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1. HET KINDCENTRUM EN HAAR OMGEVING
Kindcentrum Berglaren biedt opvang en onderwijs onder één dak. Kinderen van 0 tot en met 13 jaar zijn van
harte welkom om bij ons te komen spelen, leren en ontdekken. Kenmerkend voor ons zijn een open karakter
en onze toegankelijkheid.
Onze locatie
Het kindcentrum ligt aan de Groeskuilenstraat in de wijk Gemert-Noord. Veel kinderen uit deze wijk gaan al van
kleins af aan naar ons kindcentrum. Op één locatie bieden we kinderopvang, peuterwerk, basisonderwijs,
buitenschoolse opvang en vakantieopvang. En we werken samen met andere partijen – van een logopedist tot
een aanbieder van typcursussen – aan een totaalaanbod voor de ontwikkeling van kinderen. Dit
maakt KC Berglaren een vertrouwde plek voor zowel kinderen als ouders. Op onze basisschool zitten ongeveer
400 leerlingen. Ongeveer 150 kinderen gaan naar de opvang.
Kinderopvang
Is uw kind jonger dan 4 jaar? Dan vangen wij hem of haar graag op bij de kinderopvang van KC Berglaren,
waar onze pedagogisch medewerkers de allerkleinsten verzorgen, stimuleren en begeleiden. Het
team kinderopvang en het team onderwijs werken nauw met elkaar samen, onder leiding van het
managementteam, om zo de juiste zorg aan uw kind te bieden en straks de overgang naar de basisschool zo
soepel mogelijk te maken.
In ons sfeervolle, zeer ruime en multifunctionele kinderdagverblijf is uw kind van harte welkom. We bieden in
de atelierruimte en speelruimte groepsoverstijgende activiteiten aan. Maar ook met de kleintjes gaan we vaak
naar buiten. In de grote tuin kan uw kind spelen in de zandbak, klimmen en klauteren of op de grasveldjes en
fietspaden allerlei dingen beleven. Er is veel te ontdekken.
Kinderdagopvang Berglaren bestaat uit een team van enthousiaste pedagogisch medewerkers. Samen zorgen
we ervoor dat uw kind zich fijn voelt bij ons. Er zijn vijf horizontale groepen binnen onze kinderdagopvang,
allemaal huiselijk en sfeervol ingericht. De vijf groepen hebben allemaal een eigen naam: de Olifanten, de
Beren, de Giraffen, de Zebra’s en de Apen. Wij werken met 2 groepen 0-2 jarigen en 3 groepen 3+. Peuterwerk
is hierbij geïntegreerd.
Voor- en vroegschoolse educatie
Onze pedagogisch medewerkers spelen en werken met uw kind volgens de meest recente richtlijnen en
pedagogische inzichten. Bij de kinderopvang zetten wij het voorschools educatieprogramma Uk & Puk in.
Hiermee bereiden we uw kind optimaal voor op het basisonderwijs en zorgen we voor een soepele start in
groep 1 en 2. Ook het kindvolgsysteem Kijk draagt bij aan een doorgaande leerlijn.
Vanaf 2 jaar en 3 maanden is uw kind twee dagdelen per week van harte welkom bij een van onze 3+ groepen.
Lekker spelen, verkleden, zingen en knutselen; bij peuterwerk kan het allemaal. Uw peuter krijgt hier alle
ruimte en gelegenheid om samen met leeftijdsgenootjes te experimenteren, te leren, te ontwikkelen en te
ontdekken.
Peuterwerk bereidt uw kind voor op de basisschool. Wij zetten onder andere het voorschools
educatieprogramma Puk & Ko in. Dit sluit naadloos aan op het onderwijs in groep 1-2. Ook maken wij gebruik
van het kindvolgsysteem Kijk, dat garant staat voor een doorlopende leerlijn. Onze groepen worden geleid door
een team van deskundige pedagogisch medewerkers, die uw peuter op een professionele manier
ondersteunen.
Kwaliteit van onze opvanglocatie
Jaarlijks inspecteert de gemeente (GGD) of onze opvanglocatie voldoet aan alle kwaliteitseisen. Ons
kindcentrum voldoet aan deze eisen en is daarom opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Door
deze registratie heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

3

De basisschool
Op onze basisschool staat alles in het teken van ontwikkeling. Vanaf de eerste kennismaking tot het moment
dat uw kind naar de middelbare school gaat. In een veilige omgeving geven we onze leerlingen een stabiele
basis en dagen we ze uit om hun unieke talenten te ontdekken.
Onze medewerkers
Binnen het kindcentrum heeft uw kind het meeste contact met pedagogisch medewerkers bij de opvang en/of
de leerkrachten in het onderwijs. Twee intern begeleiders ondersteunen de pedagogisch medewerkers en
leerkrachten in het realiseren van een passend aanbod voor alle kinderen. Daarnaast zijn er ondersteunende
medewerkers; zij dragen bij aan een goede organisatie van het kindcentrum.
Alle medewerkers worden aangestuurd door het managementteam. Dat bestaat uit de directeur, de
coördinator 0-6 jaar en de coördinator 7-13 jaar. Bij kindcentrum Berglaren werken de medewerkers intensief
en structureel samen. Zo realiseren we een doorgaande leerlijn voor kinderen van alle leeftijden, en daarmee
een soepele overgang tussen opvang en onderwijs.
Leerlingenpopulatie (okt 2018)
Er zijn 29 meisjes meer op school dan jongens. In enkele groepen is de verhouding jongens/meisjes scheef. Het
grootste gedeelte van de populatie is autochtoon. 13,6% is allochtoon. 12,4% van alle leerlingen spreekt thuis
geen Nederlands. 10,5% van de leerlingen is Sinti. Dit is een toename t.o.v. vorige schooljaren. In elke klas zit 1
of meer Sinti-leerlingen. 16% van de leerlingen groeit op in een eenoudergezin. Over het algemeen is dit
redelijk verdeeld, in de groepen 8 zien we een toename van het aantal eenouder gezinnen. 4,7% van de
leerlingen werken volgens het DHH-model. Dat is minder t.o.v. het vorige schooljaar. Het protocol is
aangescherpt en wordt beter nageleefd. 1,3% van de leerlingen heeft een EED-verklaring. Dit is een laag
percentage. Een toename van leerlingen met een gewicht. De samenstelling van de leerling populatie
verandert. Dit zien we met name aan de instroom van onderaf.
Leerlingenaantallen
De telling op 1-10-2018: 382
De telling op 1-10-2017: 399
De telling op 1-10-2016: 399
De telling op 1-10-2015: 387
We zien op dit moment een lichte krimp. Dit is te verklaren door de vermindering in instroom. In de wijk is
geen nieuwbouw. Het is een oudere wijk met weinig verloop.
High lights van de afgelopen jaren
Successen van afgelopen schooljaar
• Feedback geven aan elkaar is verbeterd.
• Professionele cultuur is gegroeid.
• Klassenbezoeken bij elkaar, collega’s mogen altijd op bezoek gaan bij een andere collega. Enkele
collega’s hebben dit al gedaan. Ervaringen zijn positief! Van en met elkaar leren!
• Gesprekkencyclus (ontwikkelgesprekken) en werken met een individueel ontwikkelplan loopt.
Gesprekken worden als prettig en waardevol ervaren.
• IB / interne zorg is zichtbaar ontwikkeld. Er is een plan hoe we verder gaan. De zorg is
geoptimaliseerd.
• Doorgaande lijn en samenwerking binnen het KC is gegroeid!
Speerpunten vanuit evaluatie jaarplan 2018
• Interne begeleiders gaan de ontwikkelingen meer delen en zichtbaar maken voor het team. OPO
en HGPD zullen komend schooljaar centraal staan.
• ‘Kindcentrum’ doorgaande lijnen en verbindingen maken verder ontwikkelen.
• Feedback geven en trainen met een acteur.
• Uitwerken crea / cultuur ochtenden, huiswerk en Engels zijn onderwerpen die nog verder
opgepakt moeten worden.
• Verbinden van de kernwaarden van stichting GOO (lef, verbinden, nieuwsgierig) met de
kernwaarden van KC Berglaren (structuur en duidelijkheid, veiligheid, betrokkenheid en
eigenaarschap).
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Hoofdthema 2018-2019:
Onze kernwaarde eigenaarschap en betrokkenheid vorm en inhoud geven voor ons didactisch, pedagogisch
en professioneel handelen.
Hieronder vallen de volgende hoofdthema’s:
•
Eigenaarschap en betrokkenheid in combinatie met de didactiek van rekenen.
•
Interne zorg in relatie tot eigenaarschap en betrokkenheid van leerlingen, ouders en
leerkrachten verder ontwikkelen.
Hoofdthema 2019-2020:
We willen als team een volgende stap zetten in onze persoonlijke ontwikkeling. We willen meer zicht krijgen op
ons eigen handelen als pedagogisch medewerker of leerkracht. We gaan starten met het traject pedagogisch
tact. Dit zal tijdens de studiedagen een centraal thema zijn.
Stichting GOO
Het bestuur van ons kindcentrum is in handen van Stichting GOO samen voor opvang en onderwijs. Dit bestuur
wordt ook wel het bevoegd gezag genoemd. GOO samen voor opvang en onderwijs verzorgt opvang en primair
onderwijs op dertien kindcentra, waarvan één met speciaal basisonderwijs in de gemeenten Gemert-Bakel en
Boekel. In deze gemeenten hebben we ook nog 2 locaties bij onderwijs van andere stichtingen. Verder hebben
we in Laarbeek (Beek en Donk en Aarle-Rixtel) ook nog 3 locaties met opvang/peuterwerk. Elk kindcentrum
heeft een eigen karakter en sfeer. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zijn welkom.
De heer Bert Otten is interim bestuurder van GOO samen voor opvang en onderwijs.
Valeriusstraat 33 Postbus 157
5421 TR Gemert 5420 AD Gemert
tel. 088-0088500
e-mail: info@stichtinggoo.nl
www.stichtinggoo.nl
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:
Mark Booy, voorzitter
John Bloemers, vicevoorzitter
Monique Klaassen, lid
Jan van den Crommenacker, lid
Hans Wijgers, lid
Bestuursbeleid en ambitieverhaal
Het bestuur stelt beleid vast dat zoveel als mogelijk met draagvlak vanuit de organisatie
(teams, directies, GOO Raad) gedegen wordt voorbereid. Het gaat dan om het vastleggen
van voorwaarden waarbinnen een kindcentrum kan opereren, bijvoorbeeld het financieel
beleid en het personeelsbeleid. Er zijn ook zaken die bestuurlijk worden georganiseerd
of besluiten die van direct belang zijn voor ouders. Genoemd beleid wordt ontwikkeld en
vastgesteld in samenwerking met het managementteam van GOO. Dit gebeurt uiteraard
in overleg met en na advisering/instemming van de GMR/GOO Raad.
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2. UITGANGSPUNTEN KINDCENTRUM BESTUUR
De hoofdlijnen van het strategisch beleid / ambitieverhaal van het bestuur. Het volledige ambitieverhaal is te
vinden op de website van GOO. De strategische doelen staan in bijlage 4.
RUIMTE VOOR HELDEN: ons ambitieverhaal.
Onze drie kernwaarden en ambities:
LEF -> ontwikkelen omdat we lef hebben.
VERBINDING -> samenwerken om te verbinden.
NIEUWSGIERIG -> kijken, luisteren & doen omdat onze nieuwsgierigheid om positieve actie vraagt.
Onze zes doelstellingen:
1. We staan bekend als een aantrekkelijke, innovatieve en betrokken werkgever.
In onze lerende organisatie gaat het eerst om cultuur en dan om structuur. We ondersteunen elkaar
door samenwerking aan onze doelen. We zijn onderscheidend in de manier waarop we professionals
de ruimte geven. Jonge professionals boeien en binden we in een vroeg stadium en betrekken we bij
werving en selectie van onze nieuwe medewerkers.
2.

We bieden keuzevrijheid aan ouders een leerlingen.
We bieden ouders en kinderen de keuze uit onderscheidende onderwijsconcepten en garanderen
daarbinnen een breed aanbod en mogelijkheden, zodat kinderen kunnen kiezen hoe ze willen leren en
wat ze willen leren. We laten kinderen mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces.

3.

We creëren brede en wederkerige ontwikkelingsmogelijkheden.
We onderscheiden ons door de unieke samenwerking tussen alle GOO kindcentra. Ontwikkeling van
opvang en onderwijs wordt samen opgepakt, waarbij we kijken naar wat de veranderende
maatschappij vraagt. Onze kindcentra staan tevens in verbinding met voortgezet onderwijs en
relevante instanties en bedrijven.

4.

We zijn regisseurs van talentonwikkeling.
We onderscheiden ons door verbinding tussen pedagogisch handelen en onderwijsinhoud. We werken
samen met het VO en onderzoeken een aanbod van 10 tot 14 jaar. We zetten talenten flexibel in om
collega’s en kinderen te enthousiasmeren en te verbinden in hun intrinsieke motivatie en
ontwikkeling.

5.

We innoveren door permanent leren en verbeteren.
We leren van en met elkaar omdat wij nieuwsgierig zijn naar wat er beter kan. We hebben
gedefinieerd wat GOO kwaliteit inhoudt en bieden een passend kwaliteitssysteem met audits,
cyclische monitoring en verbeteracties. De dialoog is leidend en niet het protocol. Elk kindcentrum
heeft een goed beeld van de eigen kwaliteit, we verbeteren voortdurend en
verzamelen Good Practices.

6.

