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Inleiding
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van OBS de Octopus. Met dit schoolplan sluit onze school
aan bij het strategisch beleidsplan van stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).
Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak met leerlingen, team,
medezeggenschapsraad en ouders. Tijdens verschillende bijeenkomsten en met diverse
werkvormen is de input voor het schoolplan 2019-2023 ontstaan. Alle inzet en betrokkenheid
rondom de koers en ambitie van de Octopus wordt hierin zeer gewaardeerd. Bij deze hartelijk
dank aan allen!
Aan het begin van dit schoolplan vindt u het hoofdstuk Wie is de Octopus; met daarin ons
profiel, onze missie en onze visie. Vervolgens vindt u onze acht ambities voor de komende
schoolplanperiode. Deze ambities zijn in drie domeinen onderverdeeld, te weten
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Wij vinden het belangrijk dat deze domeinen
met elkaar in balans zijn. Kinderen zijn op school om te leren maar ook om te leven en
samen te werken, te groeien en ontwikkelen.
Wist u dat een Octopus drie harten heeft? Het een kan niet zonder het ander: wij verwoorden
dit in onze missie van drie zinnen die het hart van de Octopus vormen:

SAMEN LEREN
een solide basis in balans met plezier en talentontwikkeling
SAMEN LEVEN
iedereen voelt zich bij ons thuis
SAMEN GROEIEN
op weg naar een duurzame toekomst
In dit schoolplan worden verder het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het
kwaliteitszorgsysteem van onze school beschreven.
Directie en team van OBS de Octopus.
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Wie is de Octopus

1.1 Wij zijn een openbare school: iedereen is welkom!
Openbaar onderwijs betekent binnen onze school dat alle leerlingen welkom zijn op onze
school. Ons onderwijs is zo ingericht en onze opvoedkundige aanpak is zodanig, dat ieder kind,
met welke godsdienstige, culturele of sociale achtergrond dan ook, zich op onze school thuis
kan voelen. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich
veilig voelen.

1.2 Ons profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een goede basisschool in Zwolle-Zuid (Schellerlanden)
gehuisvest in een prachtig, ruim en licht gebouw
al sinds 21 augustus 1989 een fijne school
een betrokken team met juffen èn meesters
vakdocent gymnastiek voor alle groepen
hoge onderwijskundige opbrengsten
ongeveer 280 leerlingen
een avontuurlijk groen schoolplein en een beschermd binnenplein voor de kleuters
van 7.30 uur tot 18.15 uur verzorgt Doomijn opvang, inclusief tussenschoolse opvang
een gezellig en fijn kinderdagverblijf van Doomijn in de school
goed bereikbaar per fiets, lopend, auto en bus
een eigen gymzaal èn speellokaal
een breed aanbod aan naschoolse activiteiten, zoals sportclubs, muziekles of tekenles
direct gelegen aan het Schellerpark en het Jo van Marle sportpark
rechtstreekse fietsverbinding richting Windesheim en
het centrum

1.3 Onze naam
Octopus is het Griekse woord voor ‘achtpoot’. De naam is
gekozen vanwege de toenmalige indeling van het gebouw,
een centrale open ruimte met daaromheen 8 lokalen. Een
octopus is een fascinerend en actief dier dat van aanpakken
houdt. De octopus is intelligent en vertoont zowel leer- als
speelgedrag. De armen beschermen en symboliseren
geborgenheid. Die armen bewegen onafhankelijk van elkaar
waardoor de omgeving kan worden afgetast en nieuwe
ontdekkingen worden gedaan.

1.4 Onze missie
Een octopus heeft acht armen en drie harten. Onze missie geven wij weer in drie zinnen:

SAMEN LEREN
een solide basis in balans met plezier en talentontwikkeling
SAMEN LEVEN
iedereen voelt zich bij ons thuis
SAMEN GROEIEN
op weg naar een duurzame toekomst

Onze kinderen leven in een wereld die volop in ontwikkeling is. Wij vinden het belangrijk om
vooruit te kijken, na te denken en ons onderwijs continu aan te passen en verbeteren.
Wij hechten er veel waarde aan dat onze leerlingen de kans wordt geboden zich de juiste
vaardigheden eigen te maken. Vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed in de
kennissamenleving te kunnen functioneren, te kunnen werken, deze mede vorm te kunnen
geven en om zich levenslang door te kunnen ontwikkelen.
De school is een ‘werkplaats’ waarin alle kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid
en wederzijds respect, mogen groeien en ontwikkelen. Wij willen dat kinderen met plezier
naar school gaan. Op onze openbare basisschool zijn alle kinderen, ongeacht verschillen in
cultuur, geloof en huidskleur, welkom. Wij bieden een goede voorbereiding op de toekomst,
en maken ons er sterk voor dat iedere leerling terugkijkt op een fijne basisschooltijd.
Wij vinden het belangrijk dat wij onze kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot autonome
mensen die in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Wij willen onze kinderen een goed zicht
op eigen talenten geven en ze helpen op te groeien tot fijne, sociale mensen.
Samen zorgen wij voor de beste voorbereiding voor de toekomst van uw kind.
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Visie en ambitie in drie thema’s

De Octopus wil ambitie uitstralen. Wij vinden dat de kinderen die aan onze zorg worden
toevertrouwd recht hebben op uitstekend onderwijs. Wij willen hen zo goed mogelijk
voorbereiden op hun toekomst waarbij er balans is tussen samen leven, samen leren en samen
werken.
We onderscheiden drie domeinen waarin we strategische doelen stellen aan ons onderwijs.
Deze drie domeinen vullen elkaar aan en komen bij goed onderwijs voortdurend terug, in
interactie met elkaar. Hieronder vindt u een beschrijving van deze domeinen, kwalificatie,
socialisatie en persoonsvorming en onze acht ambities met doelstellingen voor de Octopus.

2.1 Kwalificatie: samen leren en werken aan een solide basis
Bij kwalificatie gaat het om het verwerven van kennis, vaardigheden, waarden en houdingen.
De basisschoolleeftijd is het moment bij uitstek waarop kinderen in staat zijn ‘basis’-kennis en
-vaardigheden op te doen.
Kinderen hebben er recht op dat de school zich op deze kern concentreert, zodat zij met
zelfvertrouwen hun omgeving tegemoet kunnen treden en het niveau bereiken dat zij ‘in zich’
hebben. Op de Octopus bieden wij een zeer goede kwaliteit van onderwijs in de kernvakken
aan en bieden passende zorg, ondersteuning, structuur en veiligheid door samen te werken
en te leren.
1. Trots op de Octopus
Wij zijn trots op onze school die al 30 jaar een begrip is in Zwolle-Zuid. Op de Octopus krijgen
kinderen uitstekend onderwijs. Onze cognitieve opbrengsten zijn sinds jaar en dag hoog en
horen bij de beste van Zwolle. Onze ambitie is om steeds beter te worden. Het strategische
doel hierbij is om door een goede positionering in de wijk ons leerlingaantal te laten groeien
in 2022 naar 300 leerlingen.
2. Kennis en vaardigheden
Taal (spelling, technisch- en begrijpend lezen) en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden.
We zorgen ervoor dat voor de opbrengsten van deze vakken hoge doelen gesteld worden, die
passen bij onze leerlingen. Kerndoelen zijn richtinggevend. We gebruiken de 21e eeuwse
vaardigheden om toe te komen aan het vergaren en toepassen van kennis.
Onze doelstelling is om in deze schoolplanperiode ons taalonderwijs te vernieuwen en een
keuze te maken voor een nieuwe taal-/spellingmethode.
3. Leren leren
We leren kinderen hoe ze zelfstandig en samen kunnen leren. Hierbij sluiten we aan bij de
pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van kinderen. Coöperatieve werkvormen,
bewegend leren, het werken aan executieve functies en het ontwikkelen van een groeimindset zijn daarbij voor ons belangrijk. Kinderen leren beter als ze bewegen, bijvoorbeeld in
een gymlokaal of buiten op een avontuurlijk en uitdagend schoolplein. De komende vier jaren
bouwen wij het ‘leren leren’ verder uit door het ontwikkelen van een heldere visie en
doorlopende leerlijn voor alle groepen.

4. Wij leveren maatwerk
Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Met de komst van passend onderwijs is
de diversiteit binnen onze school groter geworden. Wij vinden het belangrijk om ons
onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van kinderen.
De komende vier jaren rusten wij onze leerkrachten nog beter toe om met deze verschillen
om te gaan, o.a. door de invoering van het didactische model IGDI (zie paragraaf Didactisch
handelen).

2.2 Socialisatie: Samen leven; iedereen voelt zich bij ons thuis
Socialisatie is het tweede domein, ons tweede hart. Hier gaat het erom dat we door het
onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en
manieren van zijn. Anders gezegd: leerlingen worden erop voorbereid om deel uit te maken
van de samenleving.
OBS De Octopus hecht veel waarde aan een brede ontwikkeling. Wij leren kinderen leren en
geven kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ruimte ontstaat als
wij samen weten wat de grenzen en regels zijn. Er zijn op school heldere afspraken over wie
wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Er is een duidelijke onderwijs- en
begeleidingsstructuur waarin iedereen verantwoordelijkheid draagt. De kinderen op de
Octopus krijgen normen en waarden mee en ontwikkelen hierdoor een positief/kritische kijk
op onze samenleving.
5. Met plezier naar school
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Op onze openbare
basisschool zijn alle kinderen, ongeacht verschillen in cultuur, geloof en huidskleur bij ons
welkom. In een sfeer van veiligheid en geborgenheid voelt ieder kind zich thuis. Wij geven
waardenvol onderwijs waarbinnen kinderen ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Deze
ruimte vraagt ook om duidelijke grenzen en omgangsafspraken. Kinderen en leerkrachten
gaan op respectvolle wijze met elkaar om en dit verwachten wij ook van ouders.

De doelstelling is om de komende vier jaren onze pedagogische kwaliteit en ons pedagogisch
klimaat te borgen. Dit doen wij o.a. door het implementeren van een nieuwe methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling.
6. Verbinding
Via hun kinderen zijn ouders verbonden met de school. Ouderbetrokkenheid zien wij als een
niet-vrijblijvende gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en
school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de schoolontwikkeling van
het kind. Wij stellen als strategisch doel om de komende jaren de ouderbetrokkenheid op de
Octopus verbeterd te hebben. Dit doen wij onder andere door een ontwikkeltraject
ouderbetrokkenheid 3.0 met het team.

