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1.0 Voorwoord 

Voor u ligt het strategisch beleidsplan van basisschool Natuurlijk! voor de periode 2015-2019.  
Dit document is tot stand gekomen vanuit de Kerobei- beleidsontwikkellijnen, het verslag van 
de audit op 11 november 2014, het jaarplan 2014-2015, het verslag van de strategische 
vraagstukken, de analyseverslagen en de studiedagen met het team. Dit geheel aan input 
heeft geleid tot onderstaande plannen.  
 
 
Uitdaging:  
We willen de plannen zo omschrijven dat ze ook uitvoerbaar zijn. We hebben een heleboel 
plannen, maar we willen prioriteiten stellen om tot diepgang te komen en tijd en ruimte te 
nemen om zaken te laten beklijven en te verankeren.  
 
 

1.1 Plan van aanpak om te komen tot een strategisch beleidsplan 

 
We zijn met het team aan de slag gegaan met de ontwikkelende organisatie en de staande 
organisatie.  
 
Ontwikkelende organisatie.  
Als je uitgaat van de ontwikkelende organisatie kijk je toekomstgericht dus waar willen we 
naar toe?  
Wat heeft het kind in 2020 nodig en wat betekent dit voor je onderwijs?  
We zijn met het team aan de slag gegaan met de ontwikkelende organisatie in de vorm van 
strategische vraagstukken. 
 
Wat zijn strategische vraagstukken?  

• Raakt missie, visie van de school 
• Raakt hele organisatie 
• Is complex 
• Gaat over communicatie, omgeving en organisatie  
• Kent meerdere opties 

 
De strategische vraag stukken van bs. Natuurlijk! 
 

•  Hoe sluit je verdiepend aan bij onderlinge verschillen van kinderen en wat betekent 
dat voor je onderwijs? 

• Hoe kunnen we eigenaarschap van kinderen en leerkrachten vergroten 
• Hoe kunnen we meer gebruikmaken van alle talenten van kinderen en leerkrachten? 
• Wat heeft, in deze veranderende maatschappij, het kind in 2020 nodig? 

 



 5 

Staande organisatie: 
Als je uitgaat van de staande organisatie ga je uit van de huidige situatie, waar staan we nu?  
Met het team zijn we aan de slag gegaan met de staande organisatie vanuit de data die er 
momenteel beschikbaar is: 
te weten: 
Het verslag van de audit op 11 november 2014, het jaarplan 2014-2015, de analyseverslagen 
en de studiedagen met het team. 
 
Operationele vraagstukken:  

• Raakt dagelijks werk 
• Raakt eigen werkgebied 
• Is relatief eenvoudig 
• Gaat over interne interactie 
• Kent een beste oplossing 

DEEL A.1  Externe context 

A.1.1  Wijk en buurt 

Wijk de Vossener kenmerkt zich als doorstroomwijk met veel verschillende culturen en 
nationaliteiten. Een wijk die de naam ontleent aan het gebied dat vroeger in de volksmond als 
Vossener bekend stond. 
De wijk bestaat uit ongeveer 1500 laagbouwwoningen. Er is een mix van huur en 
koopwoningen. Voor de kinderen zijn er diverse kleine speelgelegenheden ingericht. 
 In 2007 is er een wijkonderzoek geweest. De conclusie uit dit onderzoek was dat wijk de 
Vossener een wijk was met weinig chemie en onderlinge samenwerking.  Na het 
wijkonderzoek is er een wijkagenda opgemaakt met 26 agendapunten. Een van de 
agendapunten was de bouw van een multicultureel centrum met als doel:  een kloppend hart 
voor de wijk waar mensen elkaar ontmoeten. 
De bouw van MFC Op Expeditie is inmiddels gerealiseerd.  

A.1.2  Samenwerking met professionele partners in MFC Op 
Expeditie:  

Basisschool Natuurlijk! is onderdeel van MFC Op Expeditie in wijk de Vossener. Samen met 
alle partners is er in de periode 2011-2013  een gezamenlijke visie ontwikkeld op 
pedagogisch klimaat en samenwerking.  We zijn op 13 augustus 2013 gestart in het multi 
functioneel centrum Op Expeditie. Op 31 augustus 2015 zal basisschool  Extralent, de school 
voor hoogbegaafde leerlingen, ook een plek krijgen in MFC Op Expeditie.  
Onze professionele partners in MFC Op Expeditie zijn:  

 Basisschool Extralent 
 Obs De Ontdekking 
 Peuterspeelzaal Robinson 
 Kinderdagverblijf Spring 
 Buitenschoolse opvang Spring 
 Bibliotheek 
 Logopedistes 
 Fysiotherapie 
 Wijkcentrum VOC 
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Visie op samenwerking:  
Iedere partner behoudt zijn eigen identiteit en er wordt samengewerkt daar waar het kan.  De 
doorgaande lijn is volop in ontwikkeling door de samenwerking met de peuterspeelzaal en 
andere partners. De MFC gedachte dient inhoudelijk verder uitgebouwd te worden waarbij 
ook de andere partners een belangrijke rol spelen.  
Koers 
MFC Op Expeditie zal zich verder  ontwikkelen tot een integraal MFC waar onderwijs en 
opvang in het kader van dagarrangementen (VSO-TSO-NSO peuterspeelzalen en naschoolse 
activiteiten) inhoudelijk en organisatorisch op elkaar worden afgestemd. Door een aanpassing 
van de school-en werktijden worden optimale randvoorwaarden voor ouders, leerlingen en 
personeel gerealiseerd. 
 
Samenwerking met bs Extralent:  
De koers van bs Natuurlijk!  is om samen te werken met bs Extralent en gebruik te maken van 
elkaars expertise. We gaan uit van leren van en met elkaar en dit komt ten goede aan de 
leerlingen van bs Extralent en bs Natuurlijk!.  
 
Externe samenwerking met partnerscholen:: 
Bs Natuurlijk! vormt  samen met bs ’t Palet en bs de Klingerberg een partnership. Dit betekent 
dat we samenwerken  met de 3 teams en dat  onderzoeken hoe we intensiever samen 
kunnen werken.  
Uitgangspunten zijn: 
 
De drie partnerscholen delen vanaf schooljaar 2015-2016, in betekenisvolle leercontexten, 
hun opbrengsten met betrekking tot de thema’s: 
1. Personeelsbeleid, leren van en met elkaar vanuit de context.  
2. Professionalisering met inzet middelen. 
3. Onderwijsontwikkeling en leeropbrengsten. 

A.1.3 Wet- en regelgeving/ overheidsbeleid: 

 
Dagarrangementen: 
Schoolbesturen zijn verplicht om een sluitend dagarrangement aan te bieden. In A.1.1 
Samenwerking met professionele partners in MFC Op Expeditie staat beschreven hoe we dit 
hebben vormgegeven. :  
 
 
Passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht en is de wet Passend onderwijs van 
kracht gegaan.  
We vormen samen met obs de Ontdekking en bs de Springbeek het cluster passend 
onderwijs.  

Passend onderwijs houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als het kind extra 
ondersteuning nodig heeft. Er zijn een aantal  mogelijkheden: 

 een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding)  
 een aanbod op een andere reguliere school; 
 een aanbod op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/passend-onderwijs-veranderingen-ouders
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Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er 
geen passend onderwijsaanbod voor ze is. 

Doel van deze wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas 

nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Vroeger moesten ouders zelf op zoek 

naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school 

van hun keuze. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het 

beste uit zichzelf te halen. Liefst op een basisschool, waar het kind indien nodig extra 

begeleiding krijgt.  Mocht dat onvoldoende toereikend zijn, in het speciaal onderwijs.  

In het schoolondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft 

voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit wordt 

opgenomen in de schoolgids, zodat het voor iedereen (ouders, leerlingen, andere partijen) 

inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning.  

Het schoolondersteuningsprofiel is ook de basis voor de ontwikkeling van de school en 

leerkrachten om beter om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen in hun groep. 

Daarbij staat het handelen van de leerkracht centraal. 

 

De school omschrijft in het schoolondersteuningsprofiel op welke manier zowel de 

basisondersteuning (niveau 1 en 2) als de extra ondersteuning (niveau 3) wordt gerealiseerd, 

versterkt en geborgd. In onderstaande omschrijving zijn de ijkpunten (waar een 

schoolondersteuningsprofiel op kan worden beoordeeld) van Passend Onderwijs Noord-

Limburg verwerkt. 

 

 

Basisondersteuning: begeleiding op elke school 

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle 
scholen binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp 
voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra 
begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De 
kwaliteit moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. 

Basisondersteuning op basisschool Natuurlijk staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/begeleiding-school
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/toezicht-op-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs
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Extra begeleiding en ontwikkelingsperspectief 

Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Het 
is ook mogelijk dat er een aparte voorziening in de school wordt ingericht. Denk bijvoorbeeld 
aan een speciale klas voor leerlingen met autisme. 

De school maakt een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen die begeleiding krijgen 
bovenop de basisondersteuning. Hierin beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die 
leerling. Welk niveau kan uw kind behalen en welke ondersteuning heeft hij of zij daarbij 
nodig? De school overlegt met de ouder  over de invulling van het ontwikkelingsperspectief. 

Met de invoering van het ontwikkelingsperspectief wil de overheid de kwaliteit van de extra 
begeleiding in het onderwijs waarborgen. 

Extra ondersteuning op basisschool Natuurlijk staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel 
 
Referentieniveaus 
Deze wet is 1 augustus 2010 in werking getreden. 

• Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen. 
• Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot het hoger onderwijs!) is hierin 

vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal 
en rekenen,  wiskunde.  

• Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn.  
• Het doel van de invoering van een referentiekader voor deze basiskennis en -

vaardigheden is een 
            algemene niveauverhoging.  
            Het aanleren van de basiskennis en -vaardigheden is een kerntaak van het onderwijs. 

• Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. 
Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een 
streefniveau (S). Het niveau 2F heeft iedereen nodig om te kunnen participeren in de 
maatschappij 

 
Werken met kerndoelen 
Basisscholen werken met kerndoelen die worden voorgeschreven door het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven wat 
leerlingen aan het eind van de basisschool per leergebied moeten kennen en kunnen. 
Leergebieden en kerndoelen 
Kerndoelen beschrijven de kern van de leerstof. Scholen zijn vrij om rond de kern andere 
leerstof aan te bieden die bijdraagt aan het bereiken van de kerndoelen. Er zijn 58 
kerndoelen, verdeeld over de volgende zeven leergebieden: 

 Nederlands  
 Engels  
 Friese taal (alleen voor scholen in de provincie Friesland)  
 Rekenen/wiskunde  
 Oriëntatie op jezelf en de wereld  
 Kunstzinnige oriëntatie  
 Bewegingsonderwijs   

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/begeleiding-school
http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/ontwikkelingsperspectief/
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Wet OKE 
Wat is de wet OKE?  

De wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) wijzigt meerdere wetten.  

Het doel van de wet OKE is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de 

kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren.  

-  De eerste maatregel is een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen door de wet- en 

regelgeving over peuterspeelzalen te harmoniseren (dat wil zeggen: meer op één lijn 

te brengen) met de kinderdagverblijven.  

-  De tweede maatregel is dat peuterspeelzalen financieel toegankelijk blijven.  

- Ten derde regelt de wet dat gemeenten, een breder en beter aanbod van 

voorschoolse educatie aanbieden, zowel in peuterspeelzalen als in 

kinderdagverblijven.  

Waarom de wet OKE?  

De harmonisatie van de wet- en regelgeving van peuterspeelzalen met die van kindercentra 

zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor de eersten. Hierdoor worden peuterspeelzalen in een 

betere positie gebracht om zich als laagdrempelige voorziening al dan niet met voorschoolse 

educatie te kunnen handhaven.  

Verder wil het kabinet bereiken dat jonge kinderen met een risico op een taalachterstand in 

het Nederlands, een aanbod krijgen om die taalachterstand te verminderen. Het doel is dat 

kinderen zonder taalachterstanden aan de basisschool kunnen beginnen.  

Deze wet is per 1 augustus 2010 ingegaan. 

 

A.1.4  Wet- en regelgeving/ gemeentelijk beleid 

In de Wet op het Primair Onderwijs wordt de regierol van gemeenten ten aanzien van het 
onderwijsachterstandenbeleid verstevigd en wordt de verantwoordelijkheid voor het aanbod 
en de toegankelijkheid van voorschoolse educatie bij de gemeenten neergelegd. 
 

VVE 

Peuterspeelzaal Robinson werkt nauw samen met beide basisscholen. Er is sprake van een 
warme overdracht wanneer de kinderen instromen in groep 1/ 2.  Dit gebeurt door middel van 
een gesprek waarbij de bevindingen van de psz gedeeld worden met de leerkracht. Wanneer 
een kind extra zorg krijgt op de psz gaat de teamleider onderbouw van de basisschool al een 
keer op bezoek in de groep. Ook is er dan een extra overleg tussen teamleider en leidsters 
van de PSZ. De groepsindeling wordt in overleg met de psz gemaakt. Een aantal maal per 
jaar wordt er samen gewerkt aan een thema. Verder is er vier keer per jaar een 
overlegmoment tussen leerkrachten en leidsters, hierin worden lopende zaken besproken. 
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht.  
Dit betekent dat kinderen bij voorschoolse educatie in beeld worden gebracht door de 
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teamleiders en kinderopvang. Er vindt 10 weken voor de start van een kind op de basisschool 
met alle professionals een weging plaats of het kind kan starten op de basisschool.  
 
Ontwikkeling naar passende kinderopvang 
Achtergrond en aanleiding 
Op dit moment spelen er in de zorg en het onderwijs verschillende ontwikkelingen die in de 
lijn liggen van de algemene maatschappelijke en politieke tendensen. Participatie is een 
belangrijk woord; van iedereen wordt gevraagd om naar vermogen actief mee te doen in de 
samenleving. Dat gaat niet altijd vanzelf. In dat geval kan iemand een beroep doen op zijn 
sociale omgeving, zoals familie, vrienden, buren of maatschappelijke organisaties. Alles zo 
gewoon mogelijk. 
 
Soms is dat niet genoeg. Dan wordt er professionele zorg ingezet. Hierin staan het kind en 
het gezin centraal: onder regie van de ouders vormt de zorg en ondersteuning zich om het 
kind of het gezin heen. Dus dicht in de buurt, op de eigen kinderopvang of school. Dat 
betekent dat professionals hun krachten bundelen om hier goede vorm aan te geven. 
 
In Blerick werken Kinderopvang Spring, PSW, Kentalis, Rubicon jeugdzorg, basisschool 
Natuurlijk en basisschool de Ontdekking, samen om kinderen uit Blerick bij wie de 
ontwikkeling niet vanzelf gaat, op een passende manier te ondersteunen. Licht en kortdurend 
als het kan, intensief als het moet. We hebben elkaar opgezocht, omdat we ervan overtuigd 
zijn dat we elkaar kunnen versterken in de zorg en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 
jaar in de kinderopvang, het peuterprogramma of de BSO, voor kinderen die moeite hebben 
om zelfstandig aansluiting te vinden, maar die met de juiste begeleiding hun plekje vinden in 
hun eigen omgeving. We ambiëren eenzelfde manier van werken in het onderwijs.  
De komende jaren wordt dit concept verder ontwikkeld.  
 