We borgen professionele ontwikkeling.
We bieden ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers door professionele dialoog,
ontwikkelingsgerichte gesprekcyclus, individuele coaching en verbinding met kwaliteitszorg. Daarnaast
bieden we een intern scholingsaanbod middels een GOO Academy. We zijn op alle niveaus een
nieuwsgierige en lerende organisatie.
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3. ONS KINDCENTRUM CONCEPT
Onze missie
Op Kindcentrum Berglaren staan wij voor kinderopvang en onderwijs dat het beste uit ieder kind haalt, waarbij
structuur en duidelijkheid, veiligheid, betrokkenheid en eigenaarschap centraal staan. Wij willen de kinderen
de vaardigheden meegeven die zij in hun leven nodig hebben, nu en in de toekomst.
Onze visie
Binnen Kindcentrum Berglaren zijn wij ons bewust van het snelle tempo waarin de maatschappij verandert en
willen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften en begeleiding van onze kinderen om te komen tot optimale
groei en ontwikkeling van ieder kind.
De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en
vernieuwen. Binnen ons Kindcentrum staan vier kernwaarden centraal die bijdragen aan de ontwikkeling van
onze kinderen.
1. Structuur en duidelijkheid
Een doorgaande lijn op vele vlakken voor kinderen van 0 tot 13 jaar kenmerkt Kindcentrum Berglaren.
Van waarden en normen tot inzet van thema’s en projecten. Van overdrachten tot omgang met elkaar.
Van open communicatie binnen ons kindcentrum tot de uitstraling van de lokalen en het gebouw. In al deze
facetten is dezelfde structuur en duidelijkheid kindvriendelijk zichtbaar.
Structuur en duidelijkheid en het handhaven van kindcentrum brede waarden en normen zorgen voor
een fijne leer-, werk,- en speelomgeving voor alle betrokkenen.
Hierbij vinden wij een positieve benadering en een opgeruimd en fris gebouw erg belangrijk.
2. Veiligheid
Iedereen dient zich veilig en geborgen te voelen binnen ons kindcentrum. Dit gevoel van veiligheid,
geborgenheid en respect wordt door structuur, aangeven van grenzen, het zien van elkaar en het handhaven
van waarden en normen op een positieve manier bereikt. De sociale veiligheid voor iedereen staat hoog in het
vaandel binnen kindcentrum Berglaren.
Om het talent van elk kind en elke collega tot bloei te laten komen is veiligheid een fundament. Binnen ons
kindcentrum mag je zijn wie je bent en vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen zich ook veilig voelen om
te mogen zijn wie ze zijn. We hebben oog voor elk individu en we staan ervoor dat iedereen zich gezien en
gehoord voelt. Wij willen samen met ouders/verzorgers het optimale klimaat bieden voor ieder kind.
Naast de sociale veiligheid hebben we ook oog voor de veiligheid rondom ons kindcentrum.
3. Betrokkenheid
Betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Betrokkenheid in de groep, betrokkenheid binnen het
kindcentrum, betrokkenheid bij het leerproces, betrokkenheid voelen bij het welzijn van groeps- en
klasgenoten en betrokkenheid van ouders en de omgeving.
We vinden het erg belangrijk dat er een grote betrokkenheid heerst op kindcentrum Berglaren. Betrokkenheid
is een voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen om eigenaarschap uit te dragen, wat we bij iedereen
willen zien. Onze MR, ouderraad en oudercommissie zijn zeer betrokken bij ons kindcentrum.
Het welbevinden en de betrokkenheid van iedereen staat centraal. Wij staan ervoor dat iedereen met plezier
naar ons kindcentrum komt en zich wil ontwikkelen.
Aansluiting bij de belevingswereld van de kinderen, het niveau van de kinderen, de behoeften van de kinderen,
werkplekken, speelruimte en ruimte voor keuzes zorgen voor een grote betrokkenheid.
We hechten veel waarde aan een goede en open communicatie met alle betrokkenen. Vanuit educatief
partnerschap met ouders dragen we gezamenlijk zorg voor de kinderen.
4. Eigenaarschap
Eigenaarschap draagt bij aan structuur, duidelijkheid, veiligheid en betrokkenheid.
Elk kind is uniek en iedereen moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen vanuit zijn talent en niveau.
We willen kinderen meenemen in het eigen leerproces en dus deel uit laten maken van de eigen ontwikkeling.
Doordat de leerkrachten en pedagogische medewerkers naast een leidende rol, ook een begeleidende rol
nemen, worden de leerlingen uitgedaagd tot zelfstandig leren, werken en spelen. Ook het samenwerkend leren
en spelen staat hoog in het vaandel en draagt bij aan de autonomie van een kind.
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We voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Door met
elkaar, met kinderen en met ouders
in gesprek te gaan, doelen vast te stellen, samen te werken en
oplossingen te zoeken zijn we samen verantwoordelijk, maar worden de
kinderen ook begeleid in deze ontwikkeling.
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn ontwikkelaars, spelen
in op de behoeften van de kinderen en koppelen dit aan onderwijs- en
ontwikkelingsdoelen.
Motto
Door deze vier kernwaarden in ons kindcentrum te borgen, maken wij
kinderen bewust van hun eigen ontwikkeling. Iedereen is uniek. We leren
ze hoe ze kunnen denken, niet wat ze moeten denken.
Op kindcentrum Berglaren word je uitgedaagd om te leren leren.

Ambities komende jaren
HGPD
Dit is een werkwijze binnen de school (in de vorm van gesprekken) waarbij
diagnostiek en aanpak in de klas tegelijkertijd aangepakt worden.
Leerkrachten stemmen samen met IB zo goed mogelijk af om de kinderen
zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
Beide IB-ers scholen zich daar komend schooljaar in met ondersteuning van het OPDC.
Leerkrachten zullen tijdens studiemomenten begeleiding, uitleg en coaching hierin krijgen.
Pedagogisch tact
We streven naar sociaal sterke groepen door ons te verdiepen in groepsvorming en in het gedrag van
kinderen. Leerkrachten onderzoeken wat de gewenste situatie is en kijken naar de betekenis van zijn/haar
eigen rol hierbij.
Focus PO/ Opbrengstgericht passend onderwijs
We focussen ons en geven verdieping aan de didactiek van rekenen om zo de kernwaarden eigenaarschap en
betrokkenheid KC breed meer vorm te geven. Daarom diepen we het vakgebied rekenen verder uit en gaan dit
ook waarborgen.
Daarnaast gaan we ook werken met een onderwijsplan voor spelling en technisch lezen.
ICT
We gaan ons verder ontwikkelen om ICT middelen in te zetten als aanvulling op ons onderwijs.
Eigenaarschap waarborgen & uitbreiden naar andere vakken
Met het vakgebied rekenen werken wij vanuit doelen, dit gaan we borgen en verder uitbreiden naar andere
vakgebieden.
Inzetten op instructievaardigheden en andere organisatie vormen.
We gaan andere organisatievormen onderzoeken en evt toepassen in de praktijk. Daarnaast zoemen we in op
onze instructievaardigheden en willen we deze verbeteren op het gebied van feedback geven en het geven van
een verlengde instructie.
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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 het kindcentrum hieraan voldoet.
4.1
ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING
De onderleggers voor onderwijskwaliteit onderwijsproces heb ik gehaald uit het onderzoekskader 2017 versie
1 juli 2018.
Kwaliteitszorg
We hebben onze werkwijzen en activiteiten zorgvuldig genoteerd zodat we dit planmatig kunnen volgen. We
analyseren gegevens om zo onze doelen bij te stellen. Dit doen wij middels een jaarplan en
jaarevaluatie. Daarnaast werken we bij stichting GOO met audits. Een speciaal opgeleid team bezoekt de
verschillende kindcentra om de basisondersteuning te beoordelen.
OP
OP1

Onderwijsproces
Aanbod

OP2

Zicht op ontwikkeling

OP3

Didactisch handelen

OP4

(Extra) ondersteuning

Hoe voldoen we hieraan?
De inhoud van ons onderwijs.

De IB-er houdt samen met de
leerkrachten de ontwikkeling van
de kinderen in de gaten en waar
mogelijk de ontwikkeling
stagneert.
Didactisch handelen gekoppeld
aan ons aanbod en de
kernwaarde eigenaarschap en
betrokkenheid zijn speerpunten
van ons.
Middels ondersteuning van een
orthopedagoog vanuit het OPDC
geven wij onze zorg / begeleiding
meer inhoud.
Extra inzet door onze
onderwijsassistent, NT2
leerkracht en een Pedagogisch
medewerker die de groepen 1,2,3
ondersteunt.
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Wat is de kwaliteitsmeter?
Observaties door pedagogisch
medewerkers en/of leerkrachten,
methodetoetsen, CITO toetsen,
KIJK, route 8.
In de onderwijsplannen is te lezen
hoe het aanbod voor minimaal
95% van de kinderen is. De
maximaal 5% die niet hierin past is
de groep kinderen met een
extreem hoog IQ en kinderen met
een bepaalde stoornis. Het aanbod
voor deze 5% wordt per kind
bekeken. Hiervoor worden aparte
plannen geschreven.
ESIS, KIJK en FOCUS PO.

Audit door auditteam van GOO
a.d.h.v. kijkwijzer van auditteam.
Klasbezoeken door IB, directie,
collegiale consultatie.
Zie bijlage 2 voor een beschrijving
van de gewenste vaardigheden.
Ondersteuningsprofiel, Zorgteam,
HGPD gesprekken.

OP6

Samenwerking

OP8

Toetsing en afsluiting

SK
SK1

Schoolklimaat
Veiligheid

SK2

Pedagogisch klimaat

OR
OR1

Onderwijsresultaten
Resultaten

OR2

Sociale en
maatschappelijke
competenties
Vervolgsucces

OR3

KA
KA1

Kwaliteitszorg en
ambitie
Kwaliteitszorg

KA2

Kwaliteitscultuur

KA3

Verantwoording en
dialoog

FB
FB1

Financieel beheer
Continuïteit

FB2
FB3

Doelmatigheid
Rechtmatigheid

We zoeken de samenwerking op
met partijen die een bijdrage
kunnen leveren aan de
ontwikkeling van kinderen en
medewerkers.
Hiervoor gebruiken wij een
toetskalender.

Een logopedist en een
fysiotherapeut huren een ruimte
bij ons.

We meten dit en daarnaast
worden er controles uitgevoerd
aan de speelplaats, de speelzaal
en de gymzaal.

Arbo vragenlijsten,
Tevredenheidsonderzoeken,
Leerlingen vragenlijsten.
Onderzoek voor speelplaats,
speelzaal en gymzaal.

We bieden trainingen aan zoals
de Kanjercode en Rots en Water.
We hebben een beleidsgroep
pedagogisch beleid. Zij volgen het
hele schooljaar de
groepsdynamieken en zijn
kartrekker in het aanreiken van
tips.
We werken met een kleine en
grote schoolbespreking om zo
samen ons schoolplan van bijv
rekenen te monitoren. Op basis
hiervan passen leerkrachten hun
handelen aan in de groep.

Zie de bijlage.

Focus PO en Scoll.

Focus PO trendanalyses.

Leefstijl en Scoll.

We hebben verschillende
besprekingen met het VO om de
leerlingen te volgen.

Rapportages VO.

We werken binnen de stichting
met audits.
Binnen ons KC werken wij met
persoonlijke ontwikkelplannen
gekoppeld aan ons jaarplan.
Nav de audits volgt er een
rapportage. Deze rapportage gaat
naar het bestuur. De bestuurder
gaat in gesprek met de directeur
van het kindcentrum.

Audit team, groepsbezoeken,
gesprekken directie, IB en team.

Gesprekken met afdeling
financiën. Kwartaaloverzichten
doorspreken.
Begrotingsgesprekken.

De GOO begroting, daar komt alles
samen.

Financiële systemen zoals Birst en
Proactive.
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Rapportage audits.

4.2
ONDERWIJSTIJD
De wet stelt verplicht dat ieder kind aan het eind van de basisschool 7520 uur onderwijstijd heeft gehad. Op KC
Berglaren worden de 7520 uur gelijkelijk verdeeld over de 8 leerjaren. Per leerjaar krijgen de leerlingen
gemiddeld 940 uur les per schooljaar (tellend van 1 oktober tot 1 oktober).
Per week krijgen de leerlingen op KC Berglaren 24,5 uur les.

GROEPEN 1 T/M 8
8.30 uur
Maandag
8.30 uur
Dinsdag
Woensdag 8.30 uur
Donderdag 8.30 uur
8.30 uur
Vrijdag

– 14.30 uur
– 14.30 uur
– 12.30 uur
– 14.30 uur
– 12.30 uur

Hoe de onderwijstijd inhoudelijk ingevuld wordt kunt u lezen in bijlage 1.
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4.3

DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS

Spelend leren
In de onderbouw (dagopvang, peuterwerk, groep 1 en 2) staat het spelend leren centraal. Aan de hand van
verschillende aantrekkelijke materialen laten we kinderen de wereld ontdekken. Spelenderwijs werken we aan
de volgende ontwikkelingsgebieden:
• sociale ontwikkeling
• motorische ontwikkeling
• cognitieve ontwikkeling
• ruimtelijke ontwikkeling
• creatieve ontwikkeling
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen worden uitgedaagd en dat alle
ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen loopt als een rode draad door ons
onderwijsaanbod. Dit doen we onder andere met de methode Leefstijl. Deze methode leert kinderen om op
een gewenste, positieve manier met elkaar om te gaan. Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen van het
basisonderwijs voor gezond en zelfredzaam gedrag en schenkt aandacht aan algemene sociaalmaatschappelijke waarden.
Naast Leefstijl bieden we diverse projecten aan op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. En
natuurlijk hebben we hier ook tijdens de lessen en de pauzes aandacht voor. Ons doel: een prettige
leeromgeving creëren en problemen zoveel mogelijk voorkomen. Zijn er toch problemen? Dan pakken we die
aan door middel van passende interventies.
Lezen
Goed kunnen lezen is leuk én belangrijk voor het leren van andere vakken. Daarom stimuleren we de
leesontwikkeling van onze leerlingen met verschillende methodes. In de onderbouw leren kinderen al de
voorbereidende vaardigheden voor het lezen. Zo is er in de kleutergroepen een leeshoek ingericht.
In groep 3 starten ze met het technisch leesproces. Hiervoor gebruiken we de succesvolle methode Veilig Leren
Lezen (de zogenaamde Kim-versie). In groep 4 t/m 8 gebruiken we voor het vakgebied voortgezet technisch
lezen de methode Estafette. De methode Nieuwsbegrip gebruiken we voor het vakgebied Begrijpend lezen in
groep 4 t/m 8. Dit is een methode die elke week een nieuwe les aanbiedt die aansluit bij de actualiteit van die
week.
Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook werken met de methode Blits. Dit is een methode die het studerend lezen
bevordert.
Om het lezen nog meer te bevorderen, laten we kinderen kennismaken met de bibliotheek. Zo kan uw kind in
onze eigen bibliotheek kiezen uit meer dan 2.000 boeken. Daarnaast voeren we samen met Bibliotheek De
Lage Beemden diverse leesprojecten uit. Wist u trouwens dat kinderen vanaf 0 jaar al terecht kunnen in alle
vestigingen van deze bibliotheek? Een abonnement is gratis, en het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 1,-. Alle
vestigingen hebben een speciaal Makkelijk Lezen Plein, speciaal voor kinderen die wat meer moeite hebben
met lezen. Kijk voor adressen en openingstijden op www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Taal
De taalontwikkeling van leerlingen bevorderen we continu. Door voorlezen, vertellen, klassen- en
kringgesprekken en door het luisteren naar elkaar. Natuurlijk krijgen kinderen ook les in taal. Hiervoor
gebruiken we de nieuwste versie van de methode Taal Actief. Deze methode bevat een zeer uitgebreid
programma voor woordenschatontwikkeling. Ook komen de kinderen in aanraking met alle taalkundige
basisbegrippen.
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Schrijven
Voor het schrijven gebruikt onze school de methode Pennenstreken. Een kindvriendelijke methode, waarmee
leerlingen met plezier leren schrijven. Het doel? Het ontwikkelen van een vlot, vloeiend en vooral duidelijk
leesbaar handschrift.
Rekenen
Al bij de dagopvang, peuterwerk en in de kleutergroepen is er aandacht voor ruimtelijke oriëntatie. De
kinderen leren spelenderwijs tellen, en zo leggen we de basis voor getalbegrip. In groep 3 tot en met 8 werken
we met de methode Wereld in Getallen. Deze methode biedt veel mogelijkheden om elk kind zelfstandig op
zijn of haar eigen niveau te laten werken. Verder werken we met de methode Met Sprongen Vooruit: een
effectief programma dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 ondersteunt bij het leren rekenen.
Engels
Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen. Daarom leren kinderen bij ons Engels spreken, lezen,
schrijven, luisteren en zingen met Groove.me. Dit is de eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek de
basis is van alle lessen. Van bekende popklassiekers tot eigentijdse hits. Tijdens de lessen staat altijd het thema
van een lied centraal. De kinderen leren dus niet alleen de woorden uit het lied, maar allerlei woorden en
zinnen rondom het thema. Hierbij komen alle taalverwervingsvaardigheden aan bod.
Aardrijkskunde
Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de leefwijze van
mensen. In de lessen oefenen we met de kinderen aardrijkskundige basisvaardigheden, zoals topografie. De
topografische kennis die ze opdoen sluit aan bij de landen en regio’s die we behandelen. De methode biedt
veel mogelijkheden voor het zelfstandig werken op verschillende niveaus.
Geschiedenis
Brandaan is onze geschiedenismethode. Deze methode legt een duidelijk verband tussen verleden en heden,
zodat geschiedenis voor kinderen echt betekenis krijgt. Wat er nog meer bijzonder is aan Brandaan? De
spannende verhalen, de begrijpelijke teksten en de schitterende beeldondersteuning. Het lesprogramma duurt
in totaal slechts 25 weken en wordt stap voor stap opgebouwd.
Natuur
Het natuuronderwijs gebeurt via Naut, een methode die verwondert en van gewone dingen in de natuur iets
speciaals maakt. Deze leerlijn laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. Qua
opbouw is Naut vergelijkbaar met Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis).
Wetenschap en techniek
In het dagelijks leven spelen wetenschap en techniek een belangrijke rol. En bovendien is het door het grote
‘doe-aspect’ ook nog eens leuk en interessant om je hierin te verdiepen. Daarom laten we kinderen regelmatig
met techniek en wetenschap in aanraking komen. Techniek bieden we vooral geïntegreerd aan in andere
vakken, zoals natuur en handvaardigheid.
Burgerschap
Een maatschappij waarin mensen naar elkaar omkijken, dat is ons ideaal. En daar dragen we vanuit onze school
aan bij. De school is namelijk een samenleving in het klein, waar ook dingen voorkomen als ruzies, pesten,
geweld, maar ook positieve groepsvorming, samenwerking en inspraak. We leren kinderen om voor zichzelf op
te komen en hun eigen mening uit te dragen, natuurlijk met respect voor de mening van anderen. Dit doen we
door ze te laten meedenken en meepraten. Zo maken we de kinderen verantwoordelijk voor hun (school)taken
en overige doen en laten. Ze hebben immers zelf meegeholpen de afspraken en regels te maken. Dit aspect van
ons onderwijs heeft geen vaste plek in het lesrooster, maar is verweven in ons dagelijks pedagogisch handelen
en sommige specifieke activiteiten en projecten, waaronder de leerlingenraad (zie hoofdstuk 12).
Verkeer
Alle leerlingen krijgen verkeersonderwijs via de methode Wijzer door het verkeer. In de kleutergroepen leren
de kinderen verkeersregels aan de hand van praktische zaken. Die basis breiden we in de groepen 3 tot en met
7 steeds verder uit. De nadruk van het verkeersonderwijs ligt op het gedrag en de regels voor voetgangers en

14

fietsers. In groep 7 doen de kinderen een praktisch en theoretisch verkeersexamen. Bij de leerlingen uit groep
8 houden we de verkeerskennis op peil aan de hand van de praktijk.
Handvaardigheid en tekenen
De ontwikkeling van creativiteit is heel belangrijk voor kinderen. Daarom bieden we bij de dagopvang, bij
peuterwerk en in groep 1 en 2 al verschillende creatieve activiteiten aan. In groep 3 tot en met 8 krijgen
kinderen lessen handvaardigheid en tekenen. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Uit de
Kunst. Deze methode gaat uit van thema’s die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Daarnaast spelen we
in onze handvaardigheids- en tekenlessen in op actuele feestdagen en seizoenen. De kinderen komen in
contact met verschillende materialen en technieken, waardoor ieder op zijn eigen manier leert vormgeven.
Muziek
Al vanaf de dagopvang besteden we veel aandacht aan muzikale vorming. Alle aspecten hiervan komen aan
bod: zingen, muziek luisteren, noten lezen, bewegen op muziek en kennis over muziek. We vinden het vooral
belangrijk dat de kinderen plezier krijgen in zingen, muziek maken en muziek luisteren. Alle leerlingen krijgen
muziekles van hun eigen leerkracht, soms tegelijk met een parallelgroep.
Drama
Peuters en kleuters stimuleren we om veel spelletjes te doen, waarbij ze leren om zich te uiten. Denk aan
toneelstukjes, rollenspellen, poppenkast en zingen en bewegen op muziek. In groep 3 breiden we dit verder uit.
In de hogere groepen komt drama aan bod in vieringen, toneelstukken, musicals en revues.
Kunstzinnige vorming
We maken de kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met kunst. Dit doen we onder meer door de
kunstprogramma’s van de culturele instelling Kunstbalie. Ook nemen we deel aan de werkgroep Kunst in
school, waarin alle scholen uit de gemeente Gemert-Bakel samenwerken. Met deze activiteiten behandelen we
alle kunstdisciplines: drama, dans, muziek, beeldende kunst, foto, film en video, en literatuur.
Workshopochtenden
Gedurende het schooljaar worden er 5 ochtenden georganiseerd. Tijdens deze ochtend mogen alle leerlingen
een workshop kiezen waar hun interesse naar uit gaat. Medewerkers, ouders, opa’s, oma’s en externen
nodigen wij uit om vanuit hun interesse en talent een workshop te verzorgen!
Gym
De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen elke week kleutergym in het speellokaal. Soms gaan ze ook naar de
gymzaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gym in de gymzaal. De lessen zijn afwisselend
spel en techniek. Ook worden ze afgestemd op de groep.
ICT
We leven in een informatiesamenleving. Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in het dagelijks leven. Daarom
loopt ICT als een rode draad door ons onderwijs. Elk klaslokaal is voorzien van een digibord en voor de
leerlingen zijn Chromebooks beschikbaar. Deze devices gebruiken we om kinderen digitale vaardigheden aan te
leren, zoals onder andere veilig internetten. Ook optimaliseren we hiermee het leerproces: de ICT-middelen
maken de lessen visueel aantrekkelijk en helpen leerlingen om in hun eigen tempo te werken, samen te werken
en zelf antwoorden op hun vragen te zoeken.
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop deze
leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet kindcentrum
KC Berglaren aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair
Onderwijs.
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4.4

KADERS: WAT HEBBEN ONZE LEERLINGEN NODIG?

De onderstaande signaleringsinstrumenten worden gebruikt:
Basis signalering
* KIJK!-registratie wordt ingevuld bij kinderopvang en peuterwerk en in groep 1 en 2 om een beeld te krijgen
van het hele kind, waarbij wordt gekeken naar alle facetten van het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen
in de voorschool en onderbouw.
* CITO TAAL VOOR KLEUTERS EN REKENEN VOOR KLEUTERS worden afgenomen eind groep 2. Met deze
toetsen worden bekeken wat de kinderen beheersen op het gebied van taal- en rekenvoorwaarden.
* CITO AVI / DMT wordt afgenomen in groep 3 tot en met 8. Met deze toets wordt de technische
leesvaardigheid in combinatie met het tempo gemeten.
* CITO BEGRIJPEND LEZEN wordt afgenomen van eind groep 3 tot en met groep 8. Middels deze toets willen wij
bekijken of de kinderen een tekst begrijpen met betrekking tot letterlijk en figuurlijk taalgebruik en het doel
van een tekst kunnen achterhalen.
* CITO SPELLING wordt afgenomen in groep 4 tot en met 8. Hierbij worden de spellingvaardigheden van de
kinderen getoetst. En krijgen we inzicht in hoeverre de spellingstrategieën beheerst worden.
* CITO REKENEN wordt afgenomen in groep 3 tot en met 8. Hierbij worden de rekenvaardigheden van de
kinderen getoetst, vooral bij toepassingen in realistische situaties.
* SCOL wordt door de leerkracht voor alle kinderen ingevuld van groep 3 tot en met 8. Kinderen in groep 6 tot
en met 8 vullen de leerlingvragenlijst in. Met dit instrument worden de sociale competenties van de leerlingen
in kaart gebracht.
* Eindtoets groep 8 wordt afgenomen bij alle leerlingen van groep 8 om hun eindniveau voor taal, rekenenwiskunde en wereldoriëntatie te bepalen en de eindopbrengsten van de school te bepalen.
Verdiepte signalering
* TAALTOETS ALLOCHTONE KINDEREN wordt indien nodig afgenomen bij kinderen met NT2 problematiek. Door
het afnemen van deze toets krijgt de leerkracht een beter zicht op de taalvaardigheid van het kind.
* DYSLEXIEPROTOCOL Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van Protocol leesproblemen en dyslexie. Dit
volgens de afspraak binnen het WSNS en op advies van de inspectie.
* Klepel Tempo en correct lezen onzinwoorden.
* EMT Tempo en correct lezen reguliere woorden.
* PI-dictee gerichte analyse spellingsproblemen.
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Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door het kindcentrum worden ingezet:
Periode 1:
Cito
TVK

CITO
RVPK

CITO
Spelling 3.0

CITO
Rekenen
3.0

M3

M3

Groep 4

M4

M4

M4

Groep 5

M5

M5

M5

Groep 6

M6

M6

M6

Groep 7

M7

M7

M7

Groep 8

M8
(oude
versie)

M8 4
(oude
versie)

M8
(oude
versie)

M8
(oude
versie)

M8
(oude
versie)

CITO
Spelling 3.0

CITO
Rekenen
3.0

CITO
Begrijpend
lezen 3.0

CITO
Studiev.

CITO
w.w.
spelling

E3

E3

Groep 4

E4

E4

E4

Groep 5

E5

E5

E5

E5

Groep 6

E6

E6

E6

E6

Groep 1
Groep 2
Groep 3

Protocol
leesprobl
en
dyslexie
x

KIJK!

CITO
Begrijpend
lezen 3.0

CITO
Studiev.

CITO
w.w.
spelling

AVI

DMT

Kaart
A*
Kaart
A

Kaart
1a, 2a
Kaart
1a,
2a,3a
Kaart
1a, 2a,
3a
Kaart
1a, 2a,
3a

x
x

Kaart
A

Kaart
1a, 2a,
3a
Kaart
2a, 3a

Periode 2:
Cito
TVK

Groep 1
Groep 2
Groep 3

CITO
RVPK

Protocol
leesprobl
en
dyslexie
x

KIJK!

AVI

DMT

Kaart
B

Kaart
1b, 2b,
3b
Kaart
1b,
2b,3b
Kaart
1b, 2b,
3b
Kaart

x
x

17

Kaart
B
Kaart
B

Starten met
passend
toetsen.
Groep 7

1b, 2b,
3b
E7

E7

E7

E7

E7

Groep 8

Daarnaast is er nog de afname van de DHH sreening, Scoll en de eindtoets van groep 8.
Gedurende het schooljaar werken wij met een kleine en een grote schoolbespreking volgens de werkwijze van
OPO Focus PO.
4.5
DE LEERLINGENZORG
De visie op reguliere en extra zorg en ondersteuning staan in de informatiegids op pagina 14 en 15. Verdere
uitwerking daarvan is na te lezen in het schoolondersteuningsprofiel op de website van het kindcentrum.

De ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur van KC Berglaren is geënt op de vijf niveaus van ondersteuning beschreven in het
Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland 2018-2022. Om leerlingen op basis van
hun kenmerken en behoeften zorgvuldig te plaatsen en monitoren binnen de ondersteuningsstructuur wordt
gewerkt vanuit de cyclus handelingsgericht werken (uitgewerkt voor groepsplanloos werken) en de
handelingsgerichte procesdiagnostiek. De vier fases in deze cyclus zijn:
1. Waarnemen:
het onderzoeken van de school, groep en leerlingen door (a) evalueren van voorgaand
aanbod en effecten daarvan en (b) signaleren op basis van procesgerichte observatie.
Dit resulteert in overzicht.
2. Begrijpen:
vanuit de verzamelde informatie (nieuwe) onderwijsbehoeften benoemen. Dit
resulteert in inzicht.
3. Plannen:
aanbod plannen door leerlingen te clusteren in groepen met vergelijkbare
onderwijsbehoeften en dit vast te leggen in het onderwijsplan. Dit resulteert in
uitzicht.
4. Realiseren:
het uitvoeren van het onderwijsplan via vertaling naar dynamische weekplannen
waarbij de leerkracht steeds reflecteert op de effecten van het handelen.

