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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
Binnen

de

Stichting

Montessori

Onderwijs

Purmerend

wordt

neutraal

bijzonder

basisonderwijs verzorgd. Op het moment van schrijven valt er één Montessori Basisschool
onder de stichting, die is gevestigd in de wijk Purmer-Zuid in Purmerend.
Het leerlingenaantal op Montessori Onderwijs Purmerend is de laatste jaren stabiel en telt
op het moment van schrijven 220 leerlingen, waarvan de meeste ouders bewust gekozen
hebben voor het Montessorionderwijs. Onze leerlingen komen dan ook, niet alleen uit onze
wijk, maar ook uit andere delen van Purmerend en soms zelfs van verder weg. Ook kiezen
de ouders bewust voor de school vanwege de resultaten en het positieve image van de
school.
Wij zien ons gehele schoolterrein als onze leeromgeving. Onze schoolgebouw beschikt
over negen lokalen. Ook beschikken wij over een speelzaal voor sport en spelactiviteiten.
De hal in het midden wordt voor verschillende doeleinden gebruikt (samenwerk plekken,
leesouders, handvaardigheid, bibliotheek, vieringen, etc.). Rondom de school ligt een
schoolplein, waarin we de eerste fase hebben gerealiseerd van een natuurlijke speeltuin,
waar de kinderen actief spelen, leren en ontdekken.

Sinds 2004 werkt de Stichting Montessori Onderwijs Purmerend samen met de Stichting
CPOW. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt gedeeld tussen beide
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stichtingen en inhoudelijk wordt er samengewerkt door alle medewerkers. Hierbij wordt er
gewerkt alsof MOP al reeds een onderdeel is van CPOW. In 2010 is er onderzocht of beide
Stichtingen zouden kunnen fuseren, dit is in 2017 in de wacht gezet o.a. vanwege het
leerlingenaantal van beide stichtingen. De komende jaren zal het onderzoeken van een
fusie weer worden opgepakt.

2 UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR
Het beleid van de beide stichtingen MOP en CPOW is gericht op het realiseren van de hoogst
haalbare opbrengsten bij leerlingen, om te beginnen op het gebied van de basisvaardigheden;
taal, lezen en rekenen. Voor wat betreft de medewerkers neemt de verdere professionalisering,
gericht op hogere leeropbrengsten, een belangrijke plaats in. Bij het werken aan de opbrengsten
hebben we aandacht voor het welbevinden van zowel de leerling als de medewerker.
Talentontwikkeling staat hoog op de agenda.
Het beleid van MOP/CPOW concentreert zich rond de kernbegrippen: professioneel,
betrokken en vernieuwend. Daarnaast staan begrippen als opbrengstgerichtheid, resultaten
en vakmanschap centraal. De komende jaren zetten we niet alleen stevig in op het bereiken
van optimale prestaties van de leerlingen, we leggen ook een duidelijke focus op de wijze
waarop we goed, door waarden gedreven, onderwijs vormgeven. Het beschrijven van het
karakter van de school dat je terugziet in de dagelijkse praktijk.
Naast de bekende PCDA cyclus
die wordt gebruikt om de ‘harde
opbrengsten’

te

monitoren,

starten we vanaf dit schooljaar
met de PVKV cyclus om de
‘zachte opbrengsten’ in kaart te
brengen en te monitoren.

Bij het gebruik van de PDCAcyclus kijken we vanuit de feitelijkheid, de actualiteit. Daarbij gaat het over:
•

leerdoelen en opbrengsten

•

de taal van de didactiek

•

citotoetsen en landelijk gemiddelde

•

tekorten
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•

doorstroomcijfers

•

leerproblemen en leerachterstanden

Bij de PDCA-cyclus is het de toekomst die voorspeld wordt vanuit de actualiteit ofwel
voorspellende rationaliteit. Het gaat er hier om dat de maat genomen wordt vanuit wat is:
standaard leerling, standaard didactiek en standaardtoetsen.
De PVKV-cyclus wil daarbij een aanvulling zijn en is een creatieve herschrijving van betekenis:
De P staat voor Praktijk: er gebeurt al zoveel goeds in het onderwijs; dat is onze bron van
goede onderwijskwaliteit (Being your story)
De V staat voor het waarderende Verhaal: we creëren hiervoor aandacht en focus en geven
richting aan het goede (de bedoeling) van het onderwijs-pedagogisch handelen. (Telling your
story)
De K staat voor karakter: In de besluitvorming, het oordelen, wordt duidelijk of en in hoeverre
het waarderend verhaal doorwerkt in de praktijk van de schoolleiding en de leerkrachten. Is
het karakter zichtbaar, merkbaar en ervaarbaar. (Living your story)
De V staat voor verantwoording: Door verantwoording stelt de school vast (in dialoog en
tegenspraak) in hoeverre men ook de bedoeling van goed onderwijs realiseert. (Deliberating
your story)
Het waarderende verhaal
Hoe sturen deze verhalen nu de alledaagse praktijk van de school? Uit de verhalen die collega’s
elkaar vertellen moeten de gezamenlijke bedoelingen duidelijk worden. ‘Wat vinden wij goed
onderwijs en welke verhalen horen daarbij?’ Het verhaal wordt een uitdrukking van het karakter
van de school en zodanig dat er door het team consistent gehandeld wordt: doen wat je zegt
en handelen in overeenstemming met het verhaal of de bedoeling. Het karakter van de school
wordt sterker als de pedagogische bedoeling voor betrokkenen in de school helder zijn en ook
daadwerkelijk leidraad zijn voor hun handelen. En daarbij is de wil van elke collega om hierin
mee te gaan van essentieel belang. De leerkrachten moeten borg staan voor het verhaal van
goed onderwijs. De leerkracht zelf moet borg staan voor het verhaal waar overeenstemming
over is. Het moet duidelijk zijn dat jij als persoon het bent die dit wil. De wil, Ricoeur noemt dit
de ‘ipse identeit’, ofwel zichzelf zijn is essentieel. Dan zal in scholen zichtbaar zijn vanuit welke
bedoelingen leerkrachten handelen. Dan zal de bedoeling zichtbaar zijn in het gedrag van
leerkrachten, kinderen en overige teamleden. Dit veronderstelt dat de school (respectievelijk
een leerkracht, de leiding en kinderen) kan uitleggen wat de samenhang is tussen de
onderwijspraktijken die de school aanbiedt en de bedoelingen die men voor ogen heeft.
Uitgaande van het feit dat onderwijspraktijken uitdrukking zijn van leerdoelen, betekent dit dat
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men moet kunnen aangeven wat de samenhang is tussen de doelen en bedoelingen. Wat heeft
een keuze voor een bepaalde vorm van projectonderwijs, buitenschoolse activiteiten etc. te
maken met het waarderende verhaal van goed onderwijs.

Verantwoording
Het laatste element van de cyclus is verantwoorden. Dit element is van belang omdat scholen
in hun kwaliteitszorg in staat moeten zijn om te leren en daardoor zichzelf kunnen vernieuwen
en verbeteren. Scholen moeten in staat zijn om het eigen karakter (identiteit) te versterken en
daardoor hun positie in de omgeving versterken. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
Heeft de school wel het karakter dat zij zegt te hebben? Kun je dit zien in de praktijken die zij
aanbiedt? Kun je dat zien in het handelen van de leerkrachten en het gedrag van de leerlingen?
Verloopt de interactie tussen leerlingen en leerkrachten zoals is verteld? In hoeverre is haar
verhaal niet alleen toekomstgericht maar ook waarheidsgetrouw en reeds aanwezig in de
dagelijkse handel en wandel?
In dit proces van verantwoording denken we in steeds wijdere cirkels: allereerst de kinderen
en de ouders, de stakeholders rond de school waarmee men samenwerkt of die betrokken
worden in het onderwijs. Aan andere scholen in de omgeving, maar ook de samenleving in
brede zin.
De verantwoording binnen de stichting CPOW krijgt op de volgende manieren vorm:
-

jaarlijkse cyclus van bezoeken aan en gesprekken met de scholen, te weten:
•

eerste begeleidingsgesprek door CVB

•

formatiegesprek door stafmedewerker HRM

•

begrotingsgesprek door de controller

•

HRM & Arbo gesprek met verzuim coördinator en stafmedewerker HRM

•

kwaliteitsgesprek door CVB

•

tweede begeleidingsgesprek door CVB

Alle scholen maken gebruik van de Monitor Goed Onderwijs. Deze monitor biedt scholen de
mogelijkheid om de eigen status per indicator bij te houden en alle bewijsstukken overzichtelijk
te ordenen.
Constante verbetercultuur
Wij streven binnen CPOW naar een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In deze
verbetercultuur leren leraren van elkaar en verbeteren samen het onderwijs. Ondersteund door
hun schoolleider. En betrekken zij alle leerlingen op school bij het verbeteren van lessen. Deze
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verbetercultuur is afkomstig van Stichting LeerKRACHT en is verankerd binnen de organisatie
waarbij er twee medewerkers van CPOW de rol van interne verandercoach op zich hebben
genomen om de organisatie te helpen deze verbetercultuur iedere dag weer een beetje beter
te maken.
De bordsessie.
Korte effectieve werksessie, waarin de collega’s en schoolleiding wekelijks de voortgang
bespreken op doelen die gezamenlijk gesteld zijn.
Gezamenlijk lesontwerp.
De doelen die de teams stellen worden vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen
lessen voor te bereiden maken de leerkrachten gebruik van elkaars kennis en kunde en kunnen
lessen worden verbeterd.
Lesbezoek en feedback.
Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en
samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijgen leerkrachten ideeën over
hoe het nog beter kan.
De stem van de leerling.
De leerling is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen bij uitstek feedback
geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.
Bestuursniveau
Niet alleen op schoolniveau, maar ook bestuursniveau wordt er op deze manier gewerkt, alle
afdelingen werken middels verbeterborden aan een constante verbetercultuur.
Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid binnen CPOW richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van de
kwaliteit van het leerkrachtgedrag. Hiervoor zijn verschillende programma’s in het leven
geroepen, afgestemd op de behoefte en ervaring van de medewerkers:
•

Inductiebeleid voor startende leerkrachten;

•

LIO begeleiding;

•

Bovenschoolse coaching;

•

Samenwerking met extern coaching bureau;

•

Scholingsaanbod op diverse gebieden;

•

Zij-instroombeleid;

•

Er is een werkgroep gestart Duurzame Inzetbaarheid die aan de hand een

stappenplan

de doelstelling van DI gaat verwezenlijken;
•
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Er is scholingsbeleid t.a.v. intern begeleiders in opleiding (IBIO) en schoolleiders in op

leiding (SIO);
•

Jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder het personeel.

