Koersplan 2020-2024
Doel
1. Het koersplan geeft inzicht in en richting aan de keuzes die in de nieuwe beleidsperiode gemaakt
worden. Plannen en beleidsinitiatieven van de school maken inzichtelijk hoe dit beleid wordt
gerealiseerd.
2. Het meerjarenplan is referentiekader in zelfevaluatie en verantwoording.
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Voor wie wij er zijn
Onze school wordt per 1-10-2019 bezocht door 242 leerlingen. We hebben geen leerlingen met een
gewichtregeling.
Het leerlingaantal groeit fors de komende jaren. De verwachting voor de komende 4 schooljaren is
dat jaarlijks ongeveer 35-40 kleuters instromen. In algemene zin hebben wij –op grond van de
kenmerken van de school en de leerlingen- de volgende aandachtspunten:




Extra aandacht voor gedragsregulering (inzet gedragsspecialist);
Externe huisvesting om de groei aan te kunnen;
Tot een bouwbrede visie op het leren van jonge kinderen en betekenis hiervan voor het
onderwijs te komen ten aanzien een combinatie groep 2/3.

Wie zijn wij? Waar staan wij voor?
Wat drijft ons in ons werk?
Leren met hart en ziel. Dat is wat ons drijft in ons werk. Dat is onze missie.
Dat betekent dat we staan en gaan voor onderwijs dat:
1. het welbevinden van het kind versterkt
2. elk kind helpt om op eigen niveau optimaal te presteren bij de basisvakken
3. bevordert dat kinderen in dit schoolse leren competentiegevoelens ontwikkelen: ‘Ik kan het’
en ‘Ik kan het zelf’
4. inzet op kennisverwerving als middel om bijvoorbeeld: gebeurtenissen betekenis te geven, te
onderscheiden wat er echt toe doet, mee te denken in deze wereld, om te gaan met
verschillen, bewust te worden, te verwonderen, enzovoort
5. sociale en maatschappelijke competenties bevordert: sociale vaardigheden,
samenwerkingsvaardigheden, zelfstandig (leer)gedrag en sportief gedrag
6. bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind als persoon vanuit een doorleefde relatie met
God

De vier gebieden waar we kinderen in toerusten op onze school
Naast de drie doeldomijnen die Biesta (2014) benoemd, rusten wij onze kinderen toe op een vierde
gebied: welbevinden. Daarmee zijn de vier gebieden waar we kinderen in toerusten op onze school:





Welbevinden
Persoonsvorming
Kwalificatie
Socialisatie

Kernwaarden: wat kenmerkt ons handelen?
Kernwaarden geven richting aan ons gedrag, beschrijven de gewenste situatie daarin en maken duidelijk
wat we van elkaar willen verwachten. Ze vormen de ingrediënten van onze schoolontwikkeling.
Voor de komende beleidsperiode zien we onderstaande kernwaarden als leidend. Momenteel staan bij
deze kernwaarden vaak nog synoniemen. We zoeken hierin nog naar de woorden die we het beste vinden
passen bij wie we zijn.

Op de volgende pagina’s werken we deze kernwaarden uit op het niveau van de leerling. (We maken
de vertaling naar leerkrachten ouders wanneer we overeenstemming hebben over wat de
kernwaarden concreet betekenen voor kinderen.)

Het doel hiervan is dat we beeld krijgen bij de verandering die we met elkaar graag werkelijkheid
willen maken.
De teksten bij de kernwaarden zijn weliswaar geschreven vanuit de samenspraak met het kind, maar
zullen uiteraard per bouw specifieker gemaakt moeten worden. Lees de teksten dus als dat waar je
naar streeft eind groep 8.
Al lezend zul je merken dat de begrippen elkaar raken en er soms zelfs overlap zit.

Samen

We leren over onszelf en over elkaar.
Dat lukt alleen als we ons veilig voelen en elkaar vertrouwen. Daarom werken
we er elke dag aan dat iedereen zich welkom voelt, veilig voelt en elkaar
vertrouwt. Dat jij voelt: ik ben waardevol.
We leren hoe je elkaar het beste kunt helpen. En wat goede samenwerking is.
En hoe je door samen te werken ook jezelf nog beter leert kennen.
We leren dat we samen zoveel meer kunnen dan alleen.