1) Evalueren opbrengsten, betrokkenheid en
respons op instructie in schoolbesprekingen
6) Uitvoeren
onderwijsplan via
vertaling naar
dynamische
weekplannen

5) Invullen
onderwijsplan

realiseren

waarnemen

plannen

begrijpen

2) Signaleren specifieke
onderwijsbehoeften op
school-, groep- en
leerlingniveau

3) Benoemen van
specifieke
onderwijsbehoeften op
alle niveaus

4) Clusteren van
leerlingen met
vergelijkbare
onderwijsbehoeften
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Figuur 1 Cyclus van
handelingsgericht werken
uitgewerkt voor
groepsplanloos werken

Kaart
1b, 2b,
3b

De stappen in de hieronder beschreven ondersteuningprocedure zijn steeds een invulling van de fases
waarnemen (overzicht), begrijpen (inzicht) en plannen (uitzicht). De fase van het realiseren vindt in de periodes
tussen de stappen plaats. Hierbij vormt de groep het uitgangspunt voor het realiseren van de ondersteuning.
De waarneming van de ontwikkeling van de individuele leerling zal dus altijd begrepen worden in de context
van de groep en het ondersteuningsaanbod zal gepland worden via het dynamische weekplan.
De ondersteuningsprocedure
Voor alle leerlingen wordt structureel de ondersteuningprocedure doorlopen die schematisch is weergegeven
in figuur 1. De ondersteuningsprocedure beslaat een schooljaar. De leerkracht is hiervoor de
eerstverantwoordelijke. Naarmate de ondersteuningsvraag zwaarder is, of langer persisteert, zal de leerling
meer stappen in de ondersteuningsprocedure doorlopen en daarmee opschuiven in het continuüm van
ondersteuningsniveaus die gehanteerd worden (zie Ondersteuningsplan SWV Helmond-Peelland 2018-2022).
In de tabel onder figuur 2 worden de stappen in de ondersteuningprocedure toegelicht. Per stap wordt in de
achtereenvolgende kolommen beschreven:
▪ Hoe vaak en/of wanneer een stap plaatsvindt (tijdstip)
▪ Wie de stap initieert
(verantwoordelijke)
▪ Wie bij de stap betrokken zijn
(betrokkenen)
▪ Hoe de stap wordt voorbereid
(voorbereiding)
▪ Wat het doel is van die stap
(inhoud)
▪ Hoe verslaglegging over die stap plaatsvindt
(verslaglegging)
▪ Het (mogelijke) vervolg van die stap
(vervolg)
Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt een start gemaakt met het ‘Groepsplanloos werken’. Deze werkwijze is in de
ondersteuningsprocedure opgenomen, maar zal pas op zijn vroegst in schooljaar 2019-2020 volledig
geïmplementeerd zijn. Schooljaar 2018-2019 wordt het groepsplanloos werken voor rekenen gestart. Voor de
vakgebieden lezen en spelling wordt wel gewerkt met groepsplannen. De stappen die daarvoor worden
gevolgd zijn uitgewerkt in eerdere versies van deze ondersteuningsprocedure en blijven van kracht tot anders
besloten wordt.
.
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Basisondersteuning
1. Onderwijs en
basisondersteuning binnen de
groep door de leerkracht zelf

Extra ondersteuning

2. Basisondersteuning binnen of buiten
de groep binnen de eigen school of
verboden aan eigen school

Stap 1: Schoolbespreking
(september & februari)

3. Extra ondersteuning
binnen of buiten de
groep op de eigen
school met hulp van
deskundigen van
binnen de school

Stap 18: Informeren ouders
tijdens de tussenevaluatiemomenten

4. Basisondersteuning met
hulp van
deskundigen
buiten de
school

5. Plaatsing in het
S(B)O

Stap 22: Ambulante
begeleiding of speciale
ondersteuningsarrangementen

Stap 2: Groepsbesprekingen

Stap 3: Dynamische
weekplannen: inhouden of
aanpak o.b.v. van leerkrachtobservaties

Stap 17a: Individueel PvA of
HGPD dat een vooraf
vastgestelde periode gevolgd
wordt (bv. RT of ambulante
begeleiding)
Stap 17b: Groep (5)6-8
Op- of bijstellen
ontwikkelingsperspectief

Stap 4: Kleine schoolbespreking
(november & april)

Stap 20: Aanmelden voor
onderzoek en afname
onderzoek

Stap 19: Informeren
ouders en bij onderzoek
formeel instemming
vragen

Stap 5: intervisie

Stap 15a: Groep 18 Consultatie:
HGPD-besprekingen met OPDC
gericht op taakwerkhouding of
leervragen

Stap 11:
Bespreking met
ouders: informeren
en instemming bij
start PvA

Stap 23: Verwijzing
S(B)O of BO met
speciaal
arrangement,
mogelijk
voorafgegaan door
wachttijd met
handelingsafspraken

Stap 14: Bespreking met
ouders: instemming bij
aanmelding consultatie of
ZAT)

Stap 12:
Leerlingbespreking
met IB’er (max. 4x
per leerling)

Stap 6: SCOL-signalering +
sociogram (november/mei)

Stap 7: LVS & KIJK-signalering
(januari & juni)

Stap 21: nabespreking met
ouders

Stap 13: Klassenbezoeken IB’er,
daarna eventueel externe
deskundige (facultatief)

Stap 8: Startgesprek (3e en
4e week schooljaar) en
rapportbespreking met
ouders (feb/mrt &
facultatief juni/juli))

Stap 9: Overdrachtsbespreking
(juni/juli)

Stap 15b: Groep 1-8
Zorgadviesteam:
Gesprekingen
gezinsvragen met
relevante partners
binnen de wijk

Kleuren tekstvlakken
Betrokkenen zijn:
Leerkracht

Stap16: Informeren
ouders en leerkracht
over verantwoordelijkheden / contactpersonen in het
ondersteuningsproces

Leerkracht en
IB’er
IB’er

Ouders en school

Stap 10: Klassenbezoeken IB’er
(wekelijks per IB’er 1 groep)

Figuur 2 Schematische weergave van de ondersteuningsprocedure binnen de ondersteuningsstructuur op KC
Berglaren.
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Hoe gaat het KC om met taalachterstanden?
Het hele team heeft de cursus 'Taal leren in interactie' gevolgd. Dit wordt dagelijks door de leerkrachten
toegepast om te zorgen voor een rijk taalaanbod.
Binnen het KC heeft een logopedist een eigen praktijkruimte. Hier krijgen wekelijks veel leerlingen
ondersteuning. Zowel IB als de leerkrachten hebben veelvuldig contact met de logopedist over de voortgang en
de werkwijze. De logopedist werkt o.a. met de methode Taal in Blokjes. Samen met de leerkracht zorgt hij voor
een stukje implementatie in de klas.
De school is in staat om de ontwikkeling van elk kind goed te volgen. In de schematische weergave van de
ondersteuningsprocedure is terug te herleiden hoe ook een leerling met een taalachterstand de juiste zorg
krijgt.
Het programma BOUW! Is aangeschaft binnen ons KC. Kinderen met een taal- en/of leesachterstand komen
voor dit programma in aanmerking.
Hoe gaat het KC om met een andere voertaal dan Nederlands?
IB schakelt de NT-2 coördinator in. In overleg met IB, ouders, leerkracht en coördinator wordt een plan
opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
Gezien de stijging van het aantal NT-2 leerlingen wordt de inzet van de NT-2 coördinator m.b.v. eigen middelen
uitgebreid met 4 uur per week.
Als KC vinden we het belangrijk om ouders actief bij de ontwikkeling op school te betrekken. Indien nodig
vragen we ouders om zelf een tolk mee te nemen. Anders neemt de school contact op met de tolkentelefoon.
Daarnaast organiseren we jaarlijks een koffie-uurtje om NT-2 ouders uit te nodigen en de verbinding met de
school te versterken.
Indien nodig heeft de school contact met de LEV-groep.
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE KINDCENTRUM
Analyse december 2018
Leiderschap

Medewerkers

Beleid en
strategie

Middelen

Primaire
proces

Waardering
klanten

Sterkten
-Een fijne sfeer, die de afgelopen
jaren sterk verbeterd is.
-Sterke verbetering van
communicatie en openheid.
-De doorgaande lijn binnen het
kindcentrum wordt zichtbaarder.
-Een goed MT dat transparant en
duidelijk is.
-Lijntjes naar MT-leden zijn kort en
zaken worden snel opgepakt.
-Een betrokken, hardwerkend
team.
-Collega´s kdv en school weten
elkaar steeds beter te vinden.
-MT zorgt voor goed beleid en
duidelijke visie.
-We maken goede, inhoudelijke
onderwijsontwikkelingen door.
-ICT
-Goed, duidelijke aannamebeleid
en overdracht door samenwerking
kdv, pw en ib.
-Rekendidactiek wordt goed
uitgediept.
-Mooie, frisse huisstijl.

-Er is meer oog gekomen voor het
individuele kind.
-De leerlingzorg is verbeterd. Er is
steun vanuit IB en er wordt actie
ondernomen.
-Leerkrachten zijn toegankelijk
voor ouders.
-Rust in de school.
-Communicatie naar ouders toe is
sterk verbeterd.

Zwakten

Kansen

-Het zou fijn zijn als
we met alle collega´s
kdv en onderwijs in
één gebouw zou
zitten.

-Er zouden nog meer
ontmoetingen/contactm
omenten met
medewerkers kdv
mogen zijn.
-Kernwaarde
´eigenaarschap´ mogen
we nog verder uitdiepen
en beter waarborgen.

-De uitstraling van de
buitenkant van
school.
-Uitstraling van de
speelplaatsen en
speelgelegenheden.

-In de media laten zien
waar we als kc trots op
zijn.
-Meer de wijk opzoeken.

-Een kans zien in de
leerlingpopulatie.

-De groepen 1-2 zijn
groot. Dit is geen
visitekaartje voor
ouders.
-Hygiene wc´s en
gymzaal.
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-Ouders betrekken bij
vieringen.
-Ouders meer betrekken
bij het groepsgebeuren;
bijv. Kijk-uurtje in gr. 1
t/m 8.
-

Bedreigingen

6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN
Binnen ons KC werken wij met een jaarplan. Vanuit het jaarplan evalueren wij twee keer per jaar hoe het gaat,
welke doelen we behaalt hebben, wat en of we evt iets bij moeten stellen. Vanuit het jaarplan en de evaluaties
maken wij dan weer een nieuw jaarplan. Ieder jaar zullen wij het kindcentrumplan aanvullen met de evaluatie
van afgelopen schooljaar en het jaarplan voor het nieuwe schooljaar.
Hieronder het jaarplan voor het schooljaar 2019-2020:
Samenvatting evaluatie 2018-2019

Successen van afgelopen schooljaar
• De organisatie structuur staat.
• Het MT is verder gegroeid in haar rol. Taken en verantwoordelijkheden worden steeds duidelijker.
• Steeds meer verbinding is zichtbaar binnen het kindcentrum onder andere door activiteiten die
ondernomen worden en afstemming die gezamenlijk plaatsvindt.
• Kinderopvang en peuterwerk zijn geïntegreerd, de groepen zijn horizontaal geworden en dit is naar
tevredenheid verlopen.
• We werken met een coördinator 0-6 jaar en een coördinator 7-13 jaar.

Speerpunten vanuit evaluatie jaarplan
• We gaan komend schooljaar starten met een KC raad.
• Er mag nog meer inhoudelijke afstemming en verbinding komen tussen de kinderopvang en de
groepen 1-2.
• De overgang en werkwijze in groep 3 mag aangepast worden.
• We gaan werken met combinatiegroepen.
• Verbinden van de kernwaarden van stichting GOO (lef, verbinden, nieuwsgierig) met de kernwaarden
van KC Berglaren (structuur en duidelijkheid, veiligheid, betrokkenheid en eigenaarschap).

23

Jaarplan 2019-2020

Hoofdthema:
Komend schooljaar gaan wij ons verder verdiepen en ontwikkelen op het gebied van pedagogisch handelen. Dit
is een overkoepelend thema voor het hele kindcentrum. Ieder kind heeft van nature een positieve instelling.
Hoe ga je er als leerkracht mee om als een kind de van nature positieve instelling soms onhandig aanpakt? Wat
zegt jouw reactie over jezelf? Hoe kun je ervoor zorgen dat je het juiste doet op het goede moment?
1. Kindcentrum; Pedagogisch tact
We streven naar sociaal sterke groepen (opvang en onderwijs) door ons te verdiepen in groepsvorming en in
het gedrag van kinderen. Medewerkers onderzoeken wat de gewenste situatie is en kijken naar de betekenis
van zijn/haar eigen rol hierbij.
Doelen:
• We oordelen niet over kinderen, gaan uit van het positieve en benaderen kinderen met een positieve,
pedagogisch tactvolle houding.
• We gaan niet mee in de emotionele reactie van een kind.
• We gaan onderzoeken wat een kind nodig heeft.
• We delen vragen, kennis en informatie met elkaar door onder andere intervisie in te zetten.
Professionele samenwerking, open, direct en transparant.
• We staan open voor coaching op de werkvloer.
Activiteitenschema:
Activiteit
Alle medewerkers hebben zicht op hun
ontwikkelpunten, beschrijven dit in hun POP.

Door wie
Medewerkers
opvang en
onderwijs

FB geven en ontvangen.

Medewerkers
opvang en
onderwijs

Groepsbezoeken met, van en door elkaar.

Medewerkers
opvang en
onderwijs

Intervisie; samen bespreken van casussen.

Medewerkers
onderwijs

Kernwaarden, missie en visie van GOO
verbinden aan ons KC.
De studiedagen staan in het teken van
pedagogisch tact.

Wanneer
Schooljaar 2019-2020,
start schooljaar zijn
de
ontwikkelgesprekken.
Schooljaar 2019-2020

Jan 2020

Mei 2020

✅

✅

✅

✅

Schooljaar 2019-2020

❌

❌

✅

✅

Medewerkers

Schooljaar 2019-2020,
3 intervisie
momenten.
Schooljaar 2019-2020

❌

❌

Medewerkers

Schooljaar 2019-2020

✅

✅

Evaluatie januari 2020:
-FB geven en ontvangen:
Leerkrachten geven aan dat dit soms nog lastig is en persoonsafhankelijk is.
We zijn er druk mee bezig en het blijft in ontwikkeling.
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-Groepsbezoeken met, van en door elkaar:
Groepsbezoeken worden nu nog alleen gedaan door MT, IB en ICT-er. Dit gebeurt nog te weinig bij elkaar.
-Kernwaarden, missie en visie van GOO verbinden aan ons KC:
Dit is nog in ontwikkeling en nog niet zichtbaar.