Met iedere werknemer wordt binnen een periode van 18 maanden de gesprekkencyclus
doorlopen. Hiervoor maken wij gebruik van de digitale programma's Taakbeleid en
Bekwaamheidsdossier van Cupella.
Mogelijke oplossingen voor het lerarentekort in de komende jaren:
•

Onderwijs anders organiseren;

•

Zij-instromers werven;

•

Werkzoekende leraar weer voor de klas i.s.m. het Participatiefonds;

•

Gepensioneerde oud-collega’s benaderen;

•

Loopbaanperspectief onderwijsassistenten;

•

Functie leraar ondersteuner (7) in het kader van duurzame inzetbaarheid;

•

Uitbreiden flexibele schil.

Erik Abbink
Voorzitter College van Bestuur
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3 Onze pijlers voor geïnspireerd goed onderwijs
Het verhaal en waarden
Wat betekent geïnspireerd goed onderwijs op onze school? Welke waarden zijn belangrijk voor de
leerlingen, voor de samenleving en voor het leren van de kinderen
en vormen samen een gedeeld verhaal van onze school?
Met ons onderwijs hebben we de volgende missie voor ogen: “Door het kind naar een nieuwe
wereld” Maria Montessori.
Montessori Onderwijs Purmerend werkt aan een betere wereld door voor onze leerlingen een
plek te creëren waarin zij hun volledig menselijk potentieel kunnen ontdekken en leren
benutten.
Om onze missie te volbrengen richten wij bij Montessori Onderwijs Purmerend op het
verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en
verdere studie te kunnen functioneren. Dit organiseren we door een rijke, geordende
voorbereide omgeving te creëren, waar kinderen actief kunnen leren en waarbij
begeleiding aansluit bij de behoefte van het kind. Bij ons op school kunnen kinderen zich
daardoor blijven ontwikkelen in een doorgaande ontwikkelingslijn. Het kind geeft hierbij
richting aan zijn leerproces waarbij de leerkracht zorgt voor een afgestemd aanbod. De
school draagt zorg voor een effectief en efficiënt leerproces.
We leren kinderen een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te
vervullen in de samenleving van nu en van morgen. Ze leren hun plek en taak in de wereld
te ontdekken door kennis over de wereld op te doen en deze te ordenen (Kosmische
Opvoeding en Onderwijs, KOO). Op onze school wordt gewerkt vanuit het grote geheel naar
deel en van concreet naar abstract. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch
materiaal.
Op het gebied van persoonsvorming draagt ons onderwijs bij tot zelfkennis, zelfsturing,
zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid ten behoeve van het kind zelf en in relatie tot de
ander. De waarde ‘vrijheid in gebondenheid’ wordt hierbij gehanteerd.
Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een lokaal en vormen een heterogene
groep. We onderscheiden drie bouwen onder-, midden- en bovenbouwgroepen. De
heterogene samenstelling van de groepen draagt bij aan de persoonsvorming van elk
individueel kind en aan de sociale veiligheidsbeleving van alle kinderen.
Om onze missie te laten slagen is de samenwerking en verbinding tussen kind-leerkrachtouder essentieel en draagt bij aan de ontwikkeling van het gehele kind.
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Ambities
•

De voorbereide omgeving is de spil in ons onderwijs. De omgeving moet zo
ingericht zijn dat het de kinderen stimuleert en activeert. Het materiaal moet de
kinderen uitnodigen om mee aan het werk te gaan. Veel Montessori materialen
zijn versleten en roepen niet meer naar de kinderen “pak mij” deze moeten
vervangen worden. Daarnaast is er materiaal weggegooid bij de invoering van
lesmethodes waardoor de doorgaande lijn in de materialen niet meer intact is. Om
deze doorgaande lijn weer te herstellen zal er materiaal aangeschaft moeten
worden. Het Montessori materiaal is duurzaam maar ook erg kostbaar en daarom
zal er een aanschafplan opgesteld moeten worden om de investeringen over de
komende jaren te verdelen.

•

Kosmische Opvoeding en Onderwijs is al reeds een belangrijk onderdeel van ons
onderwijs. Om onze missie te bereiken zullen we het KOO als fundament van ons
onderwijs moeten maken. Dit betekent dat we een voorbereide omgeving moeten
scheppen, waarmee we die ordening zichtbaar kunnen maken of waarbinnen we
denkkaders en denkstructuren kunnen aangeven om daar onderzoek naar te doen.
Daarnaast zullen wij een didactisch model hanteren dat uitgaat van het opwekken
van nieuwsgierigheid. Het model zal steeds gericht moeten zijn op het duidelijk
maken van de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden. We
zullen de komende jaren dus onze voorbereide omgeving moeten verder moeten
inrichten en hier budget voor reserveren. Daarnaast zullen we ons didactisch
model moeten aanpassen om meer ontdekkend en onderzoekend leren mogelijk te
maken en samenwerking en persoonsvorming te stimuleren. Ook zullen we meer
samenhang moeten creëren tussen de lessen van de Vreedzame school,
burgerschap en KOO.

•

Ons onderwijs is erop gericht dat het kind leert bewust en doelgericht te handelen,
dat hij of zij leert te kiezen en beslissingen te nemen. De keuzevrijheid en
verantwoordelijkheid van het kind is bij ons op school steeds verder op de
achtergrond geraakt of in sommige bouwen of vakgebieden zo goed als afwezig.
We zien de vrije werkkeuze als belangrijke pijler in ons Montessorionderwijs en
willen de kinderen weer de kans geven om bewust en doelgericht te leren
handelen en zelf leren keuzes te maken. De voorwaarde hiervoor is een rijke en
uitdagende voorbereide omgeving waarin kinderen geprikkeld worden en in staat
worden gesteld keuzes te maken en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Bij de
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kinderen zullen executieve functies en ‘leren leren’ verder ontwikkeld moeten
worden. Leerkrachten zullen opzoek moeten naar de balans tussen sturen en
loslaten om de kinderen te kans te geven te kiezen en verantwoordelijkheid te
dragen.

Leiderschap
Op welke manier kunnen wij bijdragen aan het denken en besluiten over onderwijs en wat is daarvoor
aan inspiratie en professionalisering nodig?
De kernwaarden vertrouwen, verbinden en leren zijn de uitgangspunten voor het
leiderschap op de Montessorischool. Om de missie van onze school te realiseren is het
nodig dat iedereen die betrokken is bij de school persoonlijk leiderschap neemt. Hiermee
bedoelen wij dat ieder; vertrouwen heeft in eigen kunnen, verantwoordelijkheid draagt, in
staat is tot zelfreflectie, sturing geeft aan zichzelf, feedback geeft en ontvangt, proactief
is en zelf doelen realiseert.
Onze visie op onderwijs en de ontwikkeling van het individuele kind houden wij altijd in
het oog bij de besluitvorming binnen onze school. Om het onderwijs vorm te geven
worden er voortdurend besluiten genomen op verschillende niveaus; op bestuursniveau,
directieniveau, MT-niveau, teamniveau, bouwniveau, bouw doorbroken, leerkrachtniveau,
groepsniveau en leerling niveau. Hierbij wordt informatie opgehaald vanuit de
leerlingenraad, leerling arena’s, de personeelsleden, de ouders (enquêtes, informele
gesprekken, ouderraad en de medezeggenschapsraad), externe partners zoals de
Nederlandse Montessori Vereniging, Schoolbegeleidingsdienst, Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs, Stichting CPOW, Schoolmaatschappelijk werk, SPURD en Gemeente
Purmerend. Sommige partners hebben naast een adviserende rol in sommige situaties
ook beslissingsrecht.
Elke betrokkene heeft zijn eigen aandeel in de besluitvorming passend bij zijn
verantwoordelijkheden, talenten en interesses. Binnen het team van medewerkers heeft
ieder daarom zijn eigen rol. Te denken valt aan de officiële rollen zoals; directie,
internbegeleider en bouwcoördinatoren. Maar ook inhoudelijk gespecialiseerde rollen zijn
binnen ons team aanwezig zoals; gedrag specialist, hoog- en meer-begaafden specialist
en ICT-specialist. Deze zorgen er met hun specialistische kennis voor dat het onderwijs
van goede kwaliteit is, zorgen voor professionalisering van alle andere medewerkers en
zorgen voor beleid en borging van het onderwijs op deze specifieke onderwerpen. Ook
zijn er collega’s met de rol om op het proces te sturen, deze noemen wij aanjagers. Zij
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zorgen ervoor dat er volgens onze kernwaarden wordt gewerkt. Bij elk besluit wordt
verbinding gemaakt tussen de verschillende geledingen en individuen. Vertrouwen in de
besluiten die genomen zijn en een open houding van ieder worden verwacht.

