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1. Inleiding op het school(jaar)plan
Dit is ons schoolplan, waarin we beschrijven wat ons (onderwijskundig) beleid is en wat onze ambities zijn.
Veel scholen kiezen ervoor om een schoolplan één keer per vier jaar vast te stellen. Wij stellen ons schoolplan jaarlijks
vast. Beter is het om te spreken over: bijstellen. Onze visie en ons beleid dat in dit schoolplan staat beschreven, wordt
voortgezet, maar de schoolontwikkeling wordt voortdurend geëvalueerd en bijgesteld. Zo zijn we cyclisch bezig met
het verbeteren van onze onderwijskwaliteit. Met behoud van het goede innoveert onze school voortdurend. We willen elk schooljaar een beetje beter zijn!
Tevens is dit document het jaarplan voor het schooljaar 2019 – 2020. Daarom zijn in hoofdstuk 7 een aantal doelstellingen uitgewerkt en concrete actiepunten beschreven.
Wat kenmerkt onze school, waar zijn we trots op:
Samen is het sleutelwoord op De Zwaluw. We werken graag samen: met de leerlingen, met de ouders en als collega’s.
Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een onderwijsaanbod waarbij vanaf groep 4 alle vakken
in samenhang gegeven worden. In groep 4 t/m 8 werken alle leerlingen aan hetzelfde thema. Hierdoor wordt het mogelijk om leerlingen op verschillende niveaus te laten werken zonder dat zij buiten de groep vallen. Passend onderwijs
dus! Door de leerlingen van groep 1 t/m 3 waar mogelijk te betrekken bij de thema’s in de andere groepen ontstaat er
een groot gevoel van verbondenheid en betrokkenheid. Het bruist op De Zwaluw van de nieuwe initiatieven!
Ingrid Poelstra, directeur De Zwaluw
Leeswijzer
Om het lezen van het school(jaar)plan te vergemakkelijken zijn onze ambities voor de komende jaren in groene tekstvakken geplaatst.
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2. Missie en Visie
2.1 Bestuurlijk kader: Samenvatting richtinggevende visie Amstelwijs
Op de scholen van Amstelwijs voelt iedereen zich welkom. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, afkomstig uit gezinnen met heel verschillende achtergronden, elkaar ontmoeten, respecteren en met elkaar optrekken. Ons ideaalbeeld
is een maatschappij waar mensen elkaar niet uitsluiten, maar in contact zijn met elkaar. Dat willen wij overbrengen op
onze kinderen. Zo ontstaat er begrip voor elkaar. We vinden het belangrijk dat de kinderen een open en positief-kritische levenshouding ontwikkelen. We dagen de kinderen uit om nu en later een bijdrage te leveren aan een duurzame
en ecologische maatschappij. Passend bij onze identiteit is dat een maatschappij waar niet het individualisme, maar
gemeenschapszin dominant is.
Primair onderwijs is in de eerste plaats leren lezen, schrijven en rekenen. En als het moeilijker wordt om de inspectienormen van de Eindtoets te halen, omdat bijvoorbeeld de leerlingenpopulatie verandert, passen wij ons onderwijs
aan de leerling aan, zodat de normen toch worden gehaald.
Maar het onderwijs is véél meer dan kennisoverdracht. We willen de kinderen leren voor het leven, voor het leven
hier en nu en het leven later. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen groeien en zich ontwikkelen. Wij bieden onderwijs
met een Plus! Wij helpen onze leerlingen bij hun persoonlijke vorming: wie ben ik, waarom leer ik, hoe leer ik, wat
motiveert me, wat wil ik leren, waar ben ik goed in?
Op onze scholen is er aandacht voor vaardigheden die kennis in belangrijkheid overstijgen. Denk bijvoorbeeld aan:
• Creatief denken
• Probleemoplossend vermogen
• Computational thinking
• Mediawijsheid
• Communiceren
• Samenwerken
• Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)
• Zelfregulering
Op onze scholen doen we er alles aan om de leerling intrinsiek gemotiveerd te houden om te leren. Een belangrijke
succesfactor daarvoor is dat het kind eigenaar is van zijn eigen leerproces. We vinden het belangrijk dat kinderen een
zekere mate van autonomie ervaren: ze kunnen en durven keuzes te maken. Het Rijnlands denken (loslaten en vertrouwen) zit in het DNA van Amstelwijs. Het personeel ervaart dat en de kinderen ervaren dat.
Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. We willen de kinderen de ruimte geven om uit te blinken op allerlei gebieden. Daarom is het onderwijsaanbod zo breed mogelijk: extra aanbod voor hoogbegaafden, creatieve activiteiten, leren programmeren, techniek, beweging, filosofie, enz. Op allerlei manieren en in allerlei vormen is het beschikbaar op onze scholen. Onze scholen zijn leerrijke omgevingen voor de kinderen.
Voor meer informatie zie het Strategisch Beleidsplan Amstelwijs 2018 – 2021.