Evaluatie juni 2020:
-FB geven en ontvangen:
Dit zou nog meer mogen zijn. Het blijft een aandachtspunt.
-Groepsbezoeken met, van en door elkaar:
Tussen leerkrachten onderling is dit nog niet tot stand gekomen.
-Kernwaarden, missie en visie van GOO verbinden aan ons KC:
Dit is nog steeds niet zichtbaar.
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2. Onderwijs; Primaire Proces
We focussen ons en geven verdieping aan de didactiek van rekenen om zo de kernwaarden eigenaarschap en
betrokkenheid KC breed meer vorm te geven. Daarom diepen we het vakgebied rekenen verder uit en gaan dit
ook waarborgen.
Daarnaast gaan we ook werken met een onderwijsplan voor spelling en technisch lezen vanuit OPO. De
groepsplannen in de huidige vorm laten we los.
Doelen:
• We werken op het vakgebied rekenen en taal met focus PO en opbrengstgericht passend onderwijs
(werken zonder groepsplan).
• We focussen ons op de didactiek van rekenen om zo de kernwaarden eigenaarschap en betrokkenheid
KC breed meer vorm te geven.
• We hebben de visie op kleuteronderwijs opnieuw beschreven.
• Engels; we hebben een nieuwe methode geïmplementeerd.
• Onze ict middelen worden ingezet ter verrijking van ons onderwijsaanbod en didactisch handelen. We
focussen ons op de inzet van Chromebooks. Er zijn KC brede afspraken over wat we wanneer
aanbieden aan de kinderen.
• We hebben een werkgroep PR, we stralen uit waar wij trots op zijn en goed in zijn!

Activiteitenschema:
Activiteit
Engels; er is een nieuwe methode
gekozen voor het vakgebied Engels.
Deze methode is KC breed
geïmplementeerd.
We werken op meerdere vakgebieden
volgens OPO met het programma focus
PO. Rekenen en taal.

Door wie
Beleidsgroep Engels

We geven meer betekenis aan de
zaakvakken door thematisch te werken.
We zoeken overlap en verbinding tussen
de verschillende vakken waardoor de
betrokkenheid en eigenaarschap van
leerlingen vergroot gaat worden.
(groep 5 t/m 8).
Verbinding en doorgaande lijn met het
kindcentrum: BSO-TSO-peuterwerk-BS.
We gaan werken met een
combinatiefunctie.
Onderwijs, doorgaande lijn 2-4 jarigen
en groep 1-2. Hoe geven we ons
onderwijs vorm?
De manier van werken in groep 3 wordt
meer afgestemd op de overgang van
groep 2 naar 3. Waar kunnen we ons
hier verder ontwikkelen? Hoe kan het
spelen meer terugkomen in groep 3?

Medewerkers van
groep 5 tot en met 6

Wanneer
Schooljaar 2019-2020.
Begin van het
schooljaar is de nieuwe
methode gekozen.
Schooljaar 2019-2020

Jan 2020

Mei 2020

✅

✅

✅❌

✅❌

Schooljaar 2019-2020.

✅

✅

Medewerkers opvang
en groepen 1-2 + MT

Schooljaar 2019-2020.

✅

✅

Unit 0-6 en MT

Schooljaar 2019-2020.

✅

✅

Medewerkers
groepen 3

Schooljaar 2019-2020.

✅

✅

IB en medewerkers
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Rekenonderwijs verder ontwikkelen.
Kernwaarden eigenaarschap en
betrokkenheid verbinden aan de
didactiek.
Profilering; we zijn ons bewust van onze
omgeving. Stralen uit waar wij goed in
zijn en trots op zijn!

OPDC, Medewerkers
en MT

Schooljaar 2019-2020.

✅

✅

Beleidsgroep PR

Schooljaar 2019-2020.

✅❌

✅❌

Chromebooks worden ingezet ter
verrijking van ons onderwijsaanbod en
didactisch handelen. Er zijn afspraken
gemaakt wat we wanneer aanbieden.
(Classroom is hier een onderdeel van)
KC raad is van start!

Beleidsgroep ICT

Schooljaar 2019-2020.

✅

✅

Leden van de KC raad

Schooljaar 2019-2020.

✅

✅

Evaluatie januari 2020:
-We werken op meerdere vakgebieden volgens OPO met het programma foucs PO. Rekenen en taal:
Dit doen we wel al op het vakgebied rekenen. Het vakgebied taal is nog in ontwikkeling.
-We geven meer betekenis aan de zaakvakken door thematisch te werken. We zoeken overlap en verbinding
tussen de verschillende vakken waardoor de betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen vergroot gaat
worden (groep 5 t/m 8).
Dit is nog in ontwikkeling. Dit schooljaar zijn we gestart met groep 4 t/m 6. Komend schooljaar wordt dit
doorgetrokken naar groep 7. In schooljaar 2021-2022 wordt dit doorgetrokken naar groep 8.
-Verbinding en doorgaande lijn met het kindcentrum: BSO-TSO-peuterwerk-BS. We gaan werken met
combinatiefuncties:
Het in nog niet voor iedereen duidelijk wat er met combinatiefuncties bedoeld wordt.
-Chromebooks worden ingezet ter verrijking van ons onderwijsaanbod en didactisch handelen. Er zijn
afspraken gemaakt wat we wanneer aanbieden. Classroom is hier een onderdeel van):
Classroom is nog in ontwikkeling.
Evaluatie juni 2020:

-We werken op meerdere vakgebieden volgens OPO met het programma foucs PO. Rekenen en taal:
Op rekengebied wel, op taalgebied zou dit nog verder ontwikkelt mogen worden.
-We geven meer betekenis aan de zaakvakken door thematisch te werken. We zoeken overlap en verbinding
tussen de verschillende vakken waardoor de betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen vergroot gaat
worden (groep 5 t/m 8).
Sommige groepen zijn toch weer deels teruggevallen op methode.
-Profilering; we zijn ons bewust van onze omgeving. Stralen uit waar wij goed in zijn en trots op zijn!
Dit mag zich nog verder ontwikkelen.
-Chromebooks worden ingezet ter verrijking van ons onderwijsaanbod en didactisch handelen. Er zijn
afspraken gemaakt wat we wanneer aanbieden. Classroom is hier een onderdeel van):
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Dit is een proces dat nog loopt.

3. Onderwijs; HGPD
Dit is een werkwijze binnen de school (in de vorm van gesprekken) waarbij diagnostiek en aanpak in de klas
tegelijkertijd aangepakt worden. Leerkrachten stemmen samen met IB zo goed mogelijk af om de kinderen zo
optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
Leerkrachten zullen tijdens studiemomenten begeleiding, uitleg en coaching hierin krijgen.
Doelen:
• Leerkrachten zijn bekend met de werkwijze van HGPD.
• Vanuit een gezamenlijk belang gaan we onderzoeken wat een kind nodig heeft.
Activiteitenschema:
Activiteit
Gesprekken met ouders
In bouw-overleggen kunnen leerkrachten
vragen delen, kennis en informatie op
doen door met elkaar in gesprek te gaan
en feedback te geven en te ontvangen.
We werken met HGPD. Ouders zijn hier
ook actief bij betrokken.

Door wie
Medewerkers.

Medewerkers, IB,
ouders, externen
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Wanneer
Schooljaar 2019-2020.
Start van het
schooljaar is hier een
studiemoment voor
ingepland.
Schooljaar 2019-2020

Jan 2020

Mei 2020

✅

✅

✅

✅

4.

Kinderopvang en peuterwerk

Aan het einde van het schooljaar:
•
•

•
•

Hebben we deelgenomen aan het scholingstraject ´pedagogisch tact´.
Is er een beleid vastgesteld hoe de doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool binnen
het Kindcentrum vormgegeven wordt en is een aantal concrete voorstellen uit dat beleid al
uitgevoerd.
Is de ouderbetrokkenheid bij de Kinderopvang vergroot en is er een duidelijk beleid m.b.t. de
communicatie met en informatie voor ouders.
Heeft er een verdieping plaatsgevonden in het VVE-aanbod

Concreet:
•

•

•

•

De medewerkers nemen samen met de medewerkers van het kinderdagverblijf en peuterwerk deel
aan een drietal studieavonden (9 dec., 23 maart en 3 juni) van pedagogisch tact. Tijdens dit traject zal
het handelen en de persoon van de medewerker centraal staan.
Er is een beleidsgroep samengesteld die een beleidsplan maakt m.b.t. de doorgaande lijn. Daarnaast
gaat een aantal activiteiten uit dat plan al uitgevoerd en geëvalueerd worden. Een pedagogisch
medewerker krijgt als taak om als contactpersoon tussen de voor- en vroegschool te functioneren en
de uitgezette lijnen mee te bewaken.
Er is een beleidsgroep samengesteld die de huidige communicatie en PR naar ouders in kaart gaat
brengen en voorstellen doet om de ouderbetrokkenheid te vergroten en de communicatie te
verbeteren.
De Beleidsgroep Activiteiten gaat de VVE-activiteiten plannen en voorbereiden en doet voorstellen
om het aanbod te verbreden en te verdiepen.

Evaluatie januari 2020:
• Er is een nulmeting gemaakt m.b.t. tot de doorgaande lijn.
• Er zijn afspraken gemaakt over de manier hoe we ouders betrekken bij een VVE-thema.
• Er is een werkwijze omschreven over hoe we met informatie op het ouderportaal omgaan.
• De Pr-werkgroep heeft informatiebijeenkomsten voor ouders van peuters over de basisschool
voorbereid en uitgevoerd.
• Er is voor de babygroepen een communicatieschriftje ontworpen en in gebruik genomen.
• De VVE-thema's zijn opnieuw vormgegeven en de planning is aangepast. De nieuwe werkwijze is op
papier gezet en besproken met de medewerkers.

Evaluatie juni 2020:
• Er zijn 2 studiebijeenkomsten geweest van pedagogische tact. De 3e is doorgeschoven naar het nieuwe
schooljaar.
• Door de Coronatijd is een aantal dingen niet doorgepakt. Bijvoorbeeld het uitvoeren van ideeën m.b.t.
de doorgaande lijn en de ouderbetrokkenheid bij VVE-themas'. Dit wordt volgend schooljaar weer
opnieuw opgepakt.
• De informatiebijeenkomsten zijn geëvalueerd. Er komt volgend schooljaar een vervolg. De
inloopochtenden zijn niet doorgegaan.
• Door de pedagogisch coaches in opleiding zijn 2 onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan
uitgelicht namelijk het samenspel op de peutergroepen en een onderdeel uit het voedingsbeleid. Het
VVE-activiteitenplan is aangepast hiervan.
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5.

BSO KC Berglaren

Aan het einde van het schooljaar:
• Hebben we deelgenomen aan het scholingstraject ´pedagogisch tact´.
• Werken we in een goede verbinding met onderwijs binnen ons KC.
• Stralen we uit dat we één BSO zijn; in aanpak en samenwerking.
• Is er een iedere dag een activiteitenprogramma voor de kinderen afgestemd op de interesse van de
kinderen en de talenten van de pedagogische medewerkers.
Concreet:
• De medewerkers nemen samen met de medewerkers van het kinderdagverblijf en peuterwerk deel
aan een drietal studieavonden (9 dec., 23 maart en 3 juni) van pedagogisch tact. Tijdens dit traject zal het
handelen en de persoon van de medewerker centraal staan.
• Komend schooljaar zijn er vier momenten ingepland waarbij de medewerkers van de BSO in gesprek
gaan met IB. Hierbij kunnen zorgvragen aan bod komen en kan de IB-er de medewerkers begeleiden in een
gezamenlijke aanpak voor de kinderen.
• We hopen een stabiele personeelsbezetting te hebben waarbij de medewerkers samen werken,
samen voorbereidingen treffen, elkaar feedback durven te geven en deze kunnen ontvangen.
• Iedere middag wordt een activiteitenprogramma aan de kinderen gepresenteerd waaraan ze kunnen
deelnemen.
Evaluatie januari 2020:
-Het traject van ´pedagogische tact´ loopt en wordt na één bijeenkomst al als heel waardevol omschreven.
-In de verbinding met het onderwijs zijn we zeer gegroeid. De overleggen met de IB-ers zijn erg goed en
leveren weer nieuwe inzichten op. We krijgen antwoord op onze zorgvragen en komen samen tot een plan
van aanpak. Wij lopen steeds makkelijker binnen bij de collega´s van school als we vragen over kinderen
hebben, andersom zou dit nog wat meer mogen.
-In de uitstraling dat we één BSO zijn, zijn we enorm gegroeid! We werken voortaan met ´open deuren´. Het
feedback geven aan elkaar is soms nog spannend en zou nog meer mogen zijn.
-We hebben een activiteitenprogramma op de groep (een activiteitenkalender) maar we merken dat er nog
teveel activiteiten alleen op het knutselen gericht zijn, daar mag meer variatie op komen. Daarbij moeten we
ervoor zorgen dat de activiteiten voor beide groepen geschikt zijn.
Evaluatie juni 2020:
-Ook de tweede bijeenkomst van ‘pedagogische tact’' is goed verlopen en wordt nog steeds als heel
waardevol gezien.
-Dit schooljaar is er veel geïnventariseerd door de medewerkers in de overdracht tussen collega’s onderwijs
en bso. Komend schooljaar zou deze bewustwording ook meer mogen liggen bij de leerkrachten, zodat het
van beide kanten komt.
-Het ontwikkelen van het activiteitenprogramma mag komend schooljaar nog meer vervolg en inhoud
krijgen.
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Jaarplan 2019-2020
Uitwerking hoofdthema
Bij pedagogisch tact gaat het om het goede te doen op het juiste moment. Ook in de ogen van het kind. Hier
gaat het om de kwaliteit van de relatie tussen medewerker en kind. Deze is niet alleen van belang voor de
ontwikkeling van het kind maar ook het onderwijsresultaat.
Informatie vanuit het Nivoz:
Wat verstaan we onder pedagogische tact?
Pedagogische tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit
voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit
wordt door leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde
verantwoordelijkheid. Leraar en leerling(en) als werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en
gezagsdrager.

Vier aandachtsgebieden
In het traject Pedagogische Tact (PT) staan vier ‘aandachtsgebieden’ centraal. Deelnemers ontwikkelen zich als
individu en als team langs aspecten van 'leraar zijn' binnen een school.
1.
2.
3.
4.

Pedagogische opdracht. Wat is volgens jou de bedoeling van onderwijs in relatie tot de samenleving?
En wat betekent dit voor je rol en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van leerlingen?
De leraar is zijn eigen instrument. Inzicht in eigen kwaliteiten en die manifesteren in je handelen.
Leerling zien als partner en actor. Kennis van de leerling, perspectief van de ander kunnen en willen
innemen.
Leraar zijn binnen een team. Een onderzoekende en open houding in het team, werken vanuit een
gezamenlijke visie en elkaar als steunbron ervaren.

