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1 Inleiding

1.1 Ons voorwoord

De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Florion (Bijlage: Koersplan
Florion) en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor
onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to
check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we onderscheiden komen (deels)
overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017. Naast schoolontwikkeling
focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we welke middelen
we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO).

Bijlagen

1. Koersplan Florion

1.2 Doel schoolplan

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Florion - in de eerste plaats onze
kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken (fase ‘to
plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en
zwakke punten, en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan
functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en
de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-2023. Op
basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we
steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van
plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedure schoolplan

Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
schoolraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd
aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2019-2023 zullen we planmatig
hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het
jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze
actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s,
zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben
we verzameld in een groslijst (bijlage bij het schoolplan).

Onderwerp Bijlage

Praktische schoolinformatie Schoolgids

Zorgstructuur Zorgplan  
Jaarlijkse SOP

Specifieke onderwijsthema's Beleidsplan Hoogbegaafdheid 
Beleidsplan 4XWijzer 
Beleidsplan Bloewijs

 Veiligheid Veiligheidsplan 
Pestprotocol 
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2 Grote ontwikkeldoelen

2.1 Schoolontwikkeldoelen: Vertalen van de kernwaardes naar leerkrachthandelen

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 leerlingen?  

Bedoeling  

In vier gebieden is door het team uitgewerkt waar we leerlingen in toe willen rusten op onze school (zie bijlage). 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. Stellen we onszelf de volgende vragen waar we voortdurend op willen spiegelen:
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?

In het doordenken van de streefbeelden was uitgangspunt wat de onderwijsontwikkeling naar kindgericht onderwijs
concreet betekent voor achtereenvolgens:

1. De inhoud van het leren;
2. De organisatie van het leren;
3. De leermiddelen;
4. De rol van de leerling in het leerproces;
5. De rol van doelen in het leerproces;
6. De rol van de leraar in het leerproces;
7. De wijze waarop teamleden samen werken aan schoolontwikkeling;
8. De wijze waarop school en ouders samen werken rond de ontwikkeling van het kind;
9. De wijze waarop waarop team en schoolleiding samen werken aan schoolontwikkeling.

Bovenstaande leerplanonderdelen zijn gebaseerd op de leerplanonderdelen zoals Van den Akker (2003) die
visualiseert in het curriculaire spinnenweb. 
De streefbeelden zijn uitgewerkt in de bijlage. We hebben uit deze streefbeelden een aantal doelen geselecteerd die
direct het primaire proces dragen. 
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Streefbeelden

1. Leerkrachten vergroten in een lerende cultuur hun bekwaamheid als professioneel kindbegeleider. Vanuit een
pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering weten zij het proces van leren zowel betekenisvol als
belangrijk te maken voor leerlingen (LKR).

2. De organisatie van het onderwijs ondersteunt zelfstandig en samenwerkend leren. En maakt zo afstemmen op
verschillen mogelijk (ORG).

3. Ons onderwijs bevordert de ontwikkeling van zelfsturing bij leerlingen. Dit is merkbaar in de betrokkenheid van
de leerlingen op de lessen en hun werk (LLN).

4. De manier waarop we leerlijnen inzetten, bevordert dat leerlingen werken vanuit de 'bedoeling' (INH).

5. De keuze voor leermiddelen bevordert dat leerlingen op eigen niveau werken, vanuit eigen leervragen werken,
met informatie veelheid leren omgaan en kennis op betekenisvolle wijze inzetten. ICT is hierin nadrukkelijk
hulpmiddel (LM).

Bijlagen

1. Bouwstenen en kernwaarden vertaald naar streefbeelden

2.2 Lerende netwerken Florion en De Zaaier

Dit thema sluit aan bij het ontwikkelpunt in de vorige planperiode van “van werk – naar leergemeenschap”.

Kaders vooraf:
geen nieuwe managementlagen, financieel betaalbaar, directeur moet zichtbaar en bereikbaar zijn;
integraliteit van het werk van de schoolleiding in stand houden.

In het overleg van locatiedirecteuren en bovenschoolse medewerkers is er veel draagvlak voor het werken in lerende
netwerken. Dit zorgt dat:

de eenzaamheid van de locatiedirecteur doorbroken wordt en er meer gestuurd wordt op gedeelde
verantwoordelijkheid en de individuele competenties van directeuren breder ingezet kunnen worden;
er een meer optimale, efficiënte samenwerking in de hele organisatie ontstaat door het werken in kleine
eenheden;
er synergie ontstaat en daardoor 1+1=3 wordt, mits medewerkers zich een lerend en kwetsbaar op durven
stellen;
er in een netwerk meer kennis, meer ideeën, meer vaardigheden, meer creativiteit worden gegenereerd;
dat het samenwerken op alle niveaus (leerlingen, medewerkers, scholen) van Florion gestimuleerd,
ondersteund of geactiveerd wordt.

Op basis van dit draagvlak is het thema verder uitgewerkt in het onderstaand schema, waarbij de kenniskring een
belangrijk rol heeft.

Lerende netwerken Florion niveau

De Zaaier
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Lerende netwerken De Zaaier niveau
Het thema lerende netwerken krijgt op De Zaaier de volgende uitwerking

Op het gebied van de zorg en gedragsregulering neemt de IB-er/gedragsspecialist deel aan een netwerk
binnen Florion;
Op het gebied van Taal neemt de taalcoördinator deel aan een netwerk binnen Florion;
Op teamniveau wordt geïnventariseerd welke netwerken van belang zijn voor De Zaaier;
Inhoudelijk verdiepen en verrijken van de samenwerking waarin De Zaaier participeert, alsook de
samenwerking binnen de organisatie zelf;
Evalueren en onderzoeken van de overlegstructuren in relatie tot de ontwikkeling van netwerken binnen De
Zaaier.

2.3 Persoonsvorming Florion en De Zaaier

Dit thema sluit aan bij het ontwikkelpunt in de vorige planperiode m.b.t. de formele identiteitsverandering:
“van grondslag naar perspectief”.  

We willen als Florion-scholen de komende jaren in ons onderwijs meer bewust aandacht geven aan de
persoonsvorming van leerlingen. Florion-scholen onderscheiden zich door in alle onderwijskundige keuzes te sturen
op het stimuleren van de eigenheid van leerlingen in de relatie tot de wereld als beelddragers van God. Belangrijk
daarbij zijn de volgende kernbegrippen: dialoog, ruimte en vertrouwen, bemoediging en feedback.

Daarbij is de driedeling van Gert Biesta van belang: 1) Kwalificatie , dat zijn alle dingen die de leerlingen leren en die
meetbaar zijn 2) Socialisatie , dat zijn alle dingen die leerlingen leren die te maken hebben met grotere zaken die
spelen in de samenleving: wat is bv duurzaamheid. In welke cultuur leef ik en hoe hoor ik me dan te gedragen? 3)
Subjectivatie. Hier gaat het om hoe jij je persoonlijk, met je unieke ik, met je eigen persoonlijkheid verhoudt tot alle
dingen die er gebeuren om je heen, de manier waarop jij je verantwoordelijk voelt voor de dingen die gebeuren,
verantwoordelijkheid durft te dragen voor je eigen gedrag en handelen.

In het overleg van locatiedirecteuren en bovenschoolse medewerkers is er veel draagvlak voor: Het werken aan de
persoonsvorming. Dit zorgt dat:

onze identiteit zichtbaar en voelbaar aanwezig is in onze scholen;
we vanuit de identiteit de persoonsvorming van leerlingen een plek geven, vanuit de overtuiging dat leerlingen
betekenisvol hun plek in de maatschappij in kunnen nemen;
we onze identiteit meer kunnen uitdragen en zo vanuit het “ik” betekenisvol kunnen zijn;
leerlingen leren een eigen mening te vormen en kritisch te zijn op wat er in de maatschappij gebeurt;
we de overtuiging hebben dat persoonsvorming begint bij onszelf, het start bij mij als beelddrager en gids in
het leven van leerlingen;
leerlingen van onze scholen geven als christen een belangrijke bijdrage (en tegengeluid) aan de
maatschappij;
we ervan overtuigd zijn dat leren altijd in relatie plaatsvindt.

De Zaaier

Schoolplan 2020 t/m 2023 7



Persoonsvorming op de Zaaier
Het team heeft persoonsvorming verder uitgewerkt in een mindmap (Zie afbeelding). De resultaten hiervan is
verwerkt in de kernwaarden die zijn vertaald naar zichtbaar gedrag op leerling en leerkracht niveau (Zie koersplan)

De Zaaier
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3 Strategisch beleid

3.1 Strategisch beleid Florion

Voorwoord    

Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs, is opgericht op 1 januari 2017.
Binnen de vereniging wordt er door alle bestuurders en medewerkers gewerkt vanuit gezamenlijke waarden. Het
werken binnen de kaders van het koersplan wordt gekenmerkt door deze waarden.

Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan
kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele
medewerkers die geloven in God.

Het doel van het koersplan

Met het schoolplan willen we de volgende vijf doelen bereiken.
1. Het is een document waarmee een wettelijk verplichte verantwoording aan de overheid, i.c. de inspectie, gegeven
wordt.
2. Dit document geeft ons mogelijkheden om intern nog meer beleidsmatig te werken, zodat de schoolontwikkeling
gestimuleerd wordt.
3. Door dit document krijgen we ook meer mogelijkheden om extern te laten zien wat ons bezighoudt en waarmee we
bezig zijn.
4. Verder biedt het schoolplan de mogelijkheid de dialoog te stimuleren: vooral tussen de leerkrachten op school,
maar ook met andere betrokkenen (het bestuur, de commissies, de MR en GMR, de ouders).
5. Tenslotte geeft het schoolplan binnen Florion meer gelegenheid tot samenwerken. De doelstelling elkaar te helpen,
elkaar te stimuleren en van elkaar te leren, kan zo concreet vorm krijgen.