2.2 Missie van onze school
De missie van De Zwaluw is: ‘Samen leren jezelf te zijn’.
Ons profileringsstatement is:
● Basisschool De Zwaluw is de enige basisschool in de wijde omgeving met een regionale functie
● Voor ouders met kinderen van 0 tot 12/13 jaar in en om Nes a/d Amstel
● Waar iedereen in verbondenheid samen werkt
● Aan het ontwikkelen van de eigenwaarde van de kinderen, waardoor ieder kind kan leren én op eigen kracht
kan groeien en presteren.
Basisschool De Zwaluw

School(jaar)plan 2019-2020

pag. 3

2.3 De ‘plus’ van onze school
De kracht van De Zwaluw zit in het onderwijsconcept: samenhangend onderwijs in thema’s die schoolbreed worden
aangeboden. Samenhangend onderwijs betekent dat alle vakken geïntegreerd in een thema worden aangeboden op 6
niveaus. Hierdoor is het mogelijk om gedifferentieerd onderwijs te geven. De leerlingen werken samen en voelen zich
verbonden omdat iedereen bezig is met hetzelfde thema. Dit zorgt voor grote betrokkenheid en een prettige sfeer
op school. Tenslotte mogen ook het kleinschalige karakter, de goede resultaten, de bijzondere groene en veilige locatie en de regionale functie tot de ‘plus’ van De Zwaluw gerekend worden !
Locatie en regionale functie
Basisschool De Zwaluw is de enige school in het ‘buitengebied’ tussen Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel en Uithoorn. De school staat in het dorp Nes aan de Amstel en is prachtig gesitueerd aan de rand van het dorp met uitzicht
op de weilanden. De school is niet alleen aantrekkelijk voor de leerlingen uit het dorp en de buurtschappen, maar
heeft ook een regionale functie. Ongeveer een kwart van de ouders komt van buiten het directe voedingsgebied. Als
zij De Zwaluw eenmaal hebben ontdekt, kiezen ze graag voor de sfeer en het onderwijsconcept van de school.
De fysieke omgeving rond de school is een groot pluspunt: rust, natuur en veiligheid (geen druk verkeer). De veilige
natuurlijke omgeving nodigt uit tot ontdekken en er is nog veel ruimte om te spelen.
De gemeente Amstelveen draagt financieel bij aan de instandhouding van deze bijzondere school.
Het onderwijsconcept
De onderwijsfilosofie is: we streven naar het vergroten van een gevoel van eigenwaarde als voorwaarde om tot optimaal leren en presteren te komen. Vanuit die filosofie kenmerkt het onderwijsconcept van De Zwaluw zich door:
1.

Werken aan de eigenwaarde van ieder kind – Dat doen we door uit te gaan van wat het kind wèl kan in plaats van
wat het niet kan. We letten op de sterke kanten van het kind. We denken in mogelijkheden. We denken en praten
positief over en tegen kinderen. Daarbij waarderen we de individualiteit, de persoonlijkheid van ieder kind. Iedereen mag er zijn, vanuit zijn eigen kracht. Daarmee krijgen onze leerlingen een sterke basis en vertrouwen in zichzelf. Deze basis, dit gevoel van eigenwaarde, maakt leren, groeien en ontwikkelen makkelijker.

2.

Persoonlijke aandacht – Er is veel persoonlijke aandacht voor de individuele leerling, zijn leerstijl en behoefte om
te groeien. Dat lukt omdat de school kleinschalig van opzet is. We werken in kleine overzichtelijke klassen. Het
totaal aantal leerlingen is beperkt tot maximaal 130 leerlingen. Kortom: de menselijke maat.

3.

Verbondenheid – Op school heerst een sterk ‘gevoel van verbondenheid’. Iedereen kent elkaar en doet veel samen. Leerlingen werken samen en dat geldt ook voor leerkrachten onderling, leerkrachten en leerlingen, leerkrachten en ouders. We zorgen voor elkaar, helpen elkaar verder, maken elkaar sterk(er), vanuit een verbondenheid met elkaar via de school.