2.3 Persoonsvorming: samen groeien!
Bij persoonsvorming gaat het over emancipatie, over vrijheid en verantwoordelijkheid, over
de vraag hoe het kind zich ontwikkelt in relatie tot de hem omringende wereld. In de
ontmoeting met andere kinderen en leerkrachten krijgt de hele persoon van het kind de
gelegenheid en begeleiding om te ontwikkelen.
Samen leven en opgroeien, aandacht en waardering (leren) hebben voor elkaar vinden wij
belangrijk. Door bijvoorbeeld onze weekopeningen, maandelijkse klassenvoorstellingen en
ons schoolkoor ervaren kinderen verbinding met elkaar.
Vanuit een goede relatie met onze leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat kunnen onze
leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om de eigenheid van ieder
kind te respecteren en zijn gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen en
beschermen.
7. Brede talentontwikkeling en creativiteit
Onze school is een plek waar leerlingen zich kunnen oriënteren op hun eigen capaciteiten,
interesses en taken. De school stimuleert een brede ontwikkeling van leerlingen en biedt
ruimte voor een diversiteit aan talenten.
Een veranderende toekomst vraagt om kinderen die dit flexibel tegemoet kunnen treden.
Creatief denken en ontwerpvaardigheden zijn hiervoor van belang. De komende vier jaren
willen wij een duidelijke doorgaande lijn voor tekenen en handvaardigheid op school creëren
en een verbinding maken tussen de vakken cultuur en techniek.
8. Een duurzame toekomst
Duurzaam onderwijs maakt kinderen bewust van hun omgeving en levert een bijdrage aan
een toekomstbestendige maatschappij. In een optimale, inspirerende (leer)omgeving
kunnen kinderen het beste uit zichzelf en elkaar halen. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen al op jonge leeftijd leren hoe ze zich moeten verhouden tot hun medeleerlingen en
tot de wereld waarin ze leven.
Ons doel is om de komende jaren ons schoolplein en de achterliggende Octotuin samen met
ouders, de buurt en wijk met elkaar in verbinding brengen en een groen, avontuurlijk
schoolplein met een buurttuin te maken. Duurzaamheid, zorg voor de natuur en onze
wereld willen wij verder uitbouwen en verankeren binnen onze school.
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Wij horen bij OOZ: Openbaar onderwijs Zwolle en regio

De Octopus maakt deel uit van OOZ. OOZ staat voor goed
onderwijs. Leerlingen, hun ouders of verzorgers,
maatschappelijke partners, de maatschappij: ze
verwachten van OOZ dat hun leerlingen zover worden
gebracht dat ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen.
En die verwachting wil OOZ waarmaken. Dat kan alleen als
ervoor wordt gezorgd dat leerlingen zich breed
ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verder gaat dan
taal- en rekenscores alleen of het halen van een diploma.
Onderwijs gaat over de interactie tussen mensen, tussen
de leraar en de leerling, en over het besef dat in die
ontmoeting niet alles beheersbaar is. Dat is, in essentie,
het prachtige risico van onderwijs.

3.1 Strategische beleid OOZ
De grote ontwikkelingen waaraan OOZ de komende jaren gaat werken, het strategische
beleid, wordt ondergebracht in drie pijlers: relatie, eigenaarschap en maatwerk. Deze pijlers
geven richting aan de beleidsontwikkeling van OOZ als geheel en van alle scholen.
Relatie
Een goede relatie tussen de leraar of docent en de leerling brengt kinderen tot leren en
ontwikkelen. Die basisregel van de pedagogiek kenmerkt OOZ als organisatie: het samen doen,
vanuit relatie. Zo leren en ontwikkelen kinderen zich.
Die gezamenlijkheid geldt ook voor de visie van OOZ op de positie van het openbaar onderwijs
in de samenleving: openbaar onderwijs is van de samenleving en voor de samenleving. In die
zin heeft het openbaar onderwijs een bijzondere opdracht. Niet alleen is het openbaar
onderwijs er voor alle leerlingen, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke
achtergrond. Ook is het de opdracht om leerlingen te leren dat ze onderdeel zijn van een
groter geheel, van een samenleving, van een traditie. Dat is, in essentie, de socialiserende
functie van het onderwijs. Relatie is een kernbegrip in de visie van OOZ op de wereld om ons
heen. Relaties aan gaan, op alle niveaus, omdat de kracht wordt gevonden in samenwerking.
Daarin is OOZ een betrouwbare partner. Voor collega-besturen in het passend onderwijs, voor
het bedrijfsleven in de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voor de partners in
het sociaal domein in de zorg voor kinderen die in de knel komen.
Eigenaarschap
Eigenaarschap is een kernbegrip binnen OOZ. Eigenaarschap betekent dat je je
verantwoordelijkheid neemt: voor jezelf en voor elkaar. Het betekent ook dat je je bewust
bent van je rollen, in een team, in de scholen, in de samenleving. In dit begrip vind je ruimte
en energie om te innoveren en te experimenteren. Eigenaarschap is ruimte geven en
faciliteren als mensen kansen willen pakken. Maar eigenaarschap betekent ook dat je
aanspreekbaar bent op onze rollen en verantwoordelijkheden. OOZ gelooft dat door die
balans tussen ruimte en rekenschap leerkrachten en leidinggevenden in positie worden
gebracht om goed onderwijs te verzorgen.

Maatwerk
Elke leerling op een OOZ-school krijgt een onderwijsaanbod waarmee hij het beste tot zijn
recht komt. Dat is de ambitie van OOZ. Dat betekent niet dat elk kind een unieke, persoonlijke
leerroute heeft; de socialiserende functie van het onderwijs betekent juist dat leerlingen
samen leren en groeien.
Wel levert een OOZ-school zoveel mogelijk maatwerk. Er wordt gezorgd dat het onderwijs
aansluit bij de talenten en ambities van leerlingen, terwijl daarbij de balans wordt gehouden
met de kwalificerende functie van het onderwijs. Leerlingen vinden hun plek bij OOZ.
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Onderwijskundige kwaliteit

Op de Octopus wordt gedegen onderwijs gegeven. Er wordt gewerkt met een
leerstofjaarklassensysteem. De leerstof, die een kind zich op de basisschool eigen moet
maken, is verdeeld over acht jaar en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Kinderen van
dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de groep.
Van groep 1 t/m 8 stemmen we afspraken en werkwijze op elkaar af. Het leerstofaanbod is
gestructureerd en beredeneerd. In de middag wordt er meer tijd besteed aan de creatieve
vakken en vakken waarbij kinderen meer samen kunnen werken.

4.1

Lesinhoud

Het onderwijs op de Octopus begint in groep 1, bij de kleuters. Jonge kinderen leren
spelenderwijs. Door spel leert een kind de wereld om hem heen kennen en begrijpen. Ze leren
door te doen, ontdekken en herhalen. Spel helpt jonge kinderen hun kennis over de wereld
en hun handelingsmogelijkheden uit te breiden.
In de kleutergroep stimuleren we die ontwikkeling met een brede aanpak: spelen, werken,
bewegen en in gesprek zijn met elkaar. We bieden een ruim aanbod aan activiteiten binnen
een zogenoemde 'rijke leeromgeving' zodat elk kind de vaardigheden ontwikkelt in een tempo
en op de manier die bij het kind past.
Naast leermomenten tijdens het spelen in de hoeken, bieden we ook activiteiten aan met een
duidelijk gericht doel. Dit gebeurt tijdens kringmomenten en bij het spelen en werken.
We bieden het onderwijs aan binnen thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de
kleuter. Hiervoor maken we gebruik van de methodes Kleuterplein en Kleuteruniversiteit.
Om de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten te houden gebruiken we het
observatie-instrument BOSOS. Bosos staat voor: Beredeneerd aanbod, Observeren,
Signaleren, Opbrengst gericht, Specifiek voor jouw praktijk.
Rekenonderwijs
Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht: ‘je realiseren wat je
doet’ en voor het oefenen van vaardigheden. Wij hebben dan ook gekozen voor
rekenonderwijs met de goede dingen van het realistische rekenen, zoals het werken met
modellen als de getallenlijn en de verhoudingstabel, en voor de structuur: oefenen, herhalen
en automatiseren.
Vanaf groep vier werken alle kinderen op een tablet met het programma Snappet. Zo kan ieder
kind aan zijn eigen vaardigheden en leerdoelen op eigen niveau werken. Het is van belang dat
de stappen van het handelingsplan bij elke nieuwe leerstof wordt doorlopen. Realistisch
rekenen is een rekendidactiek die kinderen concrete problemen en situaties laat oplossen met
behulp van eigen strategieën en inzichten.

Taal- leesonderwijs
Kennis van de Nederlandse taal en cultuur en een goede beheersing van de Nederlandse taal
dragen bij aan persoonsvorming van leerlingen, succesvolle participatie op school en
deelname aan de geletterde, meertalige en pluriforme samenleving. Leesvaardigheid is een
centrale vaardigheid die in alle vakken nodig is en derhalve voor het onderwijsleerproces
cruciaal is. Leesvaardigheid is een voorwaarde om informatie te verzamelen, te analyseren en
toe te passen.
Doel van het leesonderwijs op de Octopus is onze kinderen op te leiden tot gemotiveerde,
strategische lezers op het gewenste referentieniveau, respectievelijk 1F en 2F, waarbij de
uitgangspunten
leesmotivatie,
leesplezier
en
leesbeleving
zijn.
Goed leesonderwijs vraagt om voldoende tijd, een goede plek op het rooster en variatie in
aanbod, bijvoorbeeld verschillende genres en goede teksten/ boeken. Goed leesonderwijs
vraagt om een aantrekkelijke leesomgeving op school, een goede bibliotheek, betrekken van
ouders, voldoende expertise in de school, het belang van lezen blijven benadrukken, ook
tijdens overlegmomenten. In 2019-2020 starten wij met een oriëntatietraject richting een
nieuwe taal-/spelllingmethode.
Schrijfonderwijs
De visie van de Octopus op schrijfonderwijs is dat de leerlingen zich schriftelijk goed moeten
kunnen redden; nu en in de toekomst. Hierbij denken wij aan communiceren en noteren. Met
dit doel in gedachten leren we de leerlingen om op een ontspannen manier te schrijven, een
goed leesbaar handschrift te ontwikkelen en in een redelijk vlot tempo te kunnen schrijven.
Op dit moment werken we met de methode “Pennenstreken”. Dit is een methode waarin de

leerlingen leren schrijven in een verbonden licht hellend schrift. In groep 3 wordt gestart met
losse letters. Halverwege het jaar ontwikkelt zich dit in een verbonden schrift. Vanaf groep 4
worden de hoofdletters aangeboden en in groep 5 verder ingeslepen.
Naarmate de leerlingen in hogere groepen komen, wordt de liniering smaller en uiteindelijk
schrijven de leerlingen zonder hulplijnen. In de bovenbouw wordt ook het blokletterschrift
aangeboden. Voor leerlingen die niet tot een vloeiend, leesbaar en verbonden handschrift
kunnen komen, wordt individueel gekeken welk handschrift het beste bij die leerling past of
dat er middels de inzet van fysiotherapie extra hulp geboden moet worden.
Wereldoriëntatie; natuur en techniek
Kinderen staan van nature open voor de werkelijkheid. Verwondering en nieuwsgierigheid,
zien hoe mooi iets is, ontdekken hoe iets in elkaar steekt. Kinderen leren door interesse,
ontdekken en experimenteren. Dat zorgt voor grote motivatie en dat leidt tot
succeservaringen. Betrokkenheid van kinderen staat hierbij centraal.
Wij vinden wereldoriëntatie belangrijk, omdat kinderen zich moeten leren oriënteren op de
wereld. Op onze school vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en
verkeer onder wereldoriëntatie. Aan de hand van deze vakken leren onze leerlingen zich
oriënteren op zichzelf en de ander, de wereld om zich heen, van dichtbij & veraf, toen, nu en
in de toekomst.
In schooljaar 2018/2019 hebben wij in de bovenbouw een methodewisseling gehad. Voor
zowel geschiedenis als natuur & techniek zijn wij overgestapt op Argus Clou. Voor
aardrijkskunde houden we nog enkele jaren vast aan Geobas.
In de groepen drie en vier zijn we in 2019 overgestapt op Blink Wereld, waarbij zowel
aardrijkskunde, natuur en geschiedenis en techniek aan bod komen. In groep 5 t/m 8 wordt
de methode Argus Clou gebruikt.