Procedure totstandkoming koersplan en evaluatie

Dit document is tot stand gekomen door evaluaties uit te voeren op bovenschools niveau met betrekking tot de
afgelopen schoolplanperiode. Vanuit de gehouden evaluaties zijn er door de gezamenlijke inspanningen van het
regionaal directieoverleg (RDO) belangrijke strategische thema’s benoemd voor de komende schoolplanperiode.
Deze zijn vervolgens verwerkt in het schoolplan 2020-2024. Deze strategische thema’s, sluiten aan bij de
strategische thema’s in de vorige planperiode en zijn ook binnen het RDO verder uitgewerkt.
Daarna heeft elke individuele school, binnen de geformuleerde visie en de strategische thema’s, de eigen situatie en
beleidsvoornemens beschreven.
Het koersplan Florion wordt in dit document beschreven. Het koersplan beschrijft de strategische thema’s en
verwoordt de visie / kaders op de verschillende beleidsterreinen op verenigingsniveau. Op basis van dit Koersplan
beschrijven de scholen hun eigen schoolplan in WMK. In het schoolplan wordt op schoolniveau de ontwikkelpunten
op de verschillende beleidsterreinen verwoord.
Het dagelijks bestuur stelt het Koersplan vast voor de scholen die onder zijn bestuur staan en zendt dit document aan
de inspectie. Het toezichthoudend bestuur heeft de bevoegdheid van de goedkeuring. Het koersplan is aan de
locatiedirecteuren, de GMR en het toezichthoudend bestuur voorgelegd. De GMR heeft de bevoegdheid van
instemming.
Het schoolplan van de individuele school is aan de plaatselijke schoolraad (MR) voorgelegd. De veranderingsacties
worden in jaarplannen uitgewerkt. De jaarlijkse evaluatie van de jaarplannen vindt plaats door middel van een
jaarverslag.

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2020 t/m 2023 Prioriteit

Ontwikkelpunten
van het koersplan

Persoonsvorming: • Op alle Florion scholen wordt er een dialoog
gevoerd over de persoonsvorming in relatie tot de identiteit

hoog

Ontwikkelpunten
van het koersplan

Persoonsvorming: • Locatiedirecteuren dragen er zorg voor dat er een
implementatieplan persoonsvorming op de scholen wordt gemaakt.

gemiddeld

De Zaaier
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3.2 Strategisch beleid De Zaaier

De bouwstenen en kernwaarden die wij ontwikkelden, zijn leidend voor ons strategisch beleid. Het handen en voeten
geven van deze kernwaarden zorgt er ook voor dat wij de aandachtspunten uit het strategisch beleid van Florion
(overwegend) realiseren. De kernwaarden zijn vanuit de leerplandomeinen vertaald naar streefbeelden (Bijlage:
Ontwerphulp > bouwstenen en kernwaarden vertaald naar streefbeelden)

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?

Bijlagen

1. Koersplan De Zaaier

De Zaaier
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4 Onderwijs en Identiteit

4.1 De missie, visie en kernwaarden van de school

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:

het welbevinden van het kind versterkt, 
elk kind helpt om op eigen niveau optimaal te presteren bij de basisvakken, 
bevordert dat kinderen in dit schoolse leren competentiegevoelens ontwikkelen: ‘Ik kan het’ en ‘Ik kan het zelf’
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
sociale en maatschappelijke competenties bevordert: sociale vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden,
zelfstandig (leer)gedrag en sportief gedrag bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind als persoon vanuit een
doorleefde relatie met God

Toerustingsgebieden
Naast de drie doeldomijnen die Biestea (2014) benoemd, rusten wij onze kinderen toe op een vierde gebied:
welbevinden. De vier gebieden waar we kinderen in toerusten op onze school (Bijlage: mindmap uitwerking
domeinen)

Welbevinden 
Persoonsvorming
Kwalificatie
Socialisatie

Kernwaarden (zie koersplan) 

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. De kernwaarden zijn geschreven op kindniveau. Van daaruit is
makkelijk de vertaalslag te maken naar team- en leerkrachtniveau.

Parel Standaard

1. We zijn trots op ons Bloeiwijsmodel en OLL, waarin we tegemoet komen
aan de verschillende niveaus van onze leerlingen.

2. We zijn trots op het thematisch werken binnen onze school, waarmee we
de onderzoekend en ontdekkend leren bevorderen

3. We zijn trots op onze lerende samenwerking waarin we elkaar bevragen
en komen tot verrijking

Onze kernwaarden:

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.
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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.

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.

Creëren

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.

Verwonderen

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.

Bijlagen

1. Mindmap uitwerking domeinen

4.2 Pedagogisch-didactisch handelen

Het realiseren van onze kernwaarden, veronderstelt dat leraren zich ontwikkelen tot professionele kindbegeleiders.
Het gaat dan om veel meer dan 'goede uitleg' bieden. Vanuit een warm klimaat weten leraren een groeicultuur te
bevorderen waarin het proces van leren voortdurend belangrijk wordt gemaakt. Goede uitleg blijft belangrijk, maar
deze uitleg activeert kinderen en helpt hen om 'leerinhouden' te verinnerlijken. Zelfstandig werken wordt bij ons
bewust leerdoelentijd genoemd en middel om zelfstandig (leer)gedrag te bevorderen. Om dat te bereiken, is
voorwaarde dat de manier waarop het leren is georganiseerd inspelen op verschillende onderwijsbehoeften makkelijk
maakt. 

Didactiek volgt nadrukkelijk pedagogiek. Leraren handelen daarom vanuit inzicht in hoe het kind in betreffende
leeftijdsperiode ontwikkelt en leert. Dat kunnen zij uitleggen. Onze kwaliteitsindicatoren zijn daarom vooral bedoeld
om samen de zaag scherp te houden ten aanzien van het bovenstaande en in gesprek te blijven hierover. 
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Kwaliteitsindicatoren

1. Leraren scheppen een warm klimaat waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen .

2. Leraren maken in hun (les)activiteiten het proces van leren belangrijk

3. Leraren zetten zelfstandig werken (leerdoelentijd) in om zelfstandig (leer)gedrag te bevorderen

4. Uitleg die leraren bieden activeert kinderen en helpt om leerstof te verinnerlijken

5. Leraren sluiten in wat zij doen aan bij hoe kinderen in die leeftijdsperiode leren en ontwikkelen

6. In gesprekken met onze kinderen kun je merken dat leren al echt van hen is. Ze kunnen uitleggen: wat ze aan
het doen zijn; wat ze daarvan leren; wat goed gaat en nog lastig is

7. In gesprekken met onze kinderen kun je merken dat leren al echt van hen is. Je kunt het bijvoorbeeld ook zien
aan kinderen die: - gemotiveerd vanuit eigen leervragen werken: hoge betrokkenheid tonen; met eigen
plannen, ideeën en oplossingen komen; volop vragen stellen vanuit nieuwsgierigheid en willen weten; aan de
hand van hun 'rapportage' goed uit kunnen leggen: waar kom ik vandaan, waar sta ik, waar ga ik naar toe

Aandachtspunt Prioriteit

Leraren werken vanuit volgen, aansluiten, toevoegen. Is bijvoorbeeld zichtbaar in
afstemming op wat je ziet in het hier en nu bij kinderen (PD)

gemiddeld

Leraren scheppen een warm klimaat waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen(PD) gemiddeld

Leraren zijn rolmodel in denken en werken vanuit groeigerichte benadering (PD) gemiddeld

Leraren maken in hun (les)activiteiten het proces van leren belangrijk (PD) hoog

Leraren gebruiken de methode (en andere leermiddelen) in plaats van deze te volgen (PD) hoog

Leraren sluiten in wat zij doen aan bij hoe kinderen in die leeftijdsperiode leren en
ontwikkelen (PD)

hoog

Uitleg die leraren bieden activeert kinderen en helpt om leerstof te verinnerlijken (PD) hoog

Leraren zetten zelfstandig werken (leerdoelentijd) in om zelfstandig (leer)gedrag te
bevorderen (PD)

hoog

Leraren bevorderen een actief en betrokken leerklimaat waarin het proces van leren
belangrijk wordt gemaakt (PD)

hoog

In gesprekken met onze kinderen kun je merken dat leren al echt van hen is. Ze kunnen
uitleggen: wat ze aan het doen zijn; wat ze daarvan leren; wat goed gaat en nog lastig is
(INH)

gemiddeld

In gesprekken met onze kinderen kun je merken dat leren al echt van hen is. Je kunt het
bijvoorbeeld ook zien aan kinderen die: - gemotiveerd vanuit eigen leervragen werken: hoge
betrokkenheid tonen; met eigen plannen, ideeën en oplossingen komen; volop vragen
stellen vanuit nieuwsgierigheid en willen weten; aan de hand van hun 'rapportage' goed uit
kunnen leggen: waar kom ik vandaan, waar sta ik, waar ga ik naar toe (INH)

gemiddeld

4.3 Rol van doelen (Toetsing en rapportage)

De bouwsteen 'Rol van doelen' wordt vertaald naar streefbeelden (het wat). Over de rol van doelen zal nog
visieontwikkeling plaatsvinden. Uitgangspunt daarbij is dat doelen voor kinderen begrijpelijk worden gemaakt door ze
te vertalen van deel naar geheel en van geheel naar deel..

