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Inleiding
Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere
leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het
samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle
besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk.
Het samenwerkingsverband maakt via de onderwijsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor
een dekkend netwerk. Het kader voor het onderwijsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er
zicht komt op het totale netwerk.
De veranderingen zijn een prima gelegenheid om met elkaar een verdere kwaliteitsslag te slaan. De focus
ligt op verdere kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de samenwerking van
schoolbesturen, kan zich verder ontwikkelen in het tijdig signaleren en kan doorgaan met het verbeteren
van opbrengstgericht werken in leerresultaten en leerkrachtvaardigheden.
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Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer
Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie
landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken we van een
basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De
onderwijsprofielen van de PO(Primair Onderwijs), SBO (Speciaal Basisonderwijs) en SO(Speciaal
Onderwijs) scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee het
samenwerkingsverband alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het plus- en het
breedteaanbod op de scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school dit biedt in het
basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het
onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school.
Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd
onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen
en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het
onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te
verbeteren.
De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Planmatig werken
De leerresultaten
Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken.
De bewaking van de leertijd.
De instructievaardigheden
Het (pedagogisch) klimaat
Het klassenmanagement

We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele
kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de
leerresultaten van de leerlingen. Het onderwijsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het
onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op
iedere school is in het onderwijsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en
monitort.
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Visie op passend onderwijs
De Oranje Nassau School is één van de zeventien basisscholen die deel uitmaakt van Stichting voor
christelijk en katholiek onderwijs Meer Primair.
In de Oranje Nassau school wordt gewerkt vanuit een open christelijke levensvisie met als uitgangspunten
respect, zorg en sfeer. Het meegeven van normen en waarden is daarbij een belangrijk aspect. Onze
identiteit komt vooral tot uiting in de wijze waarop we op de Oranje Nassau School met elkaar omgaan.
De leerlingen leren elkaar de ruimte te geven voor een eigen mening en te zorgen voor elkaar. Daarnaast
leren zij respect op te brengen voor hun medemens, hun eigendommen en hun omgeving. Dit zijn
voorwaarden voor veiligheid en rust op school.
De Oranje Nassau school biedt een balans aan tussen klassikaal en adaptief onderwijs: we streven ernaar
om het onderwijsaanbod optimaal af te stemmen op de capaciteiten van de individuele leerling. We
houden hierbij rekening met zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling. We proberen te begrijpen hoe
ieder individueel kind leert. Presteren vinden we belangrijk.
Naast de cognitieve vakken besteden we veel aandacht aan creatieve en kunstzinnige vorming. We
hebben vakleerkrachten voor de vakken handvaardigheid, gymnastiek en muziek.
We bieden veel ruimte aan beweging tijdens de gymlessen en in het klaslokaal
De samenwerking tussen de leerkracht, ouders en kind vinden wij van essentieel belang voor de
ontwikkeling van een kind. Bij een optimale samenwerking doet ieder binnen zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid en in versterking met elkaar wat nodig is om een kind zich optimaal te laten
ontwikkelen.
Het merendeel van de ouders beschikt over de Nederlandse nationaliteit. Het opleidingsniveau van de
ouders is te omschrijven als gemiddeld tot hoog daar het merendeel van de ouders een MBO, HBO, of
universitaire opleiding heeft gevolgd. Conform de maatschappelijke ontwikkeling nemen beide ouders
geheel of gedeeltelijk aan het arbeidsproces deel.
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Handelingsgericht werken
Het team van de Oranje Nassau School heeft de focus op handelingsgericht werken (= HGW). Het
uitgangspunt is dat we zo veel mogelijk proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Om dit goed te kunnen doen maken we groepsoverzichten en groepsplannen.
We stellen constructieve samenwerking tussen ouders en school zeer op prijs bij de ontwikkeling van
hun kind. We gaan in gesprek met ouders en leerling.
Verder werken we aan de hand van de HGW cyclus: signaleren, analyseren, plannen, realiseren en
evalueren.
Periode
Voor start
schooljaar

Activiteiten
Groepsoverzicht maken en naar
onderwijsbehoeften de leerlingen clusteren
in een groepsplan.