Kind
Leerkracht &
Ouders
Specialisten
Samenleving

Door ons open te stellen voor en nieuwsgiering te blijven naar onze omgeving laten wij
ons inspireren en uitdagen tot een continu ontwikkelingsproces. ‘Elke dag een beetje
beter’ is ons uitgangspunt om elke dag te werken aan ons eigen leerproces en een betere
school. Jaarlijks worden onderwerpen in een jaarplan uiteengezet, in zogenaamde
sprints. Deze onderwerpen worden zowel top-down en bottom-up geselecteerd. De
sprints faciliteren een onderwijsinhoudelijke dialoog, professionalisering en borging. We
geven dit met elkaar op verschillende manieren vorm die passen bij de situatie bijv. door
inhoudelijk over goed onderwijs te spreken, door middel van evaluatie momenten,
bordsessies, gezamenlijke werk momenten, updates, lesbezoeken met feedback
momenten en andere overlegmomenten.

Ambities
•

Aanjagers/ specialisten positioneren. Zij moeten een duidelijk rolomschrijving
krijgen en deze ook kunnen uitvoeren.

•

Expertise binnen de school vergroten door het aantal specialisten te vergroten. We
beschikken bijv. nog niet over een taal- en een rekenspecialist of een specialist op
het gebied van kosmisch onderwijs.

•
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Impliciet expliciet maken (borgen). Binnen onze school zijn veel leerkrachten met

een schat aan ervaring. Veel kennis en manieren van werken zijn impliciet. Het
wordt normaal gevonden dat er zo gewerkt wordt en lijkt niet meer bewust te
gebeuren. Bij vertrek van deze medewerkers gaat veel kennis en ervaring
verloren. Daarom willen deze kennis expliciet overdragen. Hiervoor moeten we
vastleggen hoe wij werken.
•

Professionele cultuur en persoonlijk leiderschap verder ontwikkelen bij
medewerkers (feedback geven en ontvangen en meenemen in acties, oog hebben
voor en verantwoording nemen over de gehele organisatie, ieder is eigenaar van
het proces, ontwikkelen van een kritisch en lerende houding).

Cultuur
Wat zien wij als kwaliteit van onderwijs en hoe krijgt dit vorm? Hoe is dit gerelateerd aan het
pedagogische klimaat van onze school?

Het team van Montessori Onderwijs Purmerend wil een goede montessorischool zijn. Alle
leerkrachten zijn daarom extra geschoold in de pedagogiek en didactiek van Montessori.
Zij onderschrijven allen de visie en dragen deze dagelijks in houding en handelen uit.
Als school zijn wij actief lid van de Nederlandse Montessori Vereniging, hierdoor zijn wij
op de hoogte van ontwikkelingen binnen het montessorionderwijs, kunnen wij kennis
delen en uitwisselen met andere montessorischolen, onze montessorikwaliteit meten wij
adv een audit en kunnen wij ons verder professionaliseren. De NMV zal een audit houden
op onze school in maart 2019. De mening van de auditoren over de kwaliteit van ons
montessorionderwijs zullen wij meenemen in onze jaarlijkse ontwikkelplannen.
Ons onderwijsaanbod, het leerproces van de leerlingen en de leerresultaten zijn cyclisch
met elkaar verbonden. Deze cyclus noemen wij de MOP-cyclus, deze cyclus is gebaseerd
op handelingsgericht werken (HGW). In het dagelijks handelen van de leerkracht zie je
deze cyclus terug.
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In het midden van het model staat de gouden driehoek van kind-ouder-leerkracht. Alle
drie werken samen om de ontwikkeling van het kind optimaal te laten verlopen. Alle drie
hebben ze een rol in deze samenwerking en in het verloop van de cyclus.
De rol van de leerkracht op onze school bestaat uit het inrichten van de voorbereide
omgeving die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen en de doelen die we
willen behalen (hiermee bedoelen we bijv. ook het (digitaal) klaarzetten van de lesstof),
het observeren, activeren en instrueren, stimuleren en motiveren van de kinderen tijdens
het leerproces.
De leerling geeft sturing aan zijn eigen leerproces door keuzes te maken uit het
onderwijsaanbod. Zij kan dit zelfstandig doen waardoor de zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid van de leerling groeit.
Ons onderwijsaanbod hebben wij beschreven in ons onderwijsplan. In dit plan staat per
leerjaar en per vakgebied beschreven wat de doelen zijn van ons onderwijs, welke
materialen en didactiek we gebruiken en hoe we de ontwikkeling van de kinderen volgen.
Om te onderzoeken in hoeverre onze leerlingen profiteren van ons onderwijsaanbod van
de basisvakken nemen wij tweemaal per jaar genormeerde, CITO LOVS, toetsen af. Aan
de hand van deze opbrengsten kijken we waar we ons onderwijsaanbod moeten
aanpassen. Opbrengsten meetbaar in CITO LOVS toetsen brengen echter niet alle
opbrengsten van ons onderwijs in kaart. Bovendien vinden wij het leerproces dat de
kinderen doormaken van groot belang en geeft ons belangrijke informatie. De
observaties van de leerkrachten van dit proces is daarom net zo belangrijk. De sociaal16

emotionele ontwikkeling van onze leerlingen brengen wij daarom tweemaal per jaar in
kaart adv ZIEN observatielijsten. De mate van betrokkenheid en welbevinden van de
leerlingen bepaalt namelijk de mate van leren en ontwikkelen.

Ambities
•

Ons onderwijs verder beschrijven en borgen in het onderwijsplan (alle
vakgebieden en actueel houden als er iets veranderd).

•

Om het leren van de kinderen beter te ondersteunen en stimuleren willen we het
leerproces beter in kaart brengen vanuit de leerkracht en kind. Dit kan
bijvoorbeeld door observaties te noteren in Leerlijnen in Parnassys, kindgesprekken te voeren, evaluatie en feedback momenten door kinderen toe te
voegen etc. En kunnen wij de leerlingen zelf eigenaar maken van deze
administratie?

•

In het ondersteuningsdocument wordt beschreven hoe we ons onderwijs
afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. We leggen hiermee de
regels en procedures vast die we hebben afgesproken om het planmatig werken te
verstevigen. We willen de komende jaren deze procedures afstemmen met onze
visie op onderwijs.

Dialoog
Hoe organiseren we de dialoog over wat goed onderwijs is met leerlingen, ouders en stakeholders.

Zoals hierboven besproken vinden wij opbrengsten, daarmee bedoelen we meer dan alleen
leeropbrengsten, een belangrijke pijler voor kwaliteit. Hiervoor verzamelen wij verschillende
soorten data (gesprekken, vragenlijsten, observaties, ouder-kind-leraar gesprekken, LOVStoetsen). Met hulp van die data zijn wij vervolgens in staat om vanuit een totaalplaatje naar
de leerling, de groep, de school, de organisatie te kijken. Vervolgens is er een reflectief
dialoog nodig om tot de kern van de data te komen. Hierin leggen we verbanden tussen
verschillende data en zoeken naar patronen in de data. Dit gesprek vindt tweemaal per jaar
plaats in team verband tijdens evaluatievergaderingen, maar ook tijdens Sprint-sessies, MTvergaderingen, bouwbesprekingen, groepsbesprekingen tussen leerkracht en internbegeleider.
We zien ouders van onze leerlingen als onze partners in het volbrengen van onze missie.
Hiervoor is regelmatig een open dialoog nodig tussen ouders, kind en leerkracht. Dit noemen
wij ook wel de gouden driehoek. Dit geven wij vorm door vanaf de onderbouw ouder-kind
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gesprekken te voeren. We starten het schooljaar met een informatiemarkt waarbij ouders
informatie kunnen ophalen, maar ook in dialoog kunnen gaan met elkaar en het team van
leerkrachten. Het belangrijkste hierbij is dat er een sfeer wordt gecreëerd waarin ouders en
medewerkers van de school als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Verder kunnen ouders mee praten over de organisatie in de Medezeggenschapsraad en
kunnen zij participeren in de organisatie in de oudervereniging of via de leerkrachten.
De stem van de leerling vinden wij in de dialoog noodzakelijk. Daarom organiseren we kindgesprekken, leerling arena’s, groepsgesprekken (bijv. vanuit De Vreedzame School) en zijn de
leerlingen georganiseerd in de groep mediatoren en in de leerlingenraad. De informatie die
hieruit naar voren komt, bepalen ons handelen als professional.
Tot slot vinden we de dialoog met externe stakeholders belangrijk. De schoolorganisatie is
onderdeel van de maatschappij en staat daar niet los van. De audits van de Montessori
Vereniging is een goed voorbeeld van dialogen. Maar ook in gesprekken met het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de schoolbegeleidingsdienst, jeugdzorg
organisaties, de gemeente Purmerend, de onderwijsinspectie en natuurlijk Stichting CPOW
geven onze organisatie input over wat goed onderwijs is.

Ambities
•

De stem van de leerling vergroten een structurele rol laten hebben in de sturing
van het onderwijs van elke individuele leerling maar ook in de verbetering van ons
onderwijs.

18

4. WETTELIJKE OPDRACHTEN
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de
onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de
onderwerpen onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven
hoe de school hieraan voldoet.

4.1
ONDERWIJSKWALITEIT
Het aanbod
Basiskwaliteit
Op onze school richten we ons op een cognitieve en sociale brede ontwikkeling. De
kerndoelen vormen de basis voor ons aanbod. We nemen de referentieniveaus als doelstelling
voor ons taal en rekenonderwijs. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen aan het
einde van de basisschoolperiode streefniveau 1S of hoger hebben behaald, maar in elk geval
het fundamentele niveau 1F.