Resultaten
Met onze onderwijsaanpak bereiken we allereerst dat onze leerlingen elkaar ook onderling waarderen, steunen en
stimuleren vanuit respect voor wie de ander is. Dit is een uniek deel van onze kracht als school.
Leerlingen, ouders, personeel en leiding geven de school een hoog rapportcijfer in het recente tevredenheidsonderzoek. Ze vinden De Zwaluw een fijne, kleinschalige, prettige school om te leren en te werken.
Daarnaast voldoen we met ons onderwijs de ruimschoots aan de normen van de Onderwijsinspectie. De opbrengsten
van de school zijn al meerdere jaren goed en ruim boven landelijk niveau. De resultaten voldoen grotendeels aan onze
ambities die hoger liggen dan gemiddeld.
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3. Onderwijskundig beleid
3.1 Kenmerken school en leerlingenpopulatie
Op De Zwaluw zitten 85 leerlingen (op 1-10-2019) die verdeeld zijn over vijf groepen. Dit jaar werken we met combinatiegroepen 1/2, 3/4, en 6/7, de groepen 5 en 8 zijn niet gecombineerd.
De school heeft een regiofunctie, er is geen andere school in de buurt. Alle basisscholen in de omgeving zijn op meer
dan 6 km afstand gelegen. Ook aan de overkant van de Amstel is in de polder, sinds in 2008 basisschool ‘De Poldertrots’ in Waverveen de deuren sloot, tot aan Mijdrecht geen onderwijsvoorziening meer. Het voedingsgebied is groot,
maar er zijn relatief weinig woningen en in de woningen die er zijn is weinig verloop. Nieuwbouw is er nauwelijks.
De meeste leerlingen komen uit het dorp Nes a/d Amstel en de omliggende buurtschappen (Nessersluis, De Zwarte
Kat), maar daarnaast komen ze de laatste jaren ook van verder weg, zoals Uithoorn, Amstelveen en Mijdrecht.
De populatie is gevarieerd, de ouders komen uit verschillende sociale klassen en hebben verschillende opleidingsniveaus. Een deel van de ouders woont al lang in Nes aan de Amstel, vaak al als kind. Ze hebben hun wortels hier. Er is
een hechte band met het dorp en met elkaar. Ze voelen zich thuis in Nes a/d Amstel en hechten veel waarde aan de
school. Ze houden van de kleinschaligheid, het veilige dorpsgevoel, ze schrijven hun kinderen in eerste instantie op De
Zwaluw in en zoeken pas een alternatief als het echt niet goed gaat.
Daarnaast is er een groep ouders die in de laatste jaren bewust hebben gekozen voor wonen in Nes a/d Amstel. Ook
zij kiezen voor de kleinschaligheid van het dorp en de school, weg van de grote stad en de drukte. Een deel van hen
woont inmiddels meer dan tien jaar hier.
Verder is er een groep ouders uit de regio die bewust kiest voor De Zwaluw, omdat ze enthousiast zijn over het onderwijsconcept, de kleinschaligheid en/of omdat de scholen in hun eigen wijk niet passen bij hun kind. Deze laatste groep
ouders zoekt een veilige omgeving waar hun kind wèl tot zijn recht komt, door de individuele aandacht die het nodig
heeft. Ze zijn daarom bereid dagelijks een grotere afstand af te leggen.
Tenslotte is er zij-instroom van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Op het gebied van gedrag zijn er meerdere leerlingen, die hier goed functioneren, waar dat op een andere school niet zo was. Een enkele keer moeten we
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften afwijzen, omdat plaatsing niet kan gezien de groepssamenstelling en/of
de dynamiek van de groep waarin de leerling zou komen. Verder vraagt het begeleiden van deze groep leerlingen veel
van de didactische en organisatorische vaardigheden van de leerkrachten. We vinden het belangrijk om zij-instroom
en ‘gewone’ instroom met elkaar in evenwicht te houden.
We merken de laatste tijd dat de instroom van ‘nieuwe Nessers’ nagenoeg stilstaat. Dat is begrijpelijk, want er worden
geen woningen gebouwd en opgeleverd. De Zwaluw krijgt wel veel aanvragen van buitenaf, van ouders van leerlingen
met bijzondere onderwijsbehoeften. Ook aanvragen tot plaatsing van ‘thuiszitters’ en van hoogbegaafde leerlingen
komt met enige regelmaat voor. De school heeft enkele leerlingen met een migrantenachtergrond. Het team maakt
voor de begeleiding van deze leerlingen gebruik van de expertise van de “Taalklas” in Amstelveen. De meeste leerlingen brengen de hele basisschoolperiode door op De Zwaluw.
De leerlingenpopulatie en daarmee ook het uitstroomniveau van onze leerlingen is heel divers, van praktijkonderwijs
tot gymnasium. Dat maakt dat een gedifferentieerd leerstof aanbod dat tegemoet komt aan de verschillen tussen de
leerlingen op het gebied van capaciteiten, leerstijl en gedrag noodzakelijk is. Het samenhangend onderwijs in thema’s
dat op De Zwaluw wordt aangeboden biedt deze differentiatie zonder dat onze leerlingen daarmee in uitzonderingsposities worden geplaatst. Iedereen werkt immers aan hetzelfde thema, waardoor deze methodiek goed past bij ons
motto: Samen leren jezelf zijn!
Ook wordt er actief gezocht naar aanpassingen in de inrichting van de school. Hierbij valt te denken aan bijv. aan sta-
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tafels voor leerlingen met een grote bewegingsdrang en een omgeving waar gelet wordt op niet teveel prikkels. Wiebelkussens,”balanceboards”, “friemelbakken”, koptelefoons om in rust te kunnen werken worden gebruikt in de groepen.

3.2 De visie van de school
Onze missie ‘Samen leren jezelf te zijn’ (de “why” van ons handelen: waarom doen wij dit?) is uitgewerkt in de visie
(de “how”: hoe doen we dat?). In de schoolgids staat uitgebreid beschreven wat we precies doen in het onderwijsaanbod (de “’what”).
De visie op onderwijs is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
●

Meervoudige intelligentie en coöperatieve werkvormen
In de lessen komen de intelligenties aan bod door de inzet van de didactische structuren en coöperatieve
werkvormen die zijn ontworpen door S. Kagan. Hierdoor worden de leerlingen uitgedaagd om gebruik te maken van hun sterke kanten, maar ook uitgedaagd om op een andere manier, alleen of samen, met de leerstof
bezig te zijn. Op deze manier leren de leerlingen elkaar te waarderen en wil de school passend onderwijs bieden waarbij respect, solidariteit en samenwerking centraal staan.