A.1.5  Samenwerkingsverband stichting Kerobei 

 
Kerobei is een stichting voor katholiek primair onderwijs met 18 basisscholen, 2 scholen voor 
speciaal basisonderwijs en één school voor hoogbegaafden. Basisschool Natuurlijk! is een 
van deze 21 scholen.  
 
Missie 
 
Kerobei realiseert hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op 
levensbeschouwelijke grondslag voor ieder kind van 0 – 14 jaar.  
 
Visie 
 
Kerobei kiest voor één kernwaarde: eigenaarschap.  
  
Onder ‘eigenaarschap’ verstaan we: 
 - eigenaar van de grondslag; 
 - eigenaar van de missie; 
 - eigenaar van de relatie met de doelgroepen; 
 - eigenaar van eigen ontwikkeling.  
  
Eigenaarschap impliceert o.a.: verantwoordelijkheid nemen en dragen – aanspreekbaar zijn 
op het eigen handelen en resultaten – mee ontwikkelen en innoveren – open staan voor 
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anderen en hen erbij betrekken –optimist zijn (denken en handelen vanuit kansen en 
mogelijkheden) – oog hebben voor de eigen uniciteit en die van anderen - eigenaar zijn houdt 
ook in: anderen eigenaar laten zijn. 
 
De kernwaarde “eigenaarschap” krijgt gestalte in: 
 1. identiteit;  
 2. ontwikkelen en leren;  
 3. maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap;  
 4. professionele cultuur;   
 5. leiderschap.  
 
 
Samenwerkingsverband kwaliteitszorg: 
 
Kerobei maakt deel uit van 2 samenwerkingsverbanden t.w.  Over de Maas en TBBR. Ter 
voorbereiding van de beide zorgplannen hebben de coördinatiegroepen een voorstel gedaan 
aan het besturenoverleg om te komen tot een zoveel als mogelijk eenduidige werkwijze in 
beide samenwerkingsverbanden. Op basis van dat voorstel en besluitvorming in de beide 
besturen is een zorgplan samengesteld. 
 
Doelstelling van het samenwerkingsverband is om een samenhangend geheel van 
zorgvoorzieningen te realiseren en wel zodanig dat zoveel mogelijk kinderen van het 
samenwerkingsverband een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Deze 
zorg aan kinderen vindt zoveel mogelijk plaats op de reguliere basisschool of, indien nodig, op 
de speciale basisschool.  
 
In het samenwerkingsverband maar ook  voor iedere basisschool ligt er een opdracht om  
antwoord en invulling te geven op passend onderwijs voor ieder kind 
Dit betekent een versteviging van de zorgstructuur. Op basisschool Natuurlijk! Zijn we aan de 
slag met groepsplannen. Het HGPD denken en handelen is steeds meer verankerd in het 
team.  

 

A.1.6: Scholen voor voortgezet onderwijs 

 
Onze leerlingen stromen in hoofdzaak uit naar de scholen van voorgezet Onderwijs  binnen 
onze gemeente t.w. het Blariacum, het Valuas en Den Hulster. Incidenteel vervolgt men hun 
opleiding buiten de gemeente, zoals Citaverde te Horst en ’t Broekhin te Reuver. Voor 
Praktijkonderwijs is ’t Wildveld beschikbaar. 
Samenwerking met de diverse scholen is verschillend. Met de lokale, reguliere scholen 
participeren we in projecten voor meerbegaafden in groep 8. Met anderen werken we samen 
op projectbasis. 
 

http://www.kerobei.nl/index.php?page=txt&id=357
http://www.kerobei.nl/index.php?page=txt&id=358
http://www.kerobei.nl/index.php?page=txt&id=358
http://www.kerobei.nl/index.php?page=txt&id=359
http://www.kerobei.nl/index.php?page=txt&id=360
http://www.kerobei.nl/index.php?page=txt&id=360
http://www.kerobei.nl/index.php?page=txt&id=361
http://www.kerobei.nl/index.php?page=txt&id=361
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DEEL A.2  Interne context 

A 2.0 Schoolplan basisschool Natuurlijk! 2015-2019 

Onze visie op goed onderwijs: 
 
Koers en  visie van basisschool Natuurlijk! 
Bij de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan gaan we uit van de missie en visie van 
basisschool Natuurlijk! 
 
Missie:  
We geloven er in dat ieder kind ontwikkelbaar is. Als je een kind genoeg kansen en 
vertrouwen biedt, zal het zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen  
 

Waar staat bs Natuurlijk! voor?  

We werken vanuit een professionele cultuur aan schoolontwikkeling en professionele 
ontwikkeling vanuit het concept “actie, reflectie, verdieping en verankering”. Waarbij het team 
eigenaar van de visie is. 
 
Visie basisschool Natuurlijk! 
We hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld die bestaat uit 6 elementen: 

• Veiligheid/ geborgenheid 
• Samenwerkend leren 
• Actief ruimte geven aan talenten 
• Uitdagende leeromgeving 
• Zelfstandigheid 
• Aansluiten bij onderlinge verschillen 

We werken vanuit een professionele cultuur, vanuit de gezamenlijke visie aan 
schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling vanuit het concept actie, reflectie, 
verdieping en verankering.  
Het team is eigenaar van de visie. 

A 2.2: Leerling populatie/leerlinggegevens  

 
Wijk de Vossener  kenmerkt zich als doorstroomwijk en daardoor hebben we als school te 
maken met tussentijdse verhuizingen waardoor het leerlingenaantal fluctueert. De leerlingen 
op onze school zijn divers m.b.t. nationaliteit en geloofsovertuiging. 
Overzicht van leerlingen naar nationaliteit en religie per mei 2015 
 
Nederlandse nationaliteit: 203 leerlingen 
 
Nationaliteiten van leerlingen 
Marokkaanse                                                  4 
Turkse                                                       4 
Duitse                5 
Poolse                                                            5 
Portugese                                                       2 
Franse                                                            1 
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Indonesische                                                  1 
Iraanse                                                           1 
Filippijnse                                                       1 
Iraakse                                                           3 
Roemeense                                                    1 
 
 
Aantal leerlingen met een 2e nationaliteit 
Poolse                                                            1 
Portugese                                                      1 
Nederlandse                                                  2 
Turkse                                                            2 
Marokkaanse                                                 1 
 
 
Religies leerlingen 
Katholiek                                                      114 
Geen godsdienst                                           66  
Islam                                                              39  
Protestant                                                    2 
Christ. Gereformeerd                                      1 
Jehova getuigen                                         1 
Boeddhisme                                                    2 
Atheïsme                                                         1 
Christen                                                           1                                   
Sikh                                                                 1                                    
Jezidi                                                              3                                    
 
 
Leerlinggewichten per maart 2015 
 
Gewicht  0:   190 
Gewicht  0,3:    25 
Gewicht 1,2:     16 
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A.2.3 Leerlingenaantallen 2011-2015 

 
Ll aantal per 1-8-2011    258 
Ll aantal per 1-8-2012    247 
Ll aantal per 1-8-2013    236 
Ll aantal per 1-8-2014    220 
Ll aantal per 1-8-2015    220  
 
Als je kijkt naar de leerlingenaantallen is er een dalend aantal leerlingen waarneembaar. De 
laatste twee jaar is er stabilisatie. We hebben in de hele regio te maken met krimp en dit is 
ook zichtbaar in wijk de Vossener. We merken dat MFC Op Expeditie een licht aanzuigende 
werking heeft doordat er enkele leerlingen buiten de wijk zijn ingeschreven. 
 
 
 

A 2.4 Ouders en ouderbetrokkenheid 

 
In onze visie en uitgangspunten zien we de ouders van onze leerlingen als partner in 
onderwijs en opvoeding. We hebben als doel om ouders te betrekken bij onze school. Dit 
doen we op het gebied van kwaliteitszorg leerlingen, onderwijs en activiteiten. 
We streven naar een goede communicatie met ouders.  
 
Ouderraad: 
Er is op school een ouderraad die bestaat uit 13 ouders. Een ouder is afgevaardigd vanuit de 
MR, de teamleider en directeur zijn aanwezig bij de ouderraadvergaderingen. De ouderraad is 
verdeeld over een aantal werkgroepen. De ouderraad denkt en helpt mee bij de organisatie 
van jaarlijks terugkerende thema’s maar biedt ook hand en spandiensten bij allerlei andere 
activiteiten en thema’s.  
Ook andere ouders worden betrokken en ingezet bij activiteiten en thema’s. Structurele 
activiteiten zijn, hulp bij lezen, techniek, handvaardigheid. Incidentele ondersteuning is er bij 
koken, diverse thema-activiteiten zoals sinterklaas, carnaval, pasen, koningsspelen.  
De ouderraad organiseert  jaarlijks een thema-avond.   
 
Medezeggenschapsraad:   
De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het 
onderwijs. Elke school moet een MR hebben. .  
De MR bestaat uit 6 leden waarvan 3 ouders en 3 leerkrachten. In het reglement van de 
medezeggenschapsraad staat beschreven wanneer de MR instemmingsrecht of adviesrecht 
heeft. 
 
Kwaliteitszorg 
Er is bij de start van het schooljaar een informatieavond/inloopavond waar ouders 
kennismaken met de nieuwe leerkracht en informatie krijgen over inhoud van het onderwijs en 
organisatie voor het betreffende schooljaar.  
Er zijn twee keer per jaar 10 minutengesprekken met ouders. Als het ontwikkeltraject van een 
kind anders verloopt zijn er ook tussentijds oudergesprekken.  
Bij leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte streven we er naar om ouders aan de 
voorkant mee te nemen in het traject met de leerling.  
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Samenwerking en communicatie met ouders 
 
We streven er naar om ouders mee te nemen in schoolontwikkeling. Bij de ontwikkeling van 
het veiligheidsplan worden ouders betrokken. Ook bij incidentele thema’s als het bouwproces 
MFC Op Expeditie en Venlo bevrijd zijn ouders steeds betrokken.  
We informeren ouders over schoolse zaken via ons infoblad HINT! Dit verschijnt 
tweewekelijks.  
 
 

Vanuit onze visie nemen we ouders aan de voorkant mee in processen van leerlingen en 

schoolontwikkeling. Wij zien ouders veel onze school binnen komen. We organiseren Open 

Coffee momenten waarin ouders in gesprek kunnen gaan met MT en elkaar, over actuele 

onderwerpen. Er is veel ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan. In  de groepen 1 

en 2 kunnen ouders soms mee kijken of een thema-afsluiting bijwonen.   

Ouders kunnen kinderen zelf naar de groep brengen. Door de laag drempelige uitstraling van 

de school en dus het team, merken wij dat wanneer de vragen lastiger worden er veel contact 

mogelijk is. Er is sprake van een groot gevoel van saamhorigheid. We zorgen samen voor 

onze kinderen! Iedere ouder heeft minimaal twee keer per jaar een oudergesprek. Daarnaast 

is er veel ruimte voor ouders om in gesprek te gaan met de leerkracht, de teamleider of de 

directeur. Met de ouders van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zijn er 

regelmatig gesprekken. We nemen ouders aan de voorkant mee in het proces. We zijn als 

team samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Ouders worden ook 

ingeschakeld bij schoolactiviteiten zoals sinterklaas, kerst, en thema’s waar we op school aan 

werken.  

 

 
 

A 2.5 Leerkrachten (leeftijdsopbouw, nascholing) 

 
Het team bestaat uit 14 leerkrachten en de teamsamenstelling is als volgt: 
 
25 t/m 34 jaar   30 % 
35 t/m 44 jaar    4   % 
45 t/m 54 jaar    3   % 
55 jaar en ouder  63 % 
  
Onze teamleden ontwikkelen zich conceptueel vooral in het samen vormgeven van  onderwijs. 
Persoonlijke ontwikkeling komt vooral aan bod tijdens de aan de gesprekkencyclus 
gerelateerde gesprekken. Er wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden om met maatjes iets 
uit te werken en samen te leren. Ook wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met 
collega’s van andere scholen te leren. Dat gebeurt door deelname aan diverse 
leerlandschappen t.w. seniorwerkplaats,  zich ontwikkelende leerkracht, directeuren, 
teamleiders. Deelname aan bijeenkomsten, door Stichting Kerobei georganiseerd, worden 
goed bezocht.  
 

 



 16 

Specifieke kwaliteiten en expertise van het team op gebied van leerlingbegeleiding. 

 

 

Teamontwikkeling 

Speerpunt:  

Verder ontwikkelen van eigenaarschap. We verwachten van alle leerkrachten dat ze zich 

blijven ontwikkelen. We werken in expertgroepen en iedere leerkracht heeft een actieve rol 

binnen de (groeps) ontwikkelgesprekken. Het leren van en met elkaar staat centraal, door bij 

elkaar in de groep kijken en daar reflectiegesprekken over te voeren en binnen de 

groepsdoorbrekende ontwikkelgesprekken elkaars deskundigheid te delen en te vergroten. 

Deze professionele ontmoetingen leiden tot een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

Vanuit het jaarplan zijn speerpunten geformuleerd die de koers bepalen voor de  

expertgroepen.  

De persoonlijke ontwikkeling wordt altijd verbonden  aan de schoolontwikkeling.  Op gezette 

tijden, maar minimaal eens per 3 jaar, wordt deze persoonlijke ontwikkeling beoordeeld in een 

beoordelingsgesprek door de directeur 

 Vier leerkrachten zijn opgeleid als coach 

Deze coaches worden ingezet als coach voor studenten en collega’s.  

 Drie leerkracht hebben de cursus “open boek” gedaan 

Deze leerkrachten maken deel uit van de expertgroep Lezen. De expertgroep is 

eigenaar van de taalontwikkeling op bs Natuurlijk! 

 Team onderbouw heeft de training KIJK succesvol afgerond. 

De inzichten vanuit de training KIJK worden ingezet in de eigen groep en wordt 

regelmatig in het team besproken en verder ontwikkeld onder andere door begeleiding 

van BCO  

 Enkele leerkrachten hebben deelgenomen aan cursus leesproblemen en dyslexie.  

Deze kennis wordt vooral ingezet in de eigen groep.  

 2 leerkrachten, de teamleider en de directeur hebben een workshop gevolgd over 

Beelddenken! Deze visie op leren verbreed het kijken naar kinderen, vooral tijdens 

leerling bespreking. De betreffende leerkrachten passen de ander benadering toe in 

hun dagelijkse praktijk 

 Enkele leerkrachten hebben specifiek scholing gehad op ICT.  

Deze kennis wordt deels ingezet om collega’s te coachen.  

 Teamscholing is gericht op kwaliteitsontwikkeling m.b.t. begrijpend lezen (teamleider is 

geschoold in het protocol Dyslexie) en rekenen (teamleider is geschoold in het 

protocol ERWD), HGPD denken en handelen, kindgesprekken en ontwikkeling jonge 

kind. . 

 In het team hebben we ervaring opgedaan met begeleiding autisme en met leerlingen 

met destructief gedrag.  

Deze kennis wordt gedeeld tijdens coachbijeenkomsten, ontwikkelgesprekken en 

BCO-consultatie.  

 Het hele team is geschoold in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat door 

scholing vanuit vreedzame school. 