In het onderwijsplan wordt beschreven hoe we ons onderwijs vormgeven per vakgebied per
bouw en hoe we ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. We
leggen in dit plan onze ambities, de leerlijn, het materiaal, de leertijd, het didactisch
handelen, wijze van differentiatie, organisatie en het volgen van leerlingen vast, per vak per
leerjaar, bij deze kinderen. Door het opstellen van dit plan borgen we ons didactisch model en
onze manier van planmatig werken wordt verstevigd. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt er
gewerkt volgens de afspraken die in dit document worden beschreven. Het document is een
werkdocument, dit betekent dat er tweemaal per jaar tijdens evaluatievergaderingen onze
werkwijze wordt geëvalueerd en eventuele aanpassingen worden in dit document aangepast.

Eigen aspecten van kwaliteit
De voorbereide omgeving is de spil in ons onderwijs. De omgeving moet zo ingericht zijn
dat het de kinderen stimuleert en activeert. De ruimtes (binnen en buiten) met materiaal
moet de kinderen uitnodigen en in staat te stellen om zich zelfstandig en zelfverantwoordelijk
kunnen ontwikkelen. De leerkracht richt de ruimte zo in dat het aansluit bij de
ontwikkelingsfase en behoeftes van haar leerlingen, waar kinderen actief kunnen leren en
waarbij begeleiding aansluit bij de behoefte van het kind. Bij ons op school kunnen kinderen
zich daardoor blijven ontwikkelen in een doorgaande ontwikkelingslijn. Het kind geeft hierbij
richting aan zijn leerproces waarbij de leerkracht zorgt voor een afgestemd aanbod.
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We leren kinderen een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te
vervullen in de samenleving van nu en van morgen. Ze leren hun plek en taak in de wereld te
ontdekken door kennis over de wereld op te doen en deze te ordenen (Kosmische Opvoeding
en Onderwijs, KOO). Op onze school wordt gewerkt vanuit het grote geheel naar deel en van
concreet naar abstract. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal. Naast
montessorimaterialen vormen de methodes DaVinci en Vreedzame school en ander projecten
zoals ‘ontluikend ondernemen’ de basis voor deze leerdomeinen. In deze methode wordt
naast wereldoriëntatie ook veel aandacht besteed aan 21th century vaardigheden zoals
samenwerken, ontdekken, plannen en biedt de kinderen veel ruimte om hun eigen talenten te
ontdekken op gebieden van creativiteit, ict, muziek en techniek.

Op het gebied van persoonsvorming draagt ons onderwijs bij tot zelfkennis, zelfsturing,
zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid ten behoeve van het kind zelf en in relatie tot de
ander. Naast de heterogenen groepen, de voorbereide omgeving en het klassen-management
van de leerkracht dragen wellevendheidslessen hiertoe bij. In deze lessen worden
vaardigheden aangeleerd hoe om te gaan met de omgeving en anderen. De kinderen leren
open te staan voor verschillen en om respectvol met elkaar en hun omgeving om te gaan.
Kinderen worden gestimuleerd hun gevoelens onder woorden te brengen en problemen op te
lossen. Kinderen leren vaardigheden van democratisch overleggen. De methode Vreedzame
School vormt hiervoor de basis.

Zicht op ontwikkeling
De basiskwaliteit
Om de ontwikkeling van elke leerling goed te kunnen stimuleren volgen we systematisch
informatie over de kennis en vaardigheden van al onze leerlingen. Om de ontwikkeling van
kennis en vaardigheden objectief te volgen nemen we tweemaal per jaar de genormeerde
toetsen van Cito LOVS. De informatie die uit dit leerlingvolgsysteem komt, wordt vergeleken
met gegevens die de methode gebonden volgsystemen, analyse van gemaakt werk en
observaties opleveren. De analyse van deze informatie wordt gecombineerd met de specifieke
kind factoren. Hierdoor wordt de onderwijsbehoefte van een individuele leerling zichtbaar en
kan de leerkracht het onderwijs op deze onderwijsbehoefte afstemmen. Leerkrachten hebben
drie keer per jaar een structureel overleg met de interne begeleider om vast te stellen in
welke mate een leerling van het aanbod profiteert en welke acties er door de leerkracht reeds
zijn ondernomen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren en het effect daarvan.
Vervolgens bepalen zij welke acties ingezet kunnen worden om de ontwikkeling weer op gang
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te brengen. De acties voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn vastgelegd in
individuele handelingsplannen of OPP’s.
Voor de start van een schooljaar zijn de leerlingen die wisselen van bouw overgedragen
aan de volgende leerkracht, hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn in een effectief aanbod.
Voor zij-instromers wordt informatie opgevraagd bij de vorige school. Zo kent de leerkracht
de beginsituatie van zijn/haar groep en daarbinnen van de individuele leerlingen.

Dagelijks observeren de leerkrachten het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.
Waar nodig pleegt de leerkracht een interventie om de ontwikkeling op dit gebied positief te
beïnvloeden. Tweemaal per jaar vullen de leerkrachten de observatielijsten van ZIEN in. De
leerlingen vanaf groep 5 vullen deze ook zelf tweemaal per jaar in zodat de leerkracht een
volledig beeld krijgt van de sociaal en emotionele ontwikkeling van de leerling. De mate van
betrokkenheid en welbevinden wordt in verband gebracht met de resultaten op de
basisvakken. Tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider worden de observaties
en de opbrengsten in ZIEN besproken. Voor leerlingen waarbij de mate van betrokkenheid en
welbevinden laag is zet de leerkracht acties in gebruik makend van bijv. de heterogeniteit van
de groep, lessen vanuit de vreedzame school, kind-gesprekken.

Eigen aspecten voor kwaliteit
Ons onderwijs is erop gericht dat het kind leert bewust en doelgericht te handelen, dat hij of
zij leert te kiezen en beslissingen te nemen. Hiervoor is het belangrijk dat het kind zelf zicht
heeft op zijn eigen ontwikkeling. Daarom laten we leerlingen zelf hun eigen ontwikkeling op
werk en doel niveau volgen. Dit zicht op hun ontwikkeling helpt hen te bepalen wat de
volgende stap is. Ook het voeren van (ouder &) kind gesprekken helpt de leerling zelf richting
te geven aan zijn ontwikkeling. De komende jaren willen we het zicht van de leerling op zijn
eigen ontwikkeling vergroten.

21

22

Didactisch handelen
De basiskwaliteit
Het didactisch handelen van de leerkracht stelt de leerling in staat tot het leren en
ontwikkelen. Dit doen zij door een rijke voorbereide omgeving in te richten die aansluit bij de
ontwikkelingsfase van het kind en het kind uitnodigt actief met leeractiviteiten aan de slag te
gaan.
In het leren onderscheiden we drie verschillende trappen. De eerste trap bestaat uit het
nauwkeurig voordoen, modellen. Na het modellen is er geleid oefening, de leerkracht laat het
kind de handeling zelf uitvoeren, maar zij observeert het kind nauwkeurig. De eerste trap
moet kort en bondig zijn, individueel of aan een kleine groep kinderen gegeven worden. Aan
deze les kunnen ook de jongere leerlingen mee die al aan dit lesje toe zijn en/of de leerlingen
uit een hogere groep, die deze herhaling nodig hebben. De overige leerlingen werken
zelfstandig door aan hun eigen werk. De eerste trap is geslaagd als het kind tot herhaling
komt en de handelingen correct uitvoert. De tweede trap is de herhalingen van de handeling
door het kind. Deze trap kan over een langere periode plaats vinden. Door de herhaling
verkrijgt het kind het inzicht en begrip. Tijdens deze trap laten we de kinderen actief bezig
zijn met materiaal, samenwerken met andere kinderen (heterogeen), hun eigen lichaam
inzetten bij het inoefenen (bewegend leren) of zetten we digitale middelen in om hen te laten
oefenen. Tijdens deze trap observeert/volgt de leerkracht het kind om te zien of zij moet
wachten, stimuleren of activeren. In de derde trap laat het kind op de en of andere manier
zien dat het door het inzicht en vaardigheid verkregen heeft. Het kan bijv. antwoord geven op
de vraag: ‘Wat is dit?’ of ‘hoe doe je dat?’.
De lessen kosmische opvoeding en onderwijs worden gegeven aan de hele groep. Na de
algemene les verwerken de leerlingen zelfstandig op verschillende niveaus. De onderwerpen
van kosmische lessen worden in een cyclus van drie jaar gegeven, zodat de leerlingen niet
tweemaal hetzelfde krijgen aangeboden.
Ook de uitvoering van de algemene les wordt gegeven volgens de Montessoriprincipes. Het
kind wordt geprikkeld tot zelfwerkzaamheid. De leerkracht vertelt en demonstreert. De
informatie wordt gegeven op het niveau van het kind en beperkt zich tot het essentiële. Na
afloop van de les kunnen de kinderen vragen stellen en/of hun eigen ervaringen inbrengen.
Omdat het belangrijk is, dat de belangstelling van het kind wordt vastgehouden, is een
kenmerk van de algemene les dat hij niet veel langer duurt dan een minuut of tien. Daarna
geeft de leerkracht aan hoe de kinderen zelfstandig verder kunnen met de verwerking. De
verwerking op drie niveaus is het belangrijkst aspect van de algemene les, die de kinderen de
gelegenheid bieden om zelfstandig de stof verder uit te diepen.
Bij alle vakgebieden geldt dat de leerkracht de leerlingen stimuleert en activeert om op niveau
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te werken. Dit doen zij door hun instructie, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af te
stemmen op de behoefte van de individuele leerling.