●

Zelfstandig werken met taken
De leerlingen wordt al vanaf groep 1 geleerd zelfstandig te werken met taken, waardoor er tijd wordt vrijgemaakt voor extra en/of specifieke instructie aan groepjes leerlingen.
Op deze manier wil het team van De Zwaluw passend onderwijs bieden aan zoveel mogelijk leerlingen zodat
ze leren dat ieder mens anders en uniek is. We vinden dat geen nadeel, maar een verrijking. Het onderwijs op
De Zwaluw is er op gericht leerlingen te leren respect te hebben voor die verschillen en daarmee om te gaan.
Iedereen hoort erbij en wordt geaccepteerd. De uitdaging voor het team is om met respect voor de eigenheid
van de leerlingen te komen tot maximale resultaten.
De directeur houdt bij het bepalen of de school een passend onderwijsaanbod kan geven altijd rekening met
de belangen van het individuele kind, maar ook met de belangen van de groep waarin de leerling geplaatst
wordt en met de competenties van het schoolteam. Bij die zorgvuldige afweging zijn ook de intern begeleider
en/of de gedragsspecialist betrokken.

●

Samenhangend thematisch onderwijs
Op De Zwaluw bieden we samenhangend thematisch onderwijs. De kracht daarvan is dat alle vakken niet
meer apart en los van elkaar worden aangeboden, maar in samenhang rond een thema. Hierdoor ontstaat
een grote verdieping van de leerstof, kunnen alle leerlingen op eigen niveau met de lessen meedoen, zijn
leerlingen intrinsiek gemotiveerd en komen als vanzelfsprekend verschillende intelligenties en werkvormen
aan het bod. Ook krijgen reflectie op het eigen werk, het geven en ontvangen van feedback en de autonomie
van de leerlingen een grotere plaats in ons onderwijs.

●

Lerende en actieve houding
De Zwaluw zet zich in om voor haar leerlingen een inspirerende leeromgeving te zijn die aansluit op de vervolgstap: het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat wij tijd en ruimte inbouwen om te reflecteren, dat we
openstaan voor nieuwe ideeën en bereid zijn om ons werk kritisch te bekijken. Dit geldt zowel voor de leerkrachten als voor onze leerlingen en vraagt van iedereen een lerende en actieve houding.

3.3 Schoolondersteuningsprofiel ( SOP)
In het schoolondersteuningsprofiel ( SOP) van De Zwaluw staat omschreven hoe de school passend onderwijs biedt.
Daarbij kiezen we er op De Zwaluw bewust voor om zoveel mogelijk alle leerlingen binnen de school te houden en te
begeleiden, onder het motto: Iedereen hoort erbij, iedereen wordt geaccepteerd. Het is zowel voor het team als de
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leerlingen van de Zwaluw daarom ‘gewoon’ dat er veel verschillen bestaan binnen de groepen, zowel qua leermogelijkheden als qua gedrag.
Mede door de ligging van de school is het van oudsher zo dat kinderen hiervandaan niet naar een andere basisschool
gaan. Uit de school betekent uit het dorp en dan heb je niet meer dezelfde verbinding met je dorpsgenoten.
Het verwijzingspercentage is altijd heel laag geweest. Als een leerling wordt verwezen naar S(B)O gaat het vaak om
een tijdelijke ‘outplacement’. De school streeft ernaar om de leerling, wanneer het mogelijk is, weer terug te plaatsen.
De Zwaluw kiest ervoor zich niet te specialiseren in de begeleiding van een bepaalde groep ‘zorgleerlingen’; wij gaan
juist uit van het idee dat ieder kind recht heeft op een zo passend mogelijk onderwijsaanbod en dat alle leerlingen
talenten hebben. Wel wordt bij de aanname van leerlingen individueel bekeken of de gevraagde onderwijsondersteuning geboden kan worden in relatie tot de andere leerlingen, de omvang van de groep en de competenties en mogelijkheden van het team.
In het SOP van de Zwaluw is een o.a. overzicht te zien van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wat in de huidige leerlingenpopulatie het meest voorkomt zijn speciale onderwijsbehoeften door dyslexie, hoogbegaafdheid,
AD(H)D en ASS. Daarnaast wordt De Zwaluw bezocht door een leerling met het syndroom van Down, 2 leerlingen met
TOS, een leerling met gehoorproblematiek en een leerling met dyscalculie.
Basisondersteuning
De basisondersteuning die aan alle leerlingen wordt geboden is verankerd in de manier van werken op De Zwaluw. De
leerkrachten zorgen ervoor goed zicht te hebben op de onderwijsbehoeften van elke individuele leerling, bekijken wat
voor de leerling nodig is om te groeien en leerdoelen te behalen en wat dat betekent voor hun onderwijsaanpak. De
begeleiding die leerlingen nodig hebben wordt in principe geboden door de eigen leerkracht. De leerkrachten worden
daarbij ondersteund door:
● de intern begeleider, die met de leerkrachten onderwijsbehoeften en aanpak vaststelt en daarbij coaching biedt.
● de remedial teacher, die indien nodig, extra begeleiding kan bieden aan individuele leerlingen of kleine groepjes.
● de ouder-kind-coach (OKC) van de gemeente Amstelveen, die een dagdeel per week op school aanwezig is. Ouders
kunnen bij haar terecht met adviesvragen en/of voor ondersteuning in de opvoeding.
● de adviseur passend onderwijs (APO) van het samenwerkingsverband Amstelronde, die op basis van een strippenkaartsysteem kan worden ingeschakeld voor advies of kortdurende begeleiding van een leerling.
● het Zorgadviesteam (ZAT), dat bestaat uit de GGD, de OuderKindcoach (OKC) , de Amstelronde specialist, de leerplichtambtenaar( LPA) en de intern begeleider. Op aanvraag sluiten de gedragsspecialist of schooldirecteur erbij
aan. Vier maal per jaar worden knelpunten in de ondersteuning besproken en op deze wijze de onderlinge samenwerking versterkt.
Voor leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen heeft het bestuur Amstelwijs een bovenschoolse taalvoorziening opgezet (Amsteltaal) gericht op nieuwkomers. Leerlingen volgen daar een jaar onderwijs gericht op de
beheersing van de Nederlandse taal. Sinds kort is er ook een aanbod voor kleuters.
Amstelwijs heeft daarnaast een Plusklas voor meerbegaafde leerlingen, waar deze een dagdeel per week werken aan
uitdagende projecten.
Extra ondersteuning
Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is om aan de onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet te komen, hebben we de mogelijkheid om extra ondersteuning in te schakelen via het ondersteuningsteam (OT).
Ondersteuningsteam (OT)
Het ondersteuningsteam bestaat uit alle betrokken personen: de leerling (waar mogelijk), de ouders, de leerkracht, de
Amstelronde specialist, de intern begeleider en eventueel andere betrokken personen/instanties. In het ondersteuningsteam worden de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht en de mogelijkheden onderzocht om de
leerling verder te helpen. Dit kan door middel van een arrangement of door middel van een verwijzing.
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Arrangement
Een arrangement bestaat uit een aantal afspraken en acties met het doel om te voorzien in wat de leerling nodig
heeft. Dit kan betekenen dat er externe hulp wordt geboden in de vorm van een training of een individueel traject.
Het arrangement wordt na een periode van 10 weken geëvalueerd en waar nodig aangepast. In schooljaar 2018-2019
waren er 5 leerlingen met een arrangement.
Verwijzing
Wanneer het niet mogelijk is om door middel van een arrangement aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen, kan het OT tot de conclusie komen dat een andere vorm van onderwijs beter bij de leerling past. Op
dat moment wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij samenwerkingsverband Amstelronde voor het
speciaal (basis) onderwijs. In de afgelopen 4 jaar is 1 leerling van De Zwaluw naar het speciaal onderwijs verwezen en
1 leerling is vanuit het s(b)o terug geplaatst op De Zwaluw.
Zie voor meer informatie het Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 van De Zwaluw.