Toetsen worden ingezet om kinderen zoveel mogelijk inzicht te geven in hun leerproces. Ze geven inzicht in de eigen
groei en in wat voor hen de volgende stap/leerdoel is. 
Hiertoe zijn de onderstaande indicatoren uitgangspunt:
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Kwaliteitsindicatoren

1. Toetsen geven kinderen inzicht in hun eigen groei en in wat voor hen de volgende stap/ leerdoel is (INH)

2. Rapportage geeft de ontwikkeling van de leerling weer (INH)

Aandachtspunt Prioriteit

Over de rol van doelen in het onderwijs vindt visieontwikkeling plaats (INH) gemiddeld

Toetsen geven kinderen inzicht in hun eigen groei en in wat voor hen de volgende stap/
leerdoel is (INH)

gemiddeld

Rapportage geeft de ontwikkeling van de leerling weer (INH) gemiddeld

4.4 De organisatie van het leren

De bouwsteen 'Organisatie van het leren' wordt vertaald naar streefbeelden (het wat). Deze organisatie staat ten alle
tijden ten dienste van de ondersteuning van het leren van de kinderen.

Hiertoe zijn de onderstaande indicatoren uitgangspunt:

Kwaliteitsindicatoren

1. De organisatie van het onderwijs ondersteunt het leerproces van de leerlingen

2. De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen weten wat ze moeten doen als ze niet weten wat
ze moeten doen

3. De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen ruimte hebben voor eigen keuzes en initiatieven

4. De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen de uitdaging leren kiezen die het beste bij hen past

5. De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen op hun eigen niveau werken: niet te moeilijk/niet te
makkelijk

6. De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen zowel zelfstandig als samen leren leren

7. De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen vaardigheden ontwikkelen ten aanzien van
bijvoorbeeld keuzes maken, plannen, zelfcontrole, zelfwaardering, zelfreflectie

Aandachtspunt Prioriteit

De organisatie van het onderwijs ondersteunt het leerproces van de leerlingen (ORG) hoog

De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen weten wat ze moeten doen als
ze niet weten wat ze moeten doen (ORG)

hoog

De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen ruimte hebben voor eigen
keuzes en initiatieven (ORG)

hoog

De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen de uitdaging leren kiezen die
het beste bij hen past (ORG)

hoog

De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen op hun eigen niveau werken: niet
te moeilijk/niet te makkelijk (ORG)

hoog

De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen zowel zelfstandig als samen
leren leren (ORG)

hoog

De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen vaardigheden ontwikkelen ten
aanzien van bijvoorbeeld keuzes maken, plannen, zelfcontrole, zelfwaardering, zelfreflectie
(ORG)

hoog
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4.5 Leermiddelen (lestijden en toetsinstrumenten)

Leermiddelen zijn nadrukkelijk een middel voor de leerkrachten. De bedoeling van het onderwijs, uitgewerkt in de
missie en visie en vertaald naar de streefbeelden blijft de focus van ons onderwijs. Hiermee staat de bedoeling
centraal (Hart, 2012). Leermiddelen en methoden (voor overzicht zie schoolgids) worden daarmee ondersteunend en
flexibel ingezet. Om optimaal af te stemmen op de behoefte van de leerlingen en adequaat daarop in te kunnen
spelen heeft het lesboek overwegend plaatsgemaakt voor digitale leermiddelen. Ons uitgangspunt is dat we de
referentieniveaus realiseren door het gebruik van methodes en gevalideerde toetsen (Cito).

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. We willen voldoende leertijd
plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met een
weekplanning, waar het bloeiwijsmodel in wordt weggezet. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de
einddoelen basisonderwijs te laten halen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school
zijn:

Lestijden

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 3 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.25 uur en lunchen
tussen 12.00 en 12.45 uur. ’s Middags is er les van 12.45 – 14.30 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 – 12.30 uur.
Voor de kleuters gelden dezelfde lestijden, alleen op woensdag zijn ze vrij. 

Aandachtspunt Prioriteit

Leermiddelen zijn ondersteunend aan het leerproces van de leerling (LM) hoog

Leermiddelen bevorderen dat kinderen op eigen niveau werken (LM) gemiddeld

Leermiddelen bevorderen dat leerlingen vanuit eigen leervragen werken (LM) gemiddeld

Leermiddelen bevorderen dat leerlingen met informatiehoeveelheid leren omgaan (LM) gemiddeld

Leermiddelen bevorderen dat leerlingen kennis inzetten om bijvoorbeeld een eigen mening
te vormen en te onderbouwen, gebeurtenissen en situaties te duiden. (LM)

gemiddeld

Het lesboek heeft overwegend plaatsgemaakt voor digitale leermiddelen (LM) laag

4.6 Informatie- en communicatietechnologie Florion

Visie en kaders met betrekking tot ICT binnen Florion

• Op welke wijze levert ICT een bijdrage aan beter onderwijs binnen Florion? In het schoolplan 2016-2020 staat het
kantelpunt van aanbodgericht naar talentgericht onderwijs beschreven. Uit dit kantelpunt komt de overgang van
methode naar leerlijn-georiënteerd onderwijs voort om zo meer aan de onderwijsbehoeften en talenten van kinderen
tegemoet te komen. Voor het schoolplan 2020-2024 geven we een vervolg aan het kantelpunt ‘van aanbodgericht
naar talentgericht onderwijs’ en ‘van methode naar leerlijn-georiënteerd onderwijs’. De strategische koers wordt
behouden.

• Volgens Kennisnet (2015) is het van belang dat de ambities op het vlak van ICT aansluiten op de onderwijskundige
visie. Op deze manier kan er een investeringsplan worden gemaakt op basis van onderwijskundige doelen. Alle
scholen van Florion werken visie-gestuurd. De onderwijskundig ICT’ers bieden ondersteuning bij het ontwerpen van
visietrajecten d.m.v. onder andere het stellen van optimalisatie-vragen bij visiestukken in het belang van het primaire
proces: beter onderwijs aan de leerlingen. De onderwijskundig ICT’ers werken, samen met GOION ICT, plan- en
procesmatig samen door de methodiek SCRUM te gebruiken. De bovenschools ICT’er is hierbij betrokken en is
gericht op de coördinatie van de operationele zaken. De servicedesk ICT van GOION is beschikbaar voor de
technische uitvoering.  

• In het Beter Onderwijs Met-ICT-boek (BOM-ICT) wordt beschreven hoe scholen de koppeling kunnen maken tussen
leerlijn-georiënteerd onderwijs en gepersonaliseerd leren.

De volgende definities worden als uitgangspunt gehanteerd:

Leerlijn-georiënteerd onderwijs
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Leerlijn-georiënteerd onderwijs is het aanbieden van onderwijs aan de hand van leerlijnen welke gebaseerd zijn op de
kerndoelen voor het onderwijs. Leerkrachten passen de meest effectieve en passende instructie toe en zoeken naar
leeractiviteiten die zo optimaal mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

Gepersonaliseerd leren

Bij gepersonaliseerd Leren is er sprake van leerroutes welke zijn afgestemd op de individuele leerling. De leerling zelf
heeft invloed op de vormgeving van zijn leerproces. In dit proces wordt rekening gehouden met datgene wat de
leerling al kan, kent en wil. Gepersonaliseerd leren stimuleert de betrokkenheid en zelfstandigheid van leerlingen.
Leerlingen leren niet individueel maar in samenwerking met hun leerkrachten en medeleerlingen. Interactie en
communicatie zijn in dit proces van groot belang.

Vier in balans

Om ICT in het onderwijs vanuit visie in te richten worden vier pijlers die gebaseerd zijn op het Vier in Balans Model
van Kennisnet gehanteerd. Het gaat om de vier pijlers:

deskundigheid personeel 
organisatie
software en content
infrastructuur

Missie: Beter onderwijs mét ICT �

Onderwijskundige visie: van aanbod naar talentgericht onderwijs
Onderwijskundige ambitie: van methode naar leerlijn georiënteerd onderwijs
Technische kant ICT: Infrastructuur en netwerk stabiel
OICT en GO|ON-ICT werken plan- en procesmatig samen door methodiek SCRUM
Deskundigheid personeel: ICT werkt alleen in de handen van een vaardige leerkracht

De volgende beleidsdocumenten hebben betrekking op de bovenstaande visie en kaders: Projectplan BOM ICT

Bijlagen

1. ICT BOM

4.7 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

We zien dat leerlingen opgroeien in een steeds complexer, pluriforme maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat de
leerlingen hier op een goede manier op worden voorbereid, aangezien ze nu al deel uitmaken van de samenleving. Bij
ons op de Zaaier is het Actief Burgerschap en Sociale Cohesie verweven in het lesaanbod:

We vinden het belangrijk dat leerlingen respect hebben voor zichzelf en voor anderen en daarbij ook naar
anderen omkijken. Hiertoe geven we lessen die expliciet bij deze thema's stilstaan. Op dit moment gebruiken
we hiervoor de Kanjertraining methode.
Vier Keer Wijzer wordt als methode voor thematisch werken gebruikt. Hiernij komen de thema's van actief
burgerschap en sociale cohesie uitgebreid aanbod. Te denken valt aan culterel bagage, alsook kennis opdoen
van andere religies, gebruiken en overtuigingen. Daarbij vinden we het van belang dat kinderen hiervoor
respect hebben en tonen. 
Voor cultuureducatie wordt er samengewerkt met Cultuurplein Noord Veluwe, zij verzorgen jaarlijks een
afwisselend aanbod voor kunsten en cultuureducatie.
Ons godsdienst- en geschiedenisonderwijs dat leerlingen in aanraking laat komen met verschillende
overtuigingen en gebruiken. 