Documenten
Groepsplan1 , begrijpend lezen, spellen
en technisch lezen. Ontluikende
geletterdheid en gecijferdheid voor de
kleutergroepen

september

Groepsbesprekingen

Checklist groepsbespreking, formulieren
individuele leerlingen

september / oktober

Kennismakingsgesprekken ouders
Vragenlijst oudergesprekken
Aanpassen groepsoverzicht met
ouderaanvullingen
Tussenevaluatie en bijstellen groepsplannen Groepslan 1

half november
half november

Voortgangsgesprekken ouders en leerlingen
groep 8

Format groeps-leerlingbespreking
Cijferlijsten
methodes groep 8

M-afname
Invoer M-afname

Leerlingvolgsysteem

januari

Rapportgesprekken met de ouders
Adviesgesprekken ouders groep 8

Rapport
Advieskaart

februari

Analyseren resultaten M-afname/ Evalueren Groepsplan 1 / Groepsoverzicht
groepsplan / Aanpassen groepsoverzicht

februari

Groepsplannen maken

maart

Groepsbespreking

maart

Analyseren resultaten M-afname bespreking Format analyse Cito
met Intern begeleiders / Directie

Eind jan / half feb

Groepsplan2 , begrijpend lezen,
spellen en technisch lezen.
Ontluikende geletterdheid en
gecijferdheid voor de
kleutergroepen bewustzijn
Checklist groepsbespreking, formulieren
individuele leerlingen

E-afname
Afname/Invoer E-afname

Leerlingvolgsysteem

juni
Half juni / eind juni

Analyseren resultaten E-afname/ Evalueren
groepsplan/ Aanpassen groepsoverzicht

Leerlingvolgsysteem / Groepsplan 2 /
Groepsoverzicht

juni

Analyseren resultaten E-afname bespreking
met Intern begeleiders / Directie

Format analyse Cito

Eind mei- begin juni
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Juni / juli
Eind juni
Eind juni
Voor start nieuwe
schooljaar

Rapportgesprekken met de ouders
Opbrengstenvergadering
Overdracht
Groepsplan maken/bijstellen

Rapport
Presentatie Intern begeleider
Overdrachtsformulier
Groepsplan
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Leerresultaten
Om als team goed zicht te hebben op de kwaliteit van ons onderwijs evalueren we de opbrengsten op de
vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen via normscores van Cito, de
vaardigheidsgroei, de trendanalyse en de dwarsdoorsnede. De gegevens uit deze analyses worden
gebruikt om een passend aanbod te kunnen bieden op leerling-, groeps- en schoolniveau.
Op leerling- en groepsniveau analyseren de leerkrachten de resultaten van de Citotoetsen na iedere
toets-afname op alle vakgebieden. Ze gebruiken daarbij de landelijke normscores l t/m V, de
vaardigheidsgroei per leerling en de foutenanalyse van spelling. Ook informatie vanuit het
leerlingvolgsysteem ZIEN, een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem (2016-2017), de methodegebonden
toetsen, observaties en gesprekken met ouders en leerlingen bepalen welk aanbod een leerling nodig
heeft.
Toets
Technisch lezen:
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Vaardigheidsscore
Landelijke norm:
13-31
35-68
56-84
71-92
79-100
86-106

Resultaat ONS basisgroep:
20-40
49-80
62-87
76-102
89-109
97-113

Toets
Begrijpend lezen:
M5
lezen:
M6
M7
M8

Vaardigheidsscore
Landelijke norm:
16-36
23-41
34-55
42-69

Resultaat ONS basisgroep:
14-39
23-47
36-57
48-77

Toets
Spelling:
M3 3.0
M4
M5
M6
M7
M8

Vaardigheidsscore
Landelijke norm:
117-177
116-125
122-131
129-138
135-143
137-146

Resultaat ONS basisgroep:
166-273
120-127
122-134
130-142
136-147
138-148

Toets
Rekenen:
M3 3.0
M4 3.0
M5
M6
M7
M8

Vaardigheidsscore
Landelijke norm
93-140
142-184
62-83
76-96
91-109
103-120

Resultaat ONS basisgroep:
123-161
163-198
66-85
79-98
96-114
109-125

In bovenstaande tabel zijn de ondergrens en bovengrens opgenomen die horen bij de basisgroep, in termen van vaardigheidsscore. Op basis van
deze gegevens kunnen wij zien of ons aanbod goed aansluit op de onderwijs behoefte van onze populatie.
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Leerstofaanbod
Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedteaanbod staat hoe
de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor
taal (groep 1 en 2) technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Taal

Groep 1 en 2

Plus

Kleine kring minimaal 1x per week met verdiepend aanbod.
De kinderen werken met aftekenkaarten voor Piccolo, Loco en Paletti en krijgen
verdiepende opdrachten in de hoeken en met ontwikkelingsmateriaal.

