormgeven, bezoeken
ook steeds meer kinderen van buiten deze wijk De Buut.
De uitstroom van kinderen is niet gelijk aan de instroom. Drie jaar geleden is De Buut van twee locaties samen
gegaan naar één locatie. Dit betekent dat wij nog te maken hebben met een uitstroom van twee locaties en de
instroom van één locatie. Wij hebben het afgelopen jaar 15 kinderen als zij-instroom kunnen aannemen. Dit maakt dat
we een positieve groei zien in leerlingaantal. Deze positieve ontwikkeling heeft mede te maken door het innovatieve
onderwijs concept van De Buut. Ouders geven aan dat ze vinden dat er meer wordt ingezoomd op het individuele
kind en dat De Buut een prettige schoolcultuur heeft. Kinderen worden bij ons gezien en gehoord.
Minder dan 2.2 % van de kinderen valt onder de gewichtenregeling.
Minder dan 1% van de kinderen heeft een toelaatbaarheidsverklaring vanuit Stromenland.
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2.4 Kenmerken van onze ouders en de omgeving
Onze school staat in een wijk met vooral koopwoningen in het duurdere segment. Het opleidingsniveau van de ouders
is hoog: 74% van de ouders heeft minimaal een hbo-opleiding genoten. In de meeste gezinnen zijn beide ouders
fulltime en/of parttime actief in het arbeidsproces.
De Buut kent een hoge ouderbetrokkenheid op verschillende niveaus zoals meehelpen, meedenken en
meebeslissen. Wij willen verder groeien op het gebied meebeslissen in combinatie van ouderbetrokkenheid.
Volgens gegevens van het sociaal wijkteam zijn er zorgen achter de voordeur op het gebied van financiën, opvoeding
van kinderen en psychische klachten van ouder(s). De Buut ziet een toename van het aantal kinderen met opvallend
gedrag op 4 jarige leeftijd waarbij in de voorschoolse periode al sprake is van inschakeling van een externe
deskundige. De Buut ziet een kleine toename van gezinnen waarvan een ouder de Nederlandse taal niet machtig is.
De Buut heeft met de volgende instanties/ partijen een samenwerking:
Buurtbewoners
Inspectie / Cito
Samenwerkingsverband
Gemeente
KION
Sociaal wijkteam
Bibliotheek
Sportclubs
Verzorgingshuis Juliana
Wijkagent
Brandweer
Leveranciers methodes
Leerplicht
BSO Struin
School als Vindplaat
School maatschappelijk werk
Externe hulpverleningsinstanties
HAN
ROC
Vrijwilligers
Veilig Verkeer Nederland
Tevens heeft De Buut te maken met enkele kritische buurtbewoners. Zij ondervinden overlast van de De Buut in hun
wijk. Hierdoor ontstaan er gedurende het gehele jaar soms gespannen situaties rondom activiteiten van De Buut. De
school heeft een prettig contact met vertegenwoordigers van de buurt, de wijkagent en de Gemeente Nijmegen. Dit
maakt dat we met elkaar de dialoog aan kunnen gaan. De Buut heeft een belangrijke wijkfunctie. Ons streven is om
het leren en het leven weer zo dicht mogelijk naar elkaar te brengen.
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2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
ontwikkelpunten (intern en extern) voor De Buut, het personeel en de leerlingen. Hierbij zullen onze visie en ambities
leidend zijn.

Sterke punten

Ontwikkelpunten

Sociale Veiligheid.

Actuele informatie op de website van De Buut.

Pedagogisch klimaat.

De fusie van twee locaties naar één locatie heeft ervoor
gezorgd dat wij een uitstroom hebben van twee locaties
en een instroom van één locatie. Waardoor de
verhoudingen van de leerjaren niet in balans zijn.

Regelmatig dialoog over onderwijsvernieuwing.
Plezier in school.
Positieve communicatie.

Dezelfde fusie brengt met zich mee dat de ouders uit de
leerjaren 6-7-8 niet specifiek voor het innovatieve
Veel innovatieve ontwikkelingen zoals ICT toepassingen,
onderwijsconcept hebben gekozen. Dit kan soms
Maakonderwijs waarmee we ons onderwijs nog meer
wrijving opleveren.
afstemmen op het kind.
Gepersonaliseerd leren voor alle kinderen waarbij
wij afstemmen op de individuele leerbehoeften van
kinderen.
1% afwijkingspercentage ten aanzien van advies
uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs.

Hoge gemiddelde leeftijd team waardoor we mogelijk in
de toekomst een grote uitstroom van medewerkers
kunnen verwachten en we expertise verliezen.
Resultaten eindtoets niet conform het schooladvies voor
het voortgezet onderwijs.

Leren met en van elkaar. Jong leert van oud en oud leert
van jong.
Brede ontwikkeling van het kind wordt aangesproken
(onderzoekende houding, doelen stellen, zelfstandigheid
en cultuuronderwijs).
Betrokken en enthousiast team met veel bereidheid tot
innovatie.
Weinig/ geen last van lerarentekort door manier van
werken op leerpleinen.
Kansen

Uitdagingen

ICT en gepersonaliseerd leren m.b.t. rekenen.

Informatiestroom naar ouders.

Maakonderwijs integreren.

Doel en inhoud kind-ouder gesprekken ontwikkelen.

De Buut kent een hoge ouderbetrokkenheid op
verschillende niveaus zoals meehelpen, meedenken en
meebeslissen. Wij willen verder groeien op het gebied
meebeslissen in combinatie met ouderbetrokkenheid.

Ontwikkeldoelen van de school inzichtelijk maken op een
actief j aarbord (cyclisch proces zichtbaar)

School kent nog geen adaptief leerlingvolgsysteem
waarmee brede ontwikkeling in kaart wordt gebracht.

Ouders o nderwijs inhoudelijk betrekken bij het
onderwijsproces.
Een adaptief leerlingvolgsysteem waarmee brede
ontwikkeling in kaart wordt gebracht invoeren.

Nieuwe passende eindtoets.