We staan regelmatig in teamverband stil bij de ontwikkeling van de vreedzame school 

en bespreken de kwaliteit die wij als school bieden. De expertgroep vreedzame school 

stuurt dit proces aan. 
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A. 2.6  Innovatiegeschiedenis 

 
De ontwikkeling van de visie van bs Natuurlijk! is een intensief teamproces geweest. (Start in 
aug. 2008) Vervolgens hebben we de vertaalslag gemaakt vanuit deze visie naar een nieuw 
schoolgebouw. Vragen die we hierbij stelden: 
-  Als we uitgaan van onderlinge verschillen, hoe zien werkruimtes er dan uit? 
-  Hoe zorgen we er voor dat kinderen zich ontwikkelen als zelfstandige krachtige  
   wereldburgers en wat is hierin nodig in de vormgeving van werkruimtes?  
- Hoe kunnen kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen en wat is hiervoor nodig in een  
  gebouw?  
- Hoe zorgen we voor veiligheid en geborgenheid en wat is er voor nodig in een gebouw,  
  buitenruimte? 
Ons schoolgebouw is gebouwd vanuit deze gezamenlijke visie.  
 
We werken in teamverband aan de vertaalslag van de visie naar de werkvloer.  
We zijn ontwikkelingen aan het verdiepen en verankeren.  
 
 
 
We werken vanuit het concept  
 
Actie                                   reflectie                         verdieping       verankering                        
 
 
 
 
 
In professionele ontmoetingen met leerlingen, team, ouders en partner maken we constant de 
verbinding met onze visie. Op deze wijze zijn we steeds bezig om zaken te verdiepen en te 
verankeren. We houden vast aan onze koers en maken keuzes vanuit deze koers.  
In onze schoolontwikkeling zijn we nu in de fase van verdieping en verankering.  
 
Verdieping en verankering is zichtbaar bij  
 
De Vreedzame school: 
Veilig pedagogisch klimaat, kinderen zijn eigenaar van dit veilig pedagogisch klimaat.  
- In groep 1 t/m groep 8 spreken we dezelfde taal 
- Kinderen zijn verantwoordelijk voor de sfeer in de groep 
-Mediatoren en speelcoaches zijn eigenaar van het oplossen van conflicten. 
-Kinderen zijn verantwoordelijk voor het bedenken van klasse -taken en zijn ook   
 verantwoordelijk voor de uitvoering. 
-M.b.v. de lessen worden pesten, meningsvorming, onderling respect aan de orde gesteld en 
actief behandeld. Het functioneren van een leerlingenraad is ook een voorbeeld van 
burgerschapsontwikkeling.  
 
Vanuit onze visie:  ruimte geven aan talenten hebben we een talentenspeelplaats ontworpen. 
Kinderen hebben zelf een klimtoestel ontworpen en kletskrukken beschilderd.  
Ze hebben mee mogen denken in het hele ontwerp.  
We hebben 6 zones: 
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- Klim -en klauterzone 
- Chillzone 
- Natuurontdek zone 
- Wedstrijdveld 
- Pleinspelen   
- Kleinere speeltoestellen 

 
Begrijpend lezen: 
      -     In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt vanuit het stappenplan lezen 
      -     In de groepen 1/ 2 wordt intensief gewerkt aan woordenschat en geletterdheid 

- In alle groepen wordt gewerkt vanuit het IGDI model 
- In alle groepen is modellen ingebouwd in de instructie.  
- In alle groepen is een inspirerende leesomgeving zichtbaar.  
- We hebben een schoolbieb waar kinderen iedere dag boeken kunnen lenen. In de 

groep wordt gereflecteerd op het gelezen boek.  
 
Coöperatief leren: 
In alle groepen worden coöperatieve werkvormen ingezet zodat we dezelfde taal spreken en 
werkvormen herkenbaar zijn.  
 
Kinderen eigenaarschap laten zijn van hun leerproces is in ontwikkeling 
In alle groepen wordt gewerkt aan eigenaarschap. Er zijn in deze ontwikkeling onderlinge 
verschillen.   
 
Team: 
We werken als team aan een professionele cultuur en aan de ontwikkeling van 
eigenaarschap. Elkaar aanspreken op gedrag is zichtbaar in ontwikkeling. Er worden 
regelmatig proeftuintjes uitgezet.  Het verdiepen en borgen van nieuwe inzichten uit deze 
proeftuintjes is nog minder zichtbaar en dit is een actiepunt.  
In ons team is de ontwikkeling van eigenaarschap duidelijk zichtbaar met onderlinge 
verschillen in ontwikkeling.  
Elkaars talenten kennen en benutten is een speerpunt.  
Leerkrachten gaan bij elkaar in de groep kijken vanuit eigen ontwikkelpunten en uitgaande 
van de koers van bs Natuurlijk!  
Leerkrachten coachen elkaar op ontwikkelpunten en bij begrijpend lezen.  

A. 2.7 Kwaliteit van het schoolgebouw 

 
Basisschool Natuurlijk! maakt deel uit van multi functioneel  centrum  Op Expeditie.  
dit is een spiksplinternieuw schoolgebouw gebouwd volgens “de  Frisse Scholen” - norm 
Niveau B. 
Het Programma van Eisen – Frisse Scholen gaat in op vijf 
thema’s: 
1. energie, 
2. lucht: binnenluchtkwaliteit, 
3. temperatuur: thermisch comfort, 
4. licht: visueel comfort, 
5. geluid: akoestisch comfort. 
 
In maart 2015  is er een kwaliteitsonderzoek geweest.   
Er zijn 3 zaken gemeten. Het CO2 gehalte, de temperaturen en de luchtvochtigheid. 
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De temperaturen zijn goed en het CO2 gehalte is uitstekend. De luchtvochtigheid is iets aan 
de lage kant. Dat heeft ook met de tijd van het jaar en de buitentemperatuur te maken. Bij 
lage buitentemperaturen is een lagere luchtvochtigheid.  
 
Er is een veiligheidsplan ontworpen door Kerobei volgens de landelijke normen.  
Het veiligheidsplan van bs Natuurlijk! is in de afrondende fase en voor 1 juni 2015 is het plan 
van aanpak opgesteld. Om te komen tot dit plan van aanpak zijn er enkele onderzoeken 
gedaan t.w.: 
-  RI&E.screening door Sue Titulair Arbeidshygiënist  en Veiligheidsdeskundige 
-  Arbomeester 2 is uitgevoerd.  
De BHV-ers zullen vanuit de onderzoeksgegevens het plan van aanpak opstellen.  
Verder verwijs ik naar het veiligheidsplan Kerobei en het veiligheidsplan bs Natuurlijk! voor 
verdere inhoudelijke gegevens.  
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A. 3 Missie/ visie, waar staan wij voor?  

 

A.3.1 Missie/ visie van MFC Op Expeditie 

Gezamenlijke doelen ontwikkeld door de partners van MFC Op Expeditie: 
 

 Hart van de wijk de Vossener 
 Veiligheid en sfeer 
 Samenwerking en communicatie 
 Inspirerende leeromgeving, zowel binnen als buiten 
 Optimale ontwikkeling van het kind 
 Passend onderwijs 

 
Onze gezamenlijke visie hebben we weergegeven in onderstaand gedicht.  
 
Op Expeditie 
 
Je gaat op expeditie met een rugzak vol talent 
Bij ons kun je jezelf zijn, je kunt zijn wie je bent 
 
De route is soms hobbelig, de weg is soms glad 
Maar je reist niet alleen, we zijn samen op pad 
 
Je weet niet precies waar je uitkomt misschien 
Maar onderweg is er veel avontuurlijks te zien 
 
Verwonder je over de groene natuur 
Sta open voor aarde, lucht, water en vuur 
 
Op deze tocht word je slimmer, je verandert en groeit 
Dus voel, proef, ruik, luister en kijk altijd geboeid 
 
We houden van actie en plukken de dag 
We gaan met zijn allen graag flink aan slag 
 
Gebruik al je talent, maar vraag ook om je heen  
Want als je op reis bent, weten twee meer dan één 
 
Je ontdekt hier de wereld, ver weg en dicht bij 
Alleen in het weekend niet, want dan heb je vrij 
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A.3.2  Hoe werken we samen in  MFC Op Expeditie?  

MFC  Op Expeditie heeft de functie van een  kloppend hart in de wijk  waar onderlinge  
samenwerking en cohesie gerealiseerd wordt. 
Sociale cohesie wordt in Op Expeditie bevorderd door ontmoetingsmomenten te organiseren 
tussen leerlingen en leerkrachten  van beide scholen op een natuurlijke wijze.  Samenwerking 
tussen alle partners in het MFC maar ook onderlinge samenwerking tussen wijkbewoners en 
participanten van het MFC.   
 
Interne samenwerking met  professionele partners  in het MFC, t.w. onderwijs, 
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf:  
Er is een inhoudelijke samenwerking met Obs de Ontdekking en bs Natuurlijk!  op het gebied 
van VVE en het ZAT-overleg.  
Er zijn regelmatig studiemomenten om de gezamenlijke visie en de koers verder te 
ontwikkelen en we hebben afstemming over regels en afspraken.  Ook zijn er informele 
ontmoetingen om elkaar beter te leren kennen en de onderlinge samenwerking te 
intensiveren 
 
 
Afgelopen periode zijn er enkele activiteiten die we samen hebben georganiseerd:  
 
Kerstlunch  
 
Koningsspelen  
 
Burendag 
 
Kinderboekenweek 
 
Teambuilding, kennismakingsactiviteit en samen golven.  
 
Laatste schooldag 
 
Vanaf augustus 2015 zal basisschool Extralent, de school voor hoogbegaafde leerlingen de 
intrek nemen in MFC Op Expeditie. Bs Extralent valt vanaf aug. 2015 onder brinnummer 11 
MR van bs Natuurlijk! 
Het organogram en de taken en verantwoordelijkheden voor bs Extralent zullen komende 
maanden verder uitgewerkt worden.  
 

Missie: Waar staat bs Natuurlijk! voor?  

Uitgaande van de visie van basisschool Natuurlijk!, willen we hoogwaardig passend onderwijs 

bieden voor alle kinderen op bs Natuulijk! Wij willen het maximale uit kinderen halen door 

kinderen kansen te bieden en ruimte en vertrouwen te geven, zodat kinderen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen.   

Kinderen ontwikkelen zich verschillend en we sluiten aan  bij deze onderlinge verschillen.   

 

We werken vanuit een professionele cultuur aan schoolontwikkeling en professionele 
ontwikkeling vanuit het concept “actie, reflectie, verdieping en verankering”. Waarbij het team 
eigenaar van de visie is. 
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Visie van bs Natuurlijk!:  
 

 
Dit zijn de elementen van de visie van Basisschool Natuurlijk!.  

 

 Veiligheid / geborgenheid 

 Samenwerkend leren 

 Actief ruimte geven aan talenten 

 Uitdagende leeromgeving 

 Zelfstandigheid 

 Aansluiten bij onderlinge verschillen 

 
Wat willen we bereikt hebben over 4 jaar?  

Proces:  
Op 4 maart  2015 hebben we in een studiemiddag gewerkt aan strategische vraagstukken en 
vooruit gekeken naar de toekomst. Deze vraagstukken zijn in ontwikkeling, maar geven wel 
een koers aan. 
 

Strategisch vraagstuk 1: 
Hoe sluit je verdiepend aan bij onderlinge verschillen en wat betekent dat voor je onderwijs? 
Uitgewerkt door:  Huub, Geert, Ine 

Wat?  
 
 
 

HOE? Waar kun je aan zien 
dat het doel/ resultaat  
bereikt is?  

Opbrengst flaps 
-Naast basisprogramma verscheidenheid 
toejuichen en ruimte geven aan talenten 
-Verscheidenheid in aanbod 
-leidt tot hogere vormen van samenwerking 
zowel homogeen als heterogeen 
- Indien inspectienormen in stand blijven is 
bovenstaande onhaalbaar 
- Spanningsveld tussen wat mag en wat moet 

  

Opbrengsten 
 
Wat is m.b.t. het gekozen onderwerp het 
gewenste effect/resultaat? 
 
 
 
 
 
Wat moeten leerlingen doen, kunnen en 
kennen? 
 
 

 
 
Een grotere 
verscheidenheid in het 
doorlopen van het 
onderwijsaanbod/ontwikk
elen van talenten. 
Een basisprogramma 
voor iedereen. 
 
 
Zelfstandigheid, 
zelfbewustzijn en 
zelfreflectie van de 
leerling. 
Samenwerking met 
anderen. 

 
 
Een hogere 
betrokkenheid/ 
motivatie 
Alle talenten worden 
gewaardeerd. 
Iedereen verlaat  
minimaal  op 1F 
niveau de 
basisschool. 
 
 
Kinderen laten hun 
ontwikkeling , groei 
en voorkeur zien in 
een presentatie. 



 23 

 
Processen 
 
NU 
Wat is het huidige handelen?  
 
 
Welk effect heeft het huidige handelen?  
 
2015- 2019 
Wat moeten leraren doen om het gewenste 
effect te behalen?  
 
Welk gedrag moet er in de klas/ school 
zichtbaar zijn? 
  

 
 
 
Op alle leergebieden 
proberen we aan te 
sluiten op de zone van 
naaste ontwikkeling. 
Voor sommige leerlingen 
werkt dit frustrerend. 
 
 
Leraren moeten de ruimte 
hebben om meer 
coachend aan het werk te 
zijn. 
 
Kinderen moeten de 
mogelijkheid hebben om 
meer zelfstandig aan het 
werk te zijn. 

 
 
Het rooster is aan 
vaste vakken 
gebonden. 
 
De leerstof is voor 
sommige leerlingen 
te gemakkelijk of te 
moeilijk. 
 
 
De leraar treedt als 
coach op en is niet 
meer 
klassikaal/frontaal 
bezig. 
 
 
 
Leerlingen werken 
voor een groot deel 
van de dag 
zelfstandig. Er zijn 
slechts enkele 
instructiemomenten. 
 

Randvoorwaarden 
 
Hoeveel tijd is er nodig om het gewenste 
handelingsrepertoire te ontwikkelen? 
 
 
Welke middelen zijn er nodig om het gewenste 
handelingsrepertoire te ontwikkelen?  
 
 
Welke ondersteuning is  nodig voor het team 
om de gewenste situatie te bereiken?   
 
 
 

  

 
 
 

Strategisch vraagstuk 2: 
Hoe kunnen we eigenaarschap van kinderen en leerkrachten vergroten 
Uitgewerkt door : Jenny, Ronald en Fenny 

 

Wat?  
 

HOE? Waar kun je aan zien dat het 
doel/ resultaat  bereikt is?  

Opbrengst Flap studiedag van 4 maart 
-Eigen inbreng, zelf doelen 
formuleren/werken met thema’s 
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-Ruimte geven/coachen 
-Bespreekbaar maken in de 
groep/individueel 
-Durven loslaten, vertrouwen 
(evalueren en reflecteren) 
-Willen is leren 
 

Opbrengsten 
 
Wat is m.b.t. het gekozen onderwerp 
het gewenste effect/resultaat? 
 
Wat moeten leerlingen doen, kunnen 
en kennen? 
 
 

Kinderen hebben weet 
van hun eigen 
ontwikkeling en 
kunnen, aan de hand 
van zelf geformuleerde 
doelen, zichzelf sturen. 
 