Basis

Methode: Schatkist
Thematisch werken gerelateerd aan de leerlijnen basisonderwijs groep 1-2. Hiervoor
zijn per thema tussendoelen geformuleerd, waar het lesaanbod aan gekoppeld
wordt.
Elke dag voorlezen, waarvan minimaal 1x per week een prentenboek.
Daarbij aandacht besteden aan:
Terug vertellen verhaal m.b.v. wie-wat-waar?,
voorspellen hoe verhaal verder gaat,
inleiding-kern-slot (opbouw verhaal),
voorstelling maken van verhaal.
boekbegrippen (kaft, titel, rug, schrijver, enz.),
een ander einde bedenken.
leesrichting (voor-achter, boven-beneden, links-rechts)
samenhang illustratie + tekst
Elk aspect 1x per week aanbieden.
Naam op werkje laten schrijven (linksboven).
Routines beginnende geletterdheid en hoeken in de klas:
Interactief voorlezen, herhaald voorlezen, wie-wat-waar picto’s, thematafel,
verteltafel, themahoek, leeshoek, labels in speelleeromgeving, het werk van
kinderen voorzien van teksten, dagritmekaarten en planbord, themawoordweb en
letterweb, lettermuur, werktekst, schrijf- / stempelhoek, letterboekje.
Praatplaten, spellen met kleuren, vormen en puzzels, werkboekje in elk thema,
kimspellen.
Wekelijks schooltv : Koekeloere
Auditieve oefeningen, versjes uit hoofd leren, gerichte en meervoudige opdrachten
uitvoeren.

Breedte

Kleine kring voor extra instructie en pre- teaching.
De kinderen werken met aftekenkaarten voor Piccolo, Loco en Paletti en krijgen
opdrachten in de hoeken en met ontwikkelingsmateriaal afgestemd op eigen niveau.
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Rekenen

Groep 1 en 2

Plus

Kleine kring minimaal 1x per week met verdiepend aanbod.
De kinderen werken met aftekenkaarten voor Piccolo, Loco en Paletti en krijgen
verdiepende opdrachten in de hoeken en met ontwikkelingsmateriaal.

Basis

Methode Schatkist
Methode Alles Telt als bronnenboek
Thematisch werken gerelateerd aan de leerlijnen basisonderwijs groep 1-2. Hiervoor
zijn we per thema tussendoelen geformuleerd, waar het lesaanbod aan gekoppeld
wordt.
Rekentoren, de rekenmap, katern cijfermuur, katern Meten en Meetkunde worden
als bronnenmateriaal gebruikt.
Er wordt gewerkt met de cijfermuur, waarbij steeds een cijfer centraal staat en we
ook aandacht besteden aan de vingerbeelden en dobbelsteenstructuur.
Het dagritme, de dagen van de week, de maandkalender, het weer en de seizoenen.
Ontwikkelingsmateriaal aanbieden, prentenboeken voorlezen waarin aandacht
wordt besteed aan rekendoelen / rekenvaardigheden.
Routines beginnende gecijferdheid en hoeken in de klas:
- Telkast (met knopenbakje en toverbril)
- Stappenpad
- Verzamelpompom
- Themahoek
- Ontdekhoek
- Thematafel
- Meetpompom (met weeghangers, centimeters en bakjes voor verschillende
inhoud)
- Weegwip van flip
- Fotoflip
- Bouwhoek
- Constructiemateriaal
- Gerichte opdrachten binnen het thema in de speel,- leeromgeving