2.6 Landelijke ontwikkelingen
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Onze school staat niet op zichzelf. Trends en ontwikkelingen in onze omgeving (landelijk, regionaal en lokaal) hebben
invloed op ons beleid. We moeten en willen, daar waar relevant, inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, omdat
we als Conexus en als school een organisatie willen zijn die midden in de samenleving staat.
Toekomstige arbeidsmarkt
Toepassingsgerichte kennis en vaardigheden verouderen sneller. De maatschappij verandert door technologische
ontwikkelingen en digitalisering. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines. Ook internationalisering
wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Werk verandert; banen veranderen. Jongeren hebben vaardigheden nodig
om hierop voorbereid te zijn; vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICTvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Het aanleren van deze
vaardigheden vergt een andere benadering van ons onderwijs in de komende jaren. Door de veranderde eisen die
aan toekomstige burgers worden gesteld, zoeken scholen naar manieren om hun onderwijs zo in te richten dat
leerlingen actief kunnen leren. Hierbij worden o.a. ICT, eigen onderzoeksvragen en ontdekkend, onderzoekend en
samenwerkend leren ingezet als innovatieve oplossingen. Het wordt steeds belangrijker om samen te werken met het
voorafgaand en vervolgonderwijs, zodat voor leerlingen een soepele overgang ontstaat, maar ook speciale zorg wordt
geborgd. Doorlopende leerlijnen spelen daarbij een belangrijke rol (o.a. hoogbegaafdheid, juniorcollege). De
omgeving wordt steeds vaker in het leerproces op school betrokken. Denk aan het Community Learning Centre
Arnhem-Nijmegen (iXperium), KWTG, Wetenschapsknooppunt, junior technovium, Ieder talent telt, Samen opleiden
in de school en de Academische Lerarenopleiding. Om op al deze ontwikkelingen in te kunnen spelen moeten wij het
onderwijs anders organiseren. Hierbij stellen wij het actief leren van leerlingen centraal en niet het systeem of de
organisatie.
Huidige arbeidsmarkt en lerarentekort
Op de arbeidsmarkt in het onderwijs zien we verschillende ontwikkelingen. De arbeidsmarkt vraagt om flexibele inzet:
banen gaan minder lang mee en arbeidstijden worden flexibeler. De arbeidsparticipatie van vrouwen blijft stijgen. Het
tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs neemt de komende jaren verder toe. Naar verwachting zullen er in 2025
in heel Nederland ruim 10.000 fte niet ingevuld kunnen worden. Ook bij Conexus verwachten wij de komende jaren
steeds meer te maken te krijgen met het lerarentekort.
Technologie; Informatie en communicatie
ICT wordt binnen het onderwijs steeds intensiever ingezet. ICT is een belangrijk middel om processen te verbeteren
en te veranderen. We zetten ICT in ten behoeve van het primaire proces (het lesgeven en leren), variatie in een les
en om in te spelen op de individuele leerbehoeften van de leerling. Op steeds meer scholen worden methodeboeken
vervangen door een digitale variant. Als gevolg van alle technologie en social media lijkt de sociale context een
andere dynamiek te krijgen. Hier ligt ook een taak van het onderwijs. De ontwikkelingen op het gebied van
robotisering en kunstmatige intelligentie in het onderwijs zullen de komende jaren een vlucht gaan nemen. Steeds
meer worden toetsen en testen digitaal afgenomen en ‘adaptief’ gemaakt. Naar verwachting zal machine learning
steeds meer deep learning gaan worden, waarbij het nog meer gaat lijken op ’menselijk denken’. De ontwikkeling van
Virtual Reality en Augmented Reality voor het onderwijs zit in een stroomversnelling. Nu headsets, tablets en
smartphones betaalbaar zijn voor grootschalig gebruik in klaslokalen, kunnen leerlingen het studiemateriaal met VRen AR-technologie echt ‘beleven’. De leerling kan informatie manipuleren, verbeteren en combineren in plaats van
alleen in een boek over een onderwerp te lezen. De leerkracht kan met deze technologieën beter tegemoet komen
aan verschillende leerstijlen. Geluid, video, afbeelding en met name interactie wordt toegevoegd aan de
tweedimensionale wereld. Ten slotte wordt ICT ingezet ten behoeve van ondersteunende processen (administratie en
communicatie).
Wij vinden het belangrijk om een visie te ontwikkelen en op bestuurlijk niveau keuzes te maken om een balans te
vinden tussen aanbod en effectiviteit. Conexus heeft bovenbestuurlijke samenwerking geregeld met de HAN en
andere schoolbesturen in de regio (CLC Arnhem-Nijmegen). Dit heeft geleid tot het inrichten van het iXperium.
https://ixperium.nl/ (https://ixperium.nl/)
Passend onderwijs
Er ligt, vanuit de landelijke overheid, veel nadruk op de ontwikkel- en ondersteuningsbehoefte van de individuele
leerling. Het is belangrijk dat iedere leerling op zijn/haar niveau begeleiding krijgt en zijn/haar talenten kan
ontwikkelen. Passend onderwijs is in 2014 bij wet geregeld en is daarom een wettelijke resultaatverplichting van
schoolbesturen. De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband hebben de verplichting iedere aangemelde
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leerling een passende plaats te bieden binnen de regio. Door de onderwijskundige inrichting van De Buut - waarin we
diversiteit bewust een plek geven, iedereen gelijkwaardig is en we elkaar als team aanvullen op de leerpleinen voldoen wij aan deze verplichting.
Burgerschapsvorming
Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en hun bijdrage aan de samenleving. Burgerschapsvorming
omvat het aanleren van sociale vaardigheden, het participeren in de democratische rechtstaat en het bijdragen aan
de samenleving. De multiculturele samenleving blijft groeien. De samenleving krijgt steeds meer etnische groepen.
Populisme, de armoedekloof, polarisatie en de scheidslijn naar opleidingsniveau zijn verschijnselen die in onze
samenleving spelen. Tegelijkertijd gaan steeds minder mensen naar de kerk. Een kleiner wordend deel van de ouders
kiest op basis van principiële gronden voor een bijzondere katholieke of christelijke school.
Toenemende aandacht voor veiligheid
Overal in onze maatschappij is er de laatste jaren meer aandacht voor veiligheid. Fysieke veiligheid -voldoen
gebouwen en materialen wel aan alle veiligheidseisen?- maar vooral sociale veiligheid staat hoog op de agenda. De
sociaal-emotionele veiligheid is een aandachtspunt in het onderwijs en zal dat naar verwachting nog wel even blijven.
Daar komt bij dat met de invoering van de nieuwe AVG ook de digitale veiligheid in relatie tot de sociale veiligheid een
actueel onderwerp is.
Ouders
Er is meer verscheidenheid in de relatie tussen ouders en kinderen. Het aantal traditionele huishoudens neemt af. Het
verschil in betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kinderen neemt toe. Soms is het moeilijk om ouders
te betrekken bij de school en de ontwikkeling van hun kind. Vanuit taalbarrières of culturele achtergrond is voor
sommige ouders de drempel naar school hoog. Aan de andere kant zijn ouders vaak beter geïnformeerd en stellen ze
hogere kwaliteitseisen aan de school. Zij verwachten niet alleen dat de scholen hun kinderen opleiden, maar ook dat
de school er is voor gedrags- en opvoedingsproblemen. Een school moet het vertrouwen van ouders verdienen. Het
is niet meer voldoende om je als school alleen te richten op de vakken taal, lezen, rekenen en de zaakvakken. Het is
een pré om de leerlingen ook actief te laten ontwikkelen op het sociaal-emotionele vlak. Er is een opwaartse druk
merkbaar; ouders willen dat hun zoon/dochter steeds hoger uitstroomt. De relatie tussen burger en overheid (ook
school) lijkt meer dan vroeger op die tussen klant en dienstverlener. Burgers (ook ouders) vragen steeds meer om
maatwerk en zorg en een geïntegreerde aanpak. Ouders willen meer inzicht in de voortgang van hun kind. Ouders
verwachten meer flexibiliteit van school en opvang, bijvoorbeeld wat betreft schooltijden en vakanties.
Politiek
Het onderwijs is sterk afhankelijk van de landelijke en plaatselijke overheden. Regelgeving, aansturing, controle en
financiering komen daar vandaan. Er komen diverse maatregelen op het onderwijs af die naast elkaar staan en de
werkelijke vraagstukken niet duurzaam oplossen. Hierbij gaat het om regelgeving rond de samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs, wet en regelgeving rond de samenwerking kinderopvang en onderwijs, de CAO, toelatingseisen
voor de lerarenopleiding en de nieuwe gewichtenregeling die van invloed is op het onderwijskansenbeleid. Stichtingen
zijn zelf financieel verantwoordelijk en moeten voortdurend anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving.
Vanaf 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. De landelijke overheid
zet de komende jaren in op het bestrijden van het lerarentekort. Vanuit het onderwijs wordt niet verwacht dat dit op
korte termijn oplossingen biedt. De gemeente Nijmegen legt op dit moment samen met de jeugd- en
onderwijsinstellingen veel nadruk op ‘Iedereen gelijke kansen’ en preventie. Er is een convenant Jeugdzorg
gemeente Nijmegen ‘Samen voor het kind’, waarin preventie en vroeginterventie centraal staan om zo problemen in
het opgroeien en ontwikkelen te voorkomen en de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren. Doel is
intensiever samenwerken tussen opvang, onderwijs, jeugdhulpverlening en zorg op de werkvloer. Daarnaast vervult
de gemeente een belangrijke rol als het gaat om het onderwijskansenbeleid. De komende periode zal de gemeente
Nijmegen bezuinigen op onderwijsachterstandenmiddelen. Het is nog niet helder welke consequenties de nieuwe
gewichtenregeling zal hebben.
Toezicht Inspectie van het onderwijs
Het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs is veranderd. Waar voorheen de scholen bevraagd werden, is
de focus verschoven naar de besturen. Er zal naast de basiskwaliteit ook gevraagd worden naar de extra kwaliteit van
de scholen. Het bestuur moet zicht hebben op deze (extra) kwaliteit van de scholen en hen daarop aansturen. De
school formuleert de eigen kwaliteit en ambities.
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Groei en krimp
Nijmegen heeft de laatste jaren te maken met een krimp in het totale aantal leerlingen. Met name aan de randen van
het voedingsgebied zoals Malden, Dukenburg en Lindenholt. De kernen aan de noordzijde van de Waal vormen
hierop een uitzondering. Naar verwachting zal 20% van de Nijmeegse bevolking in 2029 in de Waalsprong wonen.
Daar wordt nog volop gebouwd en stijgt het aantal leerlingen. De prognoses voor de toekomst geven aan dat er
stabiliteit komt in het totale aantal leerlingen in Nijmegen en verder vooruit een lichte groei.
Aandacht voor duurzaamheid
Hierbij gaat het om milieubewustzijn, de duurzaamheid van gebouwen en een veilige en passende
speelleeromgeving, gezonde voeding en beweging. Vanuit de samenleving krijgt het onderwijs steeds meer te maken
met deze thema’s.
Al deze trends en ontwikkelingen stellen het onderwijs voor de opgave om aan de kernopdracht te voldoen: wij
moeten jonge mensen toerusten voor de veranderende wereld, een leven lang leren, inzetten op kennis,
leervermogen en weerbaarheid, omgaan met verschillen en het bevorderen van sociale cohesie. Het bestuur en de
scholen van Conexus zoeken samen naar innovatie en mogelijkheden binnen het huidige stelsel.
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3 Streefbeelden
3.1 Streefbeelden van De Buut
Voor de komende vier jaar hebben we zeven streefbeelden vastgesteld. Deze streefbeelden vormen de focus voor
ons handelen in de periode 2019-2023.

Streefbeelden
1.

Op De Buut willen we dat kinderen steeds meer de mogelijkheid krijgen om hun eigen kwaliteiten te ontdekken
en verder te ontwikkelen.

2.

Leerkrachten op De Buut weten de onderwijsinhoud aan te passen aan de persoonlijke ontwikkeling van ieder
kind.

3.

Het maakonderwijs is geïntegreerd in het dagelijks onderwijsprogramma van De Buut.

4.

De Buut volgt de brede ontwikkeling van de kinderen door middel van de inbreng van het kind
(kindgesprekken), observatie, formatieve toetsing, portfolio, inbreng van de ouders en een passende eindtoets.

5.

De Buut heeft een passende rekenmethode waardoor het rekenniveau voor 75% van de kinderen boven het
gemiddelde uitkomt.

6.

Op De Buut is een hoge ouderbetrokkenheid.

7.