Wij zouden graag willen dat we middels dit traject met elkaar in gesprek gaan over ons pedagogisch handelen.
Waarom doen we wat we doen? Past dit wij wie we zijn? Durven we uit te spreken wat we belangrijk vinden en
waarom? Dit alles ten goede komend aan de kinderen.
Wij willen het inzetten om medewerkers met elkaar in gesprek te laten gaan over het eigen pedagogisch
handelen, kansen te zien/grijpen, en van en met elkaar leren.
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Samenvatting evaluatie 2019-2020

Successen van afgelopen schooljaar
• Steeds meer verbinding is zichtbaar binnen het kindcentrum onder andere door activiteiten die
ondernomen worden en afstemming die gezamenlijk plaatsvindt.
• We werken met een KC raad waar zowel opvang als onderwijs vertegenwoordigd is door ouders en
personeel.
• Er is een start gemaakt met groepsoverstijgend werken bij groep 1-2.
• De werkwijze in groep 3 is veranderd en sluit beter aan bij groep 2.
• De zaakvakken worden thematisch aangeboden tot en met groep 6.
• De methode Engels is geïmplementeerd. We geven Engels van groep 1 tot en met groep 8.
• ICT vaardigheden zijn sterk gegroeid mede door de Corona tijd.
• We voeren kindgesprekken vanaf groep 6.
• We werken met HGPD gesprekken waarbij ouders en medewerkers samen volgens een methode in
gesprek gaan in het belang van de ontwikkeling van het kind.
• Er is een overdrachtsprotocol opgesteld voor de overgang van peuters naar kleuters.
• Er is een combinatiefunctie van pedagogisch medewerker en onderwijsassistent waardoor er meer
verbinding is gelegd tussen peuter- en kleutergroepen.
• De intern-begeleider van de onderbouw heeft structureel overleg met medewerkers van de
kinderopvang.
• De VVE-methode Uk& Puk is weer opnieuw opgepakt in de kinderopvang en heeft meer
inhoudelijke diepgang gekregen.
• De pedagogisch medewerkers van de babygroepen hebben een cursus tot baby-specialist gevolgd.
• Er is een vernieuwd voedingsbeleid geïmplementeerd in de kinderopvang en BSO.
• Afgelopen schooljaar is de Corona crisis begonnen. We hebben ervaren hoe snel wij als team
kunnen schakelen, een plan ontwikkelen en over gaan tot actie!
Speerpunten vanuit evaluatie jaarplan
Onderwijs
• Er mag nog meer inhoudelijke afstemming en verbinding komen tussen de kinderopvang en de
groepen 1-2. Van 0 tot en met 6 jaar.
• Het thematisch aanbieden van de zaakvakken gaan we uitbreiden naar groep 7.
• Van en met elkaar leren door groepsbezoeken bij elkaar te doen. Dit zullen we planmatiger weg
moeten zetten anders ‘komt het er niet van’.
• Focus op de resultaten.
• De onderwijsplannen vanuit focus PO verder ontwikkelen.

•
•
•
•
•

•

Kinderopvang:
Accent op een verrijkend aanbod voor VVE-kinderen en NT-kinderen. Hoe ga je dit vormgeven
organisatorisch en inhoudelijk.
Meer aandacht in de groepen voor leren door spelen en samenspel.
Het VVE- programma aanpassen voor de babygroepen.
De inrichting en indeling van de babygroepen aanpassen aan de doelgroep.
Komend schooljaar vinden er verschillende wisselingen plaats door de organisatieverandering
binnen GOO. Het accent zal dus ook moeten liggen op elkaar leren kennen, borgen wat we al
hebben, focus op de ontwikkelpunten en van daaruit vooruit kijken.
Verbinden van de kernwaarden van stichting GOO (lef, verbinden, nieuwsgierig) met de kernwaarden
van KC Berglaren (structuur en duidelijkheid, veiligheid, betrokkenheid en eigenaarschap).
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Jaarplan 2020-2021

Thema’s:
Komend schooljaar hebben wij een viertal speerpunten waar wij de focus op gaan leggen.
-Pedagogisch tact.
-Primaire proces Rekenen; een nieuwe methode in combinatie met opbrengst gericht passend onderwijs en het
gebruik van digitale middelen.
-Doorgaande lijn van 0 tot en met 6 jaar.
-Groepsoverstijgend werken bij (ook bij de peutergroepen).
Kindcentrum; Pedagogisch tact
We streven naar sociaal sterke groepen (opvang en onderwijs) door ons te verdiepen in groepsvorming en in
het gedrag van kinderen. Medewerkers onderzoeken wat de gewenste situatie is en kijken naar de betekenis
van zijn/haar eigen rol hierbij.
Doelen:
• We oordelen niet over kinderen, gaan uit van het positieve en benaderen kinderen met een positieve,
pedagogisch tactvolle houding.
• We gaan niet mee in de emotionele reactie van een kind.
• We gaan onderzoeken wat een kind nodig heeft.
• We delen vragen, kennis en informatie met elkaar door onder andere intervisie in te zetten.
• Professionele samenwerking, open, direct en transparant.
• We staan open voor coaching op de werkvloer.
Activiteitenschema:
Activiteit
Alle medewerkers hebben zicht op hun
ontwikkelpunten, beschrijven dit in hun POP.

Door wie
Medewerkers
opvang en
onderwijs

FB geven en ontvangen.

Medewerkers
opvang en
onderwijs

Groepsbezoeken met, van en door elkaar.

Medewerkers
opvang en
onderwijs

Schooljaar 2020-2021

Intervisie; samen bespreken van casussen.

Medewerkers
onderwijs

Kernwaarden, missie en visie van GOO
verbinden aan ons KC.
De studiedagen staan in het teken van
pedagogisch tact.

Medewerkers

Schooljaar 2020-2021,
3 intervisie
momenten.
Schooljaar 2020-2021

Medewerkers

Schooljaar 2020-2021

Evaluatie januari 2021:
Evaluatie juni 2021:
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Wanneer
Schooljaar 2020-2021,
start schooljaar zijn
de
ontwikkelgesprekken.
Schooljaar 2020-2021

Jan 2021

Mei 2021

Onderwijs; Primaire Proces
We focussen ons en geven verdieping aan de didactiek van rekenen om zo de kernwaarden eigenaarschap en
betrokkenheid KC breed meer vorm te geven. Daarom diepen we het vakgebied rekenen verder uit en gaan dit
ook waarborgen. We gaan op zoek naar een nieuwe rekenmethode. Hierbij willen we dat onze kernwaarden
centraal staan. Dat OPO hierbij past en dat we een keuze maken welke digitale middelen we hierbij gaan
gebruiken.
Daarnaast gaan we ook werken met een onderwijsplan voor spelling en technisch lezen vanuit OPO. De
groepsplannen in de huidige vorm laten we los.
We willen een start maken met groepsoverstijgend werken.
Doelen:
• We werken op het vakgebied rekenen en taal met focus PO en opbrengstgericht passend onderwijs
(werken zonder groepsplan).
• We focussen ons op de didactiek van rekenen om zo de kernwaarden eigenaarschap en betrokkenheid
KC breed meer vorm te geven.
• We hebben een nieuwe rekenmethode.
• We hebben de visie op kleuteronderwijs opnieuw beschreven.
• Bij groep 1-2 gaan we het groepsoverstijgend werken verder ontwikkelen. Daarnaast gaan we in de
andere groepen, groep 3 t/m 8, ook starten met groepsoverstijgend werken.
• Onze ict middelen worden ingezet ter verrijking van ons onderwijsaanbod en didactisch handelen. We
focussen ons op de inzet van Chromebooks. Er zijn KC brede afspraken over wat we wanneer
aanbieden aan de kinderen.
• We hebben een werkgroep PR, we stralen uit waar wij trots op zijn en goed in zijn!

Activiteitenschema:
Activiteit
We werken op meerdere vakgebieden
volgens OPO met het programma focus
PO. Rekenen en taal.
We geven meer betekenis aan de
zaakvakken door thematisch te werken.
We zoeken overlap en verbinding tussen
de verschillende vakken waardoor de
betrokkenheid en eigenaarschap van
leerlingen vergroot gaat worden.
(groep 5 t/m 8).
Werken met een sociaal emotionele
methode. Scoll herzien.
Groepsoverstijgend werken verder
ontwikkelen bij de groepen 1 en 2.
Een start maken met groepsoverstijgend
werken bij groep 3 tot en met 8. Bijv bij
het vakgebied rekenen en begrijpend
lezen.
Rekenonderwijs verder ontwikkelen.
Kernwaarden eigenaarschap en

Door wie
IB en medewerkers

Wanneer
Schooljaar 2020-2021

Medewerkers van
groep 5 tot en met 7

Schooljaar 2020-2021.

Beleidsgroep
pedagogisch
handelen
Medewerkers groep
1-2

Schooljaar 2020-2021.

Medewerkers groep
3-8

Schooljaar 2020-2021.

Medewerkers
onderwijs

Schooljaar 2020-2021.
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Schooljaar 2020-2021.

Jan 2021

Mei 2021

betrokkenheid verbinden aan de
didactiek.
Profilering; we zijn ons bewust van onze
omgeving. Stralen uit waar wij goed in
zijn en trots op zijn!
Chromebooks worden ingezet ter
verrijking van ons onderwijsaanbod en
didactisch handelen. Er zijn afspraken
gemaakt wat we wanneer aanbieden.
(Classroom is hier een onderdeel van)

Beleidsgroep PR

Schooljaar 2020-2021.

Beleidsgroep ICT

Schooljaar 2020-2021.

Evaluatie januari 2021:
Evaluatie juni 2021:
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Doorgaande lijn van 0-6 jaar
Binnen ons kindcentrum willen we nog meer verdieping, verbinding en ontwikkeling in de fase van 0 tot en met
6 jaar. Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise? En hoe zorgen we voor een duidelijke doorgaande
lijn. Voor kinderen, ouders en medewerkers.
Doelen:
• We hebben bij de overgang van peuterwerk naar onderwijs een duidelijke visie hoe we komen tot
een doorgaande lijn.
• De overgang van groep 2 naar 3 biedt voor alle kinderen kansen.
• De overgang van de babygroep naar de peutergroep verloopt soepel en ook hier hebben we een
duidelijke visie over de doorgaande lijn.
Activiteitenschema:
Activiteit
Verbinding en doorgaande lijn met het
kindcentrum: BSO-TSO-peuterwerk-BS.
We gaan o.a. werken met een
combinatiefunctie.
Onderwijs, doorgaande lijn 2-4 jarigen en
groep 1-2. Waar kunnen we nog meer
verbinden en afstemmen?
De manier van werken in groep 3 wordt
nog meer afgestemd op de overgang van
groep 2 naar 3. Waar kunnen we ons nog
verder ontwikkelen?

Door wie
Medewerkers opvang
en groepen 1-2 + MT

Wanneer
Schooljaar 2020-2021.

Unit 0-6 en MT

Schooljaar 2020-2021.

Medewerkers
groepen 3

Schooljaar 2020-2021.

Evaluatie januari 2021:
Evaluatie juni 2021:
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Jan 2021

Mei 2021

Kinderopvang en peuterwerk
Aan het einde van het schooljaar:
•
•
•
•
•
•
•

•

Is Konnect geimplementeerd als planningssysteem en communicatiemiddel tussen opvang en ouders.
Is er een verrijkend aanbod voor VVE-kinderen en NT-kinderen en is dit organisatorisch en inhoudelijk
zichtbaar op de groepen.
Is er meer aandacht in de groepen voor leren door spelen en samenspel.
Is het VVE- programma aangepast voor de babygroepen.
De inrichting en indeling van de babygroepen aangepast aan de doelgroep.
Hebben we deelgenomen aan het scholingstraject ´pedagogisch tact´.
Is er een beleid vastgesteld hoe de doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool binnen
het Kindcentrum vormgegeven wordt en is een aantal concrete voorstellen uit dat beleid al
uitgevoerd.
Is de ouderbetrokkenheid bij de Kinderopvang vergroot en is er een duidelijk beleid m.b.t. de
communicatie met en informatie voor ouders.

Concreet:
•
•
•
•
•

•

Konnect wordt in november 2020 geïmplementeerd op de groepen.
De medewerkers nemen deel aan een drietal studieavonden van pedagogisch tact. Tijdens dit traject
zal het handelen en de persoon van de medewerker centraal staan.
Er is een beleidsgroep samengesteld die een beleidsplan maakt m.b.t. de doorgaande lijn. Daarnaast
gaat een aantal activiteiten uit dat plan al uitgevoerd en geëvalueerd worden.
Bij de peutergroepen worden plannen uitgewerkt en later uitgevoerd om te komen tot een verrijkt
aanbod voor VVE-kinderen en NT2-kinderen.
De medewerkers van de babygroepen gaan de opgedane kennis in de cursus babyspecialist omzetten
in een nieuwe kijk op de inrichting van de babygroepen en een aanpassing van het VVE-programma
op hun doelgroep.
Er is een beleidsgroep samengesteld die de huidige communicatie en PR naar ouders in kaart gaat
brengen en voorstellen doet om de ouderbetrokkenheid te vergroten en de communicatie te
verbeteren. Dit is een vervolg op het vorige jaar.

Evaluatie januari 2021:
Evaluatie juni 2021:
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BSO KC Berglaren
Aan het einde van het schooljaar:
• We gaan op zoek/werken met een goed observatiesysteem bij de BSO.
• Er is een uitdagend, divers activiteitenprogramma aangepast aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zowel
in de reguliere schoolweken als in de vakantieweken.
• De samenwerking met het Venster (in het Cluster) wordt geïntensifieerd.