Breedte

Kleine kring voor extra instructie en pre- teaching.
De kinderen werken met aftekenkaarten voor Piccolo, Loco en Paletti en krijgen
opdrachten in de hoeken en met ontwikkelingsmateriaal afgestemd op eigen niveau.
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Rekenen

Groep 3 t/m 8

Methode

Alles Telt methode
Alles Telt software / Ambrasoft
- Plusschrift
- Lesboek ( dichte rondjes)
- Software AT en Ambrasoft
- Lesboek (open en geen rondjes basisstof)
Ambrasoft
- Werkschrift
- Software AT en Ambrasoft
- Lesboek ( open rondjes minimaal)
- Werkschrift en/of maatschrift
- Software AT en Ambrasoft

Plus
Basis

Breedte

Spelling

Groep 4 t/m 8

Methode

De methode Staal

Plus

-

Eigen woordpakket
werkschrift

Basis

-

werkschrift

Breedte

-

werkschrift
spelling- map
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Technisch
lezen
Methode
Plus

3

4

5

6

7

8

Veilig Leren Lezen(VLL)
- Zon groep volgens
methode
-Computerprogramma
VLL zon
- Werkbladen uit
letter-woord zetter
VLL raket
- Humpie Dumpie /
Speurneus

Estafette
- Estafetteloper aanpak 3

geen

Basis

- Maangroep volgens
methode
-Computerprogramma
VLL maan en raket
opdrachten.
- Werkbladen uit
letter-woord zetter
VLL maan
- 5x20 minuten per
week Stillezen
- Tutorlezen na de
kerstvakantie

- Estafette aanpak 2
- 5x 20 minuten per week stil
lezen
- duolezen 1x per 2 weken

- 5x 20 minuten per week
stil lezen
- Klassikaal lezen van
zaakvakken
- Boekpromotie /
boekbespreking

Breedte

-Stergroep volgens
methode
-Sterbladen uit letteren woordzetter VLL
-Extra leestijd 10
minuten per dag
-Computerprogramma
VLL ster

- Estafette aanpak 1; basis en
4x per week extra lezen
vloeiend en vlot en
kopieerbladzijden

- 3x 10 minuten extra
lezen m.b.v. externe of
in de klas

Idem basis
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Begrijpend
lezen

3

Methode

geen

4

5

6

7

8

Nieuwsbegrip XL
Idem basis

Plus
Basis

- Nieuwsbegrip :
1. Basis les;
2. Andere tekstsoorten
3. Woordenschat

Breedte

- Voorinstructie wordt gegeven volgens de methode

Gedrag

Groep 1 t/m 8

Methode

Goed gedaan

Doel

Zien: in oktober / maart …. behaalt de groep vanuit de
leerkrachtenvragenlijst een score van minimaal 80 % op het gebied
Welbevinden en minimaal 84 % Betrokkenheid.
In maart scoren de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op de vragenlijst
veiligheidsbeleving 78% op het gebied Welbevinden; 93% op het gebied
Pestbeleving en 90% op het gebied van veiligheidsbeleving.

Basis

-

Volgen van de methode Goed gedaan

Breedte

-

Leerlingen die extra ondersteuning behoeven krijgen extra
aandacht in de les zelf. Er kan voor gekozen worden om een
handelingsplan op gedrag te maken. Hierin worden specifieke
doelen beschreven.

Naast plus/basis/breedte is er ook nog een plusaanbod voor excellent presterende leerlingen.
Dit aanbod wordt gegeven in Kidslab.
Wat is Kidslab ?
Kidslab is een projectklas voor meergetalenteerde of hoogbegaafde kinderen die door de in de groep
aangeboden plusactiviteiten niet genoeg worden uitgedaagd. Eén keer per week komen deze kinderen
een uurtje bij elkaar onder begeleiding van de Kidslab leerkracht. Zij werken dat uur samen aan een
project en maken afspraken voor de volgende bijeenkomst. Hierbij maken ze gebruik van de methode
Topondernemers.
In hun eigen klas kunnen de kinderen na het basiswerk zelfstandig verder werken aan het project. De
nadruk ligt op het proces; het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Hierdoor worden
kinderen getraind in het bedenken van leerstrategieën en ontwikkelen zij zich verder op sociaalemotioneel gebied. Tegelijkertijd doen zij nieuwe kennis op.
Een kind kan meedoen aan Kidslab als…
• uit ons Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid blijkt dat het kind plusactiviteiten kan volgen.
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•
•
•
•