Op de Buut zijn de behaalde doelen van het jaarplan zichtbaar binnen de school via een datamuur.
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4 Onderwijskundig beleid
4.1 De missie en visie van De Buut
‘Zien, gezien worden, laten zien’ is het motto van De Buut. Dit motto is het fundament onder onze onderwijsvisie,
onder de manier waarop we onze school hebben opgebouwd en onder ons handelen. ‘Zien, gezien worden, laten
zien’ is onze gezamenlijke inspiratiebron. Daaraan hebben we werkvormen gekoppeld die ervoor zorgen dat onze
organisatie, ons handelen en onze fysieke leeromgeving met elkaar in overeenstemming zijn. Zo is onze eigen mix
ontstaan van algemeen beschikbare, en voor ons complementaire, werkvormen waarmee we uitdrukking geven aan
onze visie op onderwijs.
In onderstaande tekening is in een notendop te zien hoe onze school is opgebouwd. Onderop ligt het fundament: ons
motto. Iedere laag die daarbovenop ligt maakt ons dagelijks handelen zichtbaarder. Aan iedere laag in de tekening is
de essentie toegevoegd van wat de werkvorm ons als school brengt. De middelste laag representeert onze
onderwijswerkvloer: de omgeving waarin de volwassenen en kinderen in onze school dagelijks op gelijkwaardig
niveau samenleven en leren.
Hierna lichten we iedere laag (van onderaf gezien) en de pijlers verder toe en verwijzen dan door naar andere
paragrafen in dit schoolplan die hierop voortbouwen.

Kwalificatie, socialisatie, persoonswording
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In 2012 verscheen het boek ‘Goed onderwijs en de cultuur van het meten’ van onderwijsfilosoof Gert Biesta. Hij verzet
zich tegen de gedachte dat de onderwijskwaliteit kan worden vastgesteld door te meten wat het opbrengt, doorgaans
in een beperkt aantal vakken.
Biesta stelt dat de vraag ‘wat’ op school geleerd moet worden, voorafgegaan wordt door de vraag ‘waartoe’ dat zou
moeten gebeuren. Met andere woorden: met welk doel. In zijn boek komt Biesta tot drie doelen van onderwijs, die we
bij De Buut onderschrijven en waar we uitdrukking aan geven:
• Kwalificatie: het verwerven van kennis en vaardigheden zodat leerlingen – simpel gezegd - dingen kunnen doen.
Bij De Buut vind je dit terug in alle vakken waarbij sprake is van de overdracht van kennis en het door de kinderen
verwerven van vaardigheden om die kennis toe te passen. Wij laten ons daarbij leiden door de landelijke kerndoelen
en referentieniveaus. Meer informatie over de inhoud van ons onderwijs is te vinden in paragraaf 4.5 t/m 4.11.
• Socialisatie: leerlingen laten kennismaken met de wereld en de samenleving, zodat het hun blik verruimt en ze hun
plek kunnen innemen in die samenleving.
Bij De Buut vinden we het belangrijk dat kinderen leren samen te leven met aandacht voor elkaar en respect voor
ieders visie en mening. Dat ontwikkelen we op allerlei manieren: met sociaal-emotioneel leren, met de bordsessies
van Stichting LeerKRACHT die door kinderen gehouden worden en tot doel hebben ‘iedere dag samen een beetje
beter te worden’, met Humanistisch Vormingsonderwijs, met kunst- en cultuureducatie, door samen te werken met
verzorgingshuis Juliana en door samen te leven, leren en werken in de school. Meer informatie over Stichting
LeerKRACHT is te vinden onder het gelijknamige kopje verderop in deze paragraaf. Andere uitwerkingen zijn te
vinden in paragraaf 4.2, 4.3 en 4.8.
• Subjectwording: kinderen uitdagen zichzelf te leren kennen, met hun talenten en hun grenzen. Het gaat erom hen uit
te dagen het zelfbewustzijn te ontwikkelen om hun eigen koers te varen in hun leven en in de wereld.
Bij De Buut geven we dit vorm met sociaal-emotioneel leren, door de kinderen te laten rouleren bij het vervullen van
de rollen die horen bij de al genoemde bordsessies en door onderzoekend leren te stimuleren met de Reggio Emiliabenadering. Meer informatie over de bordsessies is te vinden onder het gelijknamige kopje verderop in deze
paragraaf. Op Reggio Emilia wordt paragraaf 4.18 verder ingegaan. Daarnaast maken we samen met de leerlingen
dag- en weekplanningen, afgestemd op hun eigen leerwensen en -doelen. Meer hierover staat in paragraaf 4.3, 4.4
en 4.12.
Pedagogische Tact
In de omgang met elkaar zijn de uitgangspunten van Pedagogische Tact de basis van ons handelen. Pedagogische
Tact is samen te vatten als: ‘het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Hier ligt een
hoogontwikkelde kwaliteit van relatie of verbondenheid aan ten grondslag; in dit geval een pedagogische relatie
tussen leerkracht en kind.
Pedagogisch tactvol handelen vraagt om een open en sensitieve relatie tussen leerkracht en leerling, waarbij de
leerkracht ontdekt wat een leerling bezighoudt of nodig heeft, en waarbij de leerkracht vertrouwen heeft in de wil van
de leerling om te groeien. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid. Meer
achtergrond bij ons pedagogisch handelen is te vinden in paragraaf 4.13.
Reggio onderzoekscultuur
Bij De Buut hanteren wij de Reggio Emilia-benadering. Deze pedagogische benadering gaat ervan uit dat kinderen
gericht zijn op communicatie en het onderzoeken van de wereld om hen heen. De ruimte wordt gezien als derde
pedagoog, naast kinderen en volwassenen als eerste en tweede pedagoog. Dat betekent dat de schoolomgeving zo
ingericht moet zijn dat die de creativiteit van een kind stimuleert.
Op onze school wordt de Reggio Emilia-benadering zichtbaar in de zichtbare aanwezigheid van creatieve materialen
en lichtbakken; in projectwerken en de aanwezigheid van een maak- en muziekatelier; en in de mogelijkheid op alle
leerpleinen om te spelen, bijvoorbeeld met Kapla. In paragraaf 4.18 staat meer informatie over Reggio Emilia op onze
school.
Verbetercultuur
Stichting LeerKRACHT is in het leven geroepen om leraren en schoolleiders samen met leerlingen te leren bouwen
aan een verbetercultuur. De aanpak bestaat uit vier instrumenten die als raderen op elkaar ingrijpen: de bordsessie,
het gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback, en de stem van de leerling. Ambitie, ritmiek en retrospectie zijn
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de voorwaarden voor succes. De dynamiek die daaruit ontstaat, maakt veranderkracht los. Daarnaast is het een
systeem voor kwaliteitszorg met een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Meer over deze manier van werken
is te vinden in paragraaf 5.4 en 8.1.
Op De Buut werken we op directieniveau, teamniveau en leerpleinniveau met bordsessies. Dat doen we meerdere
keren wijzig dit gerust bij het invoeren> per week op vaste momenten . Op de leerpleinen worden de bordsessies
begeleid door de kinderen. Per toerbeurt leidt het ene kind de sessie en schrijft een ander op het bord. Een
bordsessie start met een korte inventarisatie van wie zich minder blij, neutraal of blij voelt. Daarna krijgen de
deelnemers de mogelijkheid hun gevoel toe te lichten. Vervolgens wordt overgeschakeld op de behaalde successen
en de te stellen (verbeter)doelen. Zo werken we aan ‘elke dag samen een beetje beter’.
Leerpleinen en ateliers
Bij De Buut werken we op drie leerpleinen. Leerplein 1 bevindt zich op de begane grond en is er voor kinderen in
groep 1, 2 en 3. Het weerspiegelt onze filosofie dat je jezelf het hele jaar de vraag moet stellen wanneer een kind toe
is aan een volgende stap. Wij vinden het een onlogische gedachte dat kinderen moeten wachten met leren lezen en
schrijven tot ze in groep 3 zitten. Of andersom: dat kinderen in groep 3 niet meer toekomen aan spelen, terwijl ze daar
nog een grote behoefte aan kunnen hebben. De ateliers die we op de bovenverdieping hebben ingericht, hebben we
ook op leerplein 1, maar dan in de vorm van ‘hoeken’.
Op de bovenverdieping zijn leerplein 2 (groep 4 en 5) en leerplein 3 (groep 6, 7 en 8) te vinden. Hier zijn ook vier
ateliers te vinden:
• het maakatelier;
• het muziekatelier (zie paragraaf 4.8);
• het rekenatelier;
• het taalatelier.
Reken- en taalinstructie wordt gegeven door een reken- en taalexpert in de ateliers en kinderen kunnen er gaan zitten
werken (zie paragrafen 4.5 en 4.6). Het maakatelier is er voor wetenschap, techniek, tekenen en handvaardigheid (zie
paragraaf 4.8 en 4.10).
De keuken verbindt leerplein 2 en 3. Het is een ontmoetingsplek voor leerlingen van beide leerpleinen. Bovendien
hangt hier het ideeënbord, waarop eenieder zijn idee voor De Buut kan achterlaten totdat besloten wordt door de
Kinderraad welke ideeën worden opgepakt, welke niet en welke nog even moeten wachten.
De pilaren
Op de tekening van onze schoolopbouw zijn vier pilaren te vinden. Zij vertegenwoordigen een viertal
randvoorwaarden voor kinderen om tot ontwikkeling te kunnen komen: • methoden en materialen om te kunnen op
maat te kunnen werken, zowel voor kinderen als leerkrachten (zie paragraaf 4.14 t/m 4.16); • eigenaarschap om te
kunnen weten hoe een kind zich ontwikkelt en om realistische doelen te kunnen stellen (zie paragraaf 4.17); • sociaalemotioneel leren (SEL) voor een veilige, stabiel klimaat waarin kinderen tot bloei kunnen komen (zie paragraaf 4.3); •
ouderbetrokkenheid, omdat een goede afstemming tussen school en thuis bijdraagt aan het een veilige, stabiele
context waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen (zie paragraaf 6.1).
Tot slot
De Buut biedt op de hierboven beschreven innovatieve wijze een omgeving waarin hun eigen, unieke talent kunnen
ontdekken en leren dit een leven lang waardevol in te zetten, om bij te dragen aan een betere wereld. Alle kinderen
op onze school worden uitgedaagd om hun kwaliteiten te laten zien op cognitief, sociaal-emotioneel, kunstzinnig en
sportief gebied. De leerkracht ziet wat een kind nodig heeft en is de coach die de pedagogisch-didactische kennis,
houding en vaardigheden bezit om het leerproces te begeleiden.
Ieder kind kan op het eigen niveau, met behulp van de school, doelgericht de volgende stap zetten in zijn of haar
ontwikkeling. Ieder kind wordt (mede)verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Onze uitdagende leeromgeving, de
kindgesprekken, observaties en evaluaties steunen het kind in het ontwikkelen van het eigen leerproces. De Buut wil
kinderen laten doorstromen naar de juiste middelbare school, voorzien van een kritische, onderzoekende en
coöperatieve houding, en een flinke rugzak vol (zelf)kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden die een constructieve
bijdrage leveren aan de samenleving.
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Parel