De leerlijnen van het SLO (Stichting Leerplan ontwikkeling) voor natuur en techniek worden
gehaald door de methode en aanvullende activiteiten. We leren kinderen, door
kennisoverdracht en beleving, respect te hebben voor de natuur.
In de kleutergroepen werken we met Kleuteruniversiteit. Door middel van digitale,
thematische projecten aan de hand van prentenboeken, worden de wereldoriëntatie vakken
aangeboden aan de kleuters.
Voor verkeer werken wij schoolbreed via de studiematerialen van Veilig Verkeer Nederland.
Zo werken wij met een doorgaande lijn toe naar het theoretische en praktische
verkeersexamen in groep 7.
Wij zorgen ervoor dat onze kinderen van en met elkaar kunnen leren: door jaarlijks
terugkerende projecten kunnen onder- en bovenbouwleerlingen met elkaar samenwerken.
Mediawijsheid
In ons dagelijks onderwijs zien wij het mede als onze taak om onze kinderen mediawijs te
maken en op deze manier goed voor te bereiden op de toekomst. Leerkrachten maken
methodelessen aantrekkelijker. Door structureel te werken met digitale middelen in ons
onderwijs komen we voor een deel tegemoet aan het leren van toekomstgerichte
vaardigheden. Digitale geletterdheid, kritisch denken en onderzoekend leren komen aan bod.
Daarnaast zullen deze vaardigheden en ook het probleemoplossend vermogen en
communiceren centraal staan tijdens het thematisch- en projectmatig werken.
Elke leerling maakt kennis met de basis van computational thinking. Ze leren het belang in te
zien van computers en robots. Kinderen leren de basisbeginselen van het gebruik ervan. Door
samenwerking leren ze de problemen die ze tegenkomen op te lossen. De leerkracht
functioneert hierbij als begeleider.
Burgerschap
De visie van de Octopus op burgerschapsonderwijs is dat onze maatschappij mensen nodig
heeft die op allerlei manieren een zinvolle en effectieve bijdrage kunnen leveren aan de
kwaliteit van onze samenleving. Door kinderen actief te betrekken bij de samenleving waar ze
deel van uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor het
functioneren in de samenleving. Kernwoorden in ons burgerschapsonderwijs zijn democratie,
participatie en identiteit.
• Tijdens klassengesprekken leren kinderen te kijken vanuit verschillende perspectieven.
Ze leren tevens hun eigen mening te formuleren en te onderbouwen.
• Kinderen moeten leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun omgeving.
• Samen met leerlingen stellen we omgangsregels op waaraan ieder zich dient te houden.
• De Octopus heeft een oorlogsmonument aan de Pilotenlaan geadopteerd. Elk jaar
op/rond 14 april herdenken de kinderen van de groepen 7 en 8 de oorlog met een speciaal
programma bij het monument. Na afloop van het programma bij het gedenkteken is er in
school gelegenheid om vragen te stellen aan genodigden.
• Elk jaar besteden we met de kinderen aandacht aan een goed doel.
• Bij het vak geestelijke stromingen wordt in de groepen 7 en 8 aandacht besteed aan de
wereldgodsdiensten en humanisme.
• Jaarlijks krijgen de bovenbouwgroepen voorlichting over diverse onderwerpen zoals:
alcoholgebruik, roken en drugs, maar ook over bijvoorbeeld discriminatie.

•

Kinderraad: In maart 2012 zijn we gestart met de Kinderraad. Kinderen uit de groepen 5
t/m 8 kiezen twee vertegenwoordigers uit hun midden. Alle kinderen gaan samen met de
directeur eens per zes weken vergaderen. Samen stellen ze de agenda op en maken ze
een verslag. Ze inventariseren wat er zoal leeft. Na de vergadering brengen de kinderen
verslag uit in hun groep. Twee leden van deze raad hebben ook zitting in het
Kinderwijkplatform. Daarin zitten vertegenwoordigers van de verschillende scholen. De
Kinderraad heeft o.a. besloten dat dinsdag een ‘fruitdag’ is.

Cultuuronderwijs
Het cultuuronderwijs op de Octopus is erop gericht dat de leerlingen:
• kennismaken met verschillende vormen van cultuur: tekenen, handvaardigheid, drama,
dans, muziek, nieuwe media.
• kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun culturele uitingen te herkennen en
te kunnen uiten.
• leren reflecteren op beeldende producten en zich open stellen voor de wereld om hun
heen.
Er wordt één keer per jaar een projectweek georganiseerd waarbij de kinderen actief
betrokken worden. De leerlingen hebben vanaf groep 5 in ieder geval een keer in de week
les in de vorm van een atelier. Tijdens dit moment werken ze zes keer aan een bepaalde
techniek/vaardigheid. Dit wordt gegeven door de leerkrachten, professionals en/of ouders.
In het schooljaar 2018/2019 hebben we voor de hele school de methode ‘Laat Maar Zien’
digitaal aangeschaft. Start schooljaar 2019-2020 wordt er een gezamenlijke training door het
team gevolgd o.l.v. ZoGemaakt. Hierbij wordt de methode uitgebreid besproken wordt zodat
alle teamleden zich competent genoeg voelen om er mee te werken.
Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode zijn:
• een duidelijke doorgaande lijn voor tekenen en handvaardigheid op school.
• een verbinding maken tussen de vakken cultuur en techniek; hiervoor starten we in
enkele groepen met een pilot vanuit de Stadkamer in schooljaar 2019-2020.
Levensbeschouwelijk onderwijs
Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Op de Octopus vinden het belangrijk
dat kinderen positief met elkaar leren samenleven. Daarbij vinden we aandacht voor
waarden en normen belangrijk. Kennis maken met andere culturen, andersdenkenden,
wereldgodsdiensten en levensbeschouwing zijn daarbij belangrijke onderdelen. In het
schooljaar 2019-2020 willen we nadenken over hoe we hier inhoud en richting aan kunnen
geven.

4.2

Didactisch handelen

Wij proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de onderwijsbehoeften van een kind: Wat heeft
het kind nodig om optimaal te kunnen ontwikkelen? Wat heeft de leerkracht nodig om het
kind optimaal te kunnen begeleiden? Alle leerkrachten kijken naar mogelijkheden en kansen
van leerlingen. Kinderen zijn verschillend en mogen dat ook zijn.
Wij stellen het doel van de les centraal en spreken verwachtingen uit naar elkaar. Er wordt
gebruik gemaakt van het directe instructiemodel (terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid
inoefenen, zelfstandige verwerking, evaluatie, terug- en vooruitblik). Alle leerkrachten passen
dit model toe in hun lessen.
Niet ieder kind ontwikkelt zich hetzelfde en in hetzelfde tempo. Met de komst van passend
onderwijs is de diversiteit binnen onze school groter geworden. Wij vinden het belangrijk om
ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van
kinderen. De komende vier jaren rusten wij onze leerkrachten nog beter toe om met deze
verschillen om te gaan, o.a. door de invoering van het didactische model IGDI. IGDI staat voor
Interactief Gedifferentieerd Directe Instructiemodel. Dit model is gebaseerd op twee
principes: De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg en de leerlingen leren door
oefening en herhaling.
Er is bewust gekozen voor een klassikale aanpak. Alle kinderen werken tegelijk aan hetzelfde
vak. Kinderen die meer instructie of meer uitdaging nodig hebben, krijgen die.
We differentiëren bij de instructie en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Om
de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen maken we waar mogelijk gebruik van
samenwerken (coöperatieve werkvormen).
De leerkracht plant het onderwijs, volgt de leerontwikkeling van de leerlingen a.d.h.v. het
werk van de leerlingen, methodetoetsen en anticipeert hierop door de aanpak hierop af te

stemmen. Daarnaast worden er in groep 3 t/m 8 twee keer per jaar niet- methode toetsen
afgenomen om de leerontwikkeling af te zetten tegen de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.
Op de Octopus worden ook tablets ingezet om tegemoet te komen aan de onderlinge
verschillen tussen kinderen. Zo wordt met rekenen en spelling gebruik gemaakt van het
digitale programma Snappet. Leerlingen krijgen werk op eigen niveau aangeboden en
ontvangen meteen feedback op het gemaakte werk. Kinderen worden individueel uitgedaagd
zodat ze gemotiveerd blijven om te leren.
Onze ambitie is om de komende vier jaren de doorgaande didactische lijn van groep 1 t/m 8
verder te ontwikkelen.

4.3 Pedagogisch klimaat
Ons onderwijs bevordert een brede vorming van kinderen. Het richt zich op de emotionele
en cognitieve ontwikkeling, op de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden. Op onze school leer je van en met elkaar in een
veilige sfeer.
Daarbij vinden we het belangrijk:
• dat kinderen leren presenteren en communiceren (spreekbeurten, boekbesprekingen,
klassenshows, weekopeningen en weeksluitingen);
• dat kinderen leren aandacht voor elkaar te hebben;
• dat fouten maken mag, juist van fouten maken leer je (groei-mindset);
• dat kinderen zelf verantwoordelijkheid moeten leren dragen;
• dat kinderen zelfstandig moeten leren werken en denken;
• dat kinderen leren door zelf te ontdekken;
• dat we kinderen veiligheid bieden;
• dat we de eigenheid van ieder kind respecteren en zijn gevoelsleven, eigenwaarde en
zelfvertrouwen beschermen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leerlingen hebben een veilige, positieve, voorspelbare omgeving nodig waar zij zich
gewaardeerd voelen en goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Verbondenheid
in de klas is daar onderdeel van. De Octopus wil zich inzetten voor goede leerling – leerling en
leerkracht-leerling relaties. Deze leveren immers een belangrijke bijdrage aan het werkplezier
en welbevinden van zowel leerling als leerkracht. Daarbij is het belangrijk dat leerkrachten
een positieve grondhouding hebben, open staan voor leerlingen, na signaleren van problemen
kinderen actief helpen en stimuleren zelf tot passende oplossingen te komen, zo nodig
contact met ouders, de intern begeleider of directie op te nemen.
Leerlingen van onze school krijgen in hun schoolloopbaan lessen ‘Mindfulness’ aangeboden
door een daarin opgeleide leerkracht. Daarnaast krijgt groep 5 elk jaar een ‘Stoer-training.’
Deze training is er op gericht kinderen zich bewust te maken van hun eigen invloed op de sfeer
in de groep. Deze training wordt preventief ingezet om een positief pedagogisch klimaat te
bevorderen. Zo nodig kan in de daar op volgende groepen teruggegrepen worden op de lessen
van de ‘Stoertraining’.
We oriënteren ons op moment van schrijven van dit schoolplan op een nieuwe methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling zodat er wekelijks in alle groepen lessen sociaal-emotionele
ontwikkeling worden gegeven. Wij vinden het belangrijk dat de inhoud van deze lessen
dagelijks terugkomt. Op deze wijze zorgt de school voor een doorgaande lijn voor sociaalemotionele ontwikkeling.
Daarnaast zijn de schoolafspraken over hoe we met elkaar omgaan op de Octopus zichtbaar
door de hele school. Aan het begin van het schooljaar worden er afspraken gemaakt in de klas
en die worden ondertekend door alle kinderen van de groep.

Veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op de
Octopus. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van het effect van hun gedrag op anderen. We
hebben gekozen voor een brede aanpak die terugkomt binnen de school en de lessen.
Signaleren van pestgedrag is heel belangrijk. Daarvoor wordt er aan het begin van elk
schooljaar een sociogram van elke groep gemaakt, wordt er in oktober de VISEON afgenomen
om een beeld te krijgen van het sociaal emotioneel functioneren van iedere leerling, de sfeer
van de groep en pestgedrag te signaleren en sociale veiligheid. Daarnaast wordt er vanaf groep
5 ook twee keer per jaar de pestvragenlijst afgenomen.
Mocht het voorkomen dat er in een klas wordt gepest dan pakken wij dit aan door middel van
de vijf-sporenaanpak. Deze aanpak is gericht op de gepeste leerling, de leerling die pest, de
groep, de ouders en de school. Door op alle vijf fronten pesten aan te pakken, is het voor
leerlingen prettig om op onze school te komen. Je veilig voelen, mogen zijn wie je bent en
ruimte krijgen om je verder te ontwikkelen, staan hierin centraal.
We werken aan het voorkomen van pestgedrag middels gesprekken, middels de lessen
sociaal-emotionele ontwikkeling waarin preventie van pesten een onderdeel is en door ons
anti-pestprotocol. Binnen de school treden we als team op tegen pestgedrag en maken we dit
bespreekbaar bij leerlingen en ouders. Verder is er binnen de school een contactpersoon
aangesteld bij wie leerlingen en ouders/verzorgers terecht kunnen als sprake is van pesten of
als ze willen praten over een situatie waarin wordt gepest. Voor onze school is de intern
begeleider, Sietse Aartsma de contactpersoon.
Sociaal emotionele ontwikkeling staat in iedere groep wekelijks op het programma. Daarnaast
wordt Mindfulness ingezet. Er wordt vanaf schooljaar 2019 – 2020 met een nieuwe methode
voor sociaal emotionele vorming gewerkt. Tevens wordt er ingespeeld op actuele
gebeurtenissen. De wijze waarop wij de sociale veiligheid monitoren, wordt beschreven bij
het hoofdstuk kwaliteitszorg.