Leerlingen moeten hun 
eigen situatie kunnen 
beoordelen en van 
daaruit volgende acties 
plannen en uitvoeren. 

Aan de kindactiviteit. 

Processen 
 
NU 
Wat is het huidige handelen?  
 
Welk effect heeft het huidige 
handelen?  
 
 
2015- 2019 
Wat moeten leraren doen om het 
gewenste effect te behalen?  
 
Welk gedrag moet er in de klas/ 
school zichtbaar zijn? 
  

 
 
 
 
Op dit moment komt er 
nog veel planning van 
de leerkracht. 
Er worden momenteel 
initiatieven opgestart 
om het besef bij de 
leerlingen te leggen. 
 
Goed coachen, het 
proces monitoren, via 
kindgesprekken 
evalueren. 
 
Kinderen moeten zich 
bewust zijn van hun 
leerdoel. 
Leerlingen moeten 
actief naar het doel toe 
werken. 

 
 
 
 
Leerlingen weten een 
volgende stap te zetten. 
Monitoren of de doelstellingen 
gehaald zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen besteden de tijd voor 
zelfstandig werken op een 
zinvolle wijze. 

Randvoorwaarden 
 
Hoeveel tijd is er nodig om het 
gewenste handelingsrepertoire te 
ontwikkelen? 
 
 
Welke middelen zijn er nodig om het 
gewenste handelingsrepertoire te 
ontwikkelen?  
 
Welke ondersteuning is  nodig voor 
het team om de gewenste situatie te 
bereiken?   
 
 

 
 
Per kind verschillend. 
Het is een groeiproces. 
 
 
 
Duidelijke afspraken 
en regelmatige 
evaluaties. 
 
 
Ik, als leerkracht wens 
in dit proces 
begeleiding. 

 
 
Het zal in de loop der tijd 
duidelijker moeten worden dat 
kinderen hun eigen 
ontwikkeling mede kunnen 
bepalen. 
Je moet een stijgende lijn 
kunnen ontdekken. 
 
 
 
 
Je hebt het proces onder de 
knie, je kunt er mee voort. 
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Strategisch vraagstuk 3:  

Hoe kunnen we meer gebruikmaken van alle talenten van kinderen en leerkrachten? 

Uitgewerkt door: Ton, Mariëtte, Hans 

Onderwerp strategisch beleidsplan 
 
 

HOE? Waar kun je aan zien dat het 
doel/ resultaat  bereikt is?  

-Leerkracht groepsoverstijgend inzetten 
-Vertrouwen geven aan ll en lkr. 
-Durf l.l. en leerstof los te laten 
-Elkaar informeren 
-Van elkaar leren lkr/ Lkr.,  ll/ Lkr,  l.l./l.l. 
-Ook denken aan ouders met talenten 
-Maandafsluiting/opening/ Thema?  
(schoolbreed/eigen klas. Niet vastzetten 
-Meer gebruik maken van social media 
(alle communicatiemiddelen,) bijv. Prezi 
PPT 
 

  

Opbrengsten 
 
Wat is m.b.t. het gekozen onderwerp het 
gewenste effect/resultaat? 
 
Wat moeten leerlingen doen, kunnen en 
kennen? 
 
 

Talenten van leerlingen, 
ouders én leerkrachten meer 
benutten om betrokkenheid 
en eigenaarschap te 
stimuleren.  
 
Inzet van sociale media, 
leerlingen vertrouwen en 
ruimte geven. Durf leerstof 
(zaakvakken) los te laten. 
 
Leerkrachten én leerlingen 
leren van en met elkaar. 
Informatie uitwisseling 
onderling. 

Meer leerplezier en hoger 
rendement. 

Processen 
 
NU 
 
Wat is het huidige handelen?  
 
Welk effect heeft het huidige handelen?  
 
 
2015- 2019 
Wat moeten leraren doen om het 
gewenste effect te behalen?  
 
Welk gedrag moet er in de klas/ school 
zichtbaar zijn? 
  

 
 
 
 
Leerkrachtafhankelijk leren. 
 
Te weinig motivatie, te weinig 
gebruik maken van talenten. 
 
 
Durven loslaten. Vertrouwen 
geven/hebben in de 
leerlingen. 
 
 
Verantwoordelijkheidsgevoel, 
eigenaarschap en motivatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer leerplezier en hoger 
rendement. 
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Randvoorwaarden 
 
Hoeveel tijd is er nodig om het gewenste 
handelingsrepertoire te ontwikkelen? 
 
 
Welke middelen zijn er nodig om het 
gewenste handelingsrepertoire te 
ontwikkelen?  
 
 
Welke ondersteuning is  nodig voor het 
team om de gewenste situatie te 
bereiken?   
 
 
 
 

 
 
Moeilijk voorspelbaar. 
Tenminste 4 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Structureel team- / 
bouwoverleg. 

 

 
 
 

Strategisch vraagstuk 4:  
Wat heeft, in deze veranderende maatschappij, het kind in 2020 nodig? 
Uitgewerkt door:  Ilse, Marlouke, Kelly 
 

Onderwerp strategisch 
beleidsplan 
Wat heeft, in deze 
veranderende maatschappij, 
het kind in 2020 nodig? 

- Creativiteit 
- Oplossingsgericht 

denken/ handelen 

- Keuzes kunnen en 
mogen maken; focus 
hebben en houden 

- Zelfvertrouwen/ 
zelfkennis/ 
zelfredzaamheid 

- ICT/ sociale media 
vaardigheden 

- Andere taal 
- Besef normen en 

waarden/ wij-gericht 

- Plezier/ ontspanning 
- Netwerken 
- Ondernemerschap 
- Techniek en 

wetenschap 

- Veiligheid/ stabiliteit 
- Betrokkenheid ouders 

bij het onderwijs 
- Muziek/ meervoudige 

intelligentie 
 

HOE? 
 
Continueren van de 
Vreedzame school en verder 
uitbouwen. Duurzame 
verankering. 
Ouders zien als partner 
 
 

Waar kun je aan zien dat het 
doel/ resultaat  bereikt is?  
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Opbrengsten 
 
Wat is m.b.t. het gekozen 
onderwerp het gewenste 
effect/resultaat? 
Kinderen hebben in 2020 
meer zicht op hun talenten en 
kwaliteiten, kunnen deze 
gericht inzetten. Weten hoe 
ze functioneren en kunnen 
bewuste keuzes maken. Ze 
snappen wat er morgen van 
hen gevraagd wordt. 
Kinderen voelen zich 
gezamenlijk verantwoordelijk 
en betrokken bij hun directe 
leef en leeromgeving. 
 
Wat moeten leerlingen doen, 
kunnen en kennen? 
Kinderen kennen hun eigen 
en de talenten van anderen 
en kunnen ze inzetten t.b.v. 
zichzelf en de ander. 
Kinderen kunnen reflecteren 
op hun eigen ontwikkeling; 
weten wat voor hen de 
volgende stap is. En zijn in 
staat om onderzoeksvragen 
te formuleren. Wat wil ik 
weten? Waarbij de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van het 
kind leidend is. 
 
 
 

  

Processen 
 
NU 
 
Wat is het huidige handelen?  
 
Welk effect heeft het huidige 
handelen?  
 
2015- 2019 
Wat moeten leraren doen om 
het gewenste effect te behalen?  

- Coachen 
- Ruimte/ vertrouwen 

geven 

- Loslaten/ anders 
vastpakken 

- Onderwijs in 
verbinding brengen 

- Thematisch/ 
betekenisvol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoeksvraag; hoe ziet 
het eruit om coachend 
onderwijs vorm te geven? 
Thematisch onderwijs? 
Betekenisvol onderwijs? Op 
zoek gaan naar voorbeelden. 

 



 28 

- - keuzes kunnen en 
mogen maken/ focus 
hebben en houden 

 
Welk gedrag moet er in de klas/ 
school zichtbaar zijn? 
  

Randvoorwaarden 
 
Hoeveel tijd is er nodig om het 
gewenste handelingsrepertoire 
te ontwikkelen? 
 
 
Welke middelen zijn er nodig 
om het gewenste 
handelingsrepertoire te 
ontwikkelen?  
 
 
Welke ondersteuning is  nodig 
voor het team om de gewenste 
situatie te bereiken?   
 

  

 
Voortgang proces: wat willen we bereikt hebben over 4 jaar?  
Vanwege wisselingen in het team zullen we komend schooljaar, 2015-2016,  vooral inzetten 
op verdieping en verankering van taal, rekenen en Vreedzame school.  
Verder  
We hebben keuzes gemaakt voor het jaarplan 2015-2016  op de beleidsdag van 15 april 
2015. 
 
In het schooljaar 2016 -2017 zullen we de strategische beleidsvoornemens verder oppakken. 
Zie schoolplan deel B. 
De start hiervoor wordt gemaakt op de studiedag in mei 2016 
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A.4.0 Schoolconcept  

 
Kenmerken populatie leerlingen van basisschool Natuurlijk! en vertaling naar de werkvloer.  
Wijk de Vossener is een multi culti wijk. We hebben kinderen op school van 11 verschillende 
nationaliteiten en 10 verschillende religies. De sociaal- culturele achtergronden van leerlingen 
zijn zeer divers. Er zijn diverse kinderen die een onstabiele thuissituatie hebben. Doordat er 
soms weinig aanbod is in de voorschoolse periode of doordat ouders de Nederlandse taal 
onvoldoende beheersen zijn er veel kinderen met een taalachterstand op school. Dit betekent 
dat wij als school gaan voor een optimaal pedagogisch klimaat. We willen de kinderen op 
school veiligheid en geborgenheid bieden. Ook besteden we veel aandacht aan 
taalontwikkeling, begrijpend lezen en woordenschat.  
We hebben in 2010- 2011 een teamproces doorlopen en we hebben onze visie vertaald naar 
een schoolgebouw. Omdat kinderen verschillend zijn van elkaar leren kinderen ook 
verschillend. We hebben er voor gekozen om de klaslokalen wat kleiner te maken en ook 
werkruimte creëren buiten het klaslokaal. Ons  schoolgebouw kenmerkt zich door, kleur, 
verschillende werkruimtes en rust. Wij denken dat deze voorwaarden een basis zijn voor een 
optimale ontwikkeling van kinderen.  
 
Hoe willen wij onze doelen bereiken? 
 
Veiligheid / geborgenheid 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school gaan en zich op school veilig voelen. 
We hebben veel geïnvesteerd in een goed pedagogisch klimaat in de vorm van het 
programma Vreedzame School. Vanuit de audit is geconstateerd dat kinderen zich in hoge 
mate veilig voelen op onze school.  
In het Vreedzame School concept spreken we dezelfde taal en is er een rode draad en 
continuïteit in taal en aanbod. We werken met lesblokken en er is een tijdspad uitgezet voor 
de lessen Vreedzame School. Kinderen hebben inbreng via de leerlingenraad m.b.t. schoolse 
zaken. De klassenregels worden samen met de leerlingen ontworpen en gemonitord. Doordat 
we dezelfde taal spreken, kinderen inbreng hebben, kinderen verantwoordelijkheid krijgen is 
er verbondenheid en eigenaarschap ontstaan.   In alle groepen weten kinderen wat opstekers 
zijn, hoe je samen conflicten op lost. De kinderen voelen zich in hoge mate  eigenaar van een 
veilig pedagogisch klimaat.  
 

 
Uitgaan van onderlinge verschillen, 
Kinderen zijn verschillend van elkaar en leren dus ook op verschillende manieren. We houden 
rekening met verschillen tussen leerlingen. De leerkracht heeft vertrouwen in de ontwikkeling 
van ieder kind, hij geeft ze dit vertrouwen, daagt ze uit en ondersteunt De leerkracht laat 
kinderen mee denken.  Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Er is aandacht voor specifieke 
zorg van leerlingen. Een passend aanbod voor kinderen die extra begeleiding of extra 
uitdaging (meer- en hoogbegaafden) nodig hebben wordt geboden. Echter begeleiding op 
meer- en hoogbegaafdheid heeft nog verdere ontwikkeling nodig.   
 
Zelfstandigheid 
We vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken, zelf oplossingen kunnen 
bedenken en zich bewust zijn van hun eigen ontwikkeling. De werkvormen IGDI model en 
moddelen worden hiervoor ingezet. Deze werkvormen zijn succesvol in de ontwikkeling van 
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zelfstandigheid. We voeren ook regelmatig kind gesprekken om kinderen bewust te maken 
van hun eigen ontwikkeling.  
 
Samenwerkend leren 
Er is aandacht voor zelfstandig leren en samenwerkend leren. Kinderen leren samen binnen 
de groep en buiten de groep. Incidenteel wordt er groepsoverstijgend gewerkt.  We maken 
veel gebruik van coöperatieve werkvormen tijdens instructie en verwerking. Er is 
samenwerking binnen de jaarlaag/bouw.  

 
Actief ruimte geven aan talenten 
Afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan schoolse talenten van kinderen. Op 
diverse manieren zijn deze talenten zichtbaar gemaakt. Kinderen hebben verschillende 
talenten en incidenteel worden deze talenten al ingezet bij leren van en met elkaar in de vorm 
van samenwerkend leren.  

 
Inspirerende leeromgeving  
Er wordt veel aandacht besteed aan betrokkenheid van leerlingen in de vorm van een 
inspirerende leeromgeving. Modellen als  IGDI-model, moddelen en coöperatieve 
werkvormen zijn inspirerend voor leerlingen. Deze werkvormen maken leerlingen bewust van 
hun eigen leren. In de groepen 1 t/m 3  wordt gewerkt met thema’s. Op jaarbasis doen we 3 
gezamenlijke thema’s schoolbreed. 
 

 

A.5.0 Pedagogisch concept 

Pedagogische huisstijl 

Een kind ontwikkelt zich zo optimaal mogelijk binnen de veiligheid en geborgenheid die 
geboden wordt. Zie hoofdstuk 4.0  waarin het visie onderdeel veiligheid geborgenheid nader 
uitgelegd is.  
Kinderen benaderen vanuit optimisme staat centraal. We bieden structuur en houvast door 
middel van regels en afspraken en het stellen van grenzen. We sluiten aan bij de 
belevingswereld van kinderen waardoor de mogelijkheid tot ontwikkelen zo groot mogelijk is. 
Kinderen worden zowel als individu benaderd maar ook als lid van een groep. Individuele 
ontwikkeling en het ontwikkelen van sociale competenties gaan hand in hand. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Middels de vreedzame school zijn we in 2010-2011 gestart met het ontwikkelen van een 
doorgaande lijn door de hele school. Het programma zorgt ervoor dat we dezelfde taal gaan 
spreken. Zie hoofdstuk 4.0. en jaarplan 2015-2016 Vreedzame School.  
Op dit moment wordt er gewerkt met een zelf ontworpen gedragsinstrument. In de komende 
jaren wordt dit vervangen door een cotan-gecertificeerd signaleringsinstrument waarbij 
gekeken wordt naar raakvlakken met onze visie en de Vreedzame School. 
Leerkrachten zijn toegerust om om te gaan met diverse gedragingen van kinderen. Waar 
nodig kunnen zij de hulp in schakelen van teamleiders, ambulant begeleiders en  BCO. 
De afspraken rondom gedrag van zowel teamleden als leerlingen zijn beschreven in de het 
schoolveiligheidsplan.  
Waar er sprake is van ongepast gedrag maken we gebruik van: het protocol zorgvuldig 
handelen bij extreem ongepast gedrag, zie veiligheidsplan.  
Bij pest gedrag maken we gebruik van het protocol pesten, zie veiligheidsplan 
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Leerling participatie 
Middels de vreedzame school is er een leerlingenraad. Vanaf groep 3 is er vanuit iedere 
groep een leerling afgevaardigd naar de leerlingenraad. In de leerlingenraad mogen kinderen 
mee denken over schoolse zaken.  Binnen het programma Vreedzame school  worden 
leerlingen vanaf groep 6 opgeleid tot mediator. Als mediator zijn ze aanspreekpunt en 
mediator bij conflicten op het speelplein. Als mediator dienen ze goed gedrag voor te leven 
ook op dagen dat ze niet ingepland staan als mediator. We zijn er trots op dat er door de 
uitdagende speelomgeving, de talentenspeelplaats met 6 zones, nauwelijks conflicten zijn op 
het speelplein. De mediatoren worden ook opgeleid als speelcoach. Ze mogen bemiddelen en 
interveniëren als kinderen alleen staan en even niemand hebben om mee te spelen.  De 
leerkracht blijft eindverantwoordelijk.  