Standaard

De Buut brengt de kwaliteit in kaart en ontwikkelt deze verder, aan de hand
van de methode van Stichting LeerKRACHT

KA2 - Kwaliteitscultuur

Brede ontwikkeling (muziek, cultuur, wetenschap en techniek) van het kind
wordt aangesproken waardoor wij ons onderwijs meer gepersonaliseerd
kunnen maken en kunnen afstemmen op de behoeften van kinderen en de
intrinsieke motivatie gestimuleerd wordt

OP1 - Aanbod

De kindgesprekken staan centraal bij De Buut

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Kinderen hebben een hoge mate van eigenaarschap doordat ze aan de
hand van persoonlijke doelen aan de slag gaan met hun weekplanning.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

De Buut heeft een veilig schoolklimaat mede door de aanpak van Sociaal
Emotioneel Leren en pedagogisch tact.

SK1 - Veiligheid

Door middel van formatief evalueren brengen mentoren samen met de
kinderen de resultaten en nieuwe leerdoelen in beeld.

OP8 - Toetsing en afsluiting

Alle groepen krijgen 1 keer per week les in Humanische vormings onderwijs OR2 - Sociale en
(HVO)
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

4.2 Levensbeschouwelijke identiteit en actief burgerschap
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons
onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie zien
tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving
en het ontwikkelen van sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat
kinderen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In
relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen
worden aan een bepaalde levensbeschouwing.
Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Wij vinden het van belang om kinderen op
een goede manier hierop voor te bereiden. Kennis is van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij
vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect
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hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij kinderen daarom goed samen te leven
en samen te werken met anderen. Wij willen kinderen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef voor de
samenleving meegeven.
De aanpak van De Buut, onder andere tijdens de lessen van Humanistisch Vormingsonderwijs, is gericht op de
bevordering van sociale integratie en burgerschap. Bij deze aanpak horen het overdragen van kennis over en de
kennismaking met de diversiteit in de samenleving. In ons aanbod wordt een relatie gelegd met belangrijke
maatschappelijke en actuele thema's. De Buut biedt kinderen kennis aan over de verschillende culturen die in
Nederland aanwezig zijn, met de daarbij behorende waarden en normen.
De Buut kan op verzoek van ouders bij voldoende belangstelling kinderen een uur per week onderwijs aanbieden in
een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.
Kwaliteitsindicatoren
We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met
jezelf, de ander en de omgeving)
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

4.3 Sociaal emotioneel leren
Het sociaal-emotionele welbevinden van de kinderen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan het sociaal-emotionele leren van de kinderen. Onze
leerlingen moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen
heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen wordt tijdens de
leerlingbespreking besproken. Tevens wordt twee keer per jaar de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL)
afgenomen. De afname van de afgelopen jaren is terug te vinden in de bijlage.
De werkgroep sociaal-emotioneel leren is verantwoordelijk voor het beleid op dit gebied. De werkgroep stelt jaarlijks
samen met het team de doelen vast met betrekking tot het sociaal-emotioneel leren. Ook bezoeken de
werkgroepleden structureel de leernetwerken van de regio. De experts op het gebied van sociaal-emotioneel leren
zijn tevens de vertrouwenspersonen van onze school.
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Kwaliteitsindicatoren
Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen (zie lessentabel)
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

Bijlagen
1. Sociaal Veiligheidsplan
2. SCOL

4.4 Leerstofaanbod
Bij de inhoud van ons onderwijs laten wij ons leiden door de landelijke kerndoelen en referentieniveaus. Om hier vorm
aan te geven én om invulling te geven aan onderwijs dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen, laten wij
ons inspireren door een aantal methoden en bijbehorende materialen. Formatief evalueren is een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs. We nemen de methodegebonden toetsen af voordat we de lesstof aanbieden. Zo weten
de kinderen wat hun persoonlijke doelen zijn voor de komende periode: wat moet ik nog leren? Daarnaast maken wij
gebruik van de methode-onafhankelijke (Cito) toetsen. Deze worden als evaluatie afgenomen (toetsing achteraf). Ter
ondersteuning van de inrichting van het onderwijs maken we gebruik van computers (iPads), digiborden,
(remediërende) software en het internet als informatiebron.
Kwaliteitsindicatoren
Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Ons aanbod richt zich op actief burgerschap
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

4

4.5 Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen de Nederlandse taal om
goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Het taalonderwijs (spelling, lezen,
taal, begrijpend lezen) wordt voor alle kinderen verzorgd door onze taalexperts.
Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel
andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de
informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Onze school beschikt over een
gekwalificeerde taalcoördinator, taalexperts en een taalwerkgroep. Zij bezoeken structureel de leernetwerken van de
regio. De taalwerkgroep stelt jaarlijks samen met het team de doelen vast met betrekking tot taalleesonderwijs.
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Kwaliteitsindicatoren
Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalexpert
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

De Buut beschikt over een taalatelier
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne taaldidactiek.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Aandachtspunt

Prioriteit

Verhogen van technisch leesniveau

gemiddeld

Verhogen spellingsniveau

hoog

4.6 Rekenen en wiskunde
Wij besteden expliciet aandacht aan reken- en wiskundeonderwijs door de rekenexperts en aan het automatiseren
van het geleerde. Binnen ons rekenonderwijs zijn de cruciale leerdoelen leidend voor de invulling van de
rekenlessen.
De school beschikt over een rekenwerkgroep, rekenexperts en een rekenatelier De rekenexperts verzorgen het
rekenonderwijs voor alle kinderen. Ook bezoeken zij structureel de leernetwerken van de regio. De rekenwerkgroep
stelt jaarlijks samen met het team de doelen vast met betrekking tot rekenonderwijs.
Vanaf 2019 neemt De Buut deel aan het onderzoek ICT en gepersonaliseerd rekenen vanuit het Ixperium (
https://ixperium.nl/ (https://ixperium.nl/)). De komende drie jaar zal De Buut door gespecialiseerde onderzoekers
gevolgd worden op dit gebied. Waarbij de kwaliteit van ons rekenonderwijs voorop zal staan.
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Kwaliteitsindicatoren
De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

De Buut beschikt over een rekenatelier
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Onze school beschikt over een gekwalificeerde rekenexpert
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Aandachtspunt

Prioriteit

Er wordt dagelijks aandacht besteed aan automatiseren

hoog

4.7 Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde in de vorm van projecten. De vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde, biologie, Engels en Kunstzinnige vorming worden geïntegreerd aangeboden.
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In de projecten oriënteren kinderen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen
en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Kinderen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op
verschijnselen die zich daarin voordoen.
Door onderzoeksvragen te formuleren, krijgen de kinderen grip op hun eigen leerproces. Wat wil ik weten? Hoe ga ik
dat onderzoeken? Op welke wijze presenteer ik mijn bevindingen? Met deze vragen oriënteren de kinderen zich ook
op de wereld; dichtbij en veraf, toen en nu, en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Wij beschikken over een
moderne, geïntegreerde methode voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, Engels en
Kunstzinnige vorming: Alles-in-1.
Kwaliteitsindicatoren
We besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Leerkrachten bieden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, Engels en Kunstzinnige
vorming geïntegreerd aan.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Aandachtspunt

Prioriteit

Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en
rekenen en wiskunde

laag

4.8 Kunst en Cultuur educatie
We willen dat de kinderen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld,
dat ze kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die diversiteit leren begrijpen en
waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze kinderen zich leren openstellen voor kunstzinnige
aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en dat ze erop
kunnen reflecteren. Ten slotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen
uiten (gevoelens en ervaringen). Kunstzinnige vorming maakt integraal deel uit van onze thema's. Daarbij besteden
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we structureel aandacht aan beeldende aspecten, drama, dans en muziek. Daar waar mogelijk laten we ons
ondersteunen door professionals. Vanuit het landelijke project Cultuur met Kwaliteit wordt een doorlopende leerlijn
voor culturele vorming ontwikkeld.

Kwaliteitsindicatoren
Onze school beschikt over een cultuurexpert
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Wij geven muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten)
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

De Buut beschikt over een muziekatelier
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Aandachtspunt

Prioriteit

Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie)

gemiddeld

4.9 Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. De Buut heeft experts op het gebied van bewegingsonderwijs.
Kwaliteitsindicatoren
We beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste kinderen
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

We besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

We gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

4.10 Wetenschap en Technologie
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen hierop inspelen door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten Wetenschap en
Techniek leren onze kinderen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te
onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. In de projecten neemt het werken met techniek een belangrijke plaats in.
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We laten ons daarbij inspireren door het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit. Tevens neemt De
Buut een belangrijke rol in bij het ontwikkelen van Maakonderwijs voor de regio Nijmegen. Dit in samenwerking met
het Ixperium https://ixperium.nl/ (https://ixperium.nl/) en de Hoge School van Arnhem en Nijmegen.