• Hebben we deelgenomen aan het scholingstraject ´pedagogisch tact´.
• Werken we in een goede verbinding met onderwijs binnen ons KC.
• Stralen we uit dat we één BSO zijn; in aanpak en samenwerking.
• Is er een iedere dag een activiteitenprogramma voor de kinderen afgestemd op de interesse van de
kinderen en de talenten van de pedagogische medewerkers.
Concreet:
• De medewerkers nemen samen met de medewerkers van het kinderdagverblijf en peuterwerk deel
aan een drietal studieavonden van pedagogisch tact. Tijdens dit traject zal het handelen en de persoon van
de medewerker centraal staan.
• Komend schooljaar zijn er vier momenten ingepland waarbij de medewerkers van de BSO in gesprek
gaan met IB. Hierbij kunnen zorgvragen aan bod komen en kan de IB-er de medewerkers begeleiden in een
gezamenlijke aanpak voor de kinderen.
• We hopen een stabiele personeelsbezetting te hebben waarbij de medewerkers samen werken,
samen voorbereidingen treffen, elkaar feedback durven te geven en deze kunnen ontvangen.
• Iedere middag wordt een activiteitenprogramma aan de kinderen gepresenteerd waaraan ze kunnen
deelnemen.
Evaluatie januari 2021:
Evaluatie juni 2021:
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Bijlage 1: Inhoudelijke invulling van de onderwijstijd afgestemd op onze leerlingenpopulatie

Lesurentabel groep 1 – 2
groep 1

groep 2

Kring;
Taal/Lezen:
Zintuiglijke ontwikkeling
Ordenen/Rekenen
Muziek
Drama
Catechese/SEO
Wereldverkenning

9,15

8,45

2,20

2,20

4,25

3,55

0,45
0,30
1,15

0,45
0,30
1,15

Speelwerktijd;
Expressie
Motoriek
Zintuiglijke ontwikkeling
Taal/Lezen
Ordenen/Rekenen
Wereldverkenning
Catechese/SEO
Bewegingsactiviteiten
Gym
Spel
Vrij spel + pauze
Muziek & dans
Schrijfdans

8

8,30

4,45
2,30
2,15

4,45
2,30
2,15

Overig

2,30
1,15
1,00
0,15

2,30
1,15
1,00
0,15

Totaal

24,30

24,30

KC Berglaren 2019-2023

Lesurentabel groep 3 – 8
Groep 3/4 Groep 3/4 Groep 4
Rekenen;
Cijferen
Getallen en
Bewerkingen
Meten Tijd en Geld
Taal / spelling;
Taal
Woordenschat
Woorden
Werkwoorden
Lezen;
Begrijpend Lezen
Technisch Lezen
Boekbespreking
Bibliotheek
Wereldoriëntatie;
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Verkeer
Schooltv
Sociale
Redzaamheid;
Goed Gedaan
Kring
Creatieve vakken;
Handvaardigheid
Muziek
Tekenen
Schrijven;
Gym;
Engels;
Catechese;
Pauze
Totaal

Groep 5 Groep 5/6 Groep 5/6 Groep 6

4,15

5,15

5*

5

5

3,15
1

4,15
1

4
1

4
1

3,30
3,15
0,15

5,30
2,45
0,15
2,30

6,30*
4,30
0,15
1,15

6,15
6,00
0,15

4,15
1,45
1,30
0,15

1,30

4
1

5
1
3
1

4,45
0,45
3
1

5
1
3
1

5
1
3
1

5
1
3
1

5.15
2.35
1.20
1.20

5

5.20

5,15

5,15

6

4.50

4,15
1
3
0,15

4.15
1
3
0.15

4
1,15
2,45

3.45
1.30
2.00
0.15

3,40
1,00
2,30
0,10

1,30

0,30
0,30
0,30
1
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
1
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
0,45*
0,30
0,15

3.30
1
1
0.45
0.30
0.15
0.45
0.30
0.15

4.10
1
2.40
0.15
0.15
3.15
1
1
0.45
0.30

4
1,30
2,15
0,15

1,30

4.30
1
3
0.15
0.15
3.15
1
1
0.45
0.30

3,30
1
1
1
0,30

0.45
0.15
0.30

0.45
0.15
0.30

0,30
0,30

3,45
1
1
0.45
0,30
0,30
1
0,30
0,30

3,45
1
1
0.45
0,30
0,30
1
0,30
0,30

4,00
1
1
1
0,30
0,30
1,00
0,30
0,30

2,15
1
0,30
0,45
2
2

2*
1
0,15
0,30
1
2

1.30
0.30
0.30
0.30
0.45
2

1.30
0.30
0.30
0.30
1
2

1.30
0.30
0.30
0.30
1
2

2
1
0.15
0,45
1
2

0,15*
1,15

2,15
1
0,30
0,45
1
2
1,15
0,15*
1,15

0,30
1,15

0.15
1.15

0.15
1.15

0.15
1.15

0,15
1,15

2,15
0,45
0,30
1
0,30
2,15
0,30
0,15
1,15

2,15
1
0.30
0.45
0,30
2.00
0.30
0.15
1.15

3,00
1,00
1,00
1,00
0,15
2,00
0,30
0,30
1,15

24,30

24,30

24,30

24.30

24.30

24.30

24.30

26.00

26.00

26.00

Lezen lesurentabel: Kwartier = 0,15 Half uur = 0,30 Drie kwartier = 0,45
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Groep 7 Groep 7-8 Groep 8
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Bijlage 2: vaardigheden pedagogisch medewerker en leerkrachten

Vaardigheden leraar/pm’er – voor Kindcentrumgids
(Uit AUDIT-observatieformulieren)
28 maart ‘19

Dit is wat we willen zien

Pedagogisch handelen
1

De leeromgeving in het lokaal (en leerplein) is voor de kinderen
een bron voor leren: rijk, stimulerend en uitdagend.

2
3

In de groep is een positieve sfeer en een goed werkklimaat.
De groep heeft heldere kindcentrum- en groepsregels.

4

De leraar/pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de
kinderen op een respectvolle manier met elkaar en anderen
omgaan.

Veilige leeromgeving
Uitdagende leeromgeving
Ondersteuning zelfvertrouwen
Succesvol hanteren
omgangsregels
Respectvolle omgang met
kinderen
Respectvolle omgang tussen
kinderen

Onderwijsleerproces
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
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De leraar heeft en hanteert hoge verwachtingen en past de
doelen en het tempo en niveau van de lessen hierop aan.
De leraar maakt efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.
(geen tijdverlies).
De leraar realiseert een taakgerichte werksfeer en gebruikt de
tijd effectief.
De leraar activeert voorkennis en sluit aan bij de vorige les.
De leraar verduidelijkt het doel en opbouw van de les.
De leraar geeft duidelijke uitleg van de leerstof.
De leraar stemt de instructie (convergent) af op de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
De leraar stemt de verwerkingsopdrachten af op de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
De leraar geeft effectieve feedback aan kinderen.
De leraar evalueert de les met kinderen.
De leraar versterkt het gevoel bij kinderen dat ze iets kunnen
ondernemen zonder dat anderen hen daarbij helpen
De leraar zorgt voor een goed klassenmanagement.
De leraar betrekt kinderen bij de les door het gebruik van
interactiemomenten en het hanteren van activerende
werkvormen.
De leraar geeft expliciet onderwijs in strategieën voor denken
en leren (inclusief modeling).
De leraar stimuleert dat kinderen zelfstandig werken.
De kinderen leren op een doelmatige wijze samen te werken.
De leraar voert de ondersteuning planmatig uit.

Hoge doelen stellen
Efficiënt gebruik
Effectief gebruik
Voorkennis activeren
Doel verduidelijken
Duidelijke uitleg
Inoefening
Afstemming instructie
Afstemming verwerking
Feedback
Evaluatie
Autonomie
Klassenmanagement
Betrokkenheid
Activerende werkvormen
Strategisch denken
Onderzoekend leren
Zelfstandig werken
Samenwerkend leren
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Bijlage 3: GOO Raad en KC Raad
Omdat binnen de kindcentra een integraal aanbod van kinderopvang en onderwijs wordt aangeboden is in de
praktijk de wens ontstaan de medezeggenschap van de kinderopvang en het onderwijs ook integraal vorm te
geven (vanaf schooljaar 2019-2020). Dit heeft geleid tot een pilot inhoudende dat reeds op periodieke basis
overleg plaatsvindt tussen de Ondernemingsraad ("OR"), de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
("GMR") en de Centrale Oudercommissie ("COC) op centraal niveau. Ook op lokaal niveau wordt al in enkele
kindcentra gezamenlijk overleg gevoerd tussen de Medezeggenschapsraad ("MR") en de Oudercommissie
("OC").
Er is onderzoek gedaan naar inrichtingsmogelijkheid van de medezeggenschap voor GOO, waarbij advies is
gevraagd aan juristen. GOO en de (centrale) medezeggenschapsorganen hebben zich in de afgelopen maanden
gebogen over een nieuwe medezeggenschapsstructuur en een wijze om de reeds bestaande praktijk te
formaliseren. Op dinsdag 23 januari 2019 vond in dit kader een informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe
medezeggenschapsstructuur voor alle leden van de betrokken medezeggenschapsraden (OR, (G)MR en (C)OC).
Naar aanleiding van de daar op volgende vergaderingen van GOO en de (centrale) medezeggenschapsorganen
is vervolgens de keuze gemaakt om in navolging van de dagelijkse praktijk over te gaan tot het formaliseren
van de integrale werkwijze van de medezeggenschap. Met dit schrijven lichten wij deze werkwijze graag nader
toe.
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Wettelijke medezeggenschapsstructuur onderwijs en opvang
Op basis de Wet medezeggenschap op scholen kent elke school een medezeggenschapsraad ("MR) en kent
elke rechtspersoon (bevoegd gezag) die meerdere scholen in stand houdt een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad ("GMR"). In de MR en de GMR worden zowel de ouders als het personeel van de
scholen vertegenwoordigd.
Op basis van de Wet kinderopvang is aan elk kindcentrum een oudercommissie ("OC") verbonden. De Wet op
de ondernemingsraden schrijft vervolgens voor dat de rechtspersoon die de kindcentra in stand houdt een
ondernemingsraad ("OR") kent waarin het personeel vertegenwoordigd is. Hieronder is een en ander
schematisch weergegeven.

Onderwijs
Wet medezeggenschap op scholen

Opvang
Wet kinderopvang

1. Lokaal:

1. Lokaal:
MR

OC

2. Centraal:
GMR

Wet op de ondernemingsraden
2. Centraal:
OR

Op het niveau van de school is dan ook wettelijk voorzien in een vertegenwoordiging van de betrokken ouders
en het betrokken personeel. Ten aanzien van de kinderopvang is alleen voorzien in een vertegenwoordiging
van de ouders. Op centraal niveau is in het onderwijs voorzien in een vertegenwoordiging van de betrokken
ouders en het betrokken personeel waar in de opvang op centraal niveau wettelijk enkel (verplicht) is voorzien
in een vertegenwoordiging van het personeel.

43

KC Berglaren 2019-2023

Integrale medezeggenschapsstructuur
Centrale GOO-raad
In het kader van het integrale aanbod van kinderopvang en onderwijs voeren de GMR, OR en COC op dit
moment gezamenlijk overleg in de 'GOO-raad'. De COC is ingevoerd omdat er wettelijk in de kinderopvang op
centraal niveau niet is voorzien in een vertegenwoordiging van de ouders. De afzonderlijke (wettelijke) raden
nemen nog wel afzonderlijk besluiten over de voorliggende onderwerpen. Met het formaliseren van de
integrale aanpak zullen deze (wettelijke) raden hun taken en bevoegdheden opdragen aan de GOO-raad, de
vergadering van de gezamenlijke raden. De (wettelijke) raden dragen deze bevoegdheden op door het
verstrekken van een mandaat aan de GOO-raad. Daarmee kan de GOO-raad over gaan tot het geven van
instemming dan wel advies op voorgenomen besluiten van het bestuur van GOO ten aanzien van de
onderwerpen waarop aan deze raden op basis van de wet een advies- dan wel instemmingsrecht toekomt.
Daarbij geldt dat indien bijvoorbeeld aan de ondernemingsraad een adviesrecht toekomt ten aanzien van een
onderwerp waar de GMR een instemmingsrecht toekomt de GOO-raad beide rechten zal uitoefenen.
De GOO-raad zal gaan bestaan uit 12 leden (drie ouders onderwijs (oudergeleding GMR), drie ouders opvang
(COC), drie personeelsleden onderwijs (personeelsgeleding GMR) en drie personeelsleden opvang (OR).
Lokale KC-raad
Op locatie niveau zal een vergelijkbare raad worden ingesteld. De medezeggenschap van personeel en ouders
op locatieniveau verloopt via de Kindcentrum-raad ("KC-raad"). De KC-raad voert namens en in opdracht van
de MR en de OC de medezeggenschapsrechten toekomend aan deze wettelijke raden uit. Dit betekent dat de
KC-raad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel uit het onderwijs en ouders uit de
opvang. Aangezien er geen wettelijke vertegenwoordiging van personeelsleden op lokaal niveau bestaat in de
opvang zal – om de personeels- en oudergeleding tussen opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen – een
personeelsvertegenwoordiging ("PV") worden ingesteld voor de kinderopvang. Ook hier geldt dat indien aan de
oudercommissie bijvoorbeeld een adviesrecht toekomt en aan de medezeggenschapsraad een
instemmingsrecht, beide rechten door de KC-raad worden uitgeoefend.
De KC-raad bestaat uit twee ouders onderwijs (oudergeleding MR), twee personeelsleden onderwijs
(personeelsgeleding MR), twee ouders kinderopvang (OC) en twee personeelsleden kinderopvang (Pv)
vertegenwoordigd.
Op een aantal locaties kent GOO enkel opvang en wordt het onderwijs aangeboden door een andere partij. Op
die locaties zal (enkel) gewerkt worden met een OC.