Eigen aspecten van kwaliteit:
We leren de kinderen hun eigen werk te organiseren. Het zelf kiezen, klaarleggen en
zelfstandig werken met het materiaal stelt eisen aan het organisatievermogen van het kind:
het leert voorbereiden, indelen, plannen, werk overzien, leerstrategieën ontwikkelen, het
werk afmaken en weer opruimen. De leerkracht leert de kinderen routines aan waardoor deze
vaardigheden bij de kinderen ontwikkelen. Door feedback van de leerkracht en het voeren van
kind-gesprekken leren kinderen te reflecteren op hun leerproces en taakaanpak.
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Schoolklimaat
De basiskwaliteit
We creëren een fijne, prettige en veilige sfeer op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich
goed. Op onze school ontwikkelen kinderen er hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te
bouwen en inzicht te krijgen in zichzelf en anderen. Ze leren met elkaar om te gaan,
verdraagzaam te zijn, elkaar niet te pesten en ruzies op te lossen. Dit realiseren we
bijvoorbeeld door te werken met heterogene groepen, gezamenlijke vieringen en projecten en
in de klas door middels van groepsgesprekken en coöperatieve werkvormen. Daarnaast
worden er wellevendheidslessen gegeven om te leren hoe je met elkaar en je omgeving om
gaat. Bovendien is er een groep leerlingen opgeleid tot mediator, zei helpen kinderen samen
conflicten op te lossen.
Jaarlijks wordt aan kinderen, ouders en medewerkers gevraagd hoe zij het schoolklimaat
ervaren middels een vragenlijst vanuit Vensters PO. De veiligheidsbeleving van de leerlingen
wordt vanaf groep 5 nog verder in kaart gebracht met de leerlingenvragenlijsten vanuit ZIEN!
De school heeft een gedrag specialist die leerkrachten ondersteunt in het basisaanbod en
extra ondersteuning kan bieden aan kinderen of leerkrachten. De gedrag specialist is tevens
contactpersoon en anti-pest coördinator. Alle leerkrachten zijn geschoold in de Meldcode
Huiselijk geweld & Kindermishandeling. De internbegeleider is geschoold als aandacht
functionaris. De procedure van de vernieuwde meldcode is onderdeel van het
ondersteuningsplan.

Eigen aspecten van kwaliteit
Op onze school hebben we een warme sfeer, waar kinderen, teamleden en ouders zich
welkom voelen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas, zodat ze
elkaar kunnen helpen en inspireren. Kinderen wisselen gedurende hun schoolloopbaan
regelmatig van klas, zodat zij anderen ontmoeten en werken regelmatig groepsdoorbroken.
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Onderwijsresultaten
De leerlingen in groep 8 maken de IEP eindtoets. De resultaten liggen meestal rond het
landelijke gemiddelde. Er is een klein percentage leerlingen die lager scoort dan 1F op
rekenen en taal. Dit lijkt overeen te komen met de resultaten op de CITO LOVS toetsen en
het VO advies van de leerkrachten.
Hoe onze oud-leerlingen het doen in het VO is bij ons bekend en komt overeen met de
adviezen. De bovenbouw leerkrachten onderhouden nauw contact met het VO en ontvangen
zo feedback over ons onderwijs.

Kwaliteitszorg & ambities
Als school vragen wij ons regelmatig af of we de goede dingen doen, of we ze goed doen. De
school monitort de kwaliteit met het instrument Monitor Goed Onderwijs. Hier verzamelen wij
alle documenten waarin wij beschrijven wat onze ambities zijn, hoe we deze van plan zijn te
behalen, hoe we weten of we ze behaald hebben en wat andere er van vinden.
Dit schoolplan is de start van het stellen van ambities voor de komende vier jaar. Deze
worden verwerkt in doelen in jaarplannen. Er wordt bepaald welke professionalisering,
tijdsinvestering en/of middelen nodig zijn om de doelen te behalen. Leerkrachten bewaken en
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verbeteren de onderwijskwaliteit op basis van te voren bepaalde doelen en momenten. In
deze cyclus worden pedagogische en didactische gegevens gecombineerd om een passend
aanbod te plannen. In de jaarkalender van de school staan periodes en dagen gepland waarin
leerkrachten data verzamelen, analyseren , evalueren en plannen. We evalueren als team de
opbrengsten van de interventies. De doelen zijn ook onderdeel van de gesprekkencyclus
evenals klassenbezoeken door de directie. Ook vragen we stakeholders wat zij vinden van de
school door in dialoog te gaan met kinderen, ouders en externen. We verantwoorden ons
middels een jaarverslag aan stakeholders, waarin de MR een dialoog gevoerd wordt.

Financieel beheer
De school heeft zicht op de financiële situatie voor de komende drie jaren en kan op basis
daarvan actief beleid voeren. De financiële situatie van de school wordt twee keer per jaar
met de controller besproken. De (concept)begroting wordt met de Medezeggenschapsraad
besproken. De opgebouwde reserve wordt geïnvesteerd in middelen om de identiteit en
kwaliteit van ons onderwijs te optimaliseren.
De school gebruikt de onderwijsbekostiging efficiënt en effectief. De bekostiging van de
formatie wordt begroot met voldoende marge, zodat er voldoende ambulant personeel is om
te investeren in leerlingenzorg, ondersteuning en werkdruk vermindering van
groepsleerkrachten.
De school beschikt over deskundigheid en handelt integer en transparant. De financiële
controle gebeurt op bestuursniveau. De schoolleider legt verantwoording af aan de voorzitter
CvB binnen de cyclus van de kwaliteitsgesprekken die gevoerd worden.
Ambities m.b.t. het financieel beheer:
Het bieden van kwalitatief goed Montessorionderwijs vraagt een financiële investering op het
gebied van professionalisering en leermiddelen.

4.2

ONDERWIJSTIJD

De school draagt er zorg voor dat de planning van onderwijstijd voldoet aan het wettelijk
bepaalde minimumaantal uren. (WPO, artikel 7, onder a.). Groep 1 t/m 8 volgen minimaal
940 uur onderwijs op jaarbasis. Hiermee voldoen wij aan de minimumnorm van 7520 uur in
acht aaneengesloten jaren. De schooldag van 8:30-14:30 op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag en op woensdagen van 8:30-12:00 minus de 25 minuten pauze tijd levert 25,5
lesuren per week op.
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4.3
DE LEERLINGENZORG
Passend onderwijs
Om ons onderwijs passend te laten zijn, ondersteunen wij leerlingen waar nodig. Leerling
ondersteuning wordt gedefinieerd als alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee
een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces en waarmee ze soms
problemen probeert te voorkomen of ontstane problemen probeert op te lossen.
De school heeft een gedrag specialist, een hoogbegaafdheid specialist in huis die in beperkte
mate ambulant is om met leerlingen te werken, maar vooral via collegiale consultaties
ondersteuning biedt. Bij ondersteuning op ander vlak vragen wij ambulante begeleiding aan of
kopen wij extra ondersteuning in bij derden. Er zijn geen medische voorzieningen op school
en geen verpleegkundige die medische zorg kunnen verlenen. In het School Ondersteuning
Profiel is beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden.
Onze ondersteuning in de groep (zorg niveau 2) richt zich op leerlingen die bij de laagst
scorende 20% horen op CITO LOVS toetsen. Deze ondersteuning wordt door de leerkracht
geboden, een ambulante leerkracht of door de onderwijsassistent onder verantwoording van
de leerkracht. Daarnaast richten we onze ondersteuning op de leerlingen die onvoldoende
groei doormaken, om zo leerachterstanden te voorkomen.
Niet alleen leerlingen met een leerachterstand, maar ook leerlingen met een grote
ontwikkelingsvoorsprong – of leervoorsprong worden gesignaleerd. Ondersteuning is er zowel
op cognitieve ontwikkeling als op sociaal emotionele ontwikkeling.
Wanneer onze ondersteuning in onvoldoende mate leidt tot een passend onderwijsaanbod,
kan extra ondersteuning (die bekostigd wordt vanuit het Samenwerkingsverband Waterland)
worden ingezet. Voorafgaand aan de inzet van deze extra ondersteuning wordt de leerling
besproken in een (klein) ondersteuningsteamoverleg om zodoende de onderwijsbehoeften in
kaart brengen. Mocht blijken dat ook mét de extra ondersteuning onvoldoende aan de
ondersteuningsbehoeften van de leerling voldaan kan worden, wordt overgegaan op een
aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs via aanmelding bij het
Breed Onafhankelijk Ondersteuningsteam overleg (BOOT) van het Samenwerkingsverband
Waterland.
Voor de leerlingen die extra ondersteuning krijgen en leerlingen die een eigen leerlijn hebben
en daartoe een ander uitstroomprofiel nastreven, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP)
geschreven. In het OPP beschrijven we o.a.:
• aangepaste doelen die de leerling kan halen
• aanpak en aanbod waarmee de leraar het onderwijs afstemt op de onderwijsbehoeften van
de leerling
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• vervolgonderwijs, waar samen met de leerling en diens ouders/verzorgers, naar toegewerkt
wordt.

Verantwoordelijkheid voor ondersteuning
De groepsleerkracht van een kind is verantwoordelijk voor het afstemmen van het onderwijs
op de onderwijsbehoeften van de leerling. Wij voelen ons als geheel team verantwoordelijk
voor het bieden van de juiste ondersteuning aan alle leerlingen van de school. De
groepsleerkrachten kennen de leerlingen het best en het primaire zorgproces ligt dan ook bij
hen. Indien nodig kunnen groepsleerkrachten advies of begeleiding aanvragen bij de
internbelegeider of gespecialiseerde leerkracht. De uitvoering van ondersteuning kan ook
liggen bij de onderwijsassistent, een stagiaire, tutor-leerling of ouder, maar altijd onder
verantwoording van de groepsleerkracht.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en
begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij voert
ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.
Zij:
•

ondersteunt collega’s bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching

•

adviseert collega’s over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert
collegiale consultatie;

•

begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de
ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en
het bewaken van het vervolg daarop;

•

begeleidt en coacht collega’s in het afnemen van diagnostische toetsen en het
invullen van observatieformulieren;

•

observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de collega’s voor aanpak
van een zorgleerling;

•

ondersteunt collega’s in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen.