Onderzoek Maakonderwijs
De Buut wil het Maakonderwijs binnen het thema Wetenschap & Technologie (W&T) implementeren. Bij
Maakonderwijs (“leren door te maken”) wordt kennis stapsgewijs opgebouwd door het maken van de verbinding
tussen de fysieke en de abstracte wereld. Het implementeren van Maakonderwijs bij De Buut vergt het ontwikkelen
van nieuwe onderwijsactiviteiten en bijbehorende vakdidactiek. Veel leerkrachten voelen zich niet bekwaam als
maker of als begeleider van Maakonderwijs. Ze hebben behoefte aan concrete vak didactische en pedagogische
handreikingen en vinden die nog onvoldoende in bestaande literatuur. Het project onderzoekt hoe Maakonderwijs op
een goede manier in het W&T onderwijs bij De Buut geïmplementeerd kan worden. Daarvoor wordt onderzocht welke
leerdoelen van W&T met Maakonderwijs kunnen worden ingevuld, welke vak didactische en pedagogische principes
daarbij horen, en welke competenties en professionalisering leraren daarvoor nodig hebben. Tijdens het project wordt
een leerlijn voor Maakonderwijs binnen W&T ontworpen, worden vier leerarrangementen met bijbehorende
lerarenhandleiding voor Maakonderwijs ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd, bijgesteld, opnieuw uitgevoerd en
onderzocht. Een professionaliseringskader wordt opgesteld op basis waarvan de leraren worden ondersteund tijdens
de voorbereiding en uitvoering. Onderzocht wordt of deze ondersteuning voldoet of tussentijds moet worden
bijgesteld. Dit levert aan het eind van het project en beproefd professionaliseringskader op. Ook maakt het project
een aantal korte kennisclips met uitleg over Maakonderwijs door leraren voor leerkrachten.
Onderzoek ICT en gepersonaliseerd leren
Om het leerproces meer op de persoonlijke behoefte van kinderen toe te spitsen, is meer differentiatie nodig. ICT is
een krachtig middel om op veel meer niveaus te kunnen differentiëren. De term gepersonaliseerd leren met behulp
van ICT verwijst naar alle leersituaties waarin wordt geprobeerd met behulp van ICT op een efficiënte en effectieve
manier tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen leerlingen.
Digitale leermiddelen maken gepersonaliseerd leren in het onderwijs mogelijk. Gepersonaliseerd leren en ICT zijn
daarom nauw met elkaar verbonden. ICT maakt activiteiten mogelijk die voorheen zeer ingewikkeld waren, zoals een
divers onderwijsaanbod, onderwijsaanbod op individueel niveau en de analyse van data over het leerproces. Digitale
leermiddelen bieden daarnaast een kans op aantrekkelijk en motiverend onderwijs. Het operationaliseren,
implementeren en toepassen van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT is echter niet eenvoudig en vergt meer
onderzoek. In de werkplaats onderwijsonderzoek gaat het in eerste instantie om praktijkgericht onderzoek naar de
effecten van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om de impact op
leerresultaten, maar ook om brede kind resultaten, bijvoorbeeld met betrekking tot de motivatie van leerlingen,
creativiteit, vermogen tot zelfregulatie en eigenaarschap van het leerproces. Om inzicht te krijgen in de effecten is het
belangrijk om ook te kijken naar de onderwijsorganisatie. Onder welke condities die de onderwijsorganisatie betreffen,
heeft gepersonaliseerd leren met behulp van ICT het meeste betekenis voor het leren en de ontwikkeling van het
kind? Hierbij kan worden gedacht aan diverse aspecten van de onderwijsorganisatie: niet alleen de kennis, houding
en vaardigheden van de leerkrachten maar ook het type leeractiviteit of leerdoel, de inzet van digitale leermiddelen,
de leerroutes, de aansluiting bij het ontwikkelingsniveau van de leerling en de verbinding tussen individueel leren en
groepsleren.
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Kwaliteitsindicatoren
We beschikken over een techniekexpert
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

De Buut beschikt over een maakatelier
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Aandachtspunt

Prioriteit

We beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek

hoog

Ontwikkelen maakonderwijs

hoog

4.11 Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. We besteden
bij De Buut voortdurend aandacht aan de Engelse taal binnen de thema's.

4.12 Les- en leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden. Samen met de leerlingen maken we dag- en weekplanningen,
op basis van de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en de leerlijnen. We delen de kinderen in aan de hand van
hun instructiebehoefte. We streven ernaar om alle leerlingen binnen acht jaar de einddoelen van het basisonderwijs te
laten halen, op hun eigen niveau. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf invloed hebben op hun eigen leerproces.
Zij stellen samen met de leerkracht doelen op en leren hun werk zelfstandig in te plannen. Al vanaf de kleuterleeftijd
leren kinderen te plannen aan de hand van een weektaak.
De schooltijden van De Buut zijn elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Ouders zijn tijdens de inloop van 8.15 uur tot
8.30 uur welkom op alle leerpleinen.
Kwaliteitsindicatoren
De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Aandachtspunt

Prioriteit

Formeel leren en informeel leren integreren binnen Kindcentrum De Buut

gemiddeld

4.13 Pedagogisch handelen
Alle medewerkers van De Buut hebben in de afgelopen schooljaren het traject Pedagogisch tact doorlopen. In
verschillende trainingen van trajectdocenten van het NIVOZ is het belang van het juiste doen op het goede moment,
in de ogen van de leerlingen, naar voren gekomen. Wij zien pedagogisch tact als een bijzonder moment van
interactie, waarop een leerkracht het goede weet te doen op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling.
Uiteraard heeft een leerkracht een andere verantwoordelijkheid dan een leerling, maar het succes maken ze samen.
De leerkracht kan de kinderen niet veranderen, maar kan wel anders naar de kinderen kijken, waardoor de kinderen
anders gaan reageren.
Op de vraag hoe en waar we pedagogische tact in uitvoering kunnen aantreffen is niet altijd een antwoord te
formuleren. Toch kunnen kinderen vaak haarfijn aanvoelen of een leerkracht echt betrokken is, of doet alsof.
Tact toont zichzelf als terughoudendheid, als een openheid naar de ervaringswereld van het kind, als een afstemming
op subjectiviteit, als subtiele beïnvloeding, als situationeel vertrouwen en als de gave van de improvisatie.
Pedagogisch tact houdt de ruimte van het kind in stand, het beschermt wat kwetsbaar is, het voorkomt pijn, het maakt
heel wat kapot is, het versterkt wat goed is, het onderstreept wat uniek is en het ondersteunt persoonlijke groei.
Pedagogisch tact leunt op ons vermogen als leerkrachten om de behoeftes en de mogelijkheden van ieder kind te
zien en te horen. We gebruiken onze ogen en oren goed om op een zorgende, open en ontvankelijke manier te
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zoeken naar de mogelijkheden van een kind en naar wat dit specifieke kind kan worden. Openheid en oordeelvrij
acteren zijn hierbij van groot belang. Pedagogische tact vinden wij op De Buut van groot belang. Het is van belang dat
we als school en thuis op één lijn zitten. Twee sporen kunnen immers leiden tot ontsporing.
Dit betekent in de praktijk:
Jezelf wegcijferen om er te kunnen zijn voor het kind;
Je openstellen voor de betekenis die iemand anders jou op dat moment laat zien;
Het kind accepteren; ook op een negatief moment;
Actieve beschikbaarheid en openheid;
Jezelf de vraag stellen: volgt het kind jou of volg jij het kind?
Gelijkwaardige houding; •
Respect voor de eigen ontwikkeling van het kind;
De bril van het kind opzetten en het kind onvoorwaardelijk aanvaarden;
Dat niemand wordt buitengesloten, tenzij deze persoon daar zelf voor kiest.
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Kwaliteitsindicatoren
De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de kinderen om.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leerkrachten laten de kinderen zelfstandig (samen)werken
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

De leerkrachten geven de kinderen positieve persoonlijke aandacht
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leerkrachten bevorderen het zelfvertrouwen van de kinderen
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leerkracht zorgt voor veiligheid
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

Aandachtspunt

Prioriteit

De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken

gemiddeld

De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken

laag

Bijscholing Pedagogisch Tact

gemiddeld

4.14 Didactisch handelen
Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze invulling aan gedifferentieerd innovatief onderwijs. We
differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel
waarde hechten aan de zelfstandigheid van de kinderen laten we kinderen zoveel mogelijk hun eigen leerwensen en
doelen verwoorden.
Kwaliteitsindicatoren
De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De leerlingen werken zelfstandig samen
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

De leerkrachten geven expliciet les in strategieën voor leren en denken
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De leerkrachten geven de kinderen gericht feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leerkrachten betrekken alle kinderen bij de onderwijsactiviteiten
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De leerkrachten passen verschillende werkvormen toe
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De leerkrachten dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan een uitdagende leeromgeving
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De directe instructie wordt goed opgebouwd en gedifferentieerd aangeboden
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Beoordeling
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Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

3,38

4.15 Zorg en begeleiding
We streven ernaar, dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben
met verschillen, hebben we het onderwijsleerproces zo ingericht, dat dit ook mogelijk is. Onze leerkrachten zorgen
ervoor, dat ze de kinderen goed kennen en hun ontwikkeling hun ontwikkeling volgen.
In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan beschikt onze school
over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke kinderen we (geen) zorg kunnen bieden en
wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage).
Passend onderwijs (https://www.passendonderwijs.nl/)
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Onze school richt zich op het geven van
basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel
(zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. Tevens hebben wij een
intensieve samenwerking met het samenwerkingsverband Nijmegen Stromenland (https://www.stromenland.nl/).
Kwaliteitsindicatoren
De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke kinderen zorg nodig hebben
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor kinderen
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