uit een intelligentieonderzoek blijkt dat het kind een IQ van 120 of hoger heeft.
het kind een positieve werkhouding heeft en zelfstandig aan het werk kan.
het kind in teamverband activiteiten kan uitvoeren.
Elk half jaar wordt er gekeken of de resultaten, motivatie en werkhouding nog voldoende zijn om
een volgend periode naar Kidslab te gaan.
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Leertijd (per vakgebied)
De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week.

Rekenen
Plus
Basis
Breedte

3

4

5

6

7

8

5 uur

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

6

7

8

2 uur

2 uur

Technisch
1
2
3
4
5
6
lezen
Plus
Basis
7 uur* 5 ½** u 2 ½ uur 2 ½ uur
Breedte
5 x 10 minuten
*inclusief begrijpend lezen, spelling en taal
** inclusief begrijpend lezen

7

8

2 ½ uur

2 ½ uur

Begrijpend

7

8

2 uur

2 uur

Spelling
Plus
Basis
Breedte

1

2

Groep 4: 2x 15 minuten

1

2

1

3

2

5

2 uur

2 uur
2 uur
2 x 15 minuten

3

lezen
Plus
Basis
Breedte
Taal
Plus
Basis
Breedte

4

4

5

6

2 uur
2 uur
1 x 20 minuten voorinstructie
1

2

3

4

5

6

7

8

3 ¾ uur

3 ¾ uur

3 ¾ uur

3 ¾ uur

3 ¾ uur

Voor kinderen in Kidslab (groep 5 t/m 8) wordt binnen het rooster tijd gemaakt voor
verrijkingsopdrachten door basisaanbod te compacten. Hierdoor dient minimaal 45 minuten of 2x 30
minuten te kunnen worden gewerkt aan plusopdrachten vanuit Kidslab.
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Didactisch handelen
We sluiten aan bij de opvattingen van de Inspectie die het als volgt omschrijft: “Het didactisch handelen
van de leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht
sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich
voortdurend af welke hulp, opdracht of aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren
te komen.” Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een instructiemodel. Daarnaast is
het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau van de leerlingen.
Instructiemodel:
- De school werkt volgens het directe instructiemodel, met gebruik van coöperatieve werkvormen
- De school heeft bepaald welke elementen ze per lesfase terug wil zien in de les. Deze staan in het
volgende schema:
Plus

Instructie:
- De instructie is kort en bondig. Na de instructie verwoordt een leerling nogmaals het
doel van de les.
Inoefening / verwerking:
- De leerling gaat zelfstandig aan het werk met de basisstof (eventueel compacten)
- Leerling doet verdiepende stof (methodegebonden of aanvullende materialen)
Terugkoppeling:
- De leerling rapporteert aan de leerkracht over het gemaakte werk; hij geeft aan wat hij
geleerd heeft.

Basis

Instructie:
- Leerkracht vertelt het doel van de les
- Leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw)
Instructie:
- De leerkracht geeft uitleg over inhoud van de opgaven.
- De leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën
- De leerkracht stelt steunvragen aan de kinderen.
- De leerkracht laat leerlingen opgaven voordoen.
- De leerkracht laat tijdens de instructie de stof regelmatig samenvatten.
- De leerkracht reageert positief op antwoorden van kinderen.
- De leerkracht verdeelt de beurten over leerlingen op een beredeneerde wijze.
- De leerkracht past tijdens de uitleg een of meerdere van de volgende werkwijze toe:
1. Oriënteert op de inhoud
2. Demonstreert een aanpak
3. Visualiseert m.b.v. beeldvormers
4. Gebruikt materialen die de leerling gelegenheid biedt om alle zintuigen te prikkelen.
- De leerkracht hanteert uitnodigend en open vraaggedrag door:.
Verwerking:
- De leerkracht vertelt wat de leerlingen moeten doen.
- Er zijn duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen -
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stoplicht - De leerkracht zorgt voor regelmatige positieve feedback
Terugkoppeling:
- De leerkracht houdt de nabespreking direct na de inoefening/verwerking
- De leerkracht vat de les en het lesdoel samen (met de leerlingen)
- De leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben
Breedte

Instructie:
- Leerling krijgt verlengde instructie of pre-teaching
Inoefening:
- Leerkracht maakt minimaal twee voorbeeldopgaven samen met de leerling
Verwerking:
- Leerkracht vertelt de leerlingen individueel wat ze moeten doen.