Ouderbetrokkenheid op de Octopus
Wij zien ouderbetrokkenheid als een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen
ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
werken aan de ontwikkeling van het kind. Op school is aan alles te merken dat leerkrachten,
leerling en ouders actief betrokken zijn.
De samenwerking met ouders en kinderen zorgt in onze ogen voor een optimaal klimaat voor
het kind om zich te ontwikkelen. Ouders en kinderen zijn educatieve partners, waarbij de
leerkracht de professional is en daarnaar handelt. Wensen en verwachtingen worden
uitgesproken en serieus genomen. We praten op een professionele wijze over leerlingen en
onderwijskundige zaken.
De school vindt samenwerking met ouders belangrijk en daarom communiceert de school
open met ouders. Ouders zijn altijd welkom.
Op de school voeren wij oudergesprekken vanuit gelijkwaardigheid. Daarnaast willen we graag
een andere vorm van oudergesprekken, hierbij denken we aan een jaarlijks startgesprek en/of
kind-ouder gesprekken. Scholing van leerkrachten hierbij is essentieel om deze gesprekken
een goede invulling te geven. In schooljaar 2019-2020 wordt er gestart met een
ontwikkeltraject rondom ouderbetrokkenheid.

4.4 Ondersteuning
De Octopus heeft op veel verschillende gebieden ondersteunende expertise in huis.
Verschillende leerkrachten binnen het schoolteam bekleden een specialistenfunctie. Zo zijn er
een rekenspecialist, een jonge kindspecialist, een leerkracht passend onderwijs, een
didactisch coach en een gedragsspecialist. De specialisten en de intern begeleider komen vier
keer per jaar bij elkaar, onder leiding van de directie, om de ontwikkelingen van de leerlingen
op groeps- en schoolniveau te bespreken.
Daarnaast ondersteunt de intern begeleider, de leerkrachten en ouders in het geval van leerontwikkelings- en/of gedragsproblemen. De intern begeleider neemt de coördinatie,
organisatie en ontwikkeling van de onderwijszorg voor zijn rekening.
Samenwerkingsverband Passend onderwijs
Onze school hoort bij het regionale Samenwerkingsverband (SWV) 23-05. Dit SWV
ondersteunt – via zes deelregio’s - scholen bij de invoering van passend onderwijs in het
gebied van Kampen tot en met Raalte en van Zwartewaterland tot en met Olst-Wijhe. Alle
basisscholen, inclusief het speciaal onderwijs, maken deel uit van het SWV.
Het SWV is verantwoordelijk voor de bekostiging van de ondersteuning en de verdeling van
de middelen. Het budget dat een SWV krijgt toebedeeld, baseert de overheid op het aantal
leerlingen in de regio.
Onze school heeft de mogelijkheden die wij hebben om leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften onderwijs te kunnen bieden beschreven in ons
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarnaast zijn er binnen het SWV afspraken gemaakt,
welke ondersteuning alle basisscholen in ieder geval moeten bieden. Dit is het
basisondersteuningsprofiel.

Het SWV ondersteunt de school indien nodig bij het vinden van een juiste setting buiten de
school. De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door
interne of externe oorzaken.
Daarbij spelen de volgende criteria een rol:
• complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij de individuele leerling;
• veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;
• mate van zelfredzaamheid;
• mate van fysieke en/of medische verzorging;
• kwaliteit van het onderwijs dat nodig en mogelijk is;
• kwantiteit van het onderwijs dat nodig en mogelijk is;
• benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen;
• groepsgrootte.
Samenwerking
Wij werken samen met onze collega-scholen om passend onderwijs binnen ons
samenwerkingsverband 2305 te realiseren. Daarnaast werken wij samen met onze partners in
het sociaal domein in het zorgen voor kinderen die in de knel komen. Wanneer het even wat
moeilijker gaat, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op verschillende organisaties
die werken binnen de school. Daarbij willen wij zoveel mogelijk samen de hulpvraag helder
krijgen en op zoek gaan naar antwoorden.
Daarnaast is het mogelijk om school maatschappelijk werk (SMW) via het sociaal wijkteam
(SWT) in te schakelen. De functie van SMW is om ouders, leerkrachten en kinderen hulp op
maat aan te bieden en adviezen te geven in een zo vroeg mogelijk stadium. De
schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan het sociaal wijkteam en zij houdt wekelijks
een inloopspreekuur bij ons op school.
De Octopus maakt gebruik gemaakt van de expertise van samenwerkingsverband de
Stroming. Bij leer- ontwikkelings- en/of gedragsproblemen wordt, in samenspraak met
ouders, de hulp ingeroepen van de orthopedagoog, het sociaal wijkteam en zonodig van een
preventief ambulant begeleider.
Het Kenniscentrum van samenwerkingsverband de Stroming biedt ondersteuning voor het
aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Andere externe partners waar gebruik van gemaakt wordt zijn: fysiotherapiepraktijk Moorkids
voor ondersteuning op het gebied van de motoriek en logopediepraktijk Zwolle voor
ondersteuning op het gebied van taal en spraak.
Kinderen met dyslexie hebben een ernstig probleem met leren lezen en/of spellen. Daardoor
worden zij belemmerd optimaal van het onderwijs te profiteren. Om dyslexie vroegtijdig op
te sporen en indien nodig het onderwijs te kunnen aanpassen, hanteren wij een
dyslexieprotocol.

Aanbod in ondersteuning
Dienstencentrum de Stroming
• Om onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen kan een Preventief
Begeleider worden ingeschakeld.
• De Preventief Begeleider kan waar dat passend en nodig is kortdurende
begeleidingstrajecten met een leerling uitvoeren en zorgen voor een transfer van de
ondersteuning naar een teamlid.
• De school kan een beroep doen op de expertise van een orthopedagoog voor consultatie
over leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert.
• Blijvende betrokkenheid van de orthopedagoog bij een leerling is mogelijk in de vorm
van een traject met handelingsgerichte proces diagnostiek (HGPD) met school en ouders.
• Indien voor de adequate handelingsgerichte benadering van een leerling informatie
ontbreekt, dan kan de orthopedagoog nader onderzoek verrichten op basis van een
onderzoeksvraag.
Ondersteuningsteam (OT)
In het OT nemen het sociaal wijkteam, orthopedagoog, leerkracht en intern begeleider
plaats.
• Leerlingen met ondersteuningsbehoeften die ook buiten het onderwijs een rol spelen,
worden in het OT besproken, om te komen tot een integrale aanpak.
• Naast de mogelijkheden van ondersteuning vanuit de school kunnen trajecten vanuit
het sociale domein worden ingezet.
• Vanuit het OT wordt ook zo nodig de route naar het speciaal (basis) onderwijs verkend
en/of begeleid.
Kenniscentrum Hoogbegaafdheid
Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid van samenwerkingsverband de Stroming biedt
ondersteuning voor het aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het kan zijn dat de
aanpak binnen de eigen groep aangepast wordt of dat er gekozen wordt voor een intensief
aanbod buiten de groep door bijvoorbeeld de leerkracht passend onderwijs.
Er is binnen het kenniscentrum de mogelijkheid om een adviseur te betrekken bij leerlingen
met een ontwikkelingsvoorsprong voor afstemming over een adequaat onderwijsaanbod.
Daarnaast kunnen leerlingen:
• deelnemen aan de Kangoeroe-Klas, voor leerlingen uit groep 3 en 4 die grote sprongen
in hun ontwikkeling maken.
• deelnemen aan de Cnopius-Klas, voor leerlingen uit groep 5 en hoger waarbij
hoogbegaafdheid is vastgesteld.
Voor leerlingen die meerbegaafd zijn, maar niet passen binnen de criteria voor de
Kangoeroe- of Cnopius-klassen, is ook een passend aanbod georganiseerd. Deze leerlingen
kunnen twee uur per week op een van de scholen in de wijk waarmee wordt samengewerkt,
uitdagende lessen volgen. Deze lessen worden Columbuslessen genoemd.

Kentalis
• Leerlingen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS) krijgen ondersteuning van een
ambulant begeleider van Kentalis. Ook vindt er een transfer van de kennis naar
teamleden plaats.
Logopediepraktijk Zwolle
• Logopedie praktijk Zwolle biedt logopedie aan voor leerlingen met spraak of
taalproblemen.
Fysiotherapiepraktijk Moorkids
• Fysiotherapiepraktijk Moorkids biedt therapie aan voor leerlingen met motorische
problemen.
KBC centrum voor dyslexie
• De Octopus werkt samen met het KBC-dyslexiecentrum voor het signaleren en
onderzoeken/behandelen van dyslexie.
Het proces van ondersteuning vindt u in bijlage twee.
Nieuwkomers
Immigranten,
asielzoekers
of
vluchtelingen
(nieuwkomers),
zonder
extra
ondersteuningsbehoeften, zijn bij ons welkom op school. Bij de intake wordt gekeken of de
Octopus tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Voor deze
leerlingen gelden dezelfde voorwaarden als voor de andere leerlingen. De voorwaarden staan
beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Leerlingen die niet langer dan 10 maanden onderwijs hebben gehad in een opvangcentrum of
op regulier onderwijs, kunnen op de ochtenden naar de NT-2 klas. In deze NT-2 klas krijgen zij
10 maanden taalles. Op de middagen zijn de leerlingen bij ons op school. Er vindt regelmatig

contact plaats tussen de NT-2 klas en de Octopus over de leerling. Daarbij wordt afgestemd
wat de leerling nodig heeft.
Na 10 maanden zijn de leerlingen de gehele dagen bij ons op school. Samen met de intern
begeleider en eventueel het Ondersteuningsteam wordt gekeken op welke manier wij de
leerlingen zich zo optimaal kunnen laten ontwikkelen. Op school is een beleidsplan
Nieuwkomers ter inzage.
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Medewerkers

Medewerkers van OOZ hebben een bestuursaanstelling. Zij worden, afhankelijk van waar zij
gaan werken, aangesteld overeenkomstig de CAO PO of VO. Het proces van werving en
selectie is er op gericht de juiste medewerker voor de school te selecteren. Scholen worden
hierbij ondersteund door de adviseurs van de afdeling HR.
Binnen OOZ wordt gewerkt met een gesprekkencyclus. De school kan er voor kiezen de
gesprekkencyclus individueel in te richten. Bij dit scenario vinden de gesprekken plaats tussen
de medewerker en de leidinggevende. De school kan ook kiezen voor het zogenaamde
teamscenario, waarbij de gesprekken plaatsvinden binnen het team. Het derde scenario is een
mix van de twee andere scenario’s. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de school wordt
gekozen voor een scenario. Scholen worden bij de ontwikkeling van de nieuwe
gesprekkencyclus ondersteund door de afdeling HR.
OOZ voldoet aan de ARBO-wetgeving. Volgens een vastgestelde cyclus wordt bij de scholen
een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten wordt
planmatig een verbeterplan uitgevoerd.