3.4 Het onderwijsaanbod
In onderstaand overzicht is te zien met welke onderwijsmethoden en -aanpak wordt gewerkt op De Zwaluw. Naast de
cognitieve vakken omvat dit ook het aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsonderwijs.
Gebruikte methoden
Domein

Groep

Methode

Software

Rekenen

groep 1 - 8

Alles telt

Alles telt
Muiswerk
Squla

Taal

groep 3 - 4
groep 5 - 8

Alles-in-1
Alles Apart / Alles-in-1

Alles-in-1
Oefenprogramma spelling
Meester Kees
Muiswerk
Squla

Spelling

groep 5 - 8

Alles Apart/Alles-in-1

Muiswerk
Squla

Schrijven

groep 1 - 8

Schrift

Lezen

groep 3
groep 4 - 8

Actief Leren Lezen
Voortgezet Technisch Lezen
programma van Alles-in-1
en evt. Estafette

Lezen met Zoem
Alles-in-1
Estafette
Squla

Begrijpend Lezen

groep 4
groep 5 - 8

Alles-apart / Alles-in-1

Nieuwsbegrip
Muiswerk
Alles-in-1
Squla

Geïntegreerde Kleutermethode

groep 1 - 2

Kleuterplein

Kleuterplein
Muiswerk
Digitaal keuzebord
Squla

Engels

groep 4 - 8

Alles-in-1

Alles-in-1
Muiswerk
Squla
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Wereldoriëntatie

groep 1-2

Koekeloere
Natuurpaden en NME lessen
Bronnenboeken Alles-in-1

groep 3
Huisje, boompje beestje
Waar mogelijk aansluiting bij de
thema’s van de projecten uit Alles-in-1, Natuurpaden & leskisten NME.
Groep 4

Alles -in-1

Alles-in-1
Squla

Geschiedenis

groep 5 - 8

Alles-in-1

Alles-in-1
Squla

Aardrijkskunde

groep 5 - 8

Alles-in-1

Alles-in-1
topografie behorende bij
Alles-in-1
Squla

Natuur & Techniek

groep 5 - 8

Alles-in-1

Alles-in-1
Techniektorens
Squla

Kunst & Cultuur

groep 1 - 3

Moet je doen,
Bronnenboeken Alles-in-1
Alles-in-1

Kunstkabinet
Alles-in-1
Squla

groep 4 - 8
Verkeer

groep 1-3
groep 4 - 8
groep 7 - 8

Klaar over!
Alles-in-1

groep 1 - 8

Vier muziek met..