A 6. Didactisch concept 

Wat is je didactisch concept? 
Taal/lezen en rekenen is de kern van het onderwijsaanbod; zowel kwantitatief als kwalitatief is 
dit aantoonbaar. 
Zowel inhoudelijk als procesmatig is sprake van een doorgaande lijn. 
Er is afstemming waardoor de kinderen van groep 1 t/m 8 een ononderbroken ontwikkeling 
hebben. 
De groepen 1 en 2 werken met het concept basisontwikkeling. In groep 3 t/m 8 komt 
betekenisvol werken tot zijn recht in de methodes en de thema’s die op jaarbasis 
plaatsvinden. In de hele school wordt onderwijs gegeven volgens het IGDI-model, moddelen 
en coöperatieve werkvormen.  In groep 3 t/m 8 wordt het ABC-model toegepast. 
 
Zie jaarplan 2015--2016 (begrijpend lezen, rekenen) 
 
Beschrijving van alle methodes 
Bij de keuze van een nieuwe methode wordt uitgegaan van de visie van basisschool 
Natuurlijk!. 
Methodes zijn vooral gericht op klassikaal onderwijs waarbij mogelijkheden zijn tot 
differentiatie en zelfstandig werken. 
Vanaf 2012 is de taal methode en de rekenmethode vervangen 
 
De activiteiten in de onderbouw 
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel.  Kinderen leren optimaal als ze betrokken zijn bij het 
onderwijs. Daarom werken we vanuit thema’s waar kinderen interesse in hebben en dus van 
leren. Ook bieden wij uitdagende en aantrekkelijke materialen aan waar kinderen van kunnen 
leren. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en 
goed leren spreken. 
Dat is belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs. 
Naast de vele aandacht die we de jongste leerlingen bieden d.m.v. het spelen met veelsoortige 
materialen, nemen de bewegingsactiviteiten een belangrijke plaats in. 
De school beschikt over een eigen speelzaal. 
Als derde belangrijke aandachtspunt voor de onderbouw willen we noemen de  
expressieactiviteiten.  
Omdat we een doorgaande ontwikkeling van kinderen belangrijk vinden, werken we  intensief 
samen met de peuterspeelzaal.  
 
De basisvaardigheden, kerndoelen en referentieniveaus 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft  kerndoelen vastgesteld voor alle 
vakgebieden. 
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Dit zijn in feite minimum doelen die door het ministerie worden voorgeschreven voor het primair 
onderwijs in Nederland.  
Alle op onze school gebruikte methodes voldoen  aan deze kerndoelen. 
Voor de kernvaardigheden taal en rekenen zijn sinds 2010 referentieniveaus opgesteld. Onze 
huidige taal- en rekenmethode is daarop gebaseerd. 
De vorderingen worden bijgehouden middels methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke 
toetsen. 
 
Lezen 
Het aanvankelijk leesproces start in principe voor alle kinderen op hetzelfde moment na de grote 
vakantie in groep 3. Bs Natuurlijk! kiest ervoor om ook in groep 3 aan te sluiten bij de 
belevingswereld van het kind door thematisch te werken. Het werken met thema’s die naadloos 
aansluiten op de gebruikte methode ‘Veilig Leren Lezen’, zorgt voor een grote betrokkenheid 
van kinderen tijdens het leesproces. Het combineren van ‘Veilig Leren Lezen’ en thematisch 
werken biedt veel mogelijkheden om aan te sluiten bij de onderlinge verschillen van leerlingen en 
stof aan te bieden passend bij het niveau.  
Het voortgezet lezen vanaf eind groep 3 concentreert zich voornamelijk op het verder verfijnen 
van de leestechniek en het begrijpend/studerend lezen. Vanaf groep 4 met de methode 
‘Nieuwsbegrip XL’. Het bevorderen van het leesplezier heeft nadrukkelijk onze aandacht. 
 
Taal 
Het taalonderwijs richt zich op de schriftelijke taalvaardigheid, het correct schrijven, het spreken 
en het luisteren. 
We leren leerlingen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Bij taal gebruiken wij de 
methode ‘Taal actief ’. In deze methode is er sprake van een intensieve wisselwerking tussen 
leerkracht en leerling(en) en afwisseling tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik, waarbij ‘Taal 
actief’ een verwerkingsprogramma heeft dat op het eigen niveau van het kind op de computer 
gedaan kan worden.  
  
Rekenen/wiskunde 
Het rekenonderwijs richt zich op een aantal basisvaardigheden op het gebied van optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Onze methode ‘Pluspunt’ biedt de rekenonderwerpen aan 
in een realistische context. Herkenbare zaken uit het dagelijkse leven komen aan de orde. 
Kinderen kunnen en mogen verschillende manieren van oplossingen toepassen.  
Het automatiseren van de plus- en minsommen tot 20 komt aan bod in groep 3. Het leren van de 
tafeltjes krijgt m.n. aandacht in de groepen 4,5 en 6. Breuken, procenten, omgang met tabellen en 
grafieken vindt men vooral in de hogere leerjaren. De methode is ingevoerd in de groepen 3,4 en 
5 de nieuwe uitgave van de methode Pluspunt ingevoerd. 
In de komende schooljaren wordt de methode ook inhgevoerd in groep 6,7 en 8.  
 
Engelse taal 
In het onderwijs in de Engelse taal (groepen 7 en 8), besteden we in hoofdzaak aandacht aan 
taalvaardigheid, het spreken en het luisteren volgens de methode ‘Hello World’. 
 
Oriëntatie op mens en wereld 
We zorgen ervoor dat de kinderen hun leefwereld leren ontdekken, begrijpen en beleven. Dit geldt 
zowel in de omgang met de natuur, als in de geschiedenis van ons land. Dat geldt ook voor 
kennis van zijn directe omgeving, de streek of ons land. Ook andere levensvormen, andere 
ontwikkelingen, andere culturen komen binnen bereik. In het aanbod  proberen we een gezonde 
mix van feitenkennis, inzicht, beleving en ervaring aan te brengen. 
We maken gebruik van actuele methodes: ‘Nieuws uit de natuur’, ‘Wijzer door de natuur’, 
‘Wijzer door de tijd’ en ‘Wijzer door de wereld’. 
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In de groepen 1, 2, 3 en 4  worden onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant 
zijn en proberen we kennis en inzicht aan te brengen op het gebied van de wereldoriënterende 
vakken. 
Bij deze vakken maken de kinderen steeds meer gebruik van de computer.  
 
Toezicht op actief burgerschap en sociale integratie 
Actief burgerschap en sociale integratie worden bevorderd binnen de catechesemethode Hemel 
en Aarde, binnen de kaders van de Vreedzame School en door dagelijkse samenwerkings-
opdrachten.  
 
Lichamelijke opvoeding 
We stellen de leerlingen in de gelegenheid zich te oriënteren op diverse vormen van 
bewegingscultuur en wijzen hen op het belang van het bewegen zodat ze later met plezier 
kunnen deelnemen aan de bewegingscultuur van de volwassenen. Hierbij staat het plezier 
beleven aan het deelnemen aan diverse bewegings- en spelactiviteiten centraal.  
We participeren hierbij samen met andere basisscholen van Venlo in een project van de 
gemeente Venlo.  
 
Kunstzinnige Oriëntatie 
Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen: 
Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens, 
waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende 
werkstukken. Wij maken daarbij gebruik van de methode ‘Uit de kunst’. 
Het muziekonderwijs is erop gericht, de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen 
om muziek te beluisteren, te beoefenen en te waarderen. Onze vakleerkracht Paul Mestrom geeft 
in elke groep muziekles. 
In elk leerjaar is er een culturele activiteit die ingepast wordt in het lesaanbod of thema-aanbod. In 
de loop van hun basisschoolperiode maken alle leerlingen kennis met diverse elementen uit de de 
kunstwereld.  
Ze leren hier ook een mening te geven over kunst.  
 
ICT (informatie- en communicatietechnologie) 
Vanaf groep 1 tot en met groep 8 wordt er op eigen niveau gewerkt om de kansen die het inzetten 
van computers bieden, te benutten. Op verschillende plekken in de school zijn 
computerwerkplekken. Op bs Natuurlijk! zijn 8 digiborden aanwezig. In de klaslokalen staan ook 
computers, zodat ook in de klassensituatie gebruik kan worden gemaakt van deze oefen- of 
informatiebron. Kinderen werken met de computers via verschillende programma’s. 
 
Binnen het basisonderwijs zullen leerlingen steeds vaker en op verschillende manieren 
zelfstandig informatie en oplossingen moeten zoeken en verwerken. De leerkracht zal minder 
onderwijzer en meer coach en begeleider worden. Kinderen leren zelf actiever en dragen 
medeverantwoordelijkheid voor de resultaten. Informatie- en Communicatie Technologie gaat in 
de toekomst een steeds belangrijker rol daarbij spelen. Voortdurend zullen daarom, binnen het 
managementteam en de werkgroep ICT, processen worden geïnitieerd en aangestuurd die tot 
doel hebben ICT en techniek nadrukkelijk te blijven betrekken bij de onderwijskundige 
ontwikkeling.  
 
 
Welke doelen willen we bereiken? 
De kerndoelen vormen voor ons het wettelijk kader en is daarmee richting gevend voor ons 
aanbod. De wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn richting gevend voor de 
opbrengsten 
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Zie verder beschrijving visie-onderdelen en jaarplan 2015-2016 
 
Registratie en evaluatie van vorderingen 
In de kleutergroep wordt gebruik gemaakt van de het registratiesysteem KIJK om kinderen te 
volgen en vervolgaanbod te plannen: sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, 
spelactiviteiten, beeldende en constructieve activiteiten, gespreksactiviteiten, lees-schrijf 
activiteiten en rekenactiviteiten. Daarnaast worden regulier de citotoetsen Ordenen en Taal 
afgenomen. In groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode gebonden toetsen met 
een analyse en ruimte voor re-teaching. Verder de toetsen volgens CITO-LOVS te weten: 
spelling, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en de DMT. Ook wordt de Tempo Toets 
Rekenen (TTR) afgenomen. 
Binnen het CITO LOVS maken we gebruik van foutenanalyse voor het vervolgaanbod en in 
het kaart brengen van leerlingen voor het ontwikkelingsperspectief. 
Aanvullend worden observaties gedaan en waar nodig diagnostische toetsen afgenomen. 
In eduscope wordt beschrijvend weergegeven wat van belang is voor elk kind. 
 
Ononderbroken ontwikkelingsproces 

We zorgen ervoor dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen, door 

het volgen van doorgaande leerlijnen. Belangrijk hierbij zijn de overdrachtsgesprekken van de 

‘oude’ leerkracht naar de ‘nieuwe’ leerkracht, van de PSZ naar de basisschool waarbij het 

dossier ook digitaal overgedragen wordt in Kijk! Binnen kijk wordt de ontwikkelingslijn 

voortgezet. Verder houden de leerkrachten in ons leerling-administratiesysteem de 

belangrijkste aandachtspunten over de leerlingen bij. 

De ontwikkeling in resultaten wordt gedurende de gehele schoolloopbaan bijgehouden door 

middel van de methode gebonden toetsen en het Cito Leerlingvolgsysteem, waarbij naast 

inzicht in de individuele en de groep stand van zaken, ook landelijke vergelijkingen gemaakt 

kunnen worden. Analyse vanuit Cito wordt in het team gemaakt op school en groepsniveau; 

van hier uit worden doelen gerelateerd aan SLO leerlijnen gemaakt voor de komende periode.  

Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte worden daar waar nodig ondersteund. Het streven 

is om kinderen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk binnen de eigen groep te houden en 

ondersteuning te bieden binnen het groepsplan, door de eigen groepsleerkracht. Kinderen die 

meer uitdaging nodig hebben, krijgen extra uitdagend werk aangeboden; ze maken een 

minimale hoeveelheid aan basisstof, waardoor er ruimte is om te verdiepen en te verrijken. 

Het verrijken gebeurt op basis van  persoonlijke behoefte en interesse.  

Doorgaande lijn is te zien bij de inzet van coöperatieve werkvormen; kinderen worden 

gestimuleerd om samen te werken. Groepsdoorbrekend en schoolbreed, gebeurt dit door de 

inzet van tutors bij lezen. Lezen blijft ontzettend belangrijk, daarom wordt er schoolbreed het 

eerste half uur besteed aan lezen. Verder worden er werkvormen ingezet om het leesplezier 

te vergroten en het lezen van boeken te stimuleren. De inpandige bibliotheek vergroot de 

leesmotivatie en de bredere keuze aan boeken 

De beide teamleiders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg.  

 

Binnen de groepen 1-2 wordt ontwikkelingsgericht gewerkt aan de hand van thema’s; de 

ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd middels het Kijk! volgsysteem. Vandaar uit 

worden groepsplannen op basis van beredeneerd aanbod gemaakt voor de volgende periode. 

We sluiten aan bij de zone der naaste ontwikkeling. Kinderen zitten binnen groep 1-2 bij 

dezelfde leerkracht, deze kan de ontwikkeling van het kind goed volgen en op aansluiten.  
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Lesdoelen op groepsniveau 

 

Groepsplannen worden in elke groep gemaakt voor lezen. Het groepsplan rekenen is in 

ontwikkeling.   De groepsplannen worden opgesteld mbv. de doelen zoals die binnen SLO 

gesteld worden en/of  de aansluiting bij de methode. Groepsplannen worden geëvalueerd in 

de analysegesprekken tussen leerkracht en teamleider. Vanuit deze analyse worden de 

groepsplannen daar waar nodig bijgesteld en aangescherpt. De groepsplannen gaan uit van 

het ABC-model. 

Dit betekent dat de A-groep na een korte instructie aan het werk gaat. De B en de C groep 

krijgen een basisinstructie. Na de basisinstructie gaat de B-groep aan het werk. De C-groep 

krijgt vervolgens  een verlengde instructie en gaat ook aan het werk.   

Uitgangspunt is dat de leerlingen onderling samen werken en elkaar helpen.  