5.1 Bevoegd en bekwaam personeel
Op de Octopus werken wij samen, leren wij van elkaar en maken we gebruik van elkaars
kwaliteiten en ervaringen. De Octopus heeft een betrokken team. Een aantal medewerkers is
vanaf het begin verbonden aan De Octopus.
Op de Octopus werken vier mannelijke leerkrachten (waarvan een intern begeleider) en
werken veertien vrouwelijke leerkrachten. Voor de leerlingen vinden wij het belangrijk om in
hun schoolloopbaan minstens een keer een meester voor de klas te hebben. Eén van de
doelstellingen op personeelsgebied is om een evenwichtige verdeling wat betreft sekse,
leeftijd en ervaring na te streven.
Bij ziekteverzuim, boventalligheid en inzet op studie en kwaliteit worden we ondersteund en
geadviseerd door de afdeling HR van OOZ.
Binnen onze school werken we met een kaderteam om zo ons personeel te versterken en in
hun kracht te zetten. Het kaderteam bestaat uit directie, intern begeleider en
gespecialiseerde leerkrachten. Het kaderteam ondersteunt leerkrachten in het professioneel
handelen en leren. Doel is de opbrengsten van de leerlingen van de school op niveau houden
zodat de leerlingen datgene leren waar ze toe in staat zijn. Zo is er een duidelijke
overeenkomst tussen wat onze kinderen kennen (datgene wat geleerd is) en kunnen
(capaciteiten).
Wij richten ons hierbij op:
• De kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen;
• de eigen vaardigheden van de teamleden op het gebied van rekenen en taal;
• het inzicht in de leerlijnen taal (lezen, begrijpend lezen, woordenschat, beginnende
geletterdheid) en rekenen (automatiseren en strategieën).

5.2 Professionalisering
We stimuleren medewerkers om zich in hun loopbaan duurzaam te ontwikkelen. Wij streven
voor iedere teamlid naar een ideale klus waarin ze op hun plek zijn, er een goede balans is
tussen werk en privé en ze eigenaarschap hebben over hun eigen loopbaan.
Binnen de jaartaak is voor iedere medewerker een budget aan uren voor professionalisering
opgenomen. De inzet van de professionaliseringsuren worden in overleg tussen medewerker
en leidinggevende bepaald. Deskundigheidsbevordering is gerelateerd aan de
schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker. De medewerker
heeft wensen ten aanzien van verdere professionalisering en de schoolontwikkeling vraagt om
deskundigheidsbevordering op een bepaald terrein. Voor het realiseren van
professionalisering is het zogenaamd nascholingsbudget beschikbaar (ongeveer € 500,-- per
FTE, zie schoolbegroting). De professionalisering van onze medewerkers is in lijn met het
strategisch HRM-beleid van OOZ.
Studenten: wij zijn een opleidingsschool
De school zet haar deuren open voor studenten van allerlei opleidingen. Dit doen we vanuit
de overtuiging dat studenten veel bij ons kunnen leren en er tegelijkertijd impulsen uitgaan
naar de schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Wij gaan voor
de dubbele winst.
Professioneel statuut
In het professioneel statuut van de school is de zeggenschap van leerkrachten beschreven
waar het gaat om het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.

Evenredige vertegenwoordiging
In de wet op het primair - en voortgezet onderwijs is vastgelegd dat het bevoegd gezag een
document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding vaststelt,
als er sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directie. Voor OOZ geldt dat
hiervan geen sprake is, zodat er geen verplichting is een dergelijk document op te stellen.
Ambities
• Er zijn op de Octopus specialisten die vanuit hun talent of kwaliteit een specifieke bijdrage
leveren aan het leren van kinderen, collega’s en de school.
• We benutten de talenten van teamleden maximaal. De algehele deskundigheid van het
team neemt toe door teamleden te stimuleren meer gebruik te maken van de
mogelijkheden voor professionalisering.
• Alle teamleden zijn ICT geletterd en passen ICT structureel in hun onderwijs toe.
• In het taakbeleid wordt rekening gehouden met de individuele belastbaarheid en gezorgd
voor een evenwichtige verdeling van de taken en functies over de personeelsleden.
• Medewerkers zijn bekend met de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid.
• Jaarlijks kijken we als team of we de goede dingen op de goede manier doen, zodat we
actief werken aan het verlagen van werkdruk.
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Kwaliteitszorg

6.1 Onderwijstijd
Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de
overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld waaraan scholen zich moeten
houden, namelijk in de onderbouw (groep 1-4) minimaal 3520 uur (gemiddeld 880 uren) en in
de bovenbouw (groep 5-8) 3760 uur (gemiddeld 940 uren). Het totaal over 8 schooljaren is
minimaal 7.520 uur (gemiddeld 940 uren.
Op de Octopus hebben de leerlingen in de onderbouw 23 reguliere lesuren per schoolweek
en in de bovenbouw 26 lesuren. Voor schooljaar 2019-2020 krijgen onderbouwleerlingen 890
lesuren onderwijs en de bovenbouwleerlingen 1000 lesuren onderwijs.
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur ’s ochtends tot 11.45
uur, en ’s middags van 13.00 uur tot 15.15 uur. Op woensdag gaat de onderbouw tot 11.45
uur naar school en de bovenbouw tot 12.30. De bovenbouw gaat op vrijdagmiddag ook van
13.00 uur tot 15.15 uur naar school.
Afspraken over de onderwijstijd worden gemaakt binnen het Besturenoverleg Lokaal
Onderwijs Zwolle (BLOZ)
met
instemming
van
de
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden binnen OOZ.

6.2. Kwaliteitszorg vanuit OOZ
Het bestuur van OOZ heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht. Met dit stelsel bewaakt en
bevordert het bestuur de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de onderwijsresultaten.
In het proces ‘tussenevaluatie’ monitort de school de tussenopbrengsten. Deze opbrengsten
worden gegenereerd uit de M-toetsen van groep 3 t/m 8 en worden afgezet tegen de gestelde
doelen. Indien nodig worden verbeteringen in het onderwijsleerproces doorgevoerd.
Daarnaast monitort de school school-specifieke thema’s. De uitkomsten van deze evaluatie
worden verantwoord aan het bestuur van OOZ en desgewenst vindt er een gesprek plaats. De
verantwoording wordt als input gebruikt voor de managementrapportage van het bestuur.
In het proces ‘Eindevaluatie’ voert de school aan het eind van het schooljaar een uitgebreide
evaluatie uit op basis van onderstaande thema’s:
• Realisatie en voortgang schoolplan, aangezien het schoolplan de context en het
ambitieniveau van de school beschrijft. In deze evaluatie kan ook aandacht besteed
worden aan professionaliteit/professionalisering.
• Onderwijsresultaten zoals die door de inspectie zijn vastgesteld.
• Eigen indicatoren voor onderwijskwaliteit.
• Pedagogisch en didactisch handelen.
• Functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem zoals beschreven in het
schoolplan.
• Voortgang verbetertrajecten.
• HR aspecten, zoals bijvoorbeeld verzuim en ontwikkeling.
De eindevaluatie wordt besproken in een waarderend resultaatgesprek tussen de directeur
en het bestuur. De waarderende gesprekken zijn ingericht volgens de principes van

Appreciative Inquiry, waarbij je samen met anderen op een open en onderzoekende manier
een thema, onderwerp of situatie onderzoekt. Daarbij focus je op wat werkt, wat mensen
belangrijk vinden en wat door hen wordt gewaardeerd. Je ontwikkelt een toekomstvisie
waarin groei, verandering en verbetering besloten liggen en formuleert acties om deze
toekomstvisie te realiseren (Masselink&IJbema, 2017).
Met scholen die een verbeteropdracht uitvoeren worden vanuit het bestuur
monitoringafspraken gemaakt, passend bij het verbetertraject. Verbeteringen worden
planmatig gerealiseerd.

6.3 Kwaliteitszorg op de Octopus
Hieronder beschrijven wij hoe de Octopus omgaat met kwaliteitszorg en leerlingenzorg. Doen
we de goede dingen en doen we die dingen dan goed, hoe weten we dat, wat vinden anderen
daarvan en wat doen we met die wetenschap zijn de vragen die leidend zijn.
Wat meten wij om te kunnen analyseren
• de kwaliteit op het gebied van ARBO door gebruik te maken van de RI&E en de
Arbomeester;
• de kwaliteit van het lesgeven (middels observaties en video interactie begeleiding door
de didactisch coach);
• de resultaten van het leren en lesgeven, middels de afname en analyse van toetsen;
• de tevredenheid van leerkrachten, ouders en kinderen; middels gesprekken, vragenlijsten
en evaluaties;
• de resultaten van onze uitstroom, middels gegevens vanuit het voortgezet onderwijs;

•

kwantitatieve gegevens; o.a. ziekteverzuim, leerlingen aantallen (instroom – uitstroom,
weggezet tegen marktaandeel), financiën (materieel en formatie).

De resultaten van het leren en lesgeven
Ouders worden twee keer per jaar middels een rapport geïnformeerd over de vorderingen
van hun kind. Om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning,
alsmede de sociale veiligheid en tevredenheid voert de school periodiek onderstaande
onderzoeken uit.
Kleuters
Het hele jaar door wordt het ontwikkelingsvolgmodel voor groep 1 en 2 ‘BOSOS’ gebruikt
volgens een bij het programma behorend rooster. Bosos staat voor: Beredeneerd aanbod,
Observeren, Signaleren, Opbrengst gericht, Specifiek voor jouw praktijk. In februari vindt de
dyslexiescreening van Bosos voor de leerlingen in groep 2 plaats.
Groep 3 t/m 8
De CITO-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen: in januari/februari en in mei/juni.
• Technisch Lezen:
AVI-toetsen en DMT-toetsen
• Spelling:
spelling 3.0 groep t/m 8.
• Rekenen:
rekenen 3.0 groep 3 t/m 8.
• Begrijpend lezen:
begrijpend lezen 3.0 groep 3 t/m 8.
Overige toetsen/onderzoeken:
• Lijsten in Viseon invullen (deze worden verwerkt in het groepsplan).
• De anti pestvragenlijst wordt twee keer per jaar afgenomen.
• Twee keer per jaar wordt er in de groep een Sociogram gemaakt.
• Alle leerlingen in leerjaar 8 maken de NIO en de CITO-eindtoets.
De leerlingen van groep 7 krijgen in juni het voorlopig advies voor het vervolgonderwijs.
Na de afname van de bovenstaande toetsen vindt er een analyse plaats. Tijdens de
groepsbespreking worden de resultaten en de analyse tussen de groepsleerkracht en de intern
begeleider besproken en wordt de aanpak/inhoud voor de komende periode vastgesteld.
Schoolniveau
De intern begeleider maakt een trendanalyse van de CITO-toetsen op groeps- en op
schoolniveau. Samen met het kaderteam en leerkrachtenteam worden de resultaten geduid
en wordt er gekeken naar eventuele consequenties voor ons onderwijs.
Jaarlijks monitoren wij het vervolgsucces van onze leerlingen in het voorgezet onderwijs.
Hierbij baseren wij ons op het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Dit onderzoek geeft ons
onder andere inzicht in de kwaliteit van onze schooladviezen. De uitkomsten gebruiken we
om ons onderwijs te verbeteren.
Het toetsprotocol van onze school
Binnen onze school hanteren wij het toetsprotocol van Stichting OOZ. Hierin zijn afspraken
gemaakt over de af te nemen toetsen en de werkwijze, zodat dit op alle scholen op uniforme
wijze gebeurt. Zo brengen wij de opbrengsten van het gegeven onderwijs in beeld, met als
doel het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de onderwijsbehoefte. In het