•

draagt zorg voor opzet en uitwerking van het ondersteuningssysteem volgens
afspraken in het ondersteuningsplan;

•

organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor
dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen;

•

is voorzitter bij groepsbesprekingen en het ondersteuningsteam en bereidt de
bijeenkomsten voor;

•
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coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen;

•

initieert en coördineert de indicatieaanvragen voor S(B)O‐scholen;

•

coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgd;

•

organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen;

•

coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van
aanmelding voor het LWOO/praktijkgericht onderwijs;

•

coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het
basisonderwijs.

Ondersteuningsteam (OT)
Om aanvullende ondersteuning voor kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten sneller en
effectiever te kunnen organiseren, werken we met een OT. Hierin zitten verschillende
deskundigen samen om te proberen zo snel mogelijk de hulp te organiseren die nodig is voor
een kind. Indien er meer deskundigheid nodig is, wordt deze zo snel als mogelijk ingeroepen.
Een leerling wordt altijd in overleg met de intern begeleider ingebracht in een OT.
Vaste leden van het OT zijn:
• Directeur van de school
• Intern begeleider
• groepsleerkracht
• Ondersteuningsadviseur KLAARR!
• (School) Maatschappelijk Werker en/of Medewerkers Jeugdgezondheidszorg

Waar mogelijk zijn aanwezig:
• Ouders/verzorgers
• Andere deskundigen
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5. VAN ANALYSE NAAR AMBITIE
5.1

Analyse van het functioneren van de school

Evaluatie plan periode 2015-2019
Domein

Doel

Evaluatie 2019

Kwaliteitszorg

•

✓ alle doelen behaald.

De school heeft een systeem
voor kwaliteitszorg
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We evalueren jaarlijks de
resultaten van de
leerlingen
• We evalueren regelmatig
het onderwijsleerproces
• We werken regelmatig aan
verbeteractiviteiten
• We borgen de kwaliteit
van het
onderwijsleerproces
• De school heeft inzicht in
de
onderwijsbehoeften van
onze
leerlingen
• De school maakt gebruik
van Monitor Goed
Onderwijs dit biedt de
school
de mogelijkheid
om de eigen status per
indicator bij te houden en
alle bewijsstukken
overzichtelijk te ordenen
• Vragenlijsten; ouders,
leerlingen en leerkrachten
• Ondersteuningsplan
• Schoolondersteuningsprofiel
• Inspectiebezoek één keer
in de vier jaar
• Kwaliteitsgesprek College
van Bestuur
• Gesprekkencyclus
• Evaluatievergadering

✓

✓
Ondersteuningsplan moet
opnieuw geüpdatet worden.
✓
✓
✓
✓

•

Beleidsvoornemens

✓
✓

Personeelsbeleid

•

•

•

•

Montessori Personeel is
competent en autonoom
binnen door de wetgeving,
bestuur en directie
gestelde kaders en
ontwikkelt zich voortdurend
als professional
De kwaliteit van de
leerkrachten en
schoolleider wordt
duurzaam geborgd
Naar een professionele
school, met ruimte voor
goed personeel
Er zijn voldoende en goed
opgeleide Montessori
leerkrachten

✓

✓Deels: er zal een
scholingsplan worden
opgesteld om meer
specialisme de school binnen
te halen.

✓ het vinden van goed
personeel zal de komende
jaren een uitdaging worden
ivm het leraren te kort.

Financiën

•

•
•

De organisatie gaat
efficiënt en doelgericht met
de beschikbare middelen
om.
“Meer met minder”.
Met een budget dat onder
druk staat gaan we voor
behoud en versterking van
onderwijskwaliteit

✓ De organisatie is gezond
en is in staat om
investeringen te doen op
leermiddelen en meubilaire.

Onderwijsinspectie
De school is in 2016 bezocht door de onderwijsinspectie. De inspecteur concludeerde dat de
school haar kwaliteit op orde heeft en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De
school heeft op dat moment al langere tijd te maken met de afwezigheid van de directeur
door ziekte en daarom is een interim-directeur aangesteld. De leraren werken op duidelijk
herkenbare wijze vanuit het concept van de Montessorischool en zij creëren een veilig,
kindvriendelijk en gestructureerd schoolklimaat. Andere kenmerken van de school:
• De eindresultaten van de school zijn voldoende.
• Er is een goede balans in het werken met specifieke Montessorimaterialen en eigentijdse
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methodes.
• In 2014 is de school opnieuw gevisiteerd en erkend door de Montessorivereniging.
• De leerlingen zijn actief betrokken en werken geconcentreerd aan de door hen zelf gekozen
of aan hen opgedragen opdrachten.
• De school heeft een gericht aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale
vaardigheden.
• De leerlingen en ouders zijn zeer tevreden over het schoolklimaat en de leraren.
• Zicht op de ontwikkeling van leerlingen, de ondersteuning en de en de kwaliteitszorg zijn
nog (h)erkende verbeterpunten binnen de school.

Opbrengsten
De resultaten op de eindtoets zijn over het algemeen voldoende. Schooljaar 2017-2018 was
het schoolgemiddelde op de eindtoets onder de norm. De resultaten op de eindtoets van
2018-2019 waren wel weer boven de norm. De resultaten sluiten goed aan bij de verwachting
van de leerkrachten.
De tussenopbrengsten zijn wisselend. De resultaten op lezen zijn hoog, hier hebben we de
laatste twee jaar stevig in geïnvesteerd. Spelling en begrijpend lezen zijn onvoldoende, maar
laten wel een lichte stijging zien, die te verklaren is vanuit ingezette interventies. Deze
interventies zullen nog verder uitgewerkt en geborgd moeten worden om een voldoende
opbrengst te zien, passend bij de populatie leerlingen van de school. De resultaten op
rekenen verdienen de komende jaren ook aandacht, want deze dalen licht.
De schoolopbrengsten van ZIEN laten zien dat de gemiddelde percentages op de
lerarenvragenlijsten boven het landelijkgemiddelde liggen. Leraren ervaren dus een hoge
betrokkenheid en welbevinden in hun groep en zien hun leerlingen als kinderen die sociaal
initiatief nemen, autonoom zijn, flexibel zijn, hoge mate van impuls beheersing hebben en
hoge mate van inlevingsvermogen hebben. De leerlingenvragenlijsten laten zien dat de
leerlingen zelf ook aangeven dat ze een hoge mate van autonomie hebben. De gemiddelde
scores op betrokkenheid en welbevinden, relatie met andere kinderen en de mate van
pestgedrag wordt door de leerlingen als gemiddeld beoordeeld. Iets lager dus dan dat de
leerkrachten het beoordelen. De leerlingen geven aan meer pesten te beleven dan het
landelijkgemiddelde. En de gemiddelde veiligheidsbeleving van de leerling ligt iets onder het
landelijk gemiddelde.
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Montessori Audit
Het team bestaat uit gediplomeerde montessorianen. Er is een mix van starters en
oudgedienden, waarmee de kennis van het montessorionderwijs goed geborgd is. Door de
wisselingen en ervaringen uit het verleden lijkt het alsof hierdoor de onderlinge uitwisseling
van de leerkrachten met elkaar wat ondergesneeuwd is geraakt, resulterend in meer dichte
deuren en terugtrekking in de eigen groep. Hierdoor blijft de alom aanwezige expertise soms
voorbehouden aan een kleine groep kinderen, terwijl wellicht meer kinderen hiervan zouden
kunnen profiteren.
De commissie zou hier dan ook de aanbeveling willen doen, om met elkaar de mogelijkheden
te onderzoeken tot collegiale consultatie. En misschien is het goed om als startpunt hiervoor
eerst met elkaar een korte opfriscursus te doen m.b.v. externe expertise.
In de lokalen zelf kan wellicht nog eens na gezamenlijk overleg worden bekeken wat er nu wel
en niet in moet staan. De commissie zag b.v. de mooie nieuwe kasten staan voor Taal Doen!
en Engels.
Maar ook nog de oude doosjes van de taalset. Daarnaast worden er erg veel stencils e.d.
gebruikt, al dan niet afkomstig van diverse methodes.
Hier zou de commissie de aanbeveling willen doen om te kiezen en te durven loslaten.
Heb vertrouwen in eigen expertise en leren van elkaar.
En indien inderdaad wordt besloten tot het volgen van een opfriscursus (zie ook 2.4), is het
misschien mogelijk met elkaar ook nog eens goed de leerlijnen in kaart te brengen en te
bespreken wat daarbij nu essentieel nodig is.
De commissie vindt het een heel sterk punt in deze school, dat het team ondanks tegenwind
in het recente verleden er in geslaagd is om deze regel uit de Gulden 10 fier overeind te
houden in de afgelopen jaren. Een groot compliment waard. En een teken van de kracht en
competenties die dit team heeft.
Niet alleen zijn de groepen heterogeen samengesteld volgens de klassieke indeling in onder-,
midden- en bovenbouw, de commissie zag ook mooie voorbeelden van het benutten van deze
heterogeniteit door de hele school heen. Zo is er een leerlingenraad (waarvan er 1 lid in
zijn/haar portefeuille heeft om besluiten e.d. te communiceren naar de kinderen in de
onderbouw), zijn er mediators en tutoren.
En kreeg de commissie herhaaldelijk mee, van zowel ouders als team, hoe goed de kinderen
van deze school in staat zijn om bezoekers rond te leiden en alles te laten zien en vertellen
over het onderwijs op hun school. Zoals b.v. tijdens de laatste open Montessoridag van 13
maart 2019.
Uit gesprek met de ouders en leerlingen komt naar voren dat ouders tevreden zijn over het
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geen de school hen en hun kinderen biedt. De school wordt ervaren als kleinschalig en
huiselijk, met oog voor wie je bent. Kinderen en ouders worden gezien en gehoord. De
structuur, aandacht voor het individu en de manier waarop gewerkt wordt naar aanleg en
tempo spreekt aan. Team en directie worden ervaren als toegankelijk en de manier waarop de
school rapporteert over de vorderingen van de kinderen wordt als prettig en toegevoegde
waarde gezien, doordat ook het kind zelf hierbij betrokken wordt.