Onderwijs
Wet medezeggenschap op scholen

Opvang
Wet kinderopvang

Opvang
Wet op de ondernemingsraden

Lokaal

Lokaal

Vrijwillig

MR
Vrijwillig

Centraal
GMR
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PV

OC

KC-raad

Centraal
COC

OR

GOO-raad
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Documenten
Ten behoeve van het formaliseren van de integrale medezeggenschap is een aantal documenten opgesteld. Bij
dit schrijven gaan dan ook: het concept medezeggenschapstatuut van GOO, het concept reglement KC-raad,
het concept reglement GOO-raad en het concept reglement Oudercommissie. Tevens is een aantal
besluitvormingsdocumenten opgesteld waarin elke huidige raad die op grond van de wet inspraakrechten
toekomt, dan wel aan welke bovenwettelijke rechten zijn toegekend deze mandateert aan de KC-raad
respectievelijk de GOO-raad. Ook zijn besluitvormingsdocumenten opgesteld inhoudende de benodigde
besluiten van de huidige raden inzake de vaststelling van de reglementen en de (nadere) werkwijze van de
raden.
Overgangssituatie
De bevoegdheden van de GMR, OR en COC worden, zodra het ‘reglement medezeggenschap GOO-raad’ wordt
ondertekend, uitgeoefend door de GOO-raad. De bevoegdheden van de OC worden, (uiteraard) uitgeoefend
door de OC zodra het reglement 'oudercommissie' wordt ondertekend. De bevoegdheden van de MR en OC
worden, zodra het ‘reglement medezeggenschap KC-raad’ wordt ondertekend, uitgeoefend door de KC-raad.
Het doel is dit per 1 juli 2019 te hebben afgerond.
Evaluatie medezeggenschapsstructuur GOO
Iedere twee jaar wordt de werking van het medezeggenschapstatuut geëvalueerd. De evaluatie van de
medezeggenschapsstructuur wordt zowel binnen de KC-raden als GOO-raad voorbereid.
Verslaglegging en communicatie
Er wordt een structuur voor verslaglegging en communicatie ontwikkeld om voor en vanuit alle geledingen
formeel en informeel informatie uit te wisselen over lokale en organisatie-brede ontwikkelingen, standpunten,
(voorgenomen) besluiten en uitgebrachte adviezen.
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Bijlage 4: strategische doelen vanuit ambitieverhaal GOO
Doel 1

GOO staat bekend als een aantrekkelijke, innovatieve en betrokken werkgever.
Medewerkers van GOO zijn merkbaar trots, ambitieus en bevlogen. GOO wil binden en boeien.

1.1 Goede werkgever zijn voor
toekomstige medewerkers.
GOO wil toekomstige werknemers
in samenwerking met
opleidingscentra opleiden en
uiteindelijk behouden voor de
organisatie.
Dat vindt plaats in opleidingscentra
met een beproefd en sterk op
professionele ontwikkeling gericht
leerklimaat. Niet alleen de student
leert op die manier aantoonbaar,
maar ook de teamleden en de
directie.
Met de beroepsopleidingen wordt
intensief samengewerkt.
Daarbij vindt ook uitwisseling van
expertise plaats, evenals
gezamenlijk toepassingsgericht
onderzoek.

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Opbrengst:
Er is een stagebeleid GOO
breed.

Opbrengst:
Stageplaatsen worden centraal
op GOO-niveau gecoördineerd.

Opbrengst:
GOO beschikt over
voldoende kwalitatief goed
personeel voor vaste en
tijdelijke werkplekken (incl.
invallerspool)

Opbrengst:
Alle kindcentra behalen
het predicaat
opleidingsschool (vanuit
De Kempel)

Stagiaires horen echt bij de
organisatie en draaien mee in deze
organisatie.

Opbrengst:
GOO bouwt aan een duurzame
samenwerkingsrelatie met MBO’s
(Ter AA-college, Summa) en
hogescholen (De Kempel) die
werkzaam zijn in de regio.
Opbrengst:
Alle locaties betrekken studenten
zoveel mogelijk (en indien van
toepassing) bij overlegmomenten,
vergaderingen en studiedagen.
Opbrengst:
GOO en de kindcentra betrekken
studenten bij informele
activiteiten, zoals
teambijeenkomsten en
personeelsfeesten.

2022-2023
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1.2 Goede werkgever zijn voor de
huidige medewerkers.
Vormgeven van integraal
personeelsbeleid voor opvang en
onderwijs door HRM.

2018-2019

2019-2020

Opbrengst:
Er is een invallerspool voor
opvang gerealiseerd.

Opbrengst:
Helderheid in rollen, taken,
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden binnen MT en
servicebureau.
Opbrengst:
Update van alle HRM
beleidsmomenten.
Juiste plek in databank.
(o.a. Arbo, exitgesprekken,
preventieve loopbaantrajecten,
beleid niet functionerende
werknemers)
Opbrengst:
Goed functionerend (helder en
kundig) servicebureau.
Opbrengst:
Duidelijkheid over inzet op GOO
niveau kijkend naar
werktijdfactoren en benodigde
inzet op basislocatie.
Ook uitbreidingsmogelijkheden
voor werknemers in vaste dienst
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2020-2021

2021-2022
Opbrengst:
Onderzoek naar
opvangmogelijkheden
voor werknemers met
kinderen tijdens andere
werkdagen (bijv. extra
vervanging, studiedag).

2022-2023
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Opbrengst:
Middels een seniorenbeleid
bieden we als GOO een fijne en
veilige werkplek aan voor de
oudere medewerkers. Vanuit
kansen en mogelijkheden streven
wij naar werk op maat aan. Dit
onder het mom van ‘verzilveren
i.p.v. vergrijzen’.
1.3 We versterken een lerende
houding en stimuleren onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat de meest
effectieve scholen en
kinderopvangorganisaties lerende
organisaties zijn. Medewerkers in
een lerende organisatie zijn
gemotiveerder, energieker en tonen
meer lef. Daarnaast beschikken
deze medewerkers over grotere
reflectieve vaardigheden, waardoor
ze beter in staat zijn kritisch en
opbouwend naar hun
werkzaamheden te kijken en te
onderzoeken wat ze kunnen
verbeteren.
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2018-2019

2019-2020

2020-2021

Opbrengst:
Innovatietrajecten zijn een
vanzelfsprekend onderdeel
van de dagelijkse praktijk in
de kindcentra en binnen
GOO. Kindcentra wordt
gestimuleerd samen
projecten en
ontwikkelingen op te
pakken; good practises
delen en zichtbaar maken
Opbrengst:
Medewerkers van GOO
werken vanuit een
onderzoekende houding.

2021-2022

2022-2023
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GOO wil de ontwikkeling van dit
vermogen stimuleren door
intensieve communicatie en
dialoog, door middel van
professionaliseringsprogramma’s en
het tonen van voorbeeldgedrag
door medewerkers.

1.4 Opleiden en ontwikkelen op
GOO-niveau.
GOO hecht veel belang aan het
opleiden in het kindcentrum. De
principes van de lerende organisatie
zien we terug op alle niveaus van
GOO: tussen de medewerkers
binnen de kindcentra, tussen
kindcentra onderling, op
organisatieniveau, in netwerken, in
projecten, binnen de GOO Academy
en in professionele
leergemeenschappen (PLG’s).
Hiermee leggen we een stevige
basis voor continue ontwikkeling en
leren.
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Opbrengst:
Alle medewerkers bezitten
het vermogen en de
bereidheid om feedback te
geven en te ontvangen.

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Opbrengst:
Er vindt visitatie plaats
(middels audits) binnen de
KC’s

Opbrengst:
Voor alle startende medewerkers
is er een intensief
begeleidingstraject vanuit GOO.

Opbrengst:
Medewerkers maken deel
uit van een netwerk/PLG.
Dit kan intern zijn, op GOOniveau of extern.

Opbrengst:
Alle schoolleiders zijn
geregistreerd en zorgen
voor herregistratie.

Opbrengst:
Er is een opleidingsplan
opgesteld.

Opbrengst:
Vanuit de
mogelijkheden van de
GOO-academy zien we
een duidelijke afname
aan samenwerking met
externen en een
duidelijke toename aan
ontwikkeling bij
werknemers. Dit vanuit
interne ‘cursusleiders’
als deelnemers.

Opbrengst:
Alle medewerkers met
een master-diploma zijn
(worden) in hun kracht
gezet kijkend naar taken
en rollen.

Opbrengst:
GOO breed creëren van
mogelijkheden in
doorgroeien en mobiliteit.

Opbrengst:
Opzetten van een GOO-academy
met een breed aanbod van
opleidingen en
innovatietrajecten.

Opbrengst:
Uitwisselen en benutten
van onderlinge expertise.

Opbrengst:
Er is een x-percentage
PM-ers met een HBO
opleiding. (Percentage
wordt nog bepaald,
zodra de wetgeving hier
helderheid over biedt.)
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1.5 Blijvend leren op eigen KC
GOO stimuleert het leren op de
werkplek. Op die manier kun je met
je team experimenteren,
onderzoeken, reflecteren, opgedane
kennis delen en continu
professionaliseren.

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022
Opbrengst:
Elk kindcentrum verricht
toepassingsgericht
onderzoek om zo de
praktijk systematisch te
verbeteren in lijn met de
eigen kindcentrumvisie.

2022-2023

1.6 Profileren van GOO als prettige
en innoverende werkplek
GOO wil zich profileren als een
prettige en innoverende werkplek
door naar buiten te treden. Via
netwerken, PR, vakbladen, mondop-mondreclame en social-media
willen we ons als werkgever positief
op de kaart zetten

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Opbrengst:
Bezoek van banenmarkt bij
De Kempel om studenten
uit te nodigen tot een
stageplek bij GOO

Opbrengst:
Traineeship uitwerken en
implementeren.

Opbrengst:
Via social media (bijv.
vlogs) etc. besteden we
aandacht aan
ontwikkelingen door
medewerkers en studenten.
Op een eigentijdse wijze
laten we op deze manier
onze omgeving, klanten en
mogelijke nieuwe collega’s
zien wat binnen GOO leeft.
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Opbrengst:
Er worden interne
bijeenkomsten
georganiseerd om nieuwe
medewerkers te werven en
te binden.
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Doel 2

Wij bieden keuzevrijheid aan ouders en leerlingen

2.1 We hebben aantal specifieke
onderwijsconcepten ontwikkeld
die aansluiten bij onze
doelgroepen.
Kindcentra werken onderling samen
op basis van clusters, waarbij
onderling afgestemd welk aanbod,
welk kindcentrum heeft of naartoe
wil groeien zodat ouders een
gerichte keuze kunnen maken voor
een kindcentrum.

2018-2019

Opbrengst
Ontwikkeling van een
peuter/kleutergroep bij een
aantal kindcentra waarbij
de gemeentes een
experimentfase heeft
afgegeven van twee jaar.

2019-2020

2020-2021

Opbrengst
Clusters van samenwerking
van kindcentra zijn bepaald
waarbij inhoud van aanbod
passend zijn en afstemming
hierin centraal staat.

Opbrengst
Kindcentra binnen stichting
GOO hebben een
onderscheidend en duidelijk
profiel voor kinderen en
ouders.

51

2021-2022

2022-2023
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Doel 3 en doel 4

Wij creëren brede en wederkerige ontwikkelingsmogelijkheden door verbinding met elkaar en de maatschappij.
talentonwikkeling.

3/4.1 We creëren brede en
wederkerige
ontwikkelingsmogelijkheden door
verbinding met elkaar en de
maatschappij.
Elk kindcentrum heeft een
samenwerking met een of twee
externe partners.

2018-2019

3/4.2 Meerdere Kindcentra hebben
zorg/onderwijsarrangementen
ingericht

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Opbrengst
Binnen GOO zijn een aantal KC’s
een Brainportschool.

Opbrengst
Nulmeting; In kaart
brengen welke
samenwerking(en) er op
elke locatie op dit moment
al plaatsvinden en welke er
nieuw kunnen worden
aangegaan. Op basis
daarvan concrete
vervolgacties formuleren.
2020-2021

2021-2022

2022-2023

2019-2020

Opbrengst:
Nulmeting: aanwezige
zorgonderwijsarrangementen
Boekel en Gemert in beeld
brengen.
Daaraan gekoppeld in kaart
brengen welke onderwijszorgarrangementen binnen
GOO noodzakelijk worden
bevonden.
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We zijn regisseurs in
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3/4 .3 GOO is een belangrijke
kartrekker bij het inrichten van een
10-14 voorziening binnen de
gemeente Gemert-Bakel.

2018-2019

2019-2020

Actie:
Intentieverklaring getekend
(door PO besturen in
gemeenten GemertBakel/Laarbeek) voor
nader onderzoek naar
mogelijke 10-14
voorziening. Daarvoor is
een werkgroep in het leven
geroepen.
N.a.v. van uitkomsten
onderzoek worden
vervolgstappen uitgezet

Opbrengst:
BIj een “Go” een plan van aanpak
formuleren over de
samenwerking “voorziening 10 –
14 jarigen”.

2020-2021

Doel 5

Kijken, luisteren en doen omdat nieuwsgierigheid positieve actie vraagt.
We innoveren door permanent leren en verbeteren.

5.1 Definiëren van GOO-kwaliteit

2018-2019

2019-2020
Opbrengst:
De audits zijn geëvalueerd,
aanpassingen zijn doorgevoerd en
het vervolg is bepaald.
Opbrengst:
Er is een onderzoek verricht hoe je
het kwaliteitskader voor
onderwijs en opvang kunt
opstellen.
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2020-2021
Opbrengst:
Er is een kwaliteitskader
voor opvang en onderwijs
opgesteld.

2021-2022

2022-2023

2021-2022
Opbrengst
Stichting GOO heeft
bepaald welk beleid
gevoerd gaat worden
met betrekking tot
Vensters PO.

2022-2023
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Opbrengst:
Elk kindcentrum werkt voor
onderwijs met Focus PO
Opbrengst
Er wordt systematisch gewerkt
binnen alle kindcentra op basis
van de vastgestelde
kwaliteitsgesprekscyclus
(bestuurder –
directies/managers).
Opbrengst:
Kwaliteitshandboek is voor
iedereen zichtbaar en up to date.

5.2 Kwaliteitsstructuur vernieuwen

2018-2019
Opbrengst:
Elk kindcentrum heeft een
kindcentrumplan gemaakt
volgens format OMJS light.

2019-2020

2020-2021
Opbrengst:
Leerlingpopulatie is op elke
kindcentrum in kaart
gebracht op basis van het
kwaliteitskader.
Opbrengst:
Managementrapportage/
kwaliteitsdashbord is
onderzocht en vastgesteld.
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2021-2022

2022-2023
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Doel 6

We borgen professionele ontwikkeling

6.1
Beschrijving

2018-2019

2019-2020
Opbrengst:
Uitvoeren van een
tevredenheidspeiling onder de
medewerkers GOO-breed.
Opbrengst:
Binnen 4 jaar maakt 80% van de
medewerkers gebruik van het
interne scholingsaanbod van de
GOO Academy, o.a. afgestemd op
de wensen/behoeften
voortkomend vanuit de
gesprekkencyclus.
Opbrengst:
De ontwikkeling van alle
medewerkers wordt zichtbaar
gemaakt middels 360 en/of 180
graden feedback in de teams- en
peerchecks. (Zie toekomstige
ontwikkelingsgerichte
gesprekscyclus).
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2020-2021
Opbrengst:
De medewerkers zijn
eigenaar over hun eigen
ontwikkelproces.

2021-2022

2022-2023
Opbrengst:
80% is tevreden over de
nieuwe
gesprekkencyclus.