toetsprotocol worden de normen geëxpliciteerd: zowel de landelijk geldende normen als de
specifieke OOZ-norm. Hieruit komt de OOZ-ambitie concreet naar voren, want ook voor
scholen, en niet alleen op leerling niveau, is het van belang om heldere, hoge doelen te stellen.
Het toetsprotocol stelt ons in staat om te kunnen benchmarken voor alle scholen van Stichting
OOZ, zodat scholen van en met elkaar kunnen leren. Ons toetsprotocol dekt alle domeinen
van taal en rekenen en sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande praktijk.
De OOZ-norm
De OOZ-norm wordt vastgelegd op de laagste vaardigheidsscore niveau II (dit is op
groepsniveau). De OOZ-norm wat betreft de Eindtoets wordt vastgelegd op één punt boven
het landelijk gemiddelde voor de betreffende schoolgroep. Wij beoordelen onze opbrengsten
op drie niveaus; de vaardigheidsniveaus (I t/m V) , de vaardigheidsscores en het
leerrendement.
6.3.2 De tevredenheid van leerkrachten, ouders en kinderen
Wij gebruiken de WMKPO* voor ons kwaliteitsbeleid. WMKPO staat voor: Werken met
Kwaliteitskaarten voor het Primair Onderwijs. Dit instrument geeft een veelheid aan
schooldiagnoses, QuickScans en vragenlijsten. Het is een dynamisch instrument: aantallen en
belang van de diverse aspecten zijn aan verandering onderhevig. Met enige regelmaat dienen
keuzes en afspraken opnieuw gemaakt te worden. De diverse QuickScans en vragenlijsten zijn
in categorieën verdeeld.
Structuur van de WMKPO
• Per aspect wordt een kwaliteitsdocument gemaakt (na verloop van tijd: herzien).
• Dat kwaliteitsdocument wordt in het kaderteam besproken.
• Vervolgens wordt het eventueel aangepaste kwaliteitsdocument besproken in de
teamvergadering met daarop aansluitend een QuickScan, schooldiagnose of vragenlijst,
waarin gevraagd wordt, of het document met de werkelijkheid overeenkomt.
• Op basis van de QuickScan, schooldiagnose, of vragenlijst wordt een verbeterplan
gemaakt, dat in de periode daarop volgend uitgevoerd wordt.
• Op deze manier is kwaliteitsbeleid een telkens terugkerend aandachtspunt en wordt het
gehele team bij het kwaliteitsbeleid betrokken.
Criteria voor het werken met de WMKPO
• Jaarlijks vult de school in oktober het katern opbrengsten in.
• Per schoolplanperiode (vier jaar) komen alle aspecten uit het deel een en twee aan bod.
• De vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en leerlingen, inclusief sociale veiligheid
worden per vier jaren centraal uitgerold.
• De vragenlijsten sociale veiligheid worden per twee jaar uitgerold (en maken dus per vier
jaar deel uit van de ‘grote’ vragenlijsten) .
• De school kiest, behalve de katern opbrengsten, zelf het moment van uitrol uit.
• De school kiest zelf de vorm: vragenlijst, schooldiagnose, QuickScan.
• De school kiest zelf de inhoud van de vragenlijsten.
* in het jaarplan wordt de planning opgenomen.

Sociale veiligheid
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling wordt het leerlingvolgsysteem
‘Viseon’ (Volg Instrument Sociaal Emotionele Ontwikkeling) twee keer per jaar afgenomen.
Twee keer per jaar wordt de pestvragenlijst afgenomen. De analyses van deze
onderzoeksmiddelen wordt samen met de Intern begeleider besproken tijdens de
groepsbespreking.
Met de WMKPO vragenlijsten sociale veiligheid monitoren we de sociale veiligheid volgens
het onderstaande schema:
2019: Sociale veiligheid: leerlingen
2020: Vragenlijsten sociale veiligheid: leerlingen, leerkrachten, ouders
2021: Sociale veiligheid: leerlingen
2022: Vragenlijsten sociale veiligheid: leerlingen, leerkrachten, ouders
Ambities van de school
• Cyclisch uitvoeren van het kwaliteitszorgsysteem WMKPO.
• Uitvoering Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) volgens planning.
Samen met medewerkers, ouders en leerlingen wordt minimaal jaarlijks bepaald waar
verbetermogelijkheden c.q. ontwikkelpunten liggen. De uitkomsten nemen we op in ons
jaarplan dat planmatig wordt uitgevoerd.
Deze evaluatie vindt plaats binnen het team en wordt besproken met de
medezeggenschapsraad van de Octopus. De jaarlijkse verslaglegging wordt geborgd en indien
nodig worden plannen geactualiseerd. In het jaarverslag doet de school verslag over hetgeen
het afgelopen jaar is verwezenlijkt en met een korte toelichting, wat deels of nog niet is
uitgevoerd.
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Meerjarenplan

Ambitie

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Trots op de
Octopus

PR-beleid
vaststellen
Website
actualiseren
Peuterspeelochtenden
organiseren
Feest 30 jaar
Octopus vieren!
Starten met
jaarlijks pre-advies
groep 7 in juni
Oriëntatie nieuwe
rekenmethode
groep 3

Huisstijl Octopus
actualiseren

Stijging aantal
leerlingen door
actief pr-beleid

Kennis en
vaardigheden

Leren leren

Oriëntatie nieuwe
taal/spelling
methode groep 4-8
Coöperatieve
werkvormen
(teamtraining
2018) onder de
aandacht houden
Bewegend leren:
meerdere
leerkrachten
individuele
scholing

Doorlopende
leerlijn rekenen
i.c.m.
tabletonderwijs
Implementatie
nieuwe taal/spellingmethode

2022-2023

Borgen werkwijze
nieuwe methode

Bewegend leren:
meerdere
leerkrachten
individuele
scholing

Bewegend leren:
meerdere
leerkrachten
individuele
scholing

Drie leerkrachten
nascholing Met
Sprongen Vooruit

Leerkrachten
volgen nascholing
MSV

Oriënteren op
inzet inoefenen
executieve functies
leerkracht passend
onderwijs

Schoolbreed
inzetten op
executieve functies

Alle leerkrachten
in de onderbouw
hebben deze
scholing gevolgd
Doorgaande
ontwikkellijn
rondom executieve
functies

Alle leerkrachten
hebben scholing
gevolgd rondom
bewegend leren en
passen dit toe in
hun groep

Wij leveren
maatwerk!

Met plezier
naar school

Groei-mindset
onder aandacht
team brengen
Leerkrachten
worden bekend
met IGDI-model en
werken hiermee
Start leerkracht
met specialisatie
gedragsspecialist,
neemt deel aan KT

Oriëntatie op rol
formatief
evalueren binnen
de Octopus
Binnen netwerk
Zuid aanbod
meerbegaafdheid
(Columbus) beter
organiseren
Borgen werken
met nieuwe
methode SEO
Nadenken over
gesprekscyclus
met ouders.
Nascholing op
thema’s samen
inzetten

Scholing rondom
formatief
evalueren

Implementeren
nieuwe methode
SEO
Verbinding
Traject
Ouderbetrokkenheid vanuit CPS
Samenwerking
Doomijn
uitbouwen,
gezamenlijke
activiteiten
organiseren.
Brede talent Oriëntatie op
Implementatie
ontwikkeling doorgaande lijn
doorgaande
en
voor tekenen en
leerlijn
creativiteit
handvaardigheid
Een verbinding
Pilot evalueren en Doorlopende
maken tussen de
evt. verder
leerlijn techniek
vakken cultuur en
implementeren
techniek; meedoen
aan pilot
Stadkamer
Een
Een groen en
Een groen en
Plein en tuin
duurzame
avontuurlijk
avontuurlijk
onderhouden
toekomst
schoolplein/Octotu schoolplein/Octomaken, samen met tumaken, samen
buurt en ouders
met buurt/ouders
Aanbevelingen
Leerlijn (wereld)onderzoek
burgerschap
burgerschap
ontwikkelen
omzetten in
doelen/ambities
In het jaarplan en jaarverslag worden bovenstaande punten smart geformuleerd.

Traject evalueren
en borgen

Plein en tuin
onderhouden

Verdere kwaliteitszorg en teamontwikkeling
Ambitie
Een
professioneel
team

2019-2020
Stimuleren van individuele
nascholing/professionalisering
Aanstellen ICT-specialist.
Bijhouden ICT-vaardigheden
team: scholing Werken in de
Cloud en Microsoft Office365/
Teams
Verdiepingscursus in het
werken met Snappet

Kwaliteitszorg

Cyclisch uitvoeren van het
kwaliteits-zorgsysteem WMKPO.
Uitvoering RI&E volgens
planning.

2020-2021
Aanstellen
taalspecialist

2021-2022

Alle
leerkrachten
en leerlingen
werken in de
‘Cloud’ en de
MOO 2.0 van
Heutink.
Onderhouden
kennis/
vaardigheden
Snappet.
Cyclisch
uitvoeren van
het kwaliteitszorgsysteem
WMK-PO.

Onderhouden
kennis/
vaardigheden
Snappet.
Cyclisch
uitvoeren van
het kwaliteitszorgsysteem
WMK-PO.

Uitvoering
RI&E volgens
planning.

Uitvoering
RI&E volgens
planning.

2022-2023

Cyclisch
uitvoeren
van het
kwaliteitszorgsysteem
WMK-PO.
Uitvoering
RI&E
volgens
planning.

* in het jaarplan en jaarverslag worden bovenstaande punten smart geformuleerd.
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Verantwoording en dialoog

8.1 Governance
Onze school is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ). De
directie van de school legt verantwoording af aan het College van Bestuur van OOZ. Daarbij
betrekt de directie gegevens uit de eigen kwaliteitszorg van de school, waaronder de
leeropbrengsten, maar ook de mening van ouders en leerlingen over de school. OOZ hanteert
daarbij een werkwijze die de balans houdt tussen richting en ruimte geven enerzijds en
rekenschap vragen anderzijds. De basisscholen van OOZ werken samen in netwerken, waarin
kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Zo stimuleren we een open cultuur waarin
transparantie,
Het bevoegd gezag van OOZ berust bij het College van Bestuur dat sinds april 2018 wordt
gevormd door dhr. C.J. Elsinga (voorzitter) en dhr. A. de Wit (lid). Het College van Bestuur legt
op zijn beurt ook verantwoording af. Intern doet hij dat aan de raad van toezicht en aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, extern aan onder meer de rijksoverheid, de

gemeenten en de belangrijkste maatschappelijke partners. Het jaarverslag is daarbij het
belangrijkste instrument. Het College van Bestuur houdt zich aan de code Goed Bestuur in het
primair onderwijs.

8.2 Medezeggenschap
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en personeelsleden. Zij
hebben inspraak in het beleid van de school. De directeur van de school overlegt regelmatig
met de MR en zijn voorzitter. De vergaderdata zijn te vinden in de schoolkalender. De agenda
met te bespreken onderwerpen worden via de ouderinfo gecommuniceerd.
Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair
onderwijs (GMR-PO). Ook daarin zitten ouders en personeelsleden. Zij overleggen met het
College van Bestuur over het beleid van OOZ, als dat bovenschools wordt geregeld.
Het werk van de MR en de GMR is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In
die wet staan de onderwerpen vermeld waarover de (G)MR informatie-, advies- of
instemmingsrecht heeft.
OOZ vindt het belangrijk dat de stem van ouders en personeelsleden gehoord wordt. Daarom
wordt een open en constructieve dialoog met ouders en collega’s, ook buiten de formele
kanalen van de medezeggenschap om, gestimuleerd.