De innovatiecoach coördineert de zorg en begeleiding
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3,8

Aandachtspunt

Prioriteit

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een
groep) leerlingen

gemiddeld

Bijlagen
1. Schoolontwikkelingsprofiel
2. Zorgplan
3. Ondersteuningsplan Stromenland

4.16 Talentontwikkeling
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Om onze kinderen optimaal toe te rusten voor de toekomst moeten we oog hebben voor de individuele talenten van
de kinderen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en
rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en praktische
vaardigheden. De specifieke talenten die wij bij de kinderen ontdekken, hebben invloed op de organisatie van het
onderwijs. De leerkrachten observeren, signaleren en registreren talenten bij kinderen. De leerkrachten stemmen hun
aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen.
Kwaliteitsindicatoren
Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling van vaardigheden
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

4.17 Rapportage
Kind-oudergesprekken
Vijf keer per jaar hebben de kinderen een gesprek met hun mentor. Ouders sluiten minimaal drie keer per jaar aan bij
het kind-oudergesprek. Tijdens dit gesprek worden doelen met elkaar geformuleerd en de acties die daarvoor nodig
zijn voor de periode die daarop volgt. In de bijlage is het kind-oudergespreksformulier toegevoegd.
Rapport
Kinderen krijgen twee keer per schooljaar een rapport mee. Hierin staat de ontwikkeling van het kind omschreven.
Leerlingvolgsysteem
Op De Buut gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Tussentijds
meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in
het LVS Esis. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften. Tevens nemen
de kinderen en de leerkrachten de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) af. Ouders worden tijdens de kindoudergesprekken geïnformeerd de ontwikkeling van hun kind. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets.
Kinderen krijgen in dat jaar een advies voor het voortgezet onderwijs (VO). In groep 7 krijgen kinderen een pré-advies
voor het VO.
Formatief evalueren
Formatief evalueren heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te
bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. Als leerkracht begeleid je het leerproces van de kinderen en

Schoolplan 2019-2023

30

Openbare Basisschool De Buut

integreer je feedback in iedere fase van het leerproces, waarbij de kinderen de kans krijgen om te laten zien waar ze
staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. De methode toetsen worden
bij De Buut vooraf afgenomen, zodat het kind inzicht krijgt in zijn/ haar ontwikkeldoelen.
Kwaliteitsindicatoren
De kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

De kinderen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA3 - Verantwoording en dialoog

De kinderen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR1 - Resultaten

De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten middels toetsing
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP8 - Toetsing en afsluiting

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8)

4

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

3

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2)

3,5

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3)

4

Bijlagen
1. Kind-oudergespreksformulier

4.18 Reggio Emilia en onderzoekend leren
Reggio Emilia
Communiceren in meerdere talen
Wij hanteren op De Buut de Reggio Emilia benadering. Het uitgangspunt van deze benadering is dat kinderen gericht
zijn op communicatie. Zij drukken zich niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid,
beweging, dans, drama en muziek. Al deze vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm zijn eigen
zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Wij besteden veel aandacht aan kunstzinnige vorming om kinderen bewust te
maken van de vele uitdrukkingsmogelijkheden die ze tot hun beschikking hebben.
Jonge onderzoekers
Kinderen zijn niet alleen gericht op communicatie, maar ook op het onderzoeken van de wereld om hen heen. De
Reggio Emilia benadering speelt hierop in door kinderen te laten werken in kleine groepjes, waarin de kans op
onderlinge uitwisseling optimaal is. Als vanzelf leren kinderen van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.
Drie 'Pedagogen'
In de Reggio Emilia benadering zijn kinderen elkaars 'eerste pedagoog', volwassenen hun 'tweede pedagoog' en de
omgeving hun 'derde pedagoog'. De schoolomgeving wordt zo ingericht dat deze de creativiteit, die ieder kind van
nature bezit, stimuleert. Daarbij hebben we aandacht voor architectuur, inrichting, lichtval en de kleurkeuze van
meubels en materialen.
Projectwerken
Reggio Emilia werkt met een curriculum waarin de onderwerpen voor een deel van de projecten vooraf gepland zijn
en voor een deel open in te vullen zijn. Dit 'projectwerken' is opgebouwd rondom onderwerpen die de kinderen
bezighouden. Daarnaast is er altijd ruimte voor onverwachte gebeurtenissen die aandacht vragen.
Observeren en documenteren
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Kenmerkend voor Reggio Emilia is dat leerkrachten het onderzoeksproces van kinderen observeren, analyseren en
documenteren. Van alle kinderen zijn er foto's, teksten en werkstukken. Voor de kinderen dient dit materiaal als
inspiratiebron. Voor ouders is het prettig te zien waar hun kinderen mee bezig zijn.
Honderd talen
Over Reggio Emilia in de praktijk leest u in De honderd talen van kinderen, een bundel praktijkverhalen en interviews
met de werkers in Reggio Emilia.
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5 Personeelsbeleid
5.1 Professionele medewerkers
Het integraal personeelsbeleid van De Buut richt zich op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de vastgestelde competenties.
We gaan voor onze medewerkers uit van de volgende competenties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pedagogisch handelen
Efficiënte leertijd
Didactisch handelen
Afstemming (HGW)
Klassenmanagement
Opbrengstgericht werken
Beroepshouding
Communicatie

Goed inzicht hebben in het leerproces van kinderen betekent bij De Buut dat je als leerkracht:
helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
een goed beeld hebt waar de leerling staat;
de leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.
We borgen de professionele ontwikkeling van medewerkers middels ontwikkelgesprekken en cyclische evaluatie -en
reflectiemomenten. Daarnaast wordt er dagelijks gericht gekeken naar elkaars onderwijskundig -en pedagogisch
handelen. Professionalisering in de vorm van teamscholing en individuele scholing staat centraal bij De Buut. Tevens
nemen experts deel aan verschillende leernetwerken, gespecialiseerde scholing en de Conexus Academie.
Kwaliteitsindicatoren
We beschikken over een functionerende gesprekkencyclus
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

We onderhouden onze bekwaamheden op een effectieve wijze
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Het personeelsbeleid richt zich m.n. op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van de
leerkrachten
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Bijlagen
1. Integraalpersoneelsbeleid Conexus
2. Professionalisering Conexus

5.2 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur, innovatiecoach en de leerpleincoördinatoren van de school.
Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie, een veilig
pedagogisch klimaat en het ontwikkelen van onze visie. Tevens zorgt de schoolleiding ervoor dat de gestelde doelen
behaald en geëvalueerd worden.
Onze ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
De schoolleiding communiceert adequaat met team en ouders over de koers van de school
De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze
De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate
De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen
De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze
De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat

Schoolplan 2019-2023

33

Openbare Basisschool De Buut

Kwaliteitsindicatoren
De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

5.3 Leerkrachten
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de medewerkers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de pedagogische houding en professionele instelling
van medewerkers.
Daarbij gaat het om de volgende ambities:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leerkrachten handelen conform de missie en de visie van de school
Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de school als geheel
Leerkrachten werken met anderen samen
Leerkrachten zijn actief betrokken op de vergaderingen
Leerkrachten zijn bereid zich te ontwikkelen
Leerkrachten zijn in staat te reflecteren op hun handelen
Leerkrachten bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten
Leerkrachten zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
Leerkrachten zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen
Kwaliteitsindicatoren
De leerkrachten handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

De leerkrachten voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

De leerkrachten zijn gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

5.4 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school nog verder te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die
gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van ieders talent en
expertise. Er worden regelmatig studiedagen voor het gehele team georganiseerd. De inhoud hiervan wordt
afgestemd op ons jaarplan. Daartoe observeren collega's elkaar n.a.v. van een feedback vraag. Het werken op een
leerplein is erop gericht dat we leren van en met elkaar. We maken daarbij gebruik Stichting LeerKRACHT
https://stichting-leerkracht.nl/ (https://stichting-leerkracht.nl/) ("Elke dag samen een beetje beter").
Als kernwoorden van een professionele cultuur hebben we met elkaar de volgende kernwoorden tijdens een
studiedag geformuleerd: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, aanspreekbaarheid en respect. Deze
kernwoorden hebben we verder uitgewerkt en vormen het fundament onder ons functioneren. Typerend voor onze
school is tevens dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen (expertgroepen). Deze
expertgroepen worden samengesteld door de schoolleiding in overleg met het team. Er is een expertgroep voor de
volgende gebieden: Taal, Rekenen, Kunst- en Cultuureducatie en Wetenschap en Techniek. Iedere expertgroep kent
een voorzitter. Inhoud wordt bepaald door het jaarplan.

5.5 Beleid met betrekking tot stagiaires
De Buut biedt een leeromgeving aan voor stagiaires van de pabo’s en MBO-scholen om ervaring op te doen in de
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praktijk. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de HAN en het ROC. Jaarlijks wordt binnen het team
geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de klas wil (kan) begeleiden. De Buut beschikt over een
stagecoördinator.

5.6 Intervisie
Intervisie wordt vormgegeven aan de hand van de methodiek van Stichting LeerKRACHT. Intervisie vindt maandelijks
plaats binnen de leerpleinteams.