 

4.8 Passend onderwijs

Let op: wat beschrijven we in het schoolplan?
Waar verwijzen we naar zorgplan/SOP?
Idee: hier beschrijven wat in zorgplan en SOP te vinden is. 

4.9 Onderwijs Florion
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Visie en kaders met betrekking tot het onderwijs van Florion

• De scholen van Florion ontwikkelen zich verder van aanbodgericht naar talentgericht onderwijs. Leerlingen worden
meer uitgedaagd om eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Leerkrachten zijn hierbij meer in staat om
lessen te ontwerpen vanuit leerlijnen (met de methode als bronnenboek).

• In ons onderwijs wordt naar vermogen bijgedragen aan de optimale ontwikkeling van de mogelijkheden van de
leerlingen om hen relevante kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen. We richten ons in ons
onderwijs op: de cognitieve, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Naast het leren en ontwikkelen is de
persoonlijke vorming ook een belangrijk doel van ons onderwijs.

• Kinderen binnen onze scholen vinden het leuk om te leren en te ontdekken. Ze ervaren voldoende eigenaarschap
met betrekking tot hun werk. Kinderen leren ook in relatie met anderen. Helpen en geholpen worden is een
vanzelfsprekende activiteit bij het leren. Onze scholen weten evenwicht te vinden in de ontplooiing van de individuele
mogelijkheden en de gemeenschapszin bij de kinderen.

• Leerkrachten binnen onze scholen kennen de kinderen en tonen echte belangstelling voor (de ontwikkeling van) de
kinderen en zijn zeer vaardig om kinderen te leren en tot leren te brengen. Leerkrachten zijn goed in het ontwerpen
van betekenisvolle onderwijsleersituaties die aansluiten bij de mogelijkheden en beleving van kinderen. De leerkracht
heeft gedegen en brede kennis van de leerstoflijnen. Het leerstofaanbod is eigentijds en verantwoord. Er is voldoende
tijd om de leerstof eigen te maken. Het pedagogische klimaat is ondersteunend en uitdagend. Er is een rijk aanbod
met activiteiten. Er is goede zorg en begeleiding, waarbinnen preventie een sleutelwoord is.

• In hoofdlijnen vatten we ons didactisch handelen als volgt samen: de eigenheid van het kind is uitgangspunt; het
creëren van eigenaarschap rond het eigen leerproces; het voortdurend zoeken naar uitdaging, afstemming,
differentiatie; een hoge kwaliteit van een activerende en effectieve instructie; een afwisseling tussen het individueel
leren (zelfstandigheid) en het samenwerkend leren; het kennen van de leerstoflijnen in en rond groep waaraan les
gegeven wordt; een gezonde pedagogische grondhouding die gericht is op leren en onderzoeken en ondersteunen
wanneer het leerproces moeilijk verloopt.

• De vorderingen in de ontwikkeling van de kinderen wordt gemeten door middel van observaties, door methode
gebonden toetsen en door de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Naar aanleiding van de scores werken de
kinderen met herhalingsstof of verrijkingsstof. Zo nodig worden handelingsplannen of ontwikkelperspectieven
opgesteld. De leeropbrengsten worden bijgehouden in ParnasSys. De eindresultaten van de schoolverlaters worden
in de schoolgids vermeld.

• Vanuit het kwaliteitsbewust denken bespreekt en analyseert het team van de school de eindresultaten en de
tussenliggende opbrengsten op individueel-, groeps- en schoolniveau. Zo nodig worden op schoolniveau (en
eventueel per domein) beleidsvoornemens geformuleerd om de kwaliteit van het onderwijs positief te beïnvloeden.
Ook in het regionaal directieoverleg worden de eindopbrengsten van de scholen besproken. De opbrengsten hebben
tenminste het niveau dat op grond van de leerlingenpopulatie van de school mag worden verwacht. Wanneer scholen
twee jaren onder de inspectienorm zitten met de eindopbrengsten moet er door de betreffende school een
verbeterplan worden opgeleverd.

• Van de leertijd per week besteden we in principe ruim de helft aan de vakken rekenen en taalontwikkeling, inclusief
lezen, begrijpend lezen en schrijven. In de opbouw van het dagprogramma wordt voldoende afwisseling en
ontspanning gerealiseerd om de effectiviteit van de leertijd optimaal te doen zijn. In sommige situaties kan er
beargumenteerd afgeweken worden van het lesrooster.

• De scholen van Florion zijn te herkennen als leergemeenschappen. Het leren van medewerkers is gericht op het
verder ontwikkelen van de lespraktijk. Naast het formele leren krijgt het informele leren meer nadruk.
Leidinggevenden en medewerkers vinden het leuk om zelf te leren en om leiding te geven aan leren vanuit een
onderzoekende houding.

• De onderwijsmethoden die gebruikt worden binnen de scholen van Florion voldoen aan de kerndoelen. De
ontwikkelde referentieniveaus zullen de komende jaren een plek krijgen in het leerstofaanbod van de scholen. Verder
is het belangrijk dat onderwijsgevenden de leerlijnen van de leerstof van hun eigen groep goed kennen, maar ook van
de groep daarvoor en erna, zodat er steeds goede aansluiting is op de leerlijnen en er geen hiaten in het
leerstofaanbod ontstaan.

• Er is op elke school een beschreven onderwijsondersteuningsprofiel, waarin naar voren komt dat elke school
passend onderwijs verzorgt.
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• Elke school van Florion werkt aan het ‘Kwadraat-certificaat’, zodat elke school een gedragen beleid en aanbod heeft
voor excellente leerlingen.

• Ouders binnen onze scholen worden betrokken bij het onderwijs en vorming van hun kind. Vooral in zorgtrajecten
met kinderen stellen we hoge eisen aan de betrokkenheid van en de informatievoorziening voor ouders.

Iedere school heeft in eigen schoolplan en –gids omschreven hoe het onderwijs op de locatie is georganiseerd.

4.10 Cultuur Florion

De waarden en de cultuur binnen Florion

De cultuur van werken binnen Florion wordt gekleurd door de missie dat in alle lagen van Florion wordt gewerkt,
geleerd en geleefd vanuit de gereformeerde identiteit met de missie om geloofwaardig onderwijs te realiseren, waarin
kinderen en medewerkers tot bloei komen in Gods koninkrijk. De onderstaande visie kleurt de manier waarop er
binnen Florion gewerkt wordt.

Visie en kaders met betrekking tot de cultuur van werken binnen Florion

• De cultuur van werken wordt ingegeven door dienstbaarheid. Medewerkers van Florion zijn mensen die geroepen
zijn vorm te geven aan dienstbaarheid.

• Het werk binnen Florion is allereerst gebaseerd op vertrouwen, vertrouwen in de taakvolwassenheid van de
medewerkers.

• Leren, ontwikkelen en groeien doe je vooral in een positieve, opbouwende relatie met de ander. We werken samen
via dialoog en reflectie met kinderen en volwassenen.

• Florion biedt kinderen, medewerkers en scholen ruimte om te groeien en te ontwikkelen. In een sfeer van
vertrouwen en (gedeelde) verantwoordelijkheid worden het zelfsturend vermogen, het aangaan van initiatieven en
experimenten gestimuleerd.

• Florion kenmerkt zich door openheid in de ontmoeting met elkaar zonder (voor-)oordelen; iedereen mag er zijn met
wat hij/zij kan en met wat hij/zij nog moet leren.

• Naast de functie die medewerkers bekleden, zijn ook de rollen die medewerkers vervullen belangrijk. Wederkerige
feedback tussen medewerkers en rekenschap geven is een vanzelfsprekendheid.

• Vakmanschap en passie voor onderwijs vormen belangrijke pijlers voor uitvoering, ontwikkeling en verbetering.

• Binnen Florion blijven we niet steken bij de dingen die niet goed gaan, maar richten we ons op verbetering en
ontwikkeling.

• Het resultaat wordt binnen onze organisatie gewaardeerd en gestimuleerd. Medewerkers nemen
verantwoordelijkheid voor het afgesproken resultaat. Resultaten worden gemeten en vergeleken met mogelijkheden
van mensen, met de doelstellingen en de ambities van de eigen organisatie en met de resultaten van andere
organisaties.

• Rekenschap. Rekenschap geven en verantwoording afleggen vinden wij vanzelfsprekend en dit wordt waar nodig
georganiseerd, omdat mensen in onze organisatie zich individueel en samen betrokken en verantwoordelijk weten.
Aanspreken op verantwoordelijkheid met betrekking tot resultaat, gedrag en houding gebeurt op basis van de
gemaakte afspraken en het vormt een natuurlijk onderdeel van gedeelde verantwoordelijkheid.

• Individuele en gezamenlijke successen vragen om een podium, om gevierd te worden.

• Binnen Florion is de hiërarchische structuur dienstbaar aan ontwikkeling en verbetering.
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• Binnen Florion ondersteunen systemen het primaire proces en de medewerkers.

• Binnen Florion werken we zoveel als mogelijk vanuit een preventieve houding.