Er zijn afspraken m.b.t. de organisatie van het zelfstandig werken. Deze kent een doorgaande en
oplopende lijn.
Deze afspraken zijn opgenomen in het Protocol “Zelfstandig werken”.
Pedagogisch handelen
Algemeen:
Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften
van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie.
Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom.
Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen.
Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat
ze steeds meer aankunnen.
Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen
taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen.
Visie op pedagogisch handelen:
Leerkrachten geven ruimte aan het autonomie gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren initiatieven van
leerlingen. Ze waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen
oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen zelf keuzes maken bij het doen van taken (zie protocol
zelfstandig werken). Ze laten de leerlingen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen
organisatorische zaken aan leerlingen toe.
Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor de omgeving.
Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor een ieder geldt:
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Gedrag:
De nadruk ligt op het voorkomen van ongewenst gedrag. We gaan hierbij uit van de methode Goed
Gedaan.
Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden
door de leerkrachten nageleefd en hebben betrekking op alle leerlingen. Ze staan beschreven in het
Pestprotocol.
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Omgaan met gedrag

Gedragsregels bij pestgedrag

Afspraken, van toepassing op alle leerlingen

Dit spreken we af bij het pesten:
1.
2.
3.
4.

Bepaal of het leuk of niet leuk plagen is.
Is het niet leuk dan zeggen: ”hou op!” en negeer de plager.
Stopt het plagen écht niet: vraag hulp
Zie je niet leuk plagen/pesten gebeuren , kom op voor de gepeste: Pesten
moeten we samen stoppen!
5. Meld pesten altijd!
-

-

De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag:
• zij praat met de leerling over het gewenste gedrag
• hij neemt contact op met de ouders bij herhaald of ernstig
grensoverschrijdend gedrag.
De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen: hij geeft
regelmatig positieve feedback of benoemt gewenst gedrag
De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment
(verbaal, non-verbaal) of door het geven van een (kleine) beloning.
Aan het begin van het schooljaar wordt Les 3 uit Goed gedaan gegeven. Deze les
gaat over Pesten en Plagen.
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Pedagogisch handelen gericht op de relatie
Basis
- De leerkracht staat om 8.20 uur bij het lokaal om de leerlingen van zijn of haar groep te
ontvangen. De leerkracht en de leerling hebben oogcontact tijdens de begroeting.
- De leerkracht maakt in de klas of bij buitenschoolse activiteiten beredeneerde keuzes
bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het samenwerken te bevorderen.
- Regelmatig wisselen de groepjes van samenstelling
- De leerkracht organiseert in de eerste schoolweken m.b.v. de lessen van Goed Gedaan
activiteiten in het teken van het thema “omgaan met elkaar”, als impuls voor een
positieve groepsdynamiek.
- De leerkracht ziet samen met het team toe op naleving van de omgangsregels
- De leerkracht geeft leerlingen persoonlijke en positieve aandacht.
- De leerkracht stelt gedragsverwachtingen centraal en geeft daarbij het goede
voorbeeld.
- Ten behoeve van de signalering wordt in de groepen 1 t/m 8 2 x per jaar het
leerlingvolgsysteem ‘Zien’ ingezet t.b.v. inzicht in sociaal emotioneel. functioneren van
de leerlingen.
Deze overzichten worden besproken tijdens de groepsbespreking en er kan op basis van
deze gegevens een groepsplan of een individueel plan worden opgesteld.
- De leerkracht hanteert volgens afspraak de methode Goed Gedaan
- De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie.
- De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin
leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief.
- De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met leerlingen in de
groep die extra ondersteuningsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken.
Breedte
- De leerkracht spreekt zeer regelmatig zijn interesse uit naar de leerling over
schoolwerk, spel en culturele achtergronden.
- De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en
ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen
en/of voor te doen.
- De leerkracht werkt met maatjes/tutoren indien daartoe noodzaak is.
- De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor elkaar.
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Pedagogisch handelen gericht op de competentie
Basis