groep 4 - 8

Alles-in-1

Bewegingsonderwijs

groep 1 - 8

Basislessen Bewegingsonderwijs

21st Century Skills

groep 1 - 8

● KunstKabinet,
● TechniekTorens
● Pittige PlusTorens
● Programmeercircus

groep 4 - 8

Geïntegreerd in Alles-in-1

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

groep 1 - 8

Kanjertraining

Kanvas

Actief Burgerschap

groep 4 - 8

● Projecten die worden aangedragen door leerlingen
● Adopteer een monument icm
project 2e wereldoorlog
● Dagelijks NOS Jeugdjournaal
● Milieu helden
● Plastic whale foundation lesprogramma
● Prinsjesdag
● Leerlingenraad ( gr.5 -8 )
● Alles-in-1

Squla

Muziek
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Differentiatie
materialen

groep 1 - 8

● Pittige Plustorens
● Denkwerk
● Redactiesommen
● Zelfstandig rekenen
● Zelfstandig taal
● Rekentijgers

groep 5 - 8

● Minipad
● Doepad
● Webpad
● Squla
● Muiswerk
● Alles-in-1

● Alles-in-1

Gewenste situatie: eigen ambities van de school t.a.v. onderwijsaanbod
 Invoeren van een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen, die beter past bij het samenhangend thematisch
onderwijs.
 Ontwikkelen van een aanbod voor meer/hoogbegaafde jonge kinderen (groep 1 t/m 4).
 Onderzoeken of het schoolbreed aanbieden van de Stappenplannen van Denkgewoonten (zie www.denkgewoonten.nl) zorgt voor meer eigenaarschap van de leerlingen bij hun (leer)ontwikkeling .

3.5 Pedagogisch en didactisch handelen
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat op De Zwaluw wordt gekenmerkt door:
● Persoonlijke aandacht voor de individuele leerling, zijn leerstijlen en onderwijsbehoeften
● Kleinschaligheid en verbondenheid: iedereen kent elkaar en doet veel samen
● Versterken van de eigenwaarde: uitgaan van wat een kind wèl kan.
De basishouding in het team is: we accepteren ieder kind zoals het is.
Didactisch handelen
Uitgangspunten bij het didactisch handelen zijn:
● Rekening houden met verschillen qua leerniveau, leertempo en leerstijl
● Instructie en begeleiding op maat
● Aanleren van zelfstandig werken
● Toepassen van coöperatieve werkvormen
● Bevorderen van eigenaarschap.
We streven ernaar om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces en zelf leerdoelen te laten stellen.
Kanjertraining
We werken systematisch aan het pedagogisch klimaat via de Kanjertraining, een methode voor sociaal-emotionele
vorming. De Kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De training leert
kinderen positief over zichzelf en anderen te denken en geeft ze handvatten in de omgang met anderen. De leerlingen
leren door de Kanjertraining verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
De belangrijkste doelen van de Kanjertraining zijn dat leerlingen zichzelf durven zijn, hun gevoelens onder woorden
kunnen brengen, verantwoordelijkheid durven nemen, zich betrokken voelen bij elkaar, zelfvertrouwen krijgen en zich
veilig voelen. De leerkrachten zijn geschoold om te werken met de Kanjertraining en de gedragsspecialist is tevens
Kanjercoördinator.

Basisschool De Zwaluw

School(jaar)plan 2019-2020

pag. 10

Gewenste situatie: eigen ambities van de school t.a.v. pedagogisch en didactisch handelen
● Uitbreiden van het bevorderen van eigenaarschap.
● Borgen van het EDI-model, voor effectieve directe instructie, dat vorig schooljaar is ingevoerd.
● Onderzoeken of het schoolbreed aanbieden van de Stappenplannen van Denkgewoonten (zie www.denkgewoonten.nl) zorgt voor meer eigenaarschap van de leerlingen bij hun ( leer) ontwikkeling.

3.6 Veiligheidsbeleid
Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We gebruiken een gerichte methode om sociaal gedrag te bevorderen bij de leerlingen.
We monitoren regelmatig of leerlingen en personeel zich veilig voelen op school; voor de leerlingen monitoren we de
sociale veiligheid mbv de vragenlijsten van Stichting kanjertraining , de medewerkers worden bevraagd in het kwaliteitsonderzoek dat iedere 2 jaar wordt afgenomen. Daarnaast zijn er de gesprekken met de directie in de gesprekkencyclus, kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld, is er een klachten- en klokkenluidersregeling en
wordt er 4 jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd en jaarlijks met de MR geëvalueerd. Alle aanwezige afspraken en regelingen staan genoemd in het Amstelwijs ‘VGW-beleid (Veiligheid, gezondheid en Welzijn) Personeel’ en zijn opgenomen in de digitale boekenkast op het intranet van Amstelwijs.
(www.amstelwijs.nl)
Daarnaast worden in deze paragraaf de aanwezige schoolspecifieke afspraken, protocollen en verantwoordelijken
genoemd. De afspraken en protocollen zijn op school aanwezig en kunnen worden ingezien.
Monitor sociale veiligheid
Voor de Onderwijsinspectie is het monitoren van de sociale veiligheid door scholen een speerpunt binnen het toezichtkader. Het monitoren van de sociale veiligheid dient te gebeuren met een gestandaardiseerd instrument dat betrouwbaar en valide is. Op De Zwaluw wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst voor sociale veiligheid die is ontwikkeld door de Stichting Kanjertraining en is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Op deze manier kan de school in
een korte tijd relevante informatie verzamelen over het welbevinden van kinderen, de veiligheidsbeleving, de mate
van agressie die kinderen ondervinden, maar ook de angst die zij ervaren, de mate waarin de klas mogelijke problemen ziet en of de leerkracht in staat is hier op een adequate manier tegen op te treden.
Protocollen en verantwoordelijken
De school heeft een:
● Aandachtsfunctionaris kindermishandeling. (Intern Begleider)
● Coördinator anti-pestbeleid- (Gedragsspecialist)
● ‘Luisterjuf’ als aanspreekpunt voor de leerlingen- (Gedragsspecialist)
● Bedrijfshulpverleners (4 medewerkers)
● Contactpersoon klachten (1 ouder en 1 leerkracht).
Op school zijn de volgende protocollen & schriftelijk vastgelegde afspraken aanwezig:
● Protocol Goed Gedrag (dit bevat ook verwijzing naar het anti-pestbeleid van Amstelwijs)
● Reglement privacy leerlingen (Amstelwijs)
● Protocol weglopen van leerlingen
● Protocol gescheiden/o niet samenwonende ouders (Amstelwijs)
● Afspraken m.b.t. compenserende maatregelen bij dyslexie
● Afspraken m.b.t. zorgleerlingen
● Afspraken m.b.t. het gebruik van internet en Chromebooks
● Afspraken m.b.t. internet en Social media
● Afspraken m.b.t. Chromebooks en internet
Basisschool De Zwaluw