De volgende beleidsdocumenten hebben betrekking op de bovenstaande visie en kaders: Kernwaarden besturing
binnen het koersplan 
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5 Personeelsbeleid

5.1 Personeelsbeleid Florion

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vormgegeven in een competentieboekje (zie bijlagen). Dit
boekje vormt het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de volgende competenties:

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is verwerkt in het instrument
Mijnschoolteam (MST), waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team als
geheel. MST gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse
groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school onbegeleid
groepsverantwoordelijkheid draagt, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma.
De schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders. 

Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf
Professionalisering. Daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk
Personeelsbeleid). 

Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en
vakbekwaam. In de gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de
volgende fase van bekwaamheid. Binnen deze cyclus worden tweejaarlijks gesprekken door de directie met de
medewerkers gevoerd waarin de POP-doelen centraal staan. Daarnaast voerende intern begeleiders drie-jaarlijks
een gesprek met de groepsleerkrachten waarbij een koppeling wordt gemaakt naar de POP-doelen van de leerkracht.

De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister, en de leraren staan ingeschreven in het lerarenregister.
Tenslotte werken alle betrokkenen met een bekwaamheidsdossier. Zie de paragraaf Bekwaamheidsdossier voor de
inhoud daarvan.

Bijlagen

1. Begeleiding startende leerkrachten
2. Gesprekkencyclus Florion

5.3 Verzuimbeleid

We maken de volgende afspraken wanneer er geen vervanging gerealiseerd kan worden vanuit de invalpool. De
uitwerking van elk punt ligt ter inzage bij de directie. 
1. De oplossing wordt eerst intern gezocht:
2. Interne invalpool
3. Verdelen van een groep kinderen
4. Naar huis sturen van een groep

Overige opmerkingen:
- We kunnen en mogen geen onbevoegden voor de groep zetten.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatie Florion en De Zaaier

Onze school is een van de tweeëntwintig scholen van de Florion. De directie (directeur en adjunct-directeur) geven –
onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van Florion- leiding aan de school. De directie is integraal
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan
door twee IB-ers en een taalcoördinator. Het MT wordt gevormd door de directie en de twee IB-ers. 

De school heeft de beschikking over een schoolraad met daarbinnen een MR. Op Florionniveau is er een GMR.

Aandachtspunt Prioriteit

10. Ben je op de hoogte van het functioneren van de GMR (b.v door middel van verslagen,
e.d.)

gemiddeld

8. In welke mate wordt er samengewerkt met andere scholen gemiddeld

11. Ben je op de hoogte van het functioneren van het dagelijks bestuur/toezichthoudend
bestuur (b.v. door middel van bezoeken, nieuwsbrieven, e.d.)

laag

6.2 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school
zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De school ziet er verzorgd uit

2. De school is een veilige school

3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om

4. Ouders ontvangen twee-wekelijks een Zaaigoed

5. De school organiseert jaarlijks een ouderavonden (thema-avond)

6.3 Veiligheid

Zie bijlage (Veiligheidsplan De Zaaier)

Aandachtspunt Prioriteit

De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden hoog

Bijlagen

1. Veiligheidsplan De Zaaier

6.4 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd,
soms is er sprake van parallelklassen. De indeling van parallel en combinatiegroepen vindt dan plaats op basis van
een overleg tussen IB-ers en de groepsleerkrachten. Vanuit de bestaande brede context wordt uitgelegd wat ten
grondslag ligt aan de indeling. 
We werken met een Bloeiwijsmodel een soort circuitmodel, dat verder wordt uitgelegd in de bijlage.
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Aandachtspunt Prioriteit

Vanuit de leercasus combinatiegroep 2/3, wordt een bouwbrede visie ontwikkeld op het
leren van jonge kinderen en de betekenis hiervan voor het onderwijs (ORG)

hoog

Het bloeiwijsmodel is een middel en staat daarmee ten dienste van kindgericht onderwijs
(ORG)

hoog

Bijlagen

1. Bloeiwijsmodel

6.5 Voor- en vroegschoolse educatie

De gemeente, jeugdgezondheidszorg, schoolbesturen, bibliotheek en kinderopvangorganisaties in de gemeente
Hattem zetten zich in zodat alle kinderen in Hattem zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst, zich breed
kunnen ontwikkelen en opgroeien tot actieve deelnemers aan de samenleving. Voor kinderen die in aanmerking
komen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) geldt dat de partijen zich gezamenlijk inzetten om de
ontwikkelkansen van deze kinderen te vergroten.
De partijen doen dit voor zover ieders verantwoordelijkheid strekt, door het tot stand brengen en onderhouden van
een dekkend en kwalitatief goed aanbod van VVE, gericht op kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.
(Zie bijlage VVE convenant)

6.6 Richting Integraal Kindcentrum (IKC)

De verwachting is dat we in 2023 onze intrek kunnen nemen in een nieuw schoolgebouw. Dit schoolgebouw zal
komen te staan op de plek van de 'Oude ijsbaan' of huidige locatie Van Heemstraschool in Hattem. In dit
schoolgebouw zullen twee scholen komen, De Van Heemstraschool (VHS) en De Zaaier. Ook zal er opvang worden
gerealiseerd.
Het team van De Zaaier zal in dit proces onderzoekend komen tot de volgende uitgangspunten:
Duidelijk is op welke gebieden samenwerking met de VHS kan worden bereikt en heeft een aanzet gegeven in die
samenwerking;
Inhoudelijk verdiepen in de functies die van belang zijn in een IKC, waarmee de verbinding en/of samenwerking kan
worden gezocht om zo het kindgericht onderwijs te verrijken
Reflectiegestuurde samenwerking die zich kenmerkt door deze inhoudelijk te verrijken en verdiepen
Inventariseren welke thema's er om inhoudelijke verdieping vragen op korte termijn die van belang zijn bij het
realiseren van een IKC. Dit wordt geïnitieerd door het MT en op teamniveau uitgewerkt.

Aandachtspunt Prioriteit

Er is visie ontwikkelt ten aanzien van het aanbod aan kinderen van 0 - 12 gemiddeld

Er is een doorgaande lijn in onderwijs aan kinderen van 0 - 12 gemiddeld

Er is een peuterspeelzaal aanbod laag

Samenwerking tussen Pedagogisch medewerkers CKO Kleurrijk en GBS De Zaaier
kenmerkt zich door een gezamenlijke verantwoordelijkheid als professionele
kindbegeleiders voor de leerlingen

gemiddeld
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7 Zorg voor kwaliteit

7.1 Kwaliteitszorg Florion

Visie en kaders met betrekking tot de kwaliteit van Florion

• Iedere school heeft een kort en compact visie- en missiedocument, waarin onder andere het onderwijsconcept,
verbonden met het ondersteuningsplan en het handelingsgericht werken van de school, helder wordt. Alle scholen
werken planmatig en duurzaam aan het dagelijks onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling.

• Florion wil dat de scholen werken aan een opbrengstgerichte cultuur, waarbij er individueel en gezamenlijk vanuit
een zelfevaluerende en onderzoekende houding zicht is op de eigen kwaliteit en de tevredenheid van de interne en
externe betrokkenen. Hiervoor worden cyclische en systematische kwaliteitszorg en onderlinge zelfevaluatie gebruikt.

• Florion wil dat de gerealiseerde kwaliteit afgezet wordt tegen de eigen geformuleerde kwaliteit die verwoord is in een
referentiekader met prestatie-indicatoren betreffende de basiskwaliteit van een Florionschool.

• Florion wil dat in alle lagen en op alle beleidsterreinen met behulp van de PDCA-cyclus planmatig en duurzaam
wordt gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Van daaruit wordt er een accent gelegd op het opbrengstgericht
werken.

• Florion wil dat de scholen individueel en gezamenlijk allereerst middels een horizontale dialoog, mogelijk met inzet
van de nieuwe media, transparant verantwoording afleggen over de gerealiseerde kwaliteit. Daarnaast wil Florion
meer en gericht communiceren met de omgeving van de scholen over de kwaliteit en de identiteit van het onderwijs
met het oog op het vergroten van de belangstelling voor het gereformeerd onderwijs.

De volgende beleidsdocumenten hebben betrekking op de bovenstaande visie en kaders: het Kwaliteitskader Florion.

Aandachtspunt Prioriteit

De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden hoog

De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd hoog

Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd hoog

Bijlagen

1. Kwaliteitskader

7.2 Onze uitgangspunten

We maken “groei zichtbaar maken” leidend
Uitgangspunt in onze kwaliteitszorg is dat we focussen op groei en deze groei zichtbaar maken. We vinden dit
passend bij de opdracht aan scholen om te werken vanuit ambitie, het eigen verhaal centraal te stellen en leren van
en met elkaar belangrijk te maken.
De groei heeft betrekking op de deugdelijkheidseisen vanuit het toezichtskader van de Onderwijsinspectie en op “het
eigen verhaal”.
Werken vanuit “groei zichtbaar maken” …

activeert ons om keuzes te maken waarin wij moeten groeien en waar het de deugdelijksheidseisen betreft en
waarin wij willen groeien waarin het ons eigen verhaal betreft
stimuleert ons om te zoeken naar informatie, vormen en manieren om deze groei zichtbaar te maken
bevordert de dialoog over deze groei, juist omdat dit een proces is
draagt bij aan de ontwikkeling van een groeicultuur: in ieder geval op bovenschools niveau en schoolniveau en
vervolgens hopelijk ook op teamniveau en leerlingniveau

We sturen op essenties in kwaliteitszorg
Als we kwaliteitszorg willen inrichten op een wijze die lerend in plaats van beheersmatig is, is het volgens ons
belangrijk om met elkaar helder te hebben waar kwaliteitszorg zich in essentie op richt. Informatieveelheid
terugbrengen tot deze essenties borgt dat we ons blijven focussen op wat er toe doet in goede schoolontwikkeling.
Het zorgt er bovendien voor dat kwaliteitszorg laagdrempeliger wordt voor iedereen.
Wij werken daarom vanuit kernvragen (essenties). Deze dekken de belangrijkste deugdelijkheidseisen uit het
Inspectiekader af en bieden een bruikbaar handvat in relatie tot zowel de basiskwaliteit als het eigen verhaal van de
school.
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1. Hoe staat het met het welbevinden en de veiligheid van leerlingen en medewerkers?
2. Hebben we kinderen goed in beeld om zo goed mogelijk op hen af te stemmen?
3. Krijgen ze goed les?
4. Zijn ze zichtbaar aan het leren (in plaats van aan het produceren)?
5. Leren ze voldoende en geldt dit voor alle kinderen?
6. Is er een passend en eigentijds aanbod?
7. Maken we ons leren zichtbaar?
8. Is sprake van een lerende cultuur waarin gewerkt wordt vanuit ‘verbetervragen’, door individuele leraren, door het

team, door de school, door de bovenschoolse organisatie?
9. Hoe draagt de samenwerking tussen ouders en school bij aan het welbevinden en het leren van de kinderen?