8.3 Klachten
Het kan voorkomen dat ouders, leerlingen of personeelsleden niet tevreden zijn over de gang
van zaken op school. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school
in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Daarvoor zijn de directie van de school,
de contactpersonen op school (zie de jaarlijkse schoolkalender voor de gegevens) en de
externe vertrouwenspersonen altijd bereid tot nader overleg.
Klachten die op school niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kunnen schriftelijk
worden voorgelegd aan het college van bestuur, de (onafhankelijke) klachten- of
bezwarencommissies van OOZ, of de Landelijke Klachtencommissie, waar OOZ bij is
aangesloten. De klachtenprocedures, klokkenluidersregeling en de adressen van de externe
vertrouwenspersonen zijn te raadplegen op ooz.nl/verantwoording.

8.4 Financiën
Het financiële kader waarbinnen de school werkt komt in grote mate voort uit het beleid dat
door OOZ wordt gevoerd. In de planning & control cyclus wordt jaarlijks een kaderbrief
opgesteld op basis waarvan financiële keuzes in de begroting worden uitgewerkt. Een vast
kader betreft de verplichting om in een vijfjaren perspectief een begroting met als resultaat
van € nihil in te brengen om voor de stichting als geheel de continuïteit te kunnen waarborgen.
Ten aanzien van de personele inzet geldt dat deze door de directeuren PO in nauw contact
wordt overeen gekomen door een commissie op OOZ niveau. In deze commissie heeft een
aantal directeuren zitting alsook de adviseurs HR en financiën.
Naast de reguliere bekostigingsstromen vanuit de rijksoverheid is een tweede belangrijke
geldstroom de budgetten voor Passend Onderwijs. In het PO worden deze middelen deels
bovenschools ingezet (door middel van Dienstencentrum de Stroming) en deels rechtstreeks
toe bedeeld aan de scholen (bijvoorbeeld voor interne begeleidingsuren etc.). Jaarlijks vindt

een inhoudelijke verantwoording van de besteding van deze middelen plaats aan de diverse
samenwerkingsverbanden waar OOZ geld van ontvangt.
In de halfjaarlijkse gesprekken die de directeur voert met het college van bestuur wordt
verantwoording afgelegd over de resultaten van deze keuzes. Onderdeel van dit gesprek
vormt altijd de onderwijskundige resultaten die worden nagestreefd waarbij de inzet van de
financiën een middel is om het onderwijskundige doel te behalen. Een doelmatige besteding
van middelen wordt hierbij nagestreefd.

8.5 Sponsoring
Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt
aan het onderwijs als aan nevenactiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen extraatjes worden
gedaan. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen
omgaan moet de sponsoring aan een de volgende voorwaarden voldoen:
• Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en
onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden
berokkend aan de geestelijke of lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van leerlingen.
Partijen zullen bevorderen dat scholen en bedrijven bij het afsluiten van
sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen mogelijk, gemakkelijk en
aantrekkelijk maken. Het bevorderen van gezond gedrag is immers een van de kerndoelen
van het onderwijs. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het
fatsoen. Zo mag sponsoring niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of
misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid
van leerlingen.
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar
brengen.
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het
onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde
kwalitatieve eisen. Zo mag in lesmaterialen en leermiddelen geen (impliciete) reclame
voorkomen en mag daarin geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie.
Indien er op een andere wijze in schoolverband reclame wordt gemaakt, mag dit de
leerlingen niet stimuleren tot een ongezonde leefstijl of gevaarlijke activiteiten.
• De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment
sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen
activiteiten mag niet afhankelijk worden van sponsormiddelen. In dit verband wordt
opgemerkt dat de overheid zorgt voor de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee
scholen in staat worden gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en alle landelijke
onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere
organisaties hebben ondertekend. Formeel is de looptijd van dit convenant per 1-1-2019
geëindigd en wordt op basis van een uitgebreide evaluatie een nieuw convenant opgesteld.
Totdat een nieuw convenant is opgesteld, baseren wij ons op bovenstaande voorwaarden.
Het convenant ligt op school ter inzage en is te vinden op de site van www.ooz.nl.

Voor alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt dient binnen de schoolorganisatie en
tussen de school en de bij de school betrokkenen draagvlak te zijn.
Ouders die een klacht hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en/of niet
akkoord gaan met de weder prestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen
overeenkomstig onze klachtenprocedure een klacht indienen.

Bijlage 1 Schoolplan overzicht methoden en materialen
In deze bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht van de methoden en materialen die op
onze school worden gebruikt.
Specifiek voor groep 1-2
• Sinds januari 2017 wordt de methode ´Kleuterplein 2´ als bronnenboek gebruikt. Er is
voor deze methode gekozen, omdat dit een methode is met alle domeinen van het
kleuteronderwijs, met volwaardige leerlijnen en duidelijke lesdoelen. Met jaarlijks
terugkerende thema’s, zoals de seizoenen, Pasen, Sinterklaas en Kerstmis en verder
wisselende thema’s om aan te sluiten bij de belevingswereld van het jonge kind.
• Ook wordt er sinds 2017 gebruik gemaakt van projecten van de ´Kleuteruniversiteit’.
Deze thema’s zijn uitgewerkt rondom een prentenboek en de onderwerpen spreken de
kleuters erg aan.
• Bij het rekenen gebruiken we, ter ondersteuning, ´Met Sprongen Vooruit´. Een rekenwiskunde programma dat oefening en spellen biedt om klassikaal en ook individueel of
in kleine groepjes rekenen aan te bieden en in te oefenen, op een speelse manier.
• Bewegingsonderwijs is erg belangrijk. Bij de groepen 1 en 2 is er elk dagdeel tijd om te
bewegen. Bij goed weer spelen de kinderen 2x per dag buiten, met een gericht
buitenspelaanbod. Voor binnen bewegen wordt er gebruikt gemaakt van de methode
´Bewegingsonderwijs in het speellokaal´. Dit is een flexibele methode met veel
spannende bewegingsactiviteiten.
Groep 1 t/m 8
• Vanaf groep 1 tot en met groep 8 gebruiken we voor Engels de methode ´Stepping Up´.
Deze methode wordt gebruikt sinds het schooljaar 2016-2017 en is gekozen vanwege de
doorgaande lijn met het VO (daar wordt vaak gebruik gemaakt van ´Stepping Stones´).
• Bij drama (1 t/m 8) komen de onderdelen taal, spel en beweging aan de orde. Deze
activiteiten sluiten aan bij het spontane spel van de kinderen. Zelf uitbeelden en kijken
naar het uitbeelden van anderen is bij de kinderen een geliefde bezigheid. Versjes
opzeggen, gedichten voordragen, spel en rollenspelen lenen zich hiervoor uitstekend. In
alle groepen spelen de kinderen toneel. Elke groep verzorgt één keer per jaar een
klassenvoorstelling. De schoolloopbaan wordt in groep 8 afgesloten met een musical.
• Bij beeldende vorming (1 t/m 8) gebruiken we, vanaf het schooljaar 2018-2019 de
methode ´Laat maar leren´. Dit is een onlinemethode die meer dan 600 lessen bevat
met grote variatie in vormingsactiviteiten. De methode omvat ook veel voorbeelden
voor op het digibord.
• Muziek is belangrijk, het draagt bij tot persoonlijke vorming. In de groepen 1 en 2 zingen
we met de kinderen, improviseren we en zijn we op andere manieren bezig met
geluiden. Bewegen op muziek geeft bij de kleuters veel plezier. In de groepen 3 tot en
met 8 is er per week één lesuur muziekonderwijs. Ook tijdens de weekopeningen (1 t/m
8) wordt veel gezongen en is er aandacht voor andere muzikale activiteiten.
• De Octopus beschikt over een schoolkoor, ‘het Octopuskoor’. Dit schoolkoor wordt
gevormd door kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Om deel te nemen aan het koor doen de
kinderen auditie. Het oefenen vindt na schooltijd plaats. Het koor wordt met enige
regelmaat uitgenodigd om op te treden bij speciale gelegenheden, zowel binnen als
buiten Zwolle.

•

Voor het vak bewegingsonderwijs hebben de kinderen vanaf groep 3 twee keer per
week gym in het gymlokaal waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode ´Bewegen
Samen Regelen´. Een gymles per week wordt gegeven door de vakleerkracht
bewegingsonderwijs van Sportservice Zwolle, de andere les wordt gegeven door de
vakdocent van de Calo. De vakdocent heeft een eigen leerlijn die aansluit bij de
methode “Bewegen Samen Regelen”. De methode biedt een gevarieerd en intensief
aanbod per les en een hoge effectieve leertijd.

Schrijfonderwijs
• Het schrijven begint eind groep 2 met het schrijven van de cijfers. Dit om te voorkomen
dat kinderen de cijfers gaan omkeren.
• Vanaf groep 3 wordt de methode Pennenstreken gebruikt. Kinderen beginnen met een
driekantig potlood en in de loop van het schooljaar gaan ze over op een Stabilo pen.
Sinds het schooljaar 2018-2019 wordt Pennenstreken-editie 2 gebruikt, in groep 3. Deze
versie sluit naadloos aan bij Veilig Leren Lezen (Kim-versie). Het schrijven moet het leren
lezen ondersteunen en Pennenstreken biedt de letters in dezelfde volgorde aan als
Veilig Leren Lezen.
• In groep 4 richt Pennenstreken zich op hoofdletters leren schrijven. In groep 5 t/m 8
ontwikkelen de kinderen een goed, vlot en leesbaar eigen handschrift, aan de hand van
een aantal themablokken. In groep 7 leren kinderen blokletters te schrijven.
Taalonderwijs
• Voor het vak aanvankelijk leesonderwijs gebruiken wij sinds het schooljaar 2018-2019
de methode ´Veilig Leren Lezen´ (Kim versie). Bij deze methode staan de klank en de
letter centraal in verschillende woordcombinaties. Door het automatiseren gaan
leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en
teksten. Verder is er een geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat.
• In de 2e helft van groep 3 gaan de kinderen 2x per week niveaulezen. Dit kan zijn onder
begeleiding van een ouder of van een kind uit de hogere groepen.
• Bij het technisch Lezen, vanaf groep 4 t/m 8, gaan de leerlingen het eerste kwartier van
de ochtend vrij lezen, om leeskilometers te maken (behalve op maandag i.v.m. de
weekopening). Voor de zwakke lezers wordt er Ralfi lezen (3 x per week voorlezen,
koorlezen en doorlezen) aangeboden.
• Als het aanvankelijk lezen niet op gang komt of niet genoeg op gang komt, maken we
gebruik van het programma ´Connect Lezen´. Bij onvoldoende letterkennis zetten we
Connect Letters en Klanken in. Bij het onvoldoende op gang komen van het
automatiseren en/of het vlot doorlezen zetten we Connect Vloeiend Lezen in.
• Sinds het schooljaar 2018-2019 zetten we voor een preventieve aanpak van
leesachterstanden het computerprogramma ´Bouw!´ in. Kinderen werken hiermee
onder begeleiding van een tutor. Dit kan een ouder zijn of een leerling uit de hogere
groepen. Het programma is bedoeld voor leerlingen van groep 2 (ongeveer vanaf mei)
tot en met leerlingen van (begin) groep 4.
• Voor spelling wordt gebruik gemaakt van ´Spelling in beeld´. Via een tablet wordt er met
het oefenprogramma Snappet voor spelling gewerkt. Deze methode biedt de
mogelijkheid om te werken aan de eigen doelen. We kiezen voor werkwijze drie, dat
houdt in; verkorte les en daarna werken aan je werkpakket. Hierin zet de leerkracht de
doelen waarvan hij/zij vindt dat eraan gewerkt moet worden.
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•

•

Vanaf groep 4 gebruiken we voor taal de methode ´Taal in beeld´. Kinderen maken
gebruik van een boek en een werkboek, soms aangevuld met een schrift. In groep 4
houdt ieder kind een boekenklets (boekbespreking over een boek dat ze hebben
gelezen). In groep 5 en 6 houden de kinderen een spreekbeurt. In groep 7 houden de
kinderen een gedichtenbeurt. En in groep 7 maken de kinderen een werkstuk. In groep 8
houden de kinderen een spreekbeurt.
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen het vak begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we
´Nieuwsbegrip´. Dit zijn twee lessen per week; één les op papier, vanaf dinsdag is er
online een nieuwe les te vinden, die printen we uit en een digitale les (woordenschat en
andere tekstsoorten). Nieuwsbegrip biedt veel actuele onderwerpen aan.
Verder wordt in groep 8 nog extra huiswerk begrijpend lezen meegegeven. Het boekje
dat hierbij gebruikt wordt bevat 1 groot, boeiend verhaal, verdeeld in een aantal
hoofdstukken waarbij vragen gemaakt moeten worden. Sinds het schooljaar 2018-2019
heeft onze school een abonnement op het blad ´Kidsweek´. Een weekblad voor kinderen
van groep 4 t/m 8, vol actuele onderwerpen.
Vanaf groep 6 wordt ´Blits´ gebruikt. Dit zetten we in voor begrijpend Lezen van
Informatieve teksten en studievaardigheden. De studievaardigheden die de kinderen
leren bij Blits, kunnen ze inzetten bij rekenen, wereldoriëntatie en begrijpend lezen.