5.7 Ontwikkelgesprekken
De schoolleider voert jaarlijks ontwikkelgesprekken met alle medewerkers. Tijdens dit gesprek staat de ontwikkeling
en het functioneren van de medewerker centraal. Op basis van het ontwikkelformulier worden acties beschreven en
afspraken gemaakt. Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit.
Het uitgangspunt is, dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen professionalisering. Jaarlijks
worden er afspraken gemaakt met de schoolleider over de professionalisering en deze worden vastgelegd in het
bekwaamheidsdossier van de medewerker. Bij de bedoelde afspraken wordt in ieder geval vastgelegd wat de leraar
gaat doen om zich te ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam c.q. van basisbekwaam naar vakbekwaam

5.8 Verzuimbeleid
In ons Arbobeleidsplan zijn onderdelen vastgelegd die volgens de Arbo wetgeving moeten worden opgenomen. Ons
beleid is gericht op het duurzaam inzetten van de medewerkers. Wij werken samen met een arbodienstverlener de
Arbo-unie zij leveren een bedrijfsarts. Wij werken met een RIE en hebben veiligheid, gezondheid en welzijn
vormgegeven in dit beleid.
Het verzuimbeleid is gericht op:
Preventief voorkomen van verzuim.
Duurzame inzetbaarheid van de medewerker.
Het goed begeleiden van de medewerker in het kader van de Wet poortwachter.
Het tijdens arbeidsongeschikt begeleiden door de Arbo-dienst en leidinggevenden in de rol van casemanager.
Bijlagen
1. Verzuimbeleid Conexus
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6 Ouderbetrokkenheid
6.1 Ouderbetrokkenheid
De Buut vindt dat ieder kind het recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is daarom volgens ons een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en
school. Hierin werken ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de (school)ontwikkeling
van het kind. Ouderbetrokkenheid beoogt een gelukkig kind en een betere wereld voor het kind, de ouders en de
school. Voor De Buut staan de volgende kernwaarden centraal:
We zijn gelijkwaardig
We zijn samen verantwoordelijk
We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar
Om de kernwaarden te borgen hebben wij de volgende contactmomenten:
Kind-oudergesprek: wij voeren 5 keer per jaar een kindgesprek waarbij ouders aansluiten. Hierin staat het kind
centraal.
Intakegesprek: iedere nieuw kind krijgt een intakegesprek met de intakecoördinator. Ouders worden ingelicht
over de praktische zaken van De Buut en worden verwachtingen gedeeld met elkaar.
Startgesprek nieuwe schooljaar: het eerste kind-oudergesprek van het schooljaar is het startgesprek. Hierin
staat het welbevinden van het kind centraal. De doelen, verwachtingen en gemaakte afspraken van zowel het
kind, de ouders en mentor voor dat schooljaar worden vastgelegd in een gespreksformulier.
Werkgroepen : er zijn verschillende werkgroepen binnen de school waar ouders een actieve bijdrage aan
kunnen leveren.
MR : De Buut beschikt over een medezeggenschapsraad. De taken en bevoegdheden van de
Medezeggenschapsraad (MR) zijn in de volgende categorieën onder te verdelen: algemene taken en
bevoegdheden, instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid. De bevoegdheid voor een aantal van deze
taken is voor de personeels- en oudergeleding verschillend. De taken en bevoegdheden van de MR laten zich
het best kenmerken door de algemene informatieplicht die de MR en het Bestuur ten opzichte van elkaar en
ten opzichte van andere betrokkenen op school hebben.
OV : de oudervereniging behartigt de belangen van de ouders en kinderen bij de schoolleiding, de
medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. Zij beheert de opbrengst van de vrijwillige ouderbijdragen en
betaalt daarvan rechtstreeks of via commissies onder andere het schoolreisje, excursies, Sinterklaas, Kerst,
sportdag, musical, projecten en evenementen. De oudervereniging vergadert 6x per jaar en heeft veel direct
contact met het management. Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats waarin de
penningmeester financiële verantwoording aflegt aan de ouders.
Leerpleinouders : deze ouders ondersteunen de leerkracht bij extra activiteiten als vieringen, excursies en
projecten. De leerpleinouders houden contact met de voorzitter van de oudervereniging.
GMR: de stichting heeft nog een overkoepelende GMR
Welkom : elke morgen staan de schoolleider en conciërge buiten om kinderen en ouders welkom te heten.
Leerkrachten lopen aan het eind van de schooldag met de kinderen mee naar buiten.
Buutkoffie: tien keer per jaar organiseren ouders een koffieochtend voor alle ouders van De Buut.
Ouderinformatieavonden : verschillende keren per jaar organiseert De Buut een ouderinformatieavond. Hier
staan verschillende actuele thema's centraal.
Buutpodium : tijdens het Buutpodium worden ouders uitgenodigd om te komen kijken naar de optredens van
de kinderen. Deze vinden meerderen keren per schooljaar plaats.
Afsluiting thema : vijf keer per jaar worden de thema's samen met de kinderen, ouders en medewerkers van
De Buut afgesloten. Dit kan door een expositie, optreden ect.
Inloop in de ochtend : elke ochtend zijn ouders welkom van 8.15 uur tot 8.30 uur welkom op het leerplein.
Ouders kunnen samen met hun kind kijken waar het kind op dat moment aan werkt.
Openheid en transparantie : De Buut wil graag dat kinderen en ouders zich welkom voelen bij ons op school.
De deur staat altijd open voor een gesprek of een vraag.
Buutcourant: in de Buutcourant worden maandelijks de activiteiten en andere ontwikkelingen beschreven van
de kinderen op het leerplein.
Social Schools : dit is het beschermde digitaal communicatiemiddel van De Buut met ouders. Hier wordt op
professionele wijze gecommuniceerd. Tevens staat hier de actuele agenda in vermeld.
Elk jaar nemen wij een oudertevredenheidsonderzoek af onder de ouders van De Buut. In de bijlage vindt u de
uitkomsten van schooljaar 2018-2019.
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Bijlagen
1. Oudertevredenheidsonderzoek 2018-2019
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7 Financieel beleid
7.1 Financieel beleid Conexus
Conexus staat voor kwalitatief goed onderwijs. Het schoolteam, de leraren voorop, maken de kwaliteit van een school.
Daarvoor zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang.
De schaalgrootte van Conexus biedt meerwaarde, omdat het professionele ondersteuning van scholen mogelijk
maakt: op het terrein van onderwijskundige ondersteuning, personeelsbeleid, ICT, huisvesting en onderhoud,
facilitaire aangelegenheden en inkoopkracht, financiële bedrijfsvoering. Beschikbare middelen worden aan de
uitvoering van het onderwijs en de benodigde randvoorwaarden besteed binnen de kaders van wet- en regelgeving
(rechtmatigheid).
Als koepel van 31 scholen is Conexus een financieel gezonde organisatie gestoeld op het principe dat elke school in
principe “de eigen financiële broek moet ophouden” en dat in voorkomende gevallen sprake is van financiële
solidariteit en risicospreiding. Op deze manier is de continuïteit van alle Conexus scholen geborgd. Dat vindt plaats in
een financiële plannings- en controle cyclus met de volgende onderdelen: begrotingsbrief, begroting en
meerjarenbegroting, financiële managementrapportages en jaarrekening. En deze vormen onderwerp van gesprek
met de accountant, stakeholders (directeuren), interne toezichthouders (Raad van Toezicht en de,
medezeggenschap) en externe toezichthouders (Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OC&W, gemeenten voor
wat betreft de openbare basisscholen en gemeentelijke subsidies). Binnen deze kaders maken scholen hun eigen
keuzes om de eigen schoolambities te realiseren (doelmatigheid). Door inzet van geld en personeel in de uitvoering
van onderwijs en zorg, investeringen in ICT, leermethoden en meubilair, schoolontwikkeling, projecten, de
professionalisering van het team of individuele medewerkers, et cetera.
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8 Zorg voor kwaliteit
8.1 Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. De instrumenten die we inzetten voor
kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het team en in het
perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen, stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. De
gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan. De schoolleiding monitort de voortgang. Aan het
eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het
jaarverslag.
Sinds 2016 werken wij volgens de uitgangspunten van 'Stichting LeerKRACHT' voor het bewerkstelligen en behouden
van de verbetercultuur binnen De Buut. Vier processen staan hierin centraal:
Bordsessie: effectieve, korte teamsessies, waarin leerkrachten en schoolleiding wekelijks (kind)resultaten
bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.
Gezamenlijk thema ontwerp: we vertalen de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leerkrachten
bereiden samen lessen voor, bepalen per thema wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.
Werkbezoek + Feedback: leerkrachten observeren bij elkaar of bij het gezamenlijke lesontwerp het beoogde
effect op de kinderen wordt behaald en bespreken dit samen na.
Stem van de leerling: we betrekken de kinderen bij samenwerken en onderzoek. De kinderen zijn namelijk de
inspiratiebron voor de verbetering en het klankbord voor de leerkracht en schoolleiding. Door een kind als
(volwaardig) partner te zien vergroten we de betrokkenheid in de samenwerking en creëren we bijvoorbeeld
initiatieven bij lesinhoud.
Leerkrachten en kinderen leren op deze manier van elkaar en innoveren samen het onderwijs.
Meer informatie is te vinden op website https://stichting-leerkracht.nl/ (https://stichting-leerkracht.nl/)
Kwaliteitsindicatoren
Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Wij borgen onze kwaliteit doormiddel van de werkwijze van Stichting LeerKRACHT
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Beoordeling

Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

3,7

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3,91

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

3,43

Aandachtspunt

Prioriteit

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

gemiddeld

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

gemiddeld

Bijlagen
1. Oudertevredenheidsonderzoek 2018-2019
2. Tevredenheidsonderzoek medewerkers 2018-2019
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8.2 Integrale kwaliteitsaanpak Conexus
Conexus kent de kwaliteitsaanpak, een systematiek van schoolbezoeken en monitorgesprekken om zicht te houden
op de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. In het kader van de Integrale Conexus Kwaliteitsaanpak wordt
samen met de scholen een analyse gemaakt van de indicatoren van de inspectie en eigen indicatoren o.a.
voorkomend uit het Koersplan:
Het pedagogisch-didactisch handelen van leraren ten aanzien van de kernvakken;
De schoolzelfevaluatie (zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten);
Schoolklimaat;
De leerlingenzorg (extra ondersteuning);
Het leerstofaanbod;
De condities voor schoolverbetering (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur);
Integraal personeelsbeleid
Bij deze analyse worden gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem, rapportages van de Inspectie van het Onderwijs,
door scholen zelf aangereikte documenten (bijv. school-/zorgplan, schoolzelfevaluaties, IPB plan en uitvoering, Brede
School plannen, oudertevredenheidsonderzoeken), en aanwezige kennis en informatie op het bestuursbureau
betrokken. Op basis van de analyse gaan scholen, zo nodig met ondersteuning vanuit de afdeling Onderwijs en/of
P&O of externe experts aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Jaarlijks voeren de stafafdelingen Onderwijs en P&O gesprekken met directeuren over professionalisering van de
medewerkers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen scholing op teamniveau en scholing op individueel niveau
(kortlopende trainingen en langlopende opleidingen) en professionalisering op Conexusniveau (de Conexus
Academie). De inzichten uit de kwaliteitsaanpak vormen input voor de scholingsgesprekken. Uit de
scholingsgesprekken worden de onderwerpen voor professionalisering binnen de Conexus Academie afgeleid.
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9 Strategisch beleid
9.1 Strategisch beleid Conexus
Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen. En wordt ondersteund door een stafbureau bestaande uit
Financiën, P&O, Onderwijs, ICT en Facilitair. Het College van Bestuur heeft in de medezeggenschap te maken met
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt zich uit over kaderstellend beleid binnen
welke kaders op schoolniveau uitvoering en medezeggenschap plaatsvindt. De GMR bestaat uit tien leden,
waaronder vijf personeelsleden van Conexus en vijf ouders.
Strategisch beleid
Het Koersplan van Conexus geeft de koers en de ambities aan voor de periode 2019-2023. De brede ontwikkeling
van het kind in zijn sociale context wordt centraal gesteld. Conexus heeft in haar koersplan gekozen voor de volgende
vier hoofdthema's;
Hoofdthema 1: Personeelsbeleid/-ontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Lerarentekort, krapte op de arbeidsmarkt
- Invallers / vervangingspool
- Reduceren ziekteverzuim
- Werkdruk
- Kweekvijver
Hoofdthema 2: Professionele ontwikkeling*
Conexus heeft gekozen om het onderwijskundig leiderschap binnen Conexus stevig te ontwikkelen. In alle lagen van
de organisatie: zowel in de klas/unit, binnen teams en op scholen, als binnen de directeurenlaag en op bestuurlijk
niveau.
Hoofdthema 3: Passend Onderwijs*
In het kader van opvoeden, opgroeien en opleiden bieden scholen passende ondersteuning aan ieder kind voor
zover de school daar zelf toe in staat is (basiszorg) of met de hulp van externe expertise (lichte zorg) of verwijst de
school naar speciaal (basis-) onderwijs. Het streven is dat ieder kind opgevoed wordt, opgroeit en opgeleid wordt in
de eigen wijk. De core business van de school is opleiden en gestreefd wordt daar zoveel mogelijk tijd en inspanning
aan te besteden.
Hoofdthema 4: Onderwijsontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Wetenschap en techniek
- Onderwijs anders organiseren
- ICT (geletterheid)
- Bewegen en gezondheid
- Kansongelijkheid
- Burgerschap
Binnen Conexus zijn er een viertal ontwikkelteams bestaande uit schoolleiders en bovenschoolse
beleidsmedewerkers, georganiseerd. Elke ontwikkelteam pakt een thema op.

9.2 Literatuur
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10 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Streefbeeld

Op De Buut willen we dat kinderen steeds meer de mogelijkheid krijgen
om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

hoog

Leerkrachten op De Buut weten de onderwijsinhoud aan te passen aan de hoog
persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

Kwaliteitszorg

Het maakonderwijs is geïntegreerd in het dagelijks onderwijsprogramma
van De Buut.

hoog

De Buut volgt de brede ontwikkeling van de kinderen door middel van de
inbreng van het kind (kindgesprekken), observatie, formatieve toetsing,
portfolio, inbreng van de ouders en een passende eindtoets.

hoog

De Buut heeft een passende rekenmethode waardoor het rekenniveau
voor 75% van de kinderen boven het gemiddelde uitkomt.

hoog

Op De Buut is een hoge ouderbetrokkenheid.

hoog

Op de Buut zijn de behaalde doelen van het jaarplan zichtbaar binnen de
school via een datamuur.

hoog

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de gemiddeld
resultaten die ze behaalt

Taalleesonderwijs Verhogen van technisch leesniveau

gemiddeld

Verhogen spellingsniveau

hoog

Rekenen en
wiskunde

Er wordt dagelijks aandacht besteed aan automatiseren

hoog

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van
taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde

laag

Kunst en Cultuur
educatie

Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, gemiddeld
compositie)

Wetenschap en
Technologie

We beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek

hoog

Ontwikkelen maakonderwijs

hoog

Les- en leertijd

Formeel leren en informeel leren integreren binnen Kindcentrum De Buut

gemiddeld

Pedagogisch
handelen

De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken

gemiddeld

De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken

laag

Bijscholing Pedagogisch Tact

gemiddeld

Kwaliteitszorg

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

gemiddeld

Zorg en
begeleiding

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de
ontwikkeling van (een groep) leerlingen

gemiddeld

Samenwerking

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening –
school)

gemiddeld
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Openbare Basisschool De Buut

11 Meerjarenplanning 2019-2020
Thema

Verbeterdoel

Streefbeeld

Op De Buut willen we dat kinderen steeds meer de mogelijkheid krijgen om hun eigen kwaliteiten
te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Leerkrachten op De Buut weten de onderwijsinhoud aan te passen aan de persoonlijke
ontwikkeling van ieder kind.
Het maakonderwijs is geïntegreerd in het dagelijks onderwijsprogramma van De Buut.
De Buut volgt de brede ontwikkeling van de kinderen door middel van de inbreng van het kind
(kindgesprekken), observatie, formatieve toetsing, portfolio, inbreng van de ouders en een
passende eindtoets.
De Buut heeft een passende rekenmethode waardoor het rekenniveau voor 75% van de kinderen
boven het gemiddelde uitkomt.
Op De Buut is een hoge ouderbetrokkenheid.
Op de Buut zijn de behaalde doelen van het jaarplan zichtbaar binnen de school via een
datamuur.

Kwaliteitszorg

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

Taalleesonderwijs Verhogen van technisch leesniveau
Verhogen spellingsniveau
Rekenen en
wiskunde

Er wordt dagelijks aandacht besteed aan automatiseren

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen
en wiskunde

Kunst en Cultuur
educatie

Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie)

Wetenschap en
Technologie

We beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek
Ontwikkelen maakonderwijs

Les- en leertijd

Formeel leren en informeel leren integreren binnen Kindcentrum De Buut

Pedagogisch
handelen

De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken
De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken
Bijscholing Pedagogisch Tact

Kwaliteitszorg

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

Zorg en
begeleiding

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep)
leerlingen

Samenwerking

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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Openbare Basisschool De Buut

12 Meerjarenplanning 2020-2021
Thema

Verbeterdoel

Streefbeeld

Op De Buut is een hoge ouderbetrokkenheid.

Kwaliteitszorg

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

Rekenen en
wiskunde

Er wordt dagelijks aandacht besteed aan automatiseren

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en
rekenen en wiskunde

Kunst en Cultuur
educatie

Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie)

Les- en leertijd

Formeel leren en informeel leren integreren binnen Kindcentrum De Buut

Pedagogisch
handelen

De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken
Bijscholing Pedagogisch Tact

Kwaliteitszorg

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

Zorg en begeleiding

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep)
leerlingen

Samenwerking

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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Openbare Basisschool De Buut

13 Meerjarenplanning 2021-2022
Thema

Verbeterdoel

Kwaliteitszorg

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en
rekenen en wiskunde

Les- en leertijd

Formeel leren en informeel leren integreren binnen Kindcentrum De Buut

Pedagogisch
handelen

Bijscholing Pedagogisch Tact

Kwaliteitszorg

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

Zorg en
begeleiding

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep)
leerlingen

Samenwerking

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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Openbare Basisschool De Buut

14 Meerjarenplanning 2022-2023
Thema

Verbeterdoel

Kwaliteitszorg

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

Les- en leertijd

Formeel leren en informeel leren integreren binnen Kindcentrum De Buut

Pedagogisch
handelen

Bijscholing Pedagogisch Tact

Kwaliteitszorg

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

Zorg en begeleiding

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep)
leerlingen

Samenwerking

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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Openbare Basisschool De Buut

15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

12EB

Naam:

Openbare Basisschool De Buut

Adres:

Molukkenstraat 1

Postcode:

6524 NA

Plaats:

Nijmegen

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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Openbare Basisschool De Buut

16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

12EB

Naam:

Openbare Basisschool De Buut

Adres:

Molukkenstraat 1

Postcode:

6524 NA

Plaats:

Nijmegen

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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