10. Is er sprake van continuïteit (krimp, langdurige ziekte/uitval leraren, verminderde beschikbaarheid schoolleiding,
gezonde financiële positie)? 

11. In hoeverre leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de brede vaardigheden (socialisatie en
persoonsvorming) en hoe weten we dat? 

We maken kwaliteitszorg een zaak van iedereen
Zorg voor kwaliteit vraagt op elk niveau kwaliteitsbewustzijn. Dat willen we zien in de klas, in het team, op de school
en op bovenschools niveau. We zien leerlingen die kunnen uitleggen wat ze aan het leren zijn, we zien leraren(teams)
die werken vanuit leer- of verbetervragen, we zien leidinggevenden die dit werken vanuit leervragen bevorderen en
daarin rolmodel zijn.
We maken daarom op elk niveau de reflectieve dialoog belangrijk. We zien informatie vanuit ParnasSys, de WMK en
cito resultaten als middel om deze reflectieve dialoog gericht te voeren. Aan deze reflectieve dialoog inhoud te geven
aan het principe van “leren zichtbaar maken”.

7.3 Definiering

Ten aanzien van de basiskwaliteit is uitgangspunt dat deze moet staan als een huis. Ten aanzien van de eigen
opdracht van de school verwijzen we naar het document streefbeelden (Bijlage: Leerplan domeinen vertaald naar
streefbeelden).

Op onze school staat de basiskwaliteit als een huis met focus op het primaire proces:
Krijgen kinderen goed les? (OP3)
Hebben we kinderen goed in beeld? (OP2)
Stemmen we goed af op verschillen tussen kinderen? (OP2)
Maakt de organisatie van het onderwijs dit ook goed mogelijk?
Hoe lukt dit als kinderen meer nodig hebben? (OP4)
Is er een veilig klimaat voor leerlingen en leraren? (SK)

7.4 Zicht op kwaliteit

Algemeen 
Ten aanzien van de basiskwaliteit geldt dat wij jaarlijks in de eerste weken van het schooljaar met een werkgroep die
bestaat uit leraren en schoolleiding vast stellen welke kwaliteitsaspecten verbetering behoeven en wat daarvoor
concreet nodig is. 
Stellen we vast dat verbetering nodig is dan maken we dat zichtbaar middels een aandachtspunt in het jaarplan. 

In de bespreking met de werkgroep zijn onderstaande essenties in kwaliteitszorg leidend. 

1. Hoe staat het met het welbevinden en de veiligheid van leerlingen en medewerkers?
2. Hebben we kinderen goed in beeld om zo goed mogelijk op hen af te stemmen?
3. Krijgen ze goed les?
4. Zijn ze zichtbaar aan het leren (in plaats van aan het produceren)?
5. Leren ze voldoende en geldt dit voor alle kinderen?
6. Is er een passend en eigentijds aanbod?
7. Maken we ons leren zichtbaar?
8. Is sprake van een lerende cultuur waarin gewerkt wordt vanuit ‘verbetervragen’, door individuele leraren, door het
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team, door de school, door de bovenschoolse organisatie?
9. Hoe draagt de samenwerking tussen ouders en school bij aan het welbevinden en het leren van de kinderen?
10. Is er sprake van continuïteit (krimp, langdurige ziekte/uitval leraren, verminderde beschikbaarheid schoolleiding,
gezonde financiële positie)?
11. In hoeverre leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de brede vaardigheden (socialisatie en
persoonsvorming) en hoe weten we dat?

Kwaliteitsinstrument WMK
Wij gebruiken WMK vragenlijsten. Om feedback te verzamelen over de eigen kwaliteitsaspecten (zie bijlage
streefbeelden) maken wij binnen WMK vragenlijsten op maat.
Aanvullend verzamelen wij ook informatie over de groei ten aanzien van onze ambities (zie streefbeelden) door
middel van klassenobservaties, panelgesprekken met ouders en gerichte ontwikkelgesprekken met leraren.

Tijdens teambijeenkomsten maken we vooruitgang zichtbaar 
Kenmerkend voor de groeicultuur die we in klassen willen zien en die we als school willen zijn, is dat de focus ligt op
het zichtbaar maken van vooruitgang. Dat past al heel erg bij onze positieve benadering van kinderen. 
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. 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? 

Aandachtspunt Prioriteit

Er is een cultuur van gedeeld leiderschap, waarbij leiderschap de schoolontwikkeling dient
(elke medewerker die leiding neemt/geeft) (LKR)

gemiddeld

De schoolleiding creëert nadrukkelijk de randvoorwaarden die leren van en met elkaar
mogelijk maakt (LKR)

gemiddeld

Het leiderschap kenmerkt zich door voorbeeldgedrag in een lerende houding (LKR) gemiddeld

Het leiderschap bevordert overleg dat op leren gericht is (LKR) gemiddeld

Het leiderschap bevordert ‘Werken vanuit de bedoeling’ (wat we doen spiegelen aan de
kernwaarden) (LKR)

gemiddeld

Het leiderschap bevordert een cultuur van veilige onzekerheid (LKR) gemiddeld

Het leiderschap bevordert een feedbackcultuur (LKR) gemiddeld

Het leiderschap biedt ondersteuning die leerkrachten helpt om de spanning tussen behoefte
en realiteit te overbruggen: waar sta ik, waar wil ik zijn, wat wordt dan mijn volgende stap?
(LKR)

gemiddeld

Het leiderschap maakt het proces van leren belangrijk (LKR) gemiddeld

Het leiderschap draagt bij aan besluitvorming die als volgbaar en transparant ervaren wordt
(LKR)

gemiddeld

7.5 Verantwoording en dialoog

Algemeen
Vragenlijsten die wij uitzetten vanuit WMK worden altijd opgevolgd met een dialoog met de betreffende
responsgroep. 
In deze dialoog vragen wij niet alleen om verheldering maar ook om feedback die helpt in het realiseren van onze
ambities. Elke dialoog wordt kort en bondig samengevat in een rapportage. Jaarlijks presenteren wij de voortgang ten
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aanzien van onze eigen ambities tijdens een gezamenlijke bijeenkomst tussen ouders en leraren. Dit is nadrukkelijk
een interactieve bijeenkomst waarin ouders zich uitgenodigd voelen om feedback te geven die helpt om onze
ambities nog beter te kunnen realiseren. Ook hiervan wordt een kort en bondig verslag gemaakt.

Aandachtspunt Prioriteit

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd gemiddeld

School en ouders werken gericht samen rond de schoolontwikkeling van de leerlingen gemiddeld

De leerkracht is in het gesprek met de ouder rolmodel in: eerst begrijpen en dan begrepen
worden.

gemiddeld

We stellen ouders in staat om mee te leven en mee te denken. In de eerste plaats in de
ontwikkeling van hun kind en de afstemming daarop in de klas. In de tweede plaats van
belangrijke zaken op schoolniveau zoals de onderwijsvisie, ontwikkelingen rondom het IKC
en elk ander thema waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat ouders daar in
meegenomen willen worden.

gemiddeld

Er is visie ontwikkeld ten aanzien van educatief partnerschap: hoe kunnen we in de
schoolloopbaan van de ouder de aspecten meedoen, meeleven, meedenken en
meebepalen structuur en inhoud geven.

gemiddeld

7.6 Kwaliteitscultuur

Een kwaliteitscultuur begint bij een warm klimaat waarin het onderlinge vertrouwen hoog is. Dat geldt tussen
teamleden onderling en tussen team en schoolleiding. Kenmerken voor een lerende organisatie is vervolgens dat er
wordt gewerkt vanuit een levende visie. Deze voelt als ieders persoonlijke keus. Leraren ervaren ruimte om deze visie
concreet te maken in de eigen praktijk. Zij grijpen deze ruimte aan om dit te doen in samenwerking met collega's. Die
samenwerking is sterk gericht om werkenderwijs te ontdekken wat het beste werkt in het 'leren' van het kind (leren
breed opvatten). Er is dus sprake van individueel een collectief leren. Interactie tijdens overleg is sterk op leren
gericht. Leraren gebruiken doelbewust informatie om zowel hun eigen leren als het gezamenlijke leren zichtbaar te
maken. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Mijn vertrouwen in mijn collega's is hoog.