Rekenonderwijs
• Vanaf groep 4 werken we via een tablet met het oefenprogramma Snappet voor
rekenen.
• Er wordt gebruik gemaakt van de methode ´Rekenrijk´ versie 3.0. Deze methode biedt
de mogelijkheid om te werken aan de eigen doelen. We kiezen voor werkwijze 3, dat
houdt in; verkorte les en daarna werken aan je werkpakket. Hierin zet de leerkracht de
doelen waarvan hij/zij vindt dat eraan gewerkt moet worden.
• Voor het vak rekenen wordt in groep 3 in het schooljaar 2019-2020 een keuze gemaakt
voor een nieuwe methode. Op moment van schrijven van dit schoolplan wordt er
gekeken naar ´Getal & Ruimte´, Pluspunt en Wereld in getallen.
Getal & Ruimte gebruikt een heldere en gestructureerde rekendidactiek. Er is aandacht
voor duidelijke rekenstrategieën en kinderen krijgen iedere dag instructie. Verder maakt
deze methode elke dag tijd voor automatiseren en memoriseren. Kinderen gaan in
kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Dit zorgt voor zelfvertrouwen.
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zal ter ondersteuning van het rekenen ook in
groep 3 en 4 het reken-wiskunde programma ´Met Sprongen Vooruit´ worden ingezet,
voor automatisering en extra inoefenen.
Wereldoriëntatie; natuur en techniek
• Voor het vak verkeer wordt in de groepen 3 t/m 8 gebruik gemaakt van de
verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland. Aan het eind van groep 7 doen de
kinderen een verkeersexamen.
• Sinds het schooljaar 2018-2019 gebruiken we in de groepen 3 en 4 de methode ´Blink´
voor het vak wereldoriëntatie. Voor deze methode is gekozen vanwege de boeiende
onderwerpen. Verder biedt Blink ook praktische zaken, dus niet alleen leren, maar ook
doen. De methode biedt digibordlessen en vrolijk gekleurde werkboekjes en filmpjes.
• Vanaf groep 5 gebruiken we ´Geobas´ voor het vak aardrijkskunde. Ieder leerjaar is bij
Geobas opgebouwd uit een aantal thema’s, waarin alle aardrijkskundige begrippen en
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vaardigheden aan de orde komen. Door de heldere opzet van de methode zijn de
differentiatiemogelijkheden direct duidelijk. Voor aardrijkskunde gebruiken de kinderen
een boek met werkboek en een apart werkboek voor topografie.
Vanaf groep 5 worden geschiedenis én natuur en techniek gegeven uit de methode
´Argus Clou´. Deze methode is in gebruik sinds het schooljaar 2018-2019.
Argus Clou heeft de leerdoelen verankerd in een duidelijk te volgen leerlijn; van lesstof
naar toets. Argus Clou maakt gebruik van ontdekvragen, authentieke bronnen en
kijkplaten die uitdagen om te ontdekken. Afwisselende lessen houden de vakken
levendig voor de kinderen. De lesstof is geschreven door kinderboekenschrijvers.
In groep 7 of 8 wordt de methode Argus Clou aangevuld met een apart boekje over
seksuele voorlichting. Als school hebben we hier een voorlichtende en open houding in.
De groepen 1 en 2 werken via Kleuterplein 2, aangevuld met thema’s van
Kleuteruniversiteit. De kleutergroepen zijn gedurende het hele jaar voorzien van bouwen constructiemateriaal.
In de groepen 3 t/m 8 is constructiemateriaal aanwezig voor vrije momenten.
We hebben de beschikking tot een moestuin naast de school. Groep 4 wijdt hier jaarlijks
een thema aan.
De school beschikt over diverse robotjes. Groep 1 en 2 werken met de Beebot. Groep 3
en 4 werken met Lego Wedo2 en groep 5 t/m 8 met Dash & Dot, Lego Mindstorms en
Scratch.
Groep 8 doet jaarlijks mee aan de First Lego League. Op deze manier leren alle groepen
zo spelenderwijs programmeren.
We hebben een technieklokaal in de school. Hier kunnen de kinderen bezig met
houtbewerking zoals figuurzagen en timmeren. Ook kan er gesoldeerd worden en zijn er
gutsen om bijv. stempels te maken. Zowel het programmeren als de techniek wordt
groepsdoorbrekend aangeboden binnen het atelier voor de groepen 5 t/m 8.
Er is een computerlokaal, hier kunnen alle groepen gebruik van maken. Leerlingen leren
te werken met tekstverwerkingsprogramma’s en presentatie programma’s. Ze leren
gebruik te maken van het internet als bron. In groep 6 wordt training mediawijsheid
gegeven. We schenken hierbij aandacht aan onderzoekend en ontwerpend leren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
•
In het schooljaar 2019-2020 wordt er een nieuwe methode SEO geïmplementeerd.
Daarnaast krijgen de kinderen lessen Mindfulness. Een van de leerkrachten is opgeleid
tot gecertificeerd trainer.
• In groep 5 wordt preventief de Stoertraining aangeboden.
• In de groepen 1 t/m 8 zijn we met regelmaat bezig met Coöperatief Leren. Coöperatief
leren staat ook wel bekend als samenwerkend leren. Kinderen worden gestimuleerd om
met elkaar samen te werken. Op deze manier discussiëren ze met elkaar, vullen ze
elkaar aan, ondersteunen ze elkaar en geven ze elkaar uitleg en informatie. Er zijn
verschillende coöperatieve werkvormen die een leerkracht kan inzetten. Deze
werkvormen stimuleren de betrokkenheid en de actieve deelname van de kinderen en
ze bevorderen de sociale vaardigheden. De kinderen leren op deze manier veel van én
met elkaar.
Levensbeschouwing
• Vanaf groep 7: ´Wat geloof jij´?

Bijlage 2

Proces van ondersteuning

In september worden groepsplannen en individuele plannen gemaakt op basis van de
toetsresultaten van juni van het vorig schooljaar. In oktober en januari worden VISEON en de
pestvragenlijst afgenomen. Daarnaast wordt er vanaf groep 3 ook een sociogram gemaakt
van de groep. Deze gegevens worden aangevuld in het groepsplan en besproken met de
intern begeleider. In januari en juni staan vooral de opbrengsten van de toetsperiodes
centraal en is dit een bespreking/presentatie met leerkracht en de intern begeleider.
Groepsbespreking:
Vooraf
• De intern begeleider bezoekt de groep 2x per jaar, zo mogelijk voorafgaand aan de
groepsbespreking.
• De leerkracht actualiseert de groepsfoto
• De leerkracht heeft de scores van de afgenomen toetsen in ParnasSys gezet.
• De leerkrachten van de onderbouw hebben de observatie in het leerlingvolgsysteem
BOSOS gezet.
• De leerkracht vult de notitie groepsbespreking in.
• De leerkracht evalueert de handelingsplannen van de groep en individuele kinderen. Let
op: in januari en juni moeten ook de OPP’s geëvalueerd worden.
• De leerkracht stelt concept op van nieuwe handelingsplannen voor volgende periode.
Tijdens:
• De groep wordt besproken a.d.h.v. ingevulde formulieren.
• De intern begeleider vult de notitie groepsbespreking aan en slaat dit op in ParnasSys.
Na:
• De leerkracht slaat het groepsoverzicht op in ParnasSys en print het uit voor in de
klassenmap.
De leerkracht maakt uiterlijk 1 week na de bespreking de handelingsplannen voor de
groep en individuele kinderen af.
Ondersteuningsteam overleg/ Consultatie
Als er een hulpvraag voor een leerling is, dan bespreekt de leerkracht dit eerst met de intern
begeleider. Dit kan tijdens de groepsbespreking, maar kan ook altijd tussendoor. Daarna kan
besloten worden om de leerling te bespreken in de consultatie met de orthopedagoog van
dienstencentrum de Stroming en ouders. Deze consultaties staan 2 keer per jaar gepland.
Ook kan er besloten worden om de leerling in een overleg van het ondersteuningsteam te
bespreken. Naast de orthopedagoog wordt dan de schoolmaatschappelijk werker (SMW)
vanuit het sociaal wijkteam bij het overleg betrokken. De ondersteuningsteams zijn drie keer
per schooljaar gepland.
Vooraf:
• De leerkracht nodigt ouders uit voor de consultatie of voor het OT.
• De leerkracht formuleert de hulpvraag en mailt deze naar de intern begeleider.
• de intern begeleider verstuurt alle gegevens naar de orthopedagoog en zonodig naar de
SMW.
• De intern begeleider nodigt zo nodig ander externe betrokkenen uit.

Tijdens:
• De intern begeleider opent het gesprek en geeft alle partners ruimte voor inbreng.
Na
• De intern begeleider maakt een verslag in het leerlingvolgsysteem ParnasSys met daarin
de gemaakte afspraken.
• De intern begeleider zorgt voor verspreiden van het verslag naar alle betrokken partijen.
Facultatief
Wekelijks heeft de schoolmaatschappelijk werker vanuit het SWT een inloopmoment. Soms
komt er vanuit ouders een hulpvraag rondom gedrag of thuisproblematiek naar voren en
kunnen zijn bij SMW advies vragen.
Handelingsplannen:
Er zijn drie soorten plannen:
1.
2.

3.

De leerkrachten maken een datamuur: dit is een overzicht waarop voor elke leerling
in de groep bij elk vakgebied beschreven staat welke aanpak er geboden wordt.
Groepshandelingsplannen
Als een groep op een bepaald vakgebied onder de inspectie norm scoort, dan wordt er
voor dat vakgebied, in overleg met de intern begeleider, een groepsplan geschreven.
Het groepsplan beschrijft de inhoud, de aanpak en de organisatie voor de komende
periode. Het plan wordt op proces en product geëvalueerd.
Individueel handelingsplan
Als een leerling een vertraagde ontwikkeling doormaakt kan er gekozen worden voor
extra begeleiding buiten de groep door de leerkracht passend onderwijs. Voor al deze
leerlingen wordt in ieder geval het huidige niveau, het beoogde niveau en de aanpak
beschreven. Daarnaast wordt er een logboek bijgehouden van de leerlingen.

Voor die leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake zou kunnen zijn van
dyslexie of wanneer er een ontwikkel perspectief (OP) opgesteld is, wordt er een individueel
handelingsplan gemaakt. In de evaluatie wordt het proces en het product geëvalueerd.