Oudertevredenheid
Ouders beoordelen de school de laatste jaren met het cijfer 7,5. De ouders geven aan dat hun
kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Ouders beoordelen de
kwaliteit van het onderwijs als ruim voldoende. Zij zijn tevreden over de informatie die de
school geeft over wat er gebeurt op school. Zij zouden de communicatie over de ontwikkeling
van hun kind graag zien verbeteren (dit wordt beoordeeld met een 6,7).
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5.2

Ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces
Ambitie
•

De basis op orde. Tussenopbrengsten schoolniveau zijn op alle vakgebieden
van minimaal gemiddeld niveau.

•

De voorbereide omgeving inrichten zodat het kinderen stimuleert om actief en
zelfstandig te leren.

•

We zullen de komende jaren dus onze voorbereide omgeving moeten verder
moeten inrichten en hier budget voor reserveren. Daarnaast zullen we ons
didactisch model moeten aanpassen om meer ontdekkend en onderzoekend
leren mogelijk te maken en samenwerking en persoonsvorming te stimuleren.
Ook zullen we meer samenhang moeten creëren tussen de lessen van de
Vreedzame school en KOO.

•

We zien de vrije werkkeuze als belangrijke pijler in ons Montessorionderwijs
en willen de kinderen weer de kans geven om bewust en doelgericht te leren
handelen en zelf leren keuzes te maken. De voorwaarde hiervoor is een rijke
en uitdagende voorbereide omgeving waarin kinderen geprikkeld worden en in
staat worden gesteld keuzes te maken en verantwoordelijkheid kunnen
dragen. Bij de kinderen zullen executieve functies en ‘leren leren’ verder
ontwikkeld moeten worden. Leerkrachten zullen opzoek moeten naar de
balans tussen sturen en loslaten om de kinderen te kans te geven te kiezen
en verantwoordelijkheid te dragen.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2023
Aanbod
•

Scan van voorbereide omgeving; Hebben we voldoende materialen om alle
ontwikkelgebieden te stimuleren? Zijn deze nog van voldoende kwaliteit?

•

Jaarlijkse investering in leermiddelen; Montessorimaterialen, kosmisch onderwijs

•

Zelfstandigheidsontwikkeling stimuleren; visie en ontwikkellijn vaststellen; leerlijn
uitwerken, en de ontwikkeling in beeld brengen.

•

Ons onderwijs verder beschrijven en borgen in het onderwijsplan (alle
vakgebieden en actueel houden als er iets veranderd).

Zicht op ontwikkeling
•

Om het leren van de kinderen beter te ondersteunen en stimuleren willen we
het leerproces beter in kaart brengen vanuit de leerkracht en kind. Dit kan
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bijvoorbeeld door observaties te noteren in Leerlijnen in Parnassys, kindgesprekken te voeren, evaluatie en feedback momenten door kinderen toe te
voegen etc. En kunnen wij de leerlingen zelf eigenaar maken van deze
administratie?
Didactisch handelen

•

Scholing didactisch handelen op het gebied van spelling & begrijpend lezen

Ondersteuning
•

In het ondersteuningsdocument wordt beschreven hoe we ons onderwijs
afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. We leggen hiermee de
regels en procedures vast die we hebben afgesproken om het planmatig werken te
verstevigen. We willen de komende jaren deze procedures afstemmen met onze
visie op onderwijs

Toetsen en evaluatie

•

De stem van de leerling vergroten een structurele rol laten hebben in de
sturing van het onderwijs van elke individuele leerling maar ook in de
verbetering van ons onderwijs.

•

Opzoek naar een manier om de ontwikkeling van kleuters volgen op een
genormeerde manier die recht doet aan kinderen in deze ontwikkelingsfase en
aan ons type onderwijs.

Kwaliteitsgebied onderwijsresultaten
Ambitie
Met ons onderwijs hebben we de volgende missie voor ogen: “Door het kind naar een
nieuwe wereld” Maria Montessori.
Montessori Onderwijs Purmerend werkt aan een betere wereld door voor onze leerlingen
een plek te creëren waarin zij hun volledig menselijk potentieel kunnen ontdekken en
leren benutten.
Om onze missie te volbrengen richten wij bij Montessori Onderwijs Purmerend op het
verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en
verdere studie te kunnen functioneren.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2023
Onderwijsresultaten
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•

De basis op orde. tussenopbrengsten zijn van gemiddeld niveau, passend bij de
leerling populatie.

•

De eindopbrengsten zijn van gemiddeld niveau, passend bij de leerling populatie.

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat & Veiligheid
Ambitie
•

De school is een veilige leer- en werkplek voor leerlingen, medewerkers en
bezoekers.

•

De leerlingen voelen zich veilig in onze school zodat zij tot leren kunnen
komen.

•

Medewerkers voelen zich veilig om te professionaliseren en samen te werken.

•

Ouders, leerlingen en leerkrachten werken samen om het welbevinden en de
betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2023
Veiligheid
•

Veiligheidsbeleid vernieuwen

•

Jaarlijks medewerkers, leerlingen en ouders informeren over rol contactpersoon,
anti-pest coördinator, gedrag specialist en vertrouwenspersoon.

•

Beleid internet en social-media maken

•

Jaarlijkse scholing contactpersoon en anti-pest coördinator

•

Punten uit plan van aanpak n.a.v. RI&E

Pedagogisch klimaat
•

ZIEN opbrengsten meenemen in evaluatievergadering 2x per jaar.

•

Ambities/Doelen stellen op schoolniveau en groepsniveau a.d.v. ZIEN

•

Meer gebruik maken van de handelingsadviezen vanuit ZIEN en deze meenemen
en borgen.
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Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie
Ambitie
De kernwaarden vertrouwen, verbinden en leren zijn de uitgangspunten voor het
leiderschap op de Montessorischool.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2023
Kwaliteitszorg & professionalisering
•

Aanjagers/ specialisten positioneren. Zij moeten een duidelijk rolomschrijving
krijgen en deze ook kunnen uitvoeren.

•

Expertise binnen de school vergroten door het aantal specialisten te vergroten. We
beschikken bijv. nog niet over een taal- en een rekenspecialist of een specialist op
het gebied van kosmisch onderwijs.

•

Impliciet expliciet maken (borgen). Binnen onze school zijn veel leerkrachten met
een schat aan ervaring. Veel kennis en manieren van werken zijn impliciet. Het
wordt normaal gevonden dat er zo gewerkt wordt en lijkt niet meer bewust te
gebeuren. Bij vertrek van deze medewerkers gaat veel kennis en ervaring
verloren. Daarom willen deze kennis expliciet overdragen. Hiervoor moeten we
vastleggen hoe wij werken.

•

In het ondersteuningsdocument wordt beschreven hoe we ons onderwijs
afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. We leggen hiermee de
regels en procedures vast die we hebben afgesproken om het planmatig werken te
verstevigen. We willen de komende jaren deze procedures afstemmen met onze
visie op onderwijs.

Kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog
•

Professionele cultuur en persoonlijk leiderschap verder ontwikkelen bij
medewerkers (feedback geven en ontvangen en meenemen in acties, oog hebben
voor en verantwoording nemen over de gehele organisatie, ieder is eigenaar van
het proces, ontwikkelen van een kritisch en lerende houding).

•

De stem van de leerling vergroten een structurele rol laten hebben in de sturing
van het onderwijs van elke individuele leerling maar ook in de verbetering van ons
onderwijs.
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Kwaliteitsgebied Financieel beheer
Ambitie
Een fusie tussen Stichting CPOW en Stichting MOP kan zorgen voor een stabiel financiële
positie en voor bescherming van het personeel.
Een stabiel of een kleine groei inzetten qua leerlingenaantallen zorgt voor stabiliteit in
financiële middelen en personele betrekkingen.
Het financiële beheer wordt gevoerd voor een langere periode. Het is transparant en
komt tot stand in samenwerking met directie, team en het bestuurskantoor. De MR ziet
toe op de financiële situatie en beleid van de Stichting. Een accountant controleert de
financiële stukken.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2023
Continuïteit
•

Meerjarig investeringsplan voor gebouw, ICT, leermiddelen.

•

Personeelsbeleidsplan waarin o.a. aandacht is voor leeftijdsopbouw in het team,
aantrekken van nieuw personeel ondanks leraren te kort, duurzame inzetbaarheid
van personeel.

Rechtmatigheid & doelmatigheid
•
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Blijven toezien op rechtmatigheid door accountant.