2. Mijn vertrouwen in de schoolleiding is hoog.

3. Ik ervaar de visie van de school als inspirerend.

4. Het lukt mij goed om de visie van de school stapje voor stapje zichtbaar te maken in mijn klas.

5. In onze bouw lukt het goed om de visie van de school in praktijk te brengen.

6. De manier van schoolontwikkeling geeft mij veel energie.

7. Voor onze bouw geldt zonder meer: leren van en met elkaar is aan de orde van de dag.

8. In onze bouw lukt het ook al goed om onze groei in schoolontwikkeling zichtbaar te maken.

9. Ik ervaar dat ik groei in mijn ontwikkeling als leraar.

10. Ik vraag andere collega's geregeld om feedback te geven op mijn functioneren als teamlid

11. Ik vraag andere collega's geregeld feedback over mijn functioneren als leraar.
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Aandachtspunt Prioriteit

Alle beschikbare data wordt gericht onderzocht en ingezet om onderbouwd aan de
onderwijsbehoefte tegemoet te komen (INH/ORG)

hoog

Teamleden werken gericht samen aan de schoolontwikkeling (INH/ORG)) hoog

Het vertrouwen in elkaar is hoog (INH/ORG) hoog

Teamleden voelen gemotiveerd om de visie van de school concreet en zichtbaar te maken
(INH)

hoog

Elke bouw draagt vanuit haar eigenheid bij aan het concreet en zichtbaar maken van de
schoolvisie (INH/ORG)

hoog

Bouwen zoeken onderling bewust de afstemming vanuit het bewustzijn dat elke bouw deel is
van het geheel (INH/ORG)

hoog

Teamleden maken onderlinge verschillen bespreekbaar vanuit het besef dat onderlinge
verschillen het leren van en met elkaar verrijkt en besluitvorming beter maakt (INH/ORG)

hoog

Teamleden nemen tijdens overleg verantwoordelijkheid voor de sfeer, de communicatie, de
samenwerking en de resultaten en maken dus net als in de klas het proces van leren
belangrijk (INH/ORG)

gemiddeld

7.7 Evaluatieplan 2019-2023

VOLGT NOG BIJLAGE FLORION
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8 Aandachtspunten 2020 t/m 2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Leerkrachten vergroten in een lerende cultuur hun bekwaamheid als
professioneel kindbegeleider. Vanuit een pedagogisch-didactisch
geïntegreerde benadering weten zij het proces van leren zowel
betekenisvol als belangrijk te maken voor leerlingen (LKR).

hoog

De organisatie van het onderwijs ondersteunt zelfstandig en
samenwerkend leren. En maakt zo afstemmen op verschillen mogelijk
(ORG).

hoog

Ons onderwijs bevordert de ontwikkeling van zelfsturing bij leerlingen.
Dit is merkbaar in de betrokkenheid van de leerlingen op de lessen en
hun werk (LLN).

hoog

De manier waarop we leerlijnen inzetten, bevordert dat leerlingen
werken vanuit de 'bedoeling' (INH).

hoog

De keuze voor leermiddelen bevordert dat leerlingen op eigen niveau
werken, vanuit eigen leervragen werken, met informatie veelheid leren
omgaan en kennis op betekenisvolle wijze inzetten. ICT is hierin
nadrukkelijk hulpmiddel (LM).

hoog

Beleidsplan 2020
t/m 2023:
Ontwikkelpunten
van het koersplan

Persoonsvorming: • Op alle Florion scholen wordt er een dialoog
gevoerd over de persoonsvorming in relatie tot de identiteit

Persoonsvorming: • Locatiedirecteuren dragen er zorg voor dat er
een implementatieplan persoonsvorming op de scholen wordt
gemaakt.

hoog

Leermiddelen
(lestijden en
toetsinstrumenten)

Leermiddelen zijn ondersteunend aan het leerproces van de leerling
(LM)

Leermiddelen bevorderen dat kinderen op eigen niveau werken
(LM)
Leermiddelen bevorderen dat leerlingen vanuit eigen leervragen
werken (LM)
Leermiddelen bevorderen dat leerlingen met informatiehoeveelheid
leren omgaan (LM)
Leermiddelen bevorderen dat leerlingen kennis inzetten om
bijvoorbeeld een eigen mening te vormen en te onderbouwen,
gebeurtenissen en situaties te duiden. (LM)

hoog

Het lesboek heeft overwegend plaatsgemaakt voor digitale leermiddelen
(LM)

laag

Pedagogisch-
didactisch handelen

Leraren scheppen een warm klimaat waarin kinderen zich gezien en
gehoord voelen(PD)

gemiddeld

Leraren maken in hun (les)activiteiten het proces van leren belangrijk
(PD)

Uitleg die leraren bieden activeert kinderen en helpt om leerstof te
verinnerlijken (PD)
Leraren bevorderen een actief en betrokken leerklimaat waarin het
proces van leren belangrijk wordt gemaakt (PD)
Leraren zijn rolmodel in denken en werken vanuit groeigerichte
benadering (PD)

hoog

Leraren zetten zelfstandig werken (leerdoelentijd) in om zelfstandig
(leer)gedrag te bevorderen (PD)

hoog
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Leraren werken vanuit volgen, aansluiten, toevoegen. Is bijvoorbeeld
zichtbaar in afstemming op wat je ziet in het hier en nu bij kinderen (PD)

Leraren sluiten in wat zij doen aan bij hoe kinderen in die
leeftijdsperiode leren en ontwikkelen (PD)
Leraren gebruiken de methode (en andere leermiddelen) in plaats
van deze te volgen (PD)

gemiddeld

In gesprekken met onze kinderen kun je merken dat leren al echt van
hen is. Ze kunnen uitleggen: wat ze aan het doen zijn; wat ze daarvan
leren; wat goed gaat en nog lastig is (INH)

In gesprekken met onze kinderen kun je merken dat leren al echt
van hen is. Je kunt het bijvoorbeeld ook zien aan kinderen die: -
gemotiveerd vanuit eigen leervragen werken: hoge betrokkenheid
tonen; met eigen plannen, ideeën en oplossingen komen; volop
vragen stellen vanuit nieuwsgierigheid en willen weten; aan de
hand van hun 'rapportage' goed uit kunnen leggen: waar kom ik
vandaan, waar sta ik, waar ga ik naar toe (INH)

gemiddeld

Rol van doelen
(Toetsing en
rapportage)

Over de rol van doelen in het onderwijs vindt visieontwikkeling plaats
(INH)

gemiddeld

Toetsen geven kinderen inzicht in hun eigen groei en in wat voor hen de
volgende stap/ leerdoel is (INH)

gemiddeld

Rapportage geeft de ontwikkeling van de leerling weer (INH) gemiddeld

De organisatie van
het leren

De organisatie van het onderwijs ondersteunt het leerproces van de
leerlingen (ORG)

De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen weten
wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen (ORG)
De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen ruimte
hebben voor eigen keuzes en initiatieven (ORG)
De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat leerlingen de
uitdaging leren kiezen die het beste bij hen past (ORG)
De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen op hun
eigen niveau werken: niet te moeilijk/niet te makkelijk (ORG)
De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen zowel
zelfstandig als samen leren leren (ORG)
De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen
vaardigheden ontwikkelen ten aanzien van bijvoorbeeld keuzes
maken, plannen, zelfcontrole, zelfwaardering, zelfreflectie (ORG)

hoog

Groeperingsvormen Vanuit de leercasus combinatiegroep 2/3, wordt een bouwbrede visie
ontwikkeld op het leren van jonge kinderen en de betekenis hiervan voor
het onderwijs (ORG)

hoog

Het bloeiwijsmodel is een middel en staat daarmee ten dienste van
kindgericht onderwijs (ORG)

hoog

Richting Integraal
Kindcentrum (IKC)

Er is visie ontwikkelt ten aanzien van het aanbod aan kinderen van 0 -
12

Er is een doorgaande lijn in onderwijs aan kinderen van 0 - 12
Er is een peuterspeelzaal aanbod

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Samenwerking tussen Pedagogisch medewerkers CKO Kleurrijk en
GBS De Zaaier kenmerkt zich door een gezamenlijke
verantwoordelijkheid als professionele kindbegeleiders voor de
leerlingen

gemiddeld

Kwaliteitscultuur Alle beschikbare data wordt gericht onderzocht en ingezet om
onderbouwd aan de onderwijsbehoefte tegemoet te komen (INH/ORG)

hoog

Teamleden werken gericht samen aan de schoolontwikkeling
(INH/ORG))

Het vertrouwen in elkaar is hoog (INH/ORG)
Teamleden voelen gemotiveerd om de visie van de school concreet
en zichtbaar te maken (INH)
Elke bouw draagt vanuit haar eigenheid bij aan het concreet en
zichtbaar maken van de schoolvisie (INH/ORG)
Bouwen zoeken onderling bewust de afstemming vanuit het
bewustzijn dat elke bouw deel is van het geheel (INH/ORG)

hoog

Teamleden nemen tijdens overleg verantwoordelijkheid voor de sfeer,
de communicatie, de samenwerking en de resultaten en maken dus net
als in de klas het proces van leren belangrijk (INH/ORG)

Teamleden maken onderlinge verschillen bespreekbaar vanuit het
besef dat onderlinge verschillen het leren van en met elkaar verrijkt
en besluitvorming beter maakt (INH/ORG)

gemiddeld

Verantwoording en
dialoog

School en ouders werken gericht samen rond de schoolontwikkeling van
de leerlingen

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd
De leerkracht is in het gesprek met de ouder rolmodel in: eerst
begrijpen en dan begrepen worden.
We stellen ouders in staat om mee te leven en mee te denken. In
de eerste plaats in de ontwikkeling van hun kind en de afstemming
daarop in de klas. In de tweede plaats van belangrijke zaken op
schoolniveau zoals de onderwijsvisie, ontwikkelingen rondom het
IKC en elk ander thema waarvan redelijkerwijs aangenomen kan
worden dat ouders daar in meegenomen willen worden.

gemiddeld

Er is visie ontwikkeld ten aanzien van educatief partnerschap: hoe
kunnen we in de schoolloopbaan van de ouder de aspecten meedoen,
meeleven, meedenken en meebepalen structuur en inhoud geven.