 

Referentieniveaus 
Deze wet is 1 augustus 2010 in werking getreden. 

• Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen. 
• Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot het hoger onderwijs!) is hierin 

vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal 
en rekenen,  wiskunde.  

• Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn.  
• Het doel van de invoering van een referentiekader voor deze basiskennis en -

vaardigheden is een 
            algemene niveauverhoging.  
            Het aanleren van de basiskennis en -vaardigheden is een kerntaak van het 
 onderwijs. 

• Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. 
Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een 
streefniveau (S). Het niveau 2F heeft iedereen nodig om te kunnen participeren in de 
maatschappij 

 
Dekkend voor de referentieniveaus 
De methodes waar wij mee werken zijn dekkend voor de referentieniveaus. De nieuwe 
rekenmethode Pluspunt is ingevoerd van groep 3 t/m groep 5. Komend schooljaar zal deze 
methode ook in groep 6 worden ingevoerd. De volgende schooljaren wordt de methode ook 
voor groep 7 en 8 ingevoerd.   
 
 

A 7.0 Kwaliteitsbeleid 

Wat versta je onder kwaliteit? 
We willen bereiken dat scholen op een cyclische manier transparant verantwoording afleggen 
aan elkaar en aan derden op basis van het document PDCA-cyclus. In deze verantwoording 
komen de vijf kwaliteitsvragen terug, hetgeen o.a. betekent dat stakeholders systematisch 
bevraagd worden. Deze vragen zijn: Doen we de goede dingen? Doen we de goede dingen 
goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat betekent dat voor het vervolg? 
Op stichtingsniveau zijn de dynamische school(ontwikkel)plannen, inclusief schoolportfolio/ 
strategisch beleidsplan, veiligheidsplan, schoolondersteuningsprofiel de sleuteldocumenten. 
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Dit geldt evenzeer voor het stichtingsbeleidsplan, het bijbehorende activiteitenplan en het 
jaarverslag. 
. 

 
Welke gegevens verzamel je?  
Kwaliteitszorg leerlingen: 
We nemen allerlei toetsen af om de ontwikkeling van het kind te volgen maar ook om de 
opbrengsten van ons onderwijsaanbod te meten.  

- Methodegebonden toetsen 
- Signaleringslijsten groep 1 en 2, ordenen en taal voor kleuters 
- Cito LOVS toetsen 
- Observaties leerkrachten/ouders 
- Verdiept onderzoek door leerkracht, teamleider, BCO, ambulant begeleider en/of 

andere externe instantie 
Na toetsing en/of onderzoek wordt er een diagnose gesteld en interventies worden 
uitgevoerd.  
 
De handelingsgerichte interventies worden op de volgende wijze vastgelegd? 

- In een journaal (volgkaart) 
- HGA  (uitgangspunt is HGPD-formulier) 
- In een HGPD 
- In een trendanalyse volgen we de ontwikkeling van leerlingen over een langere 

periode. Ook houden we  op deze wijze zicht op de opbrengsten van ons 
onderwijsaanbod.   

 

Handelingsgerichte Procesdiagnostiek 

 

. 

 HGPD-denken van alle leerlingen 

 HGPD denken van leerkrachten 

 Wat  kan het kind? 

 Denken in kansen 



 37 

 
 

De basis onder (speciale) interventies wordt gevormd door zogenaamde “weging” (inzicht, 

opgesteld na een overzicht over de voorgeschiedenis en verklaringsgebieden) met daaruit 

voortvloeiende doelen en activiteiten (uitzicht), evaluaties en zo nodig een bijgestelde weging 

(cyclisch proces). De leerkracht reflecteert op elk moment op het eigen handelen. 

 

Als het kind helemaal in beeld is gebracht, wordt er vaak een HGA (handelingsgerichte 

aanpak) opgesteld. In dit HGA/plan staat beschreven wat de probleemverklaring, de weging 

is, welke doelen op korte termijn en op lange termijn er gesteld worden en met welke 

activiteiten deze doelen behaald worden. Ouders spelen in dit proces een belangrijke rol. Ze 

worden bij de opzet van het plan, de tussen- en eindevaluatie betrokken. 

Samen met ouders bekijken we wat de beste stappen zijn om te nemen.  

 

De leerlingenzorg monitoren we cyclisch. Dit staat in ons zorgprotocol uitgebreid omschreven. 

In het begin van het schooljaar vinden de screeningen plaats. De teamleiders bezoeken de 

groepen en hierop volgt een nagesprek met de leerkracht. In dit gesprek worden 

opvallendheden en zorgen rondom leerlingen tijdig besproken en acties op geformuleerd. Drie 

keer per jaar vinden analysegesprekken plaats. Dit houdt in dat de teamleider samen met 1 of 

meerdere leerkrachten in gesprek gaat over de groep (denk aan, groepsklimaat, resultaten, 

zorgvragen etc.). Ook hieruit volgen weer acties. Verder verwachten we van alle leerkrachten 

dat ze zich blijven ontwikkelen. Iedere leerkracht voert minimaal twee ontwikkelgesprekken 

per jaar met zijn teamleider. 

 

Tot de extra ondersteuning behoort in elk geval (en wordt in elk geval omschreven) het 

volgende. 

HGPD-denken: ALTIJD! 
- Pedagogisch optimisme / met kinderen praten / relatie, 

competentie, autonomie  

- Overzicht, inzicht, uitzicht 

- Wat betekent dat voor mijn handelen? 

- Wat zegt succes (falen) over mijn handelen? 

 

Groepsplan HGA / HP 

Handelen van de leerkracht 

Journaal 

HGPD-

formulier 
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uiteenlopende gebieden; leerproblemen, coachende vaardigheden, gespreksvaardigheden, 

kennis van het sociale netwerk, pedagogische deskundigheid. 

 
Opbrengsten cito eindtoets 
 
Cito eind scores: 

Schooljaar 2014/ 2015  532,9 

Schooljaar 2013/ 2014: 536,5 

Schooljaar 2012/ 2013: 531,4 

Schooljaar 2011/ 2012: 533,1 

 
De eindopbrengsten van 2014-2015  zijn gemeten met de cito-eindtoets. Het resultaat van 
deze meting laat zien dat de schoolvorderingen in 2013-2014 ruimgemiddeld overeen komen 
met de te verwachten opbrengsten die horen bij ons schooltype. De resultaten waren in 2012-
2013 lager dan landelijk gemiddelde en in 2011/2012 op gemiddeld niveau.  
De trendanalyses laten een congruent beeld zien in onze verwachtingen per leerjaar en de 
werkelijke leerresultaten.  
    
Afnamemomenten: 
Methodegebonden toetsen worden conform de richtlijnen vanuit de methode afgenomen.  
Citotoetsen worden conform de richtlijnen van cito afgenomen.   
Verwijzing: zie hoofdstuk 6 didactisch concept 
 
Wat doe je aan kwaliteitsbeleid? 
Leerling-niveau 

De behaalde leeropbrengsten zijn naar verwachting, met een duidelijk signaal om actie te 
ondernemen op begrijpend lezen en rekenen.   
De gemiddelde opbrengst op het gebied van begrijpend lezen is te laag en dus een 
aandachtsgebied. Er zijn interventies ingezet  om de kwaliteit van begrijpend lezen te 
verbeteren.  
 
Interventies m.b.t. begrijpend lezen:  
-      Het toepassen van de leesstrategieën,   
- Schoolbreed wordt er gewerkt met het stappenplan lezen. Dit stappenplan neemt 

kinderen mee in het hanteren en begrijpen van teksten. De lees strategieën worden 
als een rode draad in alle groepen hetzelfde geleerd en gehanteerd.  

- IGDI-model 
- Moddelen 
- Groepsplan begrijpend lezen is in alle groepen operationeel 

    
   Het resultaat van deze interventies is dat kinderen zich meer bewust zijn van manieren  
   om een tekst beter te begrijpen. De effecten van deze interventies zijn nog niet te zien  
   in toets resultaten. 
   De resultaten op het gebied van rekenen zijn nog steeds onvoldoende. 
    
  Interventies m.b.t. rekenen: 
  -  In de nieuwe methode pluspunt wordt de leerstof minder complex en meer verdiept  
     aangeboden.  
  -  Het groepsplan rekenen is in ontwikkeling 
  - Toepassing IGDI model en moddelen is bij rekenen in ontwikkeling.  
 Spelling en technisch lezen zijn op gemiddeld niveau.  
 Zie jaarplan 2015-2016 
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Algemeen:  
In analysegesprekken wordt de ontwikkeling van het kind 3 keer per jaar met de teamleider 
besproken en voortgangsafspraken gemaakt. Ook  wordt de ontwikkeling van de hele groep 
op de diverse vakgebieden besproken en er worden voortgangsafspraken gemaakt 
   

 
Teamniveau 
 Iedere leerkracht werkt met  een groepsplan begrijpend lezen waarin de interventies en  

 handelingsafspraken per kind of voor een groep kinderen vermeld staan. Dit groepsplan 
zit   
 vooraan in de groepsklapper en ligt ter inzage voor teamleider, vervanger en andere  
 deskundigen.  

 Teamscholing m.b.t. begrijpend lezen, woordenschat en rekenen wordt ook komend 
schooljaar voortgezet. 

 HGPD-denken en handelen wordt komend schooljaar verdiept in een studiemoment.  
Vanuit de probleemstelling de juiste hulpvraag formuleren is het actiepunt  

 Op teamniveau gaan we verdiept aan de slag met het ontwikkelen van interventies als, 
coöperatieve werkvormen, moddelen, IGDI-model en het eigenaarschap ontwikkelingen bij 
kinderen over hun eigen leerproces.  

 In de 90-dagen reflectiemomenten in december en april bespreken we de ontwikkelingen 
en worden speerpunten geëvalueerd en nieuwe voornemens gemaakt. Dit doen we 
volgens de cyclus actie, reflectie, verdieping , verankering.  

 
Leerkrachtniveau: 
 Ontwikkeling van leerkrachten gebeurt via, teamscholing, individuele scholing, coaching 

en leerwerkplaatsen o.a.  seniorleerkracht, leerwerkplaats coaches,  
 Er zijn jaarlijks ontwikkelgesprekken met de leerkracht volgens de IPB cyclus. Vanuit de 

schoolontwikkeling  en de daaruit voortvloeiende speerpunten maakt iedere leerkracht een 
actieplan. In schooljaar 2015-2016 worden er 3 ontwikkelgesprekken/portfoliogesprekken 
gepland. Deze gesprekken worden gevoerd door de teamleiders.  

 In schooljaar 2015-2016 zal er met enkele  leerkrachten een beoordelingsgesprek, nieuwe 
stijl, volgens de richtlijnen van Kerobei,  worden gevoerd.  
Verwijzing|: zie jaarplan 2015-2016 

 We stimuleren  leerkrachten om zich te ontwikkelen richting LB-functie. 
 
Tevredenheidsonderzoeken: 
De tevredenheidsonderzoeken, te weten,  ouder tevredenheidonderzoek, leerkracht 
tevredenheidonderzoek, leerlingtevredenheidonderzoek staan op de planning om op Kerobei -
niveau af te nemen in periode 2015-2019.   

A 8.0 Zorgbeleid 

Het welbevinden van kinderen staat op basisschool Natuurlijk!  centraal. Om tot leren te 
komen moeten kinderen lekker in hun vel zitten. We kijken dan ook naar het totaalplaatje van 
het kind: sociaal emotioneel en cognitief. Het breed bekijken van een kind noemen we 
leerlingenzorg.  
Het beleid op de zorg is vastgelegd in het schoolondersteuningprofiel.  
Verwijzing: Zie bijlage schoolondersteuningsprofiel  
 
Waar staan wij nu?  
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HGPD: waar staan we nu?  
de school geeft vorm aan HGPD 
Er is vertrouwen in de ontwikkelkracht van 
kinderen 
Af en toe is er binnen het team een intervisie 
moment waarin leerlingen besproken kunnen 
worden. 

Wat willen we? 

HGPD is zichtbaar in denken en handelen 
We laten het kind zijn/ haar mogelijkheden 
ten volste benutten 
De school biedt zo optimaal mogelijk passend 
onderwijs 
Intervisie is een vast onderdeel van onze 
werkwijze, niet alleen op vastgestelde 
momenten maar juist door leerkrachten 
onderling. 

Groepsplannen: 
Het groepsplan begrijpend lezen is 
operationeel. Het groepsplan rekenen is in 
ontwikkeling.  

In elke groep wordt gewerkt met een actueel 
groepsplan (cyclisch wordt deze bijgesteld) 
waarin: 

* De groep in kaart is gebracht a.d.h.v. 
observaties en toetsen 
* Aangegeven staat waar aanpassingen zijn 
gemaakt binnen het aanbod in tempo, aanpak 
of hoeveelheid. 
* De leerlingen in subgroepen ingedeeld zijn 
* Rekening gehouden is met leerlingen met 
een specifieke behoefte. 

Hoogbegaafdheid: 
Waar nodig worden aanpassingen gedaan 
voor leerlingen aan de bovengrens. 
Signaleren en aanpassingen maken 
gebeuren vooral ad hoc. 

Er is beleid geformuleerd met betrekking tot 
hoogbegaafdheid. 
Leerlingen die meerbegaafd zijn worden 
(vroegtijdig) gesignaleerd 
Er is voldoende kennis om deze kinderen een 
gedifferentieerd en gevarieerd aanbod te 
bieden. 

Ontwikkelingsperspectief 
Bij een aantal leerlingen met eigen leerlijn 
wordt a.d.h.v. toetsen een mogelijk uitstroom 
DLE vastgesteld. 
 
In eduscope is er een automatische 
koppeling met CITO gegevens, DL’s en 
uitstroomniveau waardoor het 
ontwikkelingsperspectief grafisch zichtbaar is. 

Ieder kind dat extra ondersteuning krijgt, heeft 
na een half jaar, een 
ontwikkelingsperspectief. 

 
Binnen het team is kennis over inhoud en 
consequenties van de wet op de 
referentieniveaus. 
In groep 8 wordt bij het advies ook het 
referentieniveau aangegeven 

Differentiatie en afstemming 
Er wordt af en toe gewerkt volgens het ABC-
instructiemodel 
Experimenteel is er gewerkt met dag- en 
weektaken  

ABC-model wordt structureel ingezet 
In elke groep wordt gewerkt met een dag-, 
week- of maandtaak waarbij naar inhoud en 
hoeveelheid gedifferentieerd wordt en er 
ruimte is voor persoonlijke keuzes van de 
leerling. 

 
Verwijzing schoolondersteuningsprofiel 
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A 9.0 Ondersteuningsontwerp 

Leerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het welzijn en 
welbevinden van de kinderen in de groep. Op momenten dat een leerkracht wil dat er iemand 
meekijkt of meedenkt hebben wij de volgende (structurele) mogelijkheden: 
 

 Collegiale consultatie, intervisie binnen het team 

 Overleg teamleider interne consultatie en analysegesprekken. .  

 Logopedie: alle kinderen worden in de kleuterperiode door de logopediste gescreend. 
Waar nodig worden vervolgafspraken gemaakt of een verwijzing gedaan. Bij vragen of 
opvallendheden kunnen kinderen tussentijds of extra gescreend worden. 