Ruimte

Je leert eigen keuzes te maken, eigen ideeën uit te proberen, werk te kiezen
dat bij jou past bijvoorbeeld tijdens leerdoelentijd. Je leert om te kiezen of je
het beste alleen kunt werken of samen met andere kinderen.
Zo kun je ontdekken over hoe jij leert. Wat daarin voor jou het beste werkt.
Op die manier kun je leren van wat lukt en nog niet lukt.
Je leert zo ook om zelf te denken en te leren.
Je krijgt de kans om jouw kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken.

Creëren!1

Wist je dat je het meeste leert door nieuwsgierig te zijn?
Dan heb je 1001 vragen. En dan komen er ideeën en plannen. Over wat je
kunt uitzoeken, onderzoeken, ontdekken, proberen, doen.
Daarom vinden we het belangrijk dat je lessen krijgt waarin je bijvoorbeeld
alleen of samen problemen oplost. Of plannen bedenkt. Of onderzoekjes
doet. Of het avontuur durft aan te gaan. Proefjes bedenkt om te laten zien
dat je iets nu heel goed begrijpt. Of je ideeën laat zien in het schrijven van
verhalen of in hoe je rekenopdrachten oplost.

Groeien

We vinden het belangrijk dat je merkt dat je groeit, dat mag met vallen en
opstaan. We laten je daarom nadenken over vragen als:
Waarin groei jij?
Wat lukte vandaag beter?
Weet je hoe het gaat met je werk?
Wat wordt jouw volgende stap?
Hoe kwam het dat het (niet) lukte?
Groeien doe je niet alleen met vakken als rekenen of taal maar ook bij
samenwerken, leerdoelentijd en in je gedrag. Zodat je steeds beter zelf uit
kunt leggen waarin jij allemaal groeit.
Verwonderen is een soort geheim, daar kunnen wij niet voor zorgen. We
zorgen er wel voor dat je steeds meer gaat ontdekken over jezelf, over
anderen en over de wereld als schepping om je heen. Dat het lang niet altijd
gaat om ‘goede antwoorden’, maar soms alleen maar even stil zijn, je
verbazen, verwonderen en genieten. Juist zo krijgt ‘kind van God zijn’
betekenis voor jou.

Verwonderen

Wat willen wij bereiken?
Verlangen in notendop
Het verlangen leeft sterk om kindgericht te werken. Uitgangspunt hierin is het denken en werken
vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering. Didactiek volgt pedagogiek,
pedagogiek dient didactiek.
Werken vanuit pedagogiek staat niet haaks op didactiek maar verrijkt juist de kwaliteit van ons
didactisch handelen.
We gunnen leerlingen onderwijs waarin zij vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en de ander. Waarin
het werken aan basisvaardigheden op het gebieden van lezen, schrijven en rekenen hand in hand
gaat met het werken aan brede vaardigheden als samenwerken, sociaal gedrag, leren leren en
onderzoekend (handelend) leren.
Vanuit een stevige basis van ‘gezien, gehoord, gespiegeld en gevoed’ willen we bouwen aan een
cultuur van (durven) delen met focus op groei en genieten. Het herkennen, erkennen en benutten
van elkaars kwaliteiten heeft daarin een belangrijke plaats.
In onze schoolontwikkeling staat ons vakmanschap centraal, krijgt leren van en met elkaar daarom
een centrale plaats. De inzet van middelen en instrumenten is dienstbaar aan dit proces. Daarmee
kiezen we nadrukkelijk voor een verschuiving van activiteitengestuurde schoolontwikkeling naar
reflectiegestuurde schoolontwikkeling. Zo krijgt wat we inzetten, kans om te verinnerlijken, te
wortelen, te doorleven. Een methodiek als 4xWijzer of een organisatievorm als Bloeiwijs is slechts
middel in het bouwen aan een meer kindgerichte onderwijspraktijk.
Dit verlangen levert ook een gezonde leerspanning op binnen het team. Wat betekent dit voor hoe je
omgaat met de methode? Wat betekent dit voor de rol van de leerling en van de leraar? Hoe kun je
als leraar ook regie blijven voeren over het leren van kinderen?