Jaarplan 2019-2020

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces
Ambitie 2019-2023
•
•
•

•

De basis op orde. Tussenopbrengsten schoolniveau zijn op alle vakgebieden van
minimaal gemiddeld niveau.
De voorbereide omgeving inrichten zodat het kinderen stimuleert om actief en
zelfstandig te leren.
We zullen de komende jaren dus onze voorbereide omgeving moeten verder moeten
inrichten en hier budget voor reserveren. Daarnaast zullen we ons didactisch model
moeten aanpassen om meer ontdekkend en onderzoekend leren mogelijk te maken
en samenwerking en persoonsvorming te stimuleren. Ook zullen we meer
samenhang moeten creëren tussen de lessen van de Vreedzame school en KOO.
We zien de vrije werkkeuze als belangrijke pijler in ons Montessorionderwijs en
willen de kinderen weer de kans geven om bewust en doelgericht te leren handelen
en zelf leren keuzes te maken. De voorwaarde hiervoor is een rijke en uitdagende
voorbereide omgeving waarin kinderen geprikkeld worden en in staat worden gesteld
keuzes te maken en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Bij de kinderen zullen
executieve functies en ‘leren leren’ verder ontwikkeld moeten worden. Leerkrachten
zullen opzoek moeten naar de balans tussen sturen en loslaten om de kinderen te
kans te geven te kiezen en verantwoordelijkheid te dragen.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2020
Aanbod
•

Scan van voorbereide omgeving; Hebben we voldoende materialen om alle
ontwikkelgebieden te stimuleren? Zijn deze nog van voldoende kwaliteit?
• Zelfstandigheidsontwikkeling stimuleren; visie en ontwikkellijn vaststellen; leerlijn
uitwerken, en de ontwikkeling in beeld brengen.
• Ons onderwijs verder beschrijven en borgen in het onderwijsplan (alle vakgebieden
en actueel houden als er iets veranderd).
• Leerlijn programmeren uitwerken, materialen aanschaffen en verwerking in de
groepen introduceren.
Didactisch handelen
• Scholing didactisch handelen op het gebied van spelling
Ondersteuning
•

In het ondersteuningsdocument wordt beschreven hoe we ons onderwijs afstemmen
op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. We leggen hiermee de regels en
procedures vast die we hebben afgesproken om het planmatig werken te
verstevigen. We willen de komende jaren deze procedures afstemmen met onze
visie op onderwijs
Toetsen en evaluatie
•

Opzoek naar een manier om de ontwikkeling van kleuters volgen op een
genormeerde manier die recht doet aan kinderen in deze ontwikkelingsfase en aan
ons type onderwijs.
Organisatie
Sprint 1 (okt+nov 2019): In deze periode werken de verschillende bouwen aan het
onderwijsplan. Per vakgebied en leerjaar wordt het aanbod beschreven. Deze periode wordt
het onderwijsplan afgemaakt en bijgewerkt.
Sprint 2 MB & BB (nov t/m jan): scholing didactisch handelen spelling start op studiedag
11 november. Bijeenkomst per bouw op 8 januari.
Sprint 2 OB (nov t/m jan): OB zoekt een alternatief voor het afnemen van CITO kleuter
toetsen. Hoe kunnen we de ontwikkeling van kleuters in genormeerd in beeld brengen?
Welke alternatieven zijn er op de markt die passen bij ons onderwijs. Pilot per feb 2020,
implementatie in aug 2020.
Sprint 3 (maart & april) Zelfstandigheidsontwikkeling stimuleren; visie en ontwikkellijn
vaststellen met team op PV van 25 maart ; leerlijn uitwerken tijdens WM 1 april en
gezamenlijke studiedag 14 april, de ontwikkeling in beeld brengen vanaf aug 2020.
Sprint 4 (mei & juni)
Kijkwijzer/kwaliteitskaart ontwerpen onze voorbereide omgeving op PV 20 mei. Kijkwijzer
invullen op WM van 3 juni. Opbrengsten meenemen in evaluatievergadering PV van 24 juni.

IB:Ondersteuningsdocument wordt geschreven door IB en komt steeds terug op PV’s om
aan het team voor te leggen.
Werkgroep ICT: werkt leerlijn programmeren uit in sept/okt 2019. Legt dit voor aan MT.
In jan 2020 worden materialen aangeschaft. Feb/maart 2020 ICT werkgroep introduceert
de materialen in de groepen.
Werkgroep ICT: ondersteunt de BB bij de inzet van chromebooks bij de TaalDoen kast
opdrachten.
Begroting
•

Investering in leermiddelen €15.000 per kalender jaar (€3000,- per bouw aan
Montessori materialen + KOO+ overig)
• Scholingtraject Spelling vanuit OSA uren
• Begeleiding IB voor schrijven OP vanuit OSA uren
• Kosten aanschaf LOVS voor kleuters €1000,• Materialen aanschaffen bij leerlijn programmeren €10.000 (
Evaluatie in juni 2020

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat & Veiligheid
Ambitie 2019-2023
•
•
•
•

De school is een veilige leer- en werkplek voor leerlingen, medewerkers en
bezoekers.
De leerlingen voelen zich veilig in onze school zodat zij tot leren kunnen komen.
Medewerkers voelen zich veilig om te professionaliseren en samen te werken.
Ouders, leerlingen en leerkrachten werken samen om het welbevinden en de
betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2020
Veiligheid
•
•
•
•

Veiligheidsbeleid vernieuwen
Jaarlijks medewerkers, leerlingen en ouders informeren over rol contactpersoon,
anti-pest coördinator, gedrag specialist en vertrouwenspersoon.
Beleid internet en social-media maken
Jaarlijkse scholing contactpersoon en anti-pest coördinator

• Punten uit plan van aanpak n.a.v. RI&E uitvoeren
Pedagogisch klimaat
•
•

ZIEN opbrengsten meenemen in evaluatievergadering 2x per jaar.
Ambities/Doelen stellen op schoolniveau en groepsniveau a.d.v. ZIEN

Organisatie
Contactpersoon: Op de PV van 27 nov informeert de contactpersoon het team over haar
rol. Er volgt ook een SS om ouders te informeren.
Gedragsspecialist: schrijft sociaal veiligheidsplan als onderdeel van veiligheidsplan. Dit
wordt gepresenteerd op PV
IB en gedragspecialist: voor PV 30 okt 25 maart een schoolanalyse Zien maken en
schooldoelen stellen
ICT-werkgroep: Werkmiddag met het gehele team begin 2020 (ovb als pilot doorgaat)
Beleidsdocument opstellen adv werkmiddag.
Directie, Klussenteam & huisvesting: plan van aanpak actiepunten RI&E (november),
uitvoering verbeter werkzaamheden volgens plan van aanpak
Begroting
• Kosten verbeter werkzaamheden €?
• Begeleiding bij internet en soc. Media protocol. € ?
Evaluatie
•

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie
Ambitie 2019-2023
De kernwaarden vertrouwen, verbinden en leren zijn de uitgangspunten voor het
leiderschap op de Montessorischool.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2020
Kwaliteitszorg & professionalisering
•
•

Aanjagers/ specialisten positioneren. Zij moeten een duidelijk rolomschrijving krijgen
en deze ook kunnen uitvoeren.
Expertise binnen de school vergroten door het aantal specialisten te vergroten. We
beschikken bijv. nog niet over een taal- en een rekenspecialist of een specialist op
het gebied van kosmisch onderwijs.

Organisatie
Aanjagers maken samen met directie een rolomschrijving en hoe zij hun taak kunnen
uitvoeren. Oktober. Op PV (30 okt) wordt dit gecommuniceerd aan het team.
Specialisten ICT, HB en gedrag stellen samen met directie een taakomschrijving op en
maken een jaarplan voor hun activiteiten. Oktober. Op PV (30 okt) wordt dit
gecommuniceerd aan het team.
MT: inventariseren welke specialisten nodig zijn in ons team om de kwaliteit van ons
onderwijs te versterken vacatures opstellen voor specialisten voor aanvang schooljaar
2020-2021 of 2021-2022.
Begroting
Scholingskosten nieuwe specialisten €6000,- (in 2020)
Evaluatie

Kwaliteitsgebied Financieel beheer
Ambitie 2019-2020
Een fusie tussen Stichting CPOW en Stichting MOP kan zorgen voor een stabiel financiële
positie en voor bescherming van het personeel.
Een stabiel of een kleine groei inzetten qua leerlingenaantallen zorgt voor stabiliteit in
financiële middelen en personele betrekkingen.
Het financiële beheer wordt gevoerd voor een langere periode. Het is transparant en komt
tot stand in samenwerking met directie, team en het bestuurskantoor. De MR ziet toe op de
financiële situatie en beleid van de Stichting. Een accountant controleert de financiële
stukken.

Speerpunten op hoofdlijnen 2019-2023
Continuïteit
•
•
•

Fusie tussen Stichting CPOW en Stichting MOP onderzoeken
Meerjarig investeringsplan voor ICT en leermiddelen opstellen.
Personeelsbeleidsplan waarin o.a. aandacht is voor leeftijdsopbouw in het team,
aantrekken van nieuw personeel ondanks leraren te kort, duurzame inzetbaarheid
van personeel.
Organisatie

•
•
•

MR: Fusie op agenda houden bij College van Bestuur.
Werkgroep ICT en Directie stellen meerjaren investeringsplan op ICT (oktober)
MT stelt meerjaren investeringsplan op leermiddelen. (november)

PV 25-9
BV 25-9
WM 2-10
PV 30-10
BV 30-10
WM 6-11
Studiedag 11-11
PV 27-11
BV 27-11
WM 4-12
PV 8 jan

Schoolplan en jaarplan
Onderwijsplan
Onderwijsplan
ZIEN analyse
Rolomschrijving aanjagers en specialisten

Spelling
Contactpersoon
Ondersteuningsdocument

BV 8-1
WM 15-1
PV 5 feb
BV 5 feb
WM 12 feb
studiemiddag
Studiereis 18-19-20 maart
PV 25-3
WM 1-4
Studiedag 14-4
PV 15-4
BV 15-4
WM 22-4
PV 20-5
BV 27-5
WM 3-6
PV 24-6
BV 24-6
WM 1-7

Spelling
Tussen evaluatie vergadering

SAMON NMV in Landsmeer
Leuven; welbevinden en betrokkenheid
ZIEN analyse
Leerlijn zelfstandigheid ontwikkelen
Leerlijn zelfstandigheid uitwerken
Leerlijn zelfstandigheid uitwerken

IHP evalueren
Voorbereideomgeving kijkwijzer ontwikkelen
OB en MB vergadering
Kijkwijzer vbo invullen
Evaluatie vergaderng