 We hebben sinds 2014 een samenwerkingsovereenkomst met de logopedistes van het 
logopedisch centrum Blerick. Leerlingen die geïndiceerd zijn voor logopedie krijgen op 
school begeleiding door de logopediste van logopedisch centrum Blerick. In deze 
begeleiding worden ook andere kinderen mee genomen met dezelfde problematiek. De 
leerkracht krijgt tips om in de klas toe te passen. Er zijn korte lijnen met ouders en 
leerkrachten. Dit komt de taalontwikkeling van de leerlingen ten goede.  

 Schoolarts: alle kinderen worden opgeroepen in groep 2 (of 3) voor gehoor en visueel 
onderzoek en lengte en gewicht, ouders vullen vooraf een vragenlijst in. In groep 8 wordt 
dit onderzoek herhaald, dan is er ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 
Bij vragen of opvallendheden kunnen kinderen tussentijds of extra opgeroepen worden. 

 De administratief medewerkster regelt o.a. de invoering van basisgegevens in eduscope 
waardoor leerkrachten hier mee verder kunnen. Verder is ze verantwoordelijk voor andere 
administratieve taken. 

 De conciërge draagt bij door o.a. zorg te dragen voor kopieerwerk en onderhoud van het 
gebouw.  

 

Samenwerken met scholencluster 

In het cluster passend onderwijs werken we samen met OBS De Ontdekking en bs de 

Springbeek in Hout Blerick. Binnen dit cluster hebben we gezamenlijk de beschikking over 

een aantal inzetbare uren van een co-teacher. De inzetbaarheid is de zogeheten extra 

ondersteuning. Deze co-teacher biedt extra ondersteuning, zo kort en effectief mogelijk. Met 

name aan de leerkrachten, maar werkt daar waar nodig ook individueel met een kind of met 

een groepje kinderen.  

De co-teacher hoogbegaafdheid is specifiek betrokken bij de deskundigheidsbevordering van 

het team en neemt deel in de expertgroep onderlinge verschillen.  

Samenwerking met ondersteunde partijen 

De koers is dat we uitgaan van eigenaarschap t.a.v. de onderwijsbehoefte van het kind.  

We werken aan bewustzijn van de ontwikkeling van het kind door het kind te betrekken bij het 

onderwijsproces.  

We gaan uit van eigenaarschap bij de leerling, leerkracht en ouders. We nemen ouders aan 

de voorkant mee in de onderwijsbehoefte en begeleidingsproces van het kind.  

 

 Als de zorg die de school zelf kan bieden niet toereikend is voor een leerling, dan zal 

er altijd in samenspraak met de ouders externe hulp gezocht worden. Een eerste stap 

kan het inschakelen van een orthopedagoog zijn. Hij kan zelf een klein onderzoek 
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doen (bv. een observatie en een gesprek met het kind), om daarna samen met de 

school en ouders te bekijken wat de beste vervolgstappen zijn. 

Op deze manier wordt de zorg voor leerlingen verbeterd en kan hulp zo nodig sneller  

      tot stand komen. 

 Verder kan de school commissie bovenschoolse ondersteuning inschakelen. De 

bovenschoolse ondersteuning adviseert namens het bestuur de scholen (op afroep) bij 

het bieden van ondersteuning op maat.  

 De school kan de bovenschoolse ondersteuning inschakelen als de school vragen 

heeft over de ontwikkeling van een kind, of over leerlingenondersteuning binnen onze 

school in het algemeen.  

 Ook ouders kunnen de bovenschoolse ondersteuning inschakelen.  

 Orthopedagogen en onderwijskundige van BCO begeleiden ons op processen met 

onderwijskundige inhouden, maar ook met leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoefte. Voor vragen omtrent leerlingenzorg hebben we 5x per jaar 

consultaties met de orthopedagoog van BCO. Daarnaast is BCO betrokken bij de 

expertgroepen jonge kind, begrijpend lezen en rekenen.    

 Verder is er drie keer per jaar een Zorgadviesteam (ZAT)-bespreking. Dit overleg is 

Expeditiebreed (OBS de Ontdekking, PSZ Robinson en Bs. Natuurlijk!) In dit overleg 

worden leerlingen besproken waarbij problemen zijn die meerdere disciplines raken. 

Dit team is er voor leerlingen van 0 tot 14 jaar. Het team bestaat o.a. uit de 

teamleiders, de jeugdarts, wijkverpleegkundige en de gezinscoach van het sociale 

wijkteam . De leerplichtambtenaar is op afroep aanwezig.  Ook andere instanties 

kunnen hierbij betrokken worden.  

 De jeugdregisseur van de gemeente Venlo en politie, wijkagent, hebben een duidelijke 

rol binnen en buiten school om de veiligheid te waarborgen. Intensieve samenwerking 

is er met de GGD en de leerplichtambtenaar. 

 

Verwijzingen die in samenspraak met ouders gedaan worden naar externe deskundigen 

worden schriftelijk ondersteund. Vaak worden deze nog mondeling toegelicht. De teamleider 

is aanwezig bij externe besprekingen over leerlingen. Externe deskundigen worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan interne overleggen. De school biedt de mogelijkheid om 

externe onderzoeken op school te laten plaatsvinden; in een voor het kind vertrouwde 

omgeving. Logistieke beperkingen mogen geen rol spelen. 

Zie verder schoolondersteuningsprofiel bs Natuurlijk! 
 

A.10.0 Onderwijsorganisatie 

 
Groeperen van leerlingen 
Tot nu toe geldt de volgende standaard: 
Groep 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld  Leerlingen die tijdens het schooljaar instromen 
worden gelijkelijk verdeeld over de bestaande groepen. 
Groep 3 /8 zijn homogene leeftijdsjaargroepen. Daar waar er noodzaak tot combineren 
vanwege de groepsaantallen worden combinatiegroepen gevormd. 
Bij de samenstelling van de groepen worden criteria gehanteerd zodat parallel- groepen naar 
geslacht, niveau en leeftijd vergelijkbaar zijn. 
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Differentiatie 
Zowel in de instructie als in de verwerking wordt differentiatie toegepast. Dat kan in omvang, 
in niveau of in tempo afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling. Het overstappen naar 
een eigen leerlijn zien we als een zware beslissing. We gaan hier pas toe over in groep 5-6, 
nadat uit de evaluatie van handelingsplannen en nadere diagnose is vastgesteld dat dat de 
enige oplossing is. 
Doublure wordt ook gezien als een zorgmaatregel, waarbij steeds de vraag dient te zijn wat 
de meerwaarde is. 
 
 
Ondersteuning leerkrachten 
Vanuit het jaarplan van de hele school heeft elke expertgroep een actieplan gemaakt. Dit zal 
regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden. 
De teamleiders vervullen daarbij een inspirerende en aanvullende rol. 
Teamleiders hebben drie maal per jaar een analyse gesprek met de leerkrachten waarbij ze 
samen de groep doorlichten en verbeterplannen maken. 
Daar waar nodig zijn tussendoor gesprekken om de kwaliteit te waarborgen. 
Op individueel niveau vindt er coaching plaats door de teamleiders rondom het Pap of een 
thema met betrekking tot schoolontwikkeling. 
De school wordt extern ondersteund door het BCO, co-teachers vanuit passend onderwijs en 
het ZAT (gezinscoaches en schoolarts) 

 

A.11.0 De school en de omgeving 
11.1 Onderwijs en opvang 

Alle scholen zijn volop bezig om op een visiegestuurde manier vorm te geven aan het 
onderwijs op school. Er is een goed pedagogisch klimaat. Het HGPD-denken vormt de 
voertaal bij het spreken over leerlingenzorg. In Eduscope kunnen de resultaten van de 
leerlingen efficiënt en doelmatig worden verwerkt. Mede hierdoor is de leerlingenzorg van 
goede kwaliteit. Het onderwijs op maat is steeds meer herkenbaar, maar verdient nog 
aandacht als het gaat om het versterken van de differentiatie, het aansluiten bij 
leerstrategieën van de kinderen, het beredeneerd aanbod voor meer en hoogbegaafde 
kinderen en de verantwoordelijkheid van kinderen voor hun eigen leerproces.  
 
We blijven ons voortdurend de vraag stellen waar de grenzen liggen van de zorg die scholen 
leerlingen kunnen bieden. Nadruk zal moeten komen liggen op de preventieve aanpak. Het 
blijvend insteken op het leerkrachthandelen en gebruik maken van alle faciliteiten die 
aanwezig respectievelijk in ontwikkeling zijn in relatie tot de doorgaande lijn. Daarnaast is 
ondersteuning door BCO onderwijsbegeleiding en de collegiale consultatie met collega-
scholen (met name bs Extralent  en SBO-scholen zijn) belangrijk. Er is een goede 
bovenschoolse zorgvoorziening. De structuur is helder en evenwichtig en er zijn middels 
ambulante begeleiding en orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werkers in eigen dienst 
ruime faciliteiten om support te bieden aan de scholen. 
 
Samenwerking in MFC Op Expeditie 
We werken intensief samen met alle MFC-partners. 
Vanuit gezamenlijke studiemomenten pakken we activiteiten samen op.  
De scholen werken samen daar waar het kan maar we behouden de eigen visie en identiteit.  
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Vanuit de gezamenlijke visie.”het kind van Op Expeditie is een kind van ons allen”,  zorgen we 
voor een veilig pedagogisch klimaat.   
Dit betekent dat we vanuit ieders eigen koers en visie  aan de voorkant werken aan een veilig 
schoolklimaat waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Als er 
schooloverstijgend conflicten zijn met leerlingen zijn er korte lijnen en lossen we het conflict 
samen op.  
 
De doorgaande lijn krijgt in toenemende mate invulling door de samenwerking met de 
peuterspeelzaal en kinderopvang.  De ‘Brede-schoolgedachte’ VSO-school, BSO dient 
inhoudelijk verder uitgebouwd te worden waarbij ook andere partners een belangrijke rol 
spelen. Daar waar mogelijk zullen Integrale Kindcentra worden gerealiseerd waar onderwijs 
en opvang in het kader van dagarrangementen (VSO-TSO-NSO, peuterspeelzalen en 
naschoolse activiteiten) inhoudelijk en organisatorisch op elkaar worden afgestemd. Door een 
aanpassing van de school-en werktijden worden optimale randvoorwaarden voor personeel, 
ouders en leerlingen gerealiseerd. 

11.2 Bibliotheek 

In MFC Op Expeditie is een inpandige bibliotheek. Alle leerlingen hebben een biebpasje en 
kunnen dagelijks boeken ruilen. Er is een inspirerend aanbod. De nieuwste boeken worden 
aangeboden en de collectie wordt regelmatig gewisseld. Er zijn enthousiaste 
biebmedewerkers die de kinderen begeleiden tijdens de uitleen. Ook wordt er regelmatig 
voorgelezen aan kinderen en groepen. De bibliotheek wordt steeds ingericht a.d.h. van de 
thema’s die in de groepen worden aangeboden.  
Op woensdag is er ook uitleen voor kinderen die thuis willen lezen. De boeken die tijdens dit 
uitleenmoment worden uitgeleend mogen mee naar huis.  
Doordat we een inspirerende bibliotheek hebben is het leesenthousiasme en het leesniveau 
enorm toe genomen.  
 
Kinderen maken verder ook gebruik van de bibliotheek Blerick.  

11.3 Sportvereniging en cultuuraanbod 

In de Vossener zijn geen sportverenigingen. Als kinderen willen sporten maken ze gebruik 
van de sportclubs in de omgeving.  
In de naschoolse activiteiten worden er diverse sporten en cultuuractiviteiten aangeboden 
waar kinderen zich voor op kunnen geven. Meestal zijn het workshops van 4 – 6 
sportbijeenkomsten. In het aanbod is o.a. opgenomen: klimmen en klauteren, judo, 
kleutergym, kleuterdans, streetdance, breakdance,schaken, knutselen, toneel, muziek enz. 

11.4 PSZ en kinderopvang 

We werken intensief samen met peuterspeelzaal Robinson. We hebben als gezamenlijk doel 
om te komen tot een ononderbroken ontwikkeling van de peuters m.b.t. de overgang naar 
groep 1. Ook op inhoud willen we de doorgaande lijn door voeren. Er zijn een aantal 
afspraken gemaakt om de ononderbroken ontwikkeling van peuters naar groep 1 en 2 te 
bevorderen.  
      -    Er is een overdracht, met toestemming van ouders, van PSZ naar groep 1. 

- Er is afstemming met de peuterleidsters en teamleider onderbouw m.b.t. de 
samenstelling van de groepen. Het streven is om evenredige groepen samen te 
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stellen. Criteria zijn: tenminste een vriendje of vriendinnetje, kinderen die een 
onderwijsbehoefte hebben op gedrag of ontwikkeling evenredig verdelen.  

- De teamleider onderbouw en de peuterleidsters hebben regelmatig bijeenkomsten 
waar peuters doorgesproken worden.  

- De teamleider onderbouw observeert bij PSZ als er specifieke vragen zijn m.b.t. de 
ontwikkeling van een peuter.  

- De peuterspeelzaal denkt en handelt ook vanuit de HGPD visie en richtlijnen.  
- Er zijn ook afspraken om de overgang van peuters naar groep 1 soepel te laten 

verlopen:  
Peuters en kleuters spelen regelmatig samen buiten.  
Peuters spelen vaker in de speelzaal van groep 1 en 2.  
Er worden enkele thema’s samen voorbereid en samen uitgevoerd.   

11.6 VVE 

Visie van basisschool Natuurlijk! en peuterspeelzaal: Robinson 
De peuterspeelzaal werkt momenteel met het programma startblokken en observeert en 
registreert de ontwikkeling van het jonge kind in Kijk! Hierbij wordt uitgegaan van de 
belevingswereld van het kind.   
Op de PSZ wordt gewerkt met het programma startblokken. Dit programma sluit prima aan bij 
de visie van bs. Natuurlijk in de ontwikkeling van het jonge kind. De leidsters zijn al bekend 
met dit programma en coachen nieuwe leidsters in het programma startblokken.  
 
Verwijzing: jaarplan VVE 2015-2016 zie jaarplannen  

11.7 TSO 

Vanaf augustus 2015 gaan we werken volgens het vijf gelijke dagen rooster. Dit betekent dat 
er geen TSO meer nodig is op bs Natuurlijk! 

11.8 Brede school: 
 
Verwijzing: zie thermometer ononderbroken ontwikkeling en Actieplan ononderbroken 
ontwikkeling 2011-2012 Zie jaarplan 2011-2012 
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12 Schoolorganisatie  

12.1 Organogram 
 

 
 
 

Begripsbepaling. 