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Zicht op kwaliteit Er is een cultuur van gedeeld leiderschap, waarbij leiderschap de
schoolontwikkeling dient (elke medewerker die leiding neemt/geeft)
(LKR)

De schoolleiding creëert nadrukkelijk de randvoorwaarden die leren
van en met elkaar mogelijk maakt (LKR)
Het leiderschap kenmerkt zich door voorbeeldgedrag in een lerende
houding (LKR)
Het leiderschap bevordert overleg dat op leren gericht is (LKR)
Het leiderschap bevordert ‘Werken vanuit de bedoeling’ (wat we
doen spiegelen aan de kernwaarden) (LKR)
Het leiderschap bevordert een cultuur van veilige onzekerheid
(LKR)
Het leiderschap bevordert een feedbackcultuur (LKR)
Het leiderschap biedt ondersteuning die leerkrachten helpt om de
spanning tussen behoefte en realiteit te overbruggen: waar sta ik,
waar wil ik zijn, wat wordt dan mijn volgende stap? (LKR)
Het leiderschap maakt het proces van leren belangrijk (LKR)
Het leiderschap draagt bij aan besluitvorming die als volgbaar en
transparant ervaren wordt (LKR)

gemiddeld

Veiligheid De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden hoog

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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9 Meerjarenplanning 2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Leerkrachten vergroten in een lerende cultuur hun bekwaamheid als professioneel
kindbegeleider. Vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering weten zij het
proces van leren zowel betekenisvol als belangrijk te maken voor leerlingen (LKR).

De organisatie van het onderwijs ondersteunt zelfstandig en samenwerkend leren. En maakt zo
afstemmen op verschillen mogelijk (ORG).

Ons onderwijs bevordert de ontwikkeling van zelfsturing bij leerlingen. Dit is merkbaar in de
betrokkenheid van de leerlingen op de lessen en hun werk (LLN).

De manier waarop we leerlijnen inzetten, bevordert dat leerlingen werken vanuit de 'bedoeling'
(INH).

De keuze voor leermiddelen bevordert dat leerlingen op eigen niveau werken, vanuit eigen
leervragen werken, met informatie veelheid leren omgaan en kennis op betekenisvolle wijze
inzetten. ICT is hierin nadrukkelijk hulpmiddel (LM).

Pedagogisch-
didactisch handelen

Leraren maken in hun (les)activiteiten het proces van leren belangrijk (PD)

Leraren werken vanuit volgen, aansluiten, toevoegen. Is bijvoorbeeld zichtbaar in afstemming
op wat je ziet in het hier en nu bij kinderen (PD)

Groeperingsvormen Vanuit de leercasus combinatiegroep 2/3, wordt een bouwbrede visie ontwikkeld op het leren
van jonge kinderen en de betekenis hiervan voor het onderwijs (ORG)

Kwaliteitscultuur Alle beschikbare data wordt gericht onderzocht en ingezet om onderbouwd aan de
onderwijsbehoefte tegemoet te komen (INH/ORG)

Teamleden werken gericht samen aan de schoolontwikkeling (INH/ORG))

Teamleden nemen tijdens overleg verantwoordelijkheid voor de sfeer, de communicatie, de
samenwerking en de resultaten en maken dus net als in de klas het proces van leren belangrijk
(INH/ORG)

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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10 Meerjarenplanning 2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Leerkrachten vergroten in een lerende cultuur hun bekwaamheid als professioneel
kindbegeleider. Vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering weten zij het
proces van leren zowel betekenisvol als belangrijk te maken voor leerlingen (LKR).

De organisatie van het onderwijs ondersteunt zelfstandig en samenwerkend leren. En maakt
zo afstemmen op verschillen mogelijk (ORG).

Ons onderwijs bevordert de ontwikkeling van zelfsturing bij leerlingen. Dit is merkbaar in de
betrokkenheid van de leerlingen op de lessen en hun werk (LLN).

De manier waarop we leerlijnen inzetten, bevordert dat leerlingen werken vanuit de
'bedoeling' (INH).

De keuze voor leermiddelen bevordert dat leerlingen op eigen niveau werken, vanuit eigen
leervragen werken, met informatie veelheid leren omgaan en kennis op betekenisvolle wijze
inzetten. ICT is hierin nadrukkelijk hulpmiddel (LM).

Beleidsplan 2020 t/m
2023:
Ontwikkelpunten van
het koersplan

Persoonsvorming: • Op alle Florion scholen wordt er een dialoog gevoerd over de
persoonsvorming in relatie tot de identiteit

Pedagogisch-
didactisch handelen

Leraren scheppen een warm klimaat waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen(PD)

Leraren zetten zelfstandig werken (leerdoelentijd) in om zelfstandig (leer)gedrag te
bevorderen (PD)

In gesprekken met onze kinderen kun je merken dat leren al echt van hen is. Ze kunnen
uitleggen: wat ze aan het doen zijn; wat ze daarvan leren; wat goed gaat en nog lastig is (INH)

De organisatie van
het leren

De organisatie van het onderwijs ondersteunt het leerproces van de leerlingen (ORG)

Zicht op kwaliteit Er is een cultuur van gedeeld leiderschap, waarbij leiderschap de schoolontwikkeling dient
(elke medewerker die leiding neemt/geeft) (LKR)

Veiligheid De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden

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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11 Meerjarenplanning 2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Leerkrachten vergroten in een lerende cultuur hun bekwaamheid als professioneel
kindbegeleider. Vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering weten zij het
proces van leren zowel betekenisvol als belangrijk te maken voor leerlingen (LKR).

De organisatie van het onderwijs ondersteunt zelfstandig en samenwerkend leren. En maakt zo
afstemmen op verschillen mogelijk (ORG).

Ons onderwijs bevordert de ontwikkeling van zelfsturing bij leerlingen. Dit is merkbaar in de
betrokkenheid van de leerlingen op de lessen en hun werk (LLN).

De manier waarop we leerlijnen inzetten, bevordert dat leerlingen werken vanuit de 'bedoeling'
(INH).

De keuze voor leermiddelen bevordert dat leerlingen op eigen niveau werken, vanuit eigen
leervragen werken, met informatie veelheid leren omgaan en kennis op betekenisvolle wijze
inzetten. ICT is hierin nadrukkelijk hulpmiddel (LM).

Leermiddelen
(lestijden en
toetsinstrumenten)

Leermiddelen zijn ondersteunend aan het leerproces van de leerling (LM)

Rol van doelen
(Toetsing en
rapportage)

Over de rol van doelen in het onderwijs vindt visieontwikkeling plaats (INH)

Groeperingsvormen Het bloeiwijsmodel is een middel en staat daarmee ten dienste van kindgericht onderwijs (ORG)

Verantwoording en
dialoog

School en ouders werken gericht samen rond de schoolontwikkeling van de leerlingen

Er is visie ontwikkeld ten aanzien van educatief partnerschap: hoe kunnen we in de
schoolloopbaan van de ouder de aspecten meedoen, meeleven, meedenken en meebepalen
structuur en inhoud geven.

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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12 Meerjarenplanning 2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Leerkrachten vergroten in een lerende cultuur hun bekwaamheid als professioneel
kindbegeleider. Vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering weten zij het
proces van leren zowel betekenisvol als belangrijk te maken voor leerlingen (LKR).

De organisatie van het onderwijs ondersteunt zelfstandig en samenwerkend leren. En maakt zo
afstemmen op verschillen mogelijk (ORG).

Ons onderwijs bevordert de ontwikkeling van zelfsturing bij leerlingen. Dit is merkbaar in de
betrokkenheid van de leerlingen op de lessen en hun werk (LLN).

De manier waarop we leerlijnen inzetten, bevordert dat leerlingen werken vanuit de 'bedoeling'
(INH).

De keuze voor leermiddelen bevordert dat leerlingen op eigen niveau werken, vanuit eigen
leervragen werken, met informatie veelheid leren omgaan en kennis op betekenisvolle wijze
inzetten. ICT is hierin nadrukkelijk hulpmiddel (LM).

Leermiddelen
(lestijden en
toetsinstrumenten)

Het lesboek heeft overwegend plaatsgemaakt voor digitale leermiddelen (LM)

Rol van doelen
(Toetsing en
rapportage)

Toetsen geven kinderen inzicht in hun eigen groei en in wat voor hen de volgende stap/ leerdoel
is (INH)

Rapportage geeft de ontwikkeling van de leerling weer (INH)

Richting Integraal
Kindcentrum (IKC)

Er is visie ontwikkelt ten aanzien van het aanbod aan kinderen van 0 - 12

Samenwerking tussen Pedagogisch medewerkers CKO Kleurrijk en GBS De Zaaier kenmerkt
zich door een gezamenlijke verantwoordelijkheid als professionele kindbegeleiders voor de
leerlingen

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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