School(jaar)plan 2019-2020

pag. 11

●
●
●

Afspraken m.b.t. brandveiligheidsbeleid
Afspraken geldend bij de tussenschoolse opvang
Ongevallenregistratie.

3.7 Zicht op ontwikkeling en de begeleiding van leerlingen
Volgen van de ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd middels het Cito-leerlingvolgsysteem en de daarbij behorende toetskalender. De emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt ook systematisch in kaart gebracht. Dit
gebeurt m.b.v. de vragenlijsten van KANVAS en de observatielijsten van het digitaal keuzebord. Op De Zwaluw maken
leerlingen de IEP-eindtoets.
Planmatige pedagogisch-didactische ondersteuning (zorgstructuur)
Sinds vier jaar wordt de ondersteuning meer planmatig en opbrengstgericht aangepakt. De leerkrachten werken met
onderwijsplannen, met een indeling in drie arrangementen (talenten, basis, intensief) en eigen leerlijn.
De onderwijsplannen worden na de medio- en eindtoetsen van Cito bijgesteld.
Grote cyclus
De grote ondersteuningscyclus bestaat uit:
1: Onderwijsplan
2: Focus-PO
3: Trendanalyse en jaaranalyse
4: Groepsoverzicht
In het onderwijsplan staat beschreven hoe de school werkt aan de vier basisvakken en op welke manier de school een
gedifferentieerd aanbod biedt.
Het overzicht van Focus-PO geeft een beeld van hoe de leerlingen hebben gescoord op de twee laatste Cito-toetsen.
Uit dit overzicht kan de leerkracht opmaken of de leerlingen voldoende groei laten zien op de methodeonafhankelijke
toetsen. Bij onvoldoende groei maakt de leerkracht een analyse van de toets en formuleert een aanpak voor de komende periode.
Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze didactische aanpak, maakt de Zwaluw elk jaar een trendanalyse en
jaaranalyse. De trendanalyse is een analyse van de afgelopen drie jaar en is geeft een beeld van de ontwikkeling op de
lange termijn. De jaaranalyse geeft een beeld van de ontwikkeling van het afgelopen jaar. Op die manier kunnen we
zien welke aanpak succesvol is en welke aanpak nog bijstelling behoeft.
Het groepsoverzicht is een pedagogisch-didactisch overzicht van de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in een
groep. Dit overzicht wordt gebruikt om een effectieve aanpak te formuleren voor een leerling en is daarnaast een
overdrachtsformulier naar de volgende groep. Het overzicht wordt twee keer per jaar bijgesteld.
Kleine cyclus
De kleine ondersteuningscyclus bestaat uit:
1: Taakwerk
2: Zorg op maat
Op een aantal vaste momenten in de week – 3x per week - wordt er in elke groep gewerkt aan Taakwerk. Dit zijn taken die de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren. Binnen de taken van Taakwerk krijgen de leerlingen uitdagend
werk of extra oefenstof aangeboden. Op deze manier kan de leerkracht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
Tijdens Taakwerk heeft de leerkracht de ruimte om extra instructie en inoefening te geven aan een groepje leerlingen.
Dit groepje wordt samengesteld op basis van een analyse van de toetsen en op basis van het dagelijkse werk van de
leerlingen.
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De leerkracht noteert welke leerlingen deze vorm van extra ondersteuning krijgen en tevens de doelen van deze ondersteuning. Vervolgens wordt de ondersteuning opgenomen in de weekplanning.
Naar aanleiding van de methodetoetsen schrijft de leerkracht een beknopte evaluatie. Op basis van deze evaluatie
bepaalt de leerkracht welke doelen zijn behaald en stelt zij de nieuwe ‘zorg-op-maat’groepjes samen. Hierna begint de
cyclus opnieuw.
Convergente differentiatie
De Zwaluw werkt met convergente differentiatie. Dat betekent dat de instructie en verwerking van een les op drie niveaus wordt aangeboden: basis, intensief en talenten:
Het intensieve niveau houdt in dat de instructie is verlengd en waar nodig wordt herhaald. De verwerking is in veel gevallen aangepast.
Het talenten niveau bestaat uit een beknopte instructie en een compacte verwerking, vaak aangevuld met verrijkend
materiaal.
Het doel van deze differentiatie is om aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet te komen en tegelijkertijd de leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar te houden op de leerlijn van het vakgebied. De indeling in niveaus is dynamisch en is afhankelijk van het lesdoel en de beheersing van de lesstof.
Groepsbespreking
Minimaal twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider.
Tijdens de groepsbespreking gaan de groepsleerkracht en de IB-er volgens een vaste agenda met elkaar in gesprek.
Eigen leerlijn
Wij spreken van een eigen leerlijn wanneer de toetsing niet meer parallel loopt met de didactische leeftijd van de leerling. Voor leerlingen met een eigen leerlijn maken wij een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP bestaat uit een
overzicht van de vaardigheidsgroei en het leerrendement, de onderwijsbehoeften van de leerling en de doelen voor
de komende periode. Deze doelen zijn gebaseerd op het leerrendement van de leerling.
Samenwerking bij ondersteuning
Allereerst is de samenwerking met de ouders van groot belang. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Vier à vijf maal per jaar bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de leerling met de ouders. Bij zorgsignalen
gaat de leerkracht met de ouders praten en worden indien nodig anderen (de intern begeleider, gedragsspecialist of
externe hulp) betrokken.
Belangrijke ketenpartners zijn: Kinderservicehotels, Gemeente Amstelveen, Kentalis, GGD, Leerplicht, MOC Kabouterhuis, Opvoedpoli en Buurtregisseur. Met GGD, Leerplicht en Schoolmaatschappelijk werk is er overleg in het
Zorgadviesteam (ZAT). Zie ook paragraaf 3.3.
Verlenging en doublures
Zitten blijven (doublures) komen nauwelijks voor. De laatste jaren zijn wel enkele zij-instromende leerlingen bij ons op
school in dezelfde klas geplaatst die ze op hun vorige school al hadden gedaan.
Kleuterverlenging komt (incidenteel) voor, wanneer vanuit observaties blijkt dat een kind nog te weinig concentratie
en taakgerichtheid kan opbrengen om succesvol naar groep 3 te gaan.