Hierbij gaat het over een evenwichtige verdeling van taken over de verschillende functies en 
personeelsleden. Er zijn op school vier functies voor onderwijzend personeel: 
Directeur - Teamleider – Groepsleerkracht- Vakleerkracht 
 

12.2 Duobanen 
Een aantal leerkrachten werken in een constructie van duobaan. Dit betekent dat je samen 
verantwoordelijk bent voor de aansturing van de groep.  
Uitgangspunten en richtlijnen die ten goede komen aan de ontwikkeling van kinderen: 

College van bestuur Kerobei 
 

 Hans Soentjens  
Huub Hovens 

 

Basisschool Natuurlijk! 
Directeur Ine Hermans 

Kerobei heeft totaal 21 scholen  
Hierbij horen  2 SBO-scholen  
en bs Extralent, school voor 
hoogbegaafde leerlingen 

Teamleider onderbouw 
Ilse Crompvoets  

 

Stafmedewerkers 
bestuurskantoor Kerobei 

Teamleider bovenbouw 
Mirjam Smit 

Concierge, administrative 
medewerker medewerkster, 
interieurverzorgsters 

Teamleider van groep  
6/ 7 en groep8  

Teamleider van  
Groep 1,2,3,4,5,6,7  

 

Vakleerkracht muziek 
vakleerkracht gym 
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- er is regelmatig onderling overleg m.b.t. groepsdossiers, organisatie en   
  schoolontwikkeling.  
- oudergesprekken, analysegesprekken, gesprekken met BCO  worden samen  
  voorbereid en soms samen en soms apart gevoerd.  
- er is continuïteit m.b.t. werkdagen van de beide partners. Dit betekent dat iedere  
  duopartner aaneengesloten dagen werkt.  
 

 
12.3A Taakbeleid 
 

Met ingang van augustus 2015 gaat de nieuwe cao in het basisonderwijs in werking.. Al jaren 
wordt binnen de sector primair onderwijs de werkdruk als hoog ervaren. Dit onderkennen ook 
de sociale partners die bij het afsluiten van de cao betrokken zijn. In de nieuwe cao streven 
cao-partijen dit probleem aan te pakken door werkgevers te verplichten een 40-urige 
werkweek in te voeren. 

Om dit probleem aan te pakken wordt in de nieuwe cao het aantal te werken uren 
gemaximeerd op 40 uur per week. Doordat de normjaartaak van 1659 uur blijft gehandhaafd, 
moet het werk dus gespreid worden over 41,47 weken. Dit betekent dat er werkdagen worden 
ingeroosterd tijdens schoolvakanties. 
 
Basismodel versus Overlegmodel 
 
Werkgevers hebben de keuze voor een basismodel of een overlegmodel. Het College van 
Bestuur van Kerobei heeft het  besluit genomen om te kiezen voor het overlegmodel. De 
PGMR heeft hiermee ingestemd.   
Vervolgens moest iedere school afzonderlijk de keuze maken tussen basismodel en overleg- 
model. Het team van bs Natuurlijk!  heeft gekozen voor het overlegmodel en de PMR heeft 
hiermee ingestemd.  

Om te komen tot een goed taakbeleid is nodig om het volgende stappenplan te volgen:  

1. Inventariseer alle uit te voeren werkzaamheden, bepaal hierbij:  
a. De inhoud van het voor- en nawerk, filter incidentele tijdsgebonden taken eruit.  

b. Het totaal aan schooltaken en rangschik deze van groot naar klein.  

c. De nascholingsactiviteiten  
2. Bepaal piekperioden en knelpunten gedurende het jaar.  

3. Stel bij keuze voor het overlegmodel een invoeringsplan vast voor het opslagpercentage en 
toewijzing hiervan per individu.  

4. Leg vast welke dagen de leerlingen vakantie genieten maar werkdagen zijn voor 
werknemers.  

5. Stel een jaarplanning/rooster op waar bij de tijd- en plaatsgebonden activiteiten 
(vergaderingen/teamscholing) worden gepland, waarbij maximale werkspreiding het 
uitgangspunt vormt.  

 
Aan PMR en personeel moet na de keuze een plan worden voorgelegd waarin in ieder geval 
is opgenomen:  

- De afspraken die leidinggevende en het team hebben gemaakt over de 
werkzaamheden die binnen de school worden uitgevoerd.  
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- De afspraken die leidinggevende en het team hebben gemaakt over de wijze 
waarop die werkzaamheden worden verdeeld over de beschikbare uren binnen de 
formatie, waarbij rekening wordt gehouden met de totale beschikbare formatie, 
inclusief vakleerkrachten en OOP.  

- Welke taken onder de opslagfactor vallen. Leidend hierbij is de opvatting over de 
kwaliteit van het onderwijs en wat voor het geven daarvan noodzakelijk is.  

- Het beleid op grond waarvan de individuele opslagfactor wordt toegekend. Het 
vast te stellen beleid kan gebaseerd worden op onder meer de criteria 
groepsgrootte, zorgleerlingen en belastbaarheid en ervaring van werknemers.  
 

Na 3 jaar moet de PMR en het personeel opnieuw akkoord gaan met een plan voor het 
overlegmodel. Indien zij niet akkoord gaan, geldt na 3 jaar weer het basismodel.  
 
Voor de zomervakantie worden in overleg tussen directeur (namens de werkgever) en 
werknemer de taken, werkdagen en lesdagen van de individuele werknemer vastgesteld. In 
dit gesprek wordt op basis van het geldende beleid ook de individuele opslagfactor van de 
betreffende werknemer bepaald. Binnen het vigerende taakbeleid is deze thans vastgesteld 
op 40%. De projectgroep cao Kerobei  gaat binnen enkele weken een voorstel uitwerken om 
het taakbeleid op basis van de nieuwe cao te actualiseren.  
 
 

12.3B Beleid rondom formatie en inzet van de leerkrachten 
 
Uitgangspunten:  

- Bij de groepsindeling gaan we uit van: kwaliteiten, ontwikkeling en wensen van de 
leerkrachten. 

- We gaan ook uit van wat de organisatie nodig heeft.   
- We laten leerkrachten regelmatig van groep wisselen. We vinden dat de 

professional  in beweging komt door  verandering van groep of taak wat 
vervolgens ontwikkeling  en nieuwe leervragen oplevert.   

 
Aanpak formeren van groepen:  
Vanuit eigenaarschap wordt de formatiebespreking met het team voorbereid met een 
voorbereidingsgroep.  
Proces:  
In een teambijeenkomst worden de kenmerken van groep door de leerkracht beschreven. 
Tevens geeft de leerkracht aan wat de groep nodig heeft m.b.t. leerkracht handelen en 
talenten van de leerkracht.  
In een walk en talk ronde kunnen verdiepingsvragen gesteld worden. Vervolgens gaan we 
over tot groepsverdeling. 
We gaan uit van de koers:  iedere groep verdient de beste leerkracht. We zijn nog zoekende 
naar de juiste vorm en werkwijze die het meest effectief is om goede groepen samen te 
stellen waar talenten van leerkrachten optimaal tot hun recht komen. .  
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Beleid nieuwe leerkracht 
Inwerkprogramma: 
Als een leerkracht start op basisschool  Natuurlijk! hebben we de volgende afspraken: 
- De leerkracht krijgt een maatje en kan bij dit maatje terecht voor vragen die gerelateerd  
  zijn aan de dagelijkse gang van zaken op de klassenvloer.  
- Teamleider is aanspreekpunt en coach voor onderwijsgerelateerde zaken en 
   leerlingenzorg. De teamleider  komt regelmatig op groepsbezoek.   
- De eerste 6 weken is er regelmatig  een gesprek gepland met de directeur m.b.t. de  
  start.  
- De directeur komt in de eerste periode ook op groepsbezoek.  

 
 

 
 

A 12.5: Specialisaties (teamleiders,  specialisaties) 

Er zijn twee teamleiders die de aansturing doen van de onderbouw en bovenbouw. Ilse 
Crompvoets  is teamleider onderbouw en …………. is teamleider bovenbouw.  
Als team hebben we gekozen voor een vakleerkracht muziek en een vakleerkracht gym. 
Iedere dinsdag komt Paul Mestrom , vakleerkracht muziek,  muzieklessen geven in alle 
groepen. Paul heeft tevens  een coachende  en stimulerende rol naar leerkrachten.  
Lambert Seegers gaat in augustus 2015 starten als vakleerkracht gym. 
Het lukt  ons onvoldoende om te differentiëren en aan te sluiten bij onderlinge verschillen 
tijdens de lessen bewegingsonderwijs. .  
De bedoeling hiervan is dat de vakleerkracht ons coacht, zodat we ons als team verder 
kunnen ontwikkelen 

 

A 12.6. Functiemix 

Vanaf 1 augustus 2010  is de functiemix ingevoerd.   
Convenant  Leerkracht:  
Er wordt al jaren gesproken over het ‘aantrekkelijk’ maken van het beroep van leraar. In 2008 
hebben de sociale partners en de minister van OCW daadwerkelijk afspraken gemaakt voor 
de versterking van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar. In dit convenant leerkracht 
staan de volgende drie onderdelen centraal: 

- betere beloning van de leraar; 

- versterking van de positie van de leraar in de school; 

- optimalisatie van de inzetbaarheid van de leraar in het onderwijsproces. 

Stand van zaken functiemix op bs Natuurlijk! 
De teamleden zijn in ontwikkeling vanuit koers, concept, praktijk.  
Bijna alle teamleden zijn beoordeeld en in de beoordeling is de ontwikkeling van eenieder 
zichtbaar gemaakt.  
Tot nu tot heeft er zich nog geen leerkracht gemeld voor de functiemix.  
 
Toeleidingstraject naar functiemix:  
Schriftelijk door kandidaat, ondersteund door directeur en diegene die namens de kandidaat 
bij de beoordeling aanwezig was. 
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Kandidaat stuurt dat gedeelte van het portfolio in, dat naar haar oordeel het meest duidelijk 
maakt, waarom zij voor verzilvering in aanmerking komt en dat recht doet aan de 
verwachtingen van CvB.  
 
Verzilveren: stap 1:  

 Leerkracht wordt in de gelegenheid gesteld om te laten zien, wat hij/zij goed kan  
• Beoordeling is gerelateerd aan SBL en vertaald naar Thermometer Kerobei 

(beginners- en expertniveau): zie Plaza 
• Leidt tot een beslissing voor aanmelding tot het traject ‘functie-mix’ (promotie) of niet… 

 
Verzilveren stap 2:  

• Onder verantwoordelijkheid van College van Bestuur ; de eigen directeur maakt deel 
uit van dit traject  

• Fase 1: Actiegericht assessment in een groep met meerdere kandidaten  
• Fase 2: Criteriumgericht interview in een persoonlijk gesprek  
• CvB: beoordeelt om te beslissen  

 

12.B.2 Leidinggevend vermogen 

Iedere leerkracht heeft een Pap gerelateerd aan de schoolontwikkeling. Dit actieplan wordt 
aangescherpt in periode na het ontwikkelgesprek. 
Bij elkaar kijken levert veel op en gebeurt al vaker op eigen initiatief of vanuit 
teamontwikkeling.  
 

Onze teamleden ontwikkelen zich conceptueel vooral in het “samen” vormgeven van  
onderwijs. Persoonlijke ontwikkeling komt vooral aan bod tijdens de aan de gesprekkencyclus 
gerelateerde gesprekken. Er wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden om met  maatjes iets 
uit te werken en samen te leren. Ook wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met 
collega’s van andere scholen te leren. Dat gebeurt door deelname aan leerwerkplaatsen.   
Het team beleeft de werkdruk gemiddeld als hoog. Belangrijk is dat we keuzes maken. De 
taakbeleving is erg onder druk komen te staan door het MFC-traject dat meer ruimte in beslag 
nam dan we van tevoren hadden ingeschat. Voor het MT de opdracht om taken  inzichtelijk en 
bespreekbaar te (blijven) maken.  Maar er is ook een taak voor ieder teamlid om zelf keuzes te 
maken.   
 
 

12.B Huisvestingsbeleid 

- Volgen MOP 
   Dit gaat volgens Kerobeibeleid.  
 
- Jaarlijkse schouw 
   Dit gaat volgens Kerobeibeleid.  
 
- Veiligheidsplan: 
   Het veiligheidsplan Kerobei is gereed en hieraan is instemming verleend door de  
   GMR. Het veiligheidsplan van bs Natuurlijk! is in de afrondende fase. Voor 1 juni 2015  
   is het plan van aanpak gereed en aangeleverd bij Kerobei.  
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- Veiligheidsdeskundige: 
   Dit gaat volgens Kerobeibeleid 
 

12.C Financieel beleid 

-De eigen exploitatie 
 Vanuit het uitgangspunt eigenaarschap heeft  iedere directeur binnen Kerobei de 
verantwoordelijkheid om binnen de vastgestelde begroting te  
 blijven.  
Schoolafspraak m.b.t. financieel beleid: 
- Er zijn budgetten voor diverse vieringen vastgesteld.  

 
- Iedere reguliere groep heeft de beschikking over een vrij besteedbaar budget van 
   €100,- 
 Voor dit bedrag mag iedere groepsleerkracht/duo naar eigen inzicht materialen aanschaffen 
mits: 

- deze pedagogisch-didactisch verantwoord zijn; 
- in het licht staan van de  schoolontwikkeling; 
- voldoen aan de normen en waarden 
- bestemd zijn voor betreffende groep. 

 
 
- Het meerjareninvesteringsplan 
  Dit gaat volgens Kerobeibeleid. 
 
-Hoe ga je om met krimp? 
 
Ll aantal per 1-8-2011    258 
Ll aantal per 1-8-2012    247 
Ll aantal per 1-8-2013    236 
Ll aantal per 1-8-2014    220 
Ll aantal per 1-8-2015    222  
 
Als je kijkt naar de leerlingenaantallen is er een dalend aantal leerlingen waarneembaar. De 
laatste twee jaar is er stabilisatie. We hebben in de hele regio te maken met krimp en dit is 
ook zichtbaar in wijk de Vossener. We merken dat MFC Op Expeditie een licht aanzuigende 
werking heeft doordat er enkele leerlingen buiten de wijk zijn ingeschreven. 
Vanaf augustus 2015 zal bs Extralent de intrede nemen in MFC Op Expeditie. Enkele ouders 
van bs Extralent maken de keuze om het broertje of zusje aan te melden op bs Natuurlijk! 
Onlangs is het besluit genomen om in augustus te starten met het vijf gelijke dagen rooster. 
Enkele ouders hebben hun kind aangemeld vanwege de nieuwe schooltijden.  
 
In de nieuwbouw is rekening gehouden met krimp en een fluctuerend leerlingenaantal voor 
beide scholen. Omdat er twee scholen in een gebouw zijn houden we rekening houden met 
trends. In de schoolkeuze speelt afstand en buurt geen rol meer, immers alle kinderen gaan 
naar dezelfde plek. Het kan gebeuren dat er in een periode meer aanmeldingen komen op 
een bepaalde school en dat de andere school dus sterk terugloopt in leerlingenaantal. We 
hebben hier in de ontwerpfase MFC met alle partners al rekening mee gehouden. In dit geval 
zijn lokalen van de beide scholen uitwisselbaar.  
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Nawoord: 

We gaan het komende jaren verdiept aan de slag met onze ambities en doelstellingen. De 
visie van basisschool Natuurlijk!  Is vanuit actie reflectie nu beland in de fase van verdieping 
en verankering. Dit werd ook bevestigd in de audit van 11 november 2014.  We reflecteren 
regelmatig in teamverband op de zes elementen van onze visie en ook incidenteel met 
kinderen en ouders. De visie van bs Natuurlijk! wordt steeds meer verdiept en verankerd in 
ons handelen.  

We hebben vertrouwen in de samenwerking met de partners in MFC Op Expeditie. Het kind in 
Op Expeditie is het kind van ons allen.   
 