Breedte

- De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij
gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen.
- De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en/of
gebaar.
- De leerkracht sluit in principe elk dagdeel af met positieve feedback op het gewenst
gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (product gericht).
- De leerkracht sluit in principe elk dagdeel af met positieve feedback op de inzet van de
leerlingen en op het sociaal emotioneel functioneren (proces gericht).
- De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken
van hun mogelijkheden.
- De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt
hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten.
- De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling
zelf.
- Indien noodzakelijk verwijst de leerkracht in overleg met de ouders naar externe hulp
voor individuele leerlingen (in samenwerking met de ib-er).

Pedagogisch handelen gericht op de autonomie
Basis
- De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de
leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
- De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen
oplossen.
- De leerkracht vraagt de leerlingen om mee te denken over specifieke groepsregels.
- De leerkracht daagt de leerlingen uit mee denken en mee beslissen over (bijvoorbeeld
feestelijke) activiteiten in de groep.
- De leerkracht gebruikt Goed Gedaan om onderwijsleersituaties te creëren , waarin
leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng.
- De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm
kunnen geven aan hun eigen keuzes / leerstijlen. Vanaf eind groep 3 starten we met het
werken met een taakblad dat wordt uitgebreid naar meerdagen taken ten behoeve van
zelfstandig werken. (zie protocol).
- De leerkracht geeft de leerling verantwoordelijkheden voor school-en/of klassentaken
Breedte - De leerkracht signaleert wanneer een leerling extra steun en hulp nodig heeft en past
het aanbod aan met als doel de leerling in staat te stellen, of te leren, zelfstandig te
werken/ keuzes te maken.
- De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe hij omgaat met verschillen tussen
leerlingen wat betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid.
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Klassenmanagement
Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de
leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen de organisatie van de
fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de
leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen.
Ruimte
Plus

Basis

Breedte

Tijd
Plus
Basis

Breedte

Idem basis

- De school- en evt. klassenregels hangen zichtbaar in de klas.
- De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas.
- Een kleurenklok(groep 1-2 ) of time-timer (groep 3 t/m 8) hangt zichtbaar in de klas.
- De pictogrammen met de dagplanning of het geschreven dagprogramma zijn zichtbaar
- Inrichting van de groep (tweetallen, groepen) is afhankelijk van de ruimte en
onderwijsbehoeften van de leerlingen/groep en aan de leerkracht ter bepaling.
- Er zijn kleine time -timers beschikbaar voor op de tafel van de leerling.
- De leerling houdt indien nodig een vaste plaats in de klas of heeft een stiltewerkplek.
- Er zijn koptelefoons beschikbaar.
- De leerkracht laat de leerling een deel van de planning zelf maken met behulp van de
dag/meerdagen / weektaak
- De leerkracht gebruikt een rooster waarin alle hij alle lessen plant.
- De leerkracht houdt zich aan de roostertijden.
- De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn, de
leerkracht geeft aan wat een zelfstandig werk, samenwerk of instructiemoment is.
- De leerkracht verwelkomt de lln. van groep 1-2 in de kring.
- De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in:
* zelfstandig werken
* instructiemomenten
* samenwerken
- De leerkracht maakt indien nodig voor de leerling een aparte planning.
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Activiteit
Plus

- De leerkracht legt het extra materiaal voor de leerlingen klaar op een afgesproken
plaats.

Basis

- De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen
pakken.
- De leerkracht geeft :
* de tijdsplanning aan en hanteert het stoplicht om aan te geven welk gedrag
verwacht wordt.
* wanneer hij weer beschikbaar is / en een hulprondje loopt.
- Het werk wordt door de leerlingen zelf nagekeken. Bij een afgesproken aantal fouten
komen de leerlingen naar de leerkracht voor extra uitleg en het bespreken van de fouten.
- De leerkracht controleert regelmatig het zelf nagekeken werk.
- De leerkracht legt het extra materiaal voor de leerlingen klaar op een afgesproken
plaats.

Breedte
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