Bedoeling
In essentie gaat het om:
bouwen aan een kindgerichte onderwijspraktijk .. met professionele kindbegeleiders .. in een lerende
cultuur
Door in alles wat we doen de bedoeling te begrijpen en vast te houden, zijn we in staat om ons
eigenaar te blijven voelen van onze schoolontwikkeling. Elke activiteit, elk middel, al onze
gedragingen … hoe hebben die te maken met deze bedoeling? En zorgen die ervoor dat we daar
dichterbij kunnen komen? Dat is waar we voortdurend op willen spiegelen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Hieronder beschrijven we welke aanpak we volgen om onze visie te realiseren. Deze aanpak is
vertaald naar vier strategieën.

Strategie 1
Werken vanuit bouwstenen
In het realiseren van de kernwaarden werken we vanuit ‘bouwstenen’ met streefbeelden (Van den
Akker, 2003). Zie de ontwerphulp. Die maken duidelijk: dit is waar we naar toe willen. Het zijn de
leraren die het ‘hoe’ met elkaar inhoud geven.
Leraren stellen op basis van de ontwerphulp halfjaarlijks met elkaar vast: hier staan we ten aanzien
van die streefbeelden en dit zien we als onze volgende stap.
Door tijdens overleg bewust met elkaar te puzzelen vanuit de vraag hoe onze initiatieven bijdragen
aan de bouwstenen en hoe dáárdoor de kernwaarden steeds meer zichtbaar worden in onze
groepen krijgt overleg het karakter van bedenken, proberen, onderzoeken.
In dialoog met elkaar ontdekken we zo werkenderwijs wat het beste werkt ten aanzien van die
bouwstenen en kernwaarden. De mooie dingen die we doen, leren we om daarbij te vertalen naar
een richtinggevend kader. Dat kader helpt om als school te begrijpen: dit is dus onze ‘doorgaande
lijn’. (Dit vraagt mogelijk om voorbeelden.)

Strategie 2
Focus op de ontwikkeling van de leraar als professionele kindbegeleider
De streefbeelden bij de bouwstenen maken duidelijk dat de ontwikkeling van de
leraar/onderwijsassistent als professsionele kindbegeleider centraal staat. Dat zal merkbaar moeten
zijn tijdens overleg in onder andere leerteams of bouwen.
Daarnaast is het belangrijk dat leraren/onderwijsassistenten in dit proces zich individueel goed
ondersteund voelen. Waar we naar streven, is dat teamleden in staat zijn elkaar op gelijkwaardige
basis te coachen in deze ontwikkeling.
Leerteams/bouwen krijgen daarom procesbegeleiding. Die moet helpen om de nieuwe manier in
schoolontwikkeling eigen te maken. Daarin gaat het om het aanleren van lerende gewoonten. Dat is
een gedrags- en cultuurverandering.
Procesbegeleiders worden op hun beurt ondersteund door coach de coachbijeenkomsten.

Strategie 3
Groei zichtbaar maken
Elke klas een groeicultuur. Elk leerteam, elke bouw een groeicultuur. Wij als school een groeicultuur.
Kenmerkend voor een groeicultuur is dat de focus ligt op het zichtbaar maken van vooruitgang. Dat
past al heel erg bij onze positieve benadering van kinderen. Daar bouwt dit op voor.
Door dit principe als team samen met de procesbegeleiders te oefenen tijdens plenaire
bijeenkomsten maar ook tijdens leerteam-/bouwbijeenkomsten krijgen we met elkaar steeds beter
beeld wat dit inhoudt en hoe je dit ook in de klas toepast.

Er bestaat geen recept voor ‘groei zichtbaar maken’, scholen zoeken daarin veelal naar wat het beste
bij hen past. Voor de ene school is dat een doelenbord, voor een andere school een innovatiewand
en weer een andere school gebruikt Facebook of Instagram hiervoor. We willen daarin zoeken naar
wat bij ons past.
In essentie staat in teamoverleg steeds onderstaande vragen centraal:
- hoe dragen onze initiatieven bij aan de bouwstenen en kernwaarden?
- wat betekent wat we doen voor het leren (in de breedste zin van het woord) van de kinderen?
- wat betekent wat we doen voor onze eigen professionele ontwikkeling?