Gewenste situatie: eigen ambities van de school t.a.v. zicht op ontwikkeling en begeleiding
● Leerlingen meer betrekken bij hun eigen (leer)ontwikkeling.
● Nagaan of ( onderdelen van) het nieuwe leerlingvolgsysteem van IEP geschikt is voor De Zwaluw.
● De planning van de groepsbesprekingen is inmiddels meer gestructureerd.
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3.8 Samenwerking met ouders t.a.v. onderwijs en de ontwikkeling van hun kind
Kinderen brengen een belangrijk deel van hun dag op school door. Daarmee heeft het onderwijs veel invloed op hun
vorming en ontwikkeling. Het is dus van belang dat ouders zoveel mogelijk bekend zijn met wat hun kind tijdens de
schooluren leert en beleeft. Op De Zwaluw vinden wij goed en regelmatig contact met de ouders een voorwaarde om
een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Ouders zijn welkom op onze school en worden op meerdere
manieren betrokken bij het onderwijs op de school.
Een opsomming:
● Iedere dag start met een inloopkwartier voor alle ouders en leerlingen van De Zwaluw. Ouders kunnen kort
iets tegen de leerkracht zeggen, de leerlingen kunnen hun ouders laten zien waar ze mee bezig zijn.
● De directie staat ‘s morgens in de hal van de school om ouders en leerlingen welkom te heten. Bovendien
houdt zij voor korte vragen tot 9 uur tijd vrij.
● Aan het eind van de schooldag staat de directie en het team van de onderbouw op het schoolplein voor een
vraag, een informeel contact e.d.
● Het schooljaar start met een algemene informatieavond waarvoor alle ouders in de klas van hun kind(eren)
worden uitgenodigd. De leerkracht vertelt over de gang van zaken in de groep, de regels en afspraken die
met de leerlingen zijn gemaakt en met welke methoden gewerkt wordt. Ouders kunnen algemene vragen
stellen en methoden inzien.
● De oudergesprekken.
Minimaal 4x per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht.
In september zijn de startgesprekken met de ouders. In dit gesprek kunnen ouders en kinderen vertellen over
thuis en kunnen verwachtingen over en weer worden besproken . Soms vinden ouders het prettig om de
leerkracht nog even apart te spreken wanneer er bijzondere omstandigheden zijn. . Dat is altijd mogelijk..
Bij het startgesprek krijgen alle ouders een folder mee met daarin alle relevante informatie die bij de groep
van hun kind hoort.
In november volgen de voortgangsgesprekken, waarbij de ontwikkeling van de leerlingen op leergebied en op
sociaal-emotioneel gebied centraal staat.
In februari zijn de rapportgesprekken n.a.v. de 1e schriftelijke rapportage.
In april zijn er vervolgens weer voortgangsgesprekken waarbij vooruit gekeken wordt naar de overgang naar
het volgende leerjaar.
In juli tenslotte zijn er de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7.
Daarnaast is het altijd mogelijk om tussendoor met de leerkracht een afspraak te maken.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden uitgenodigd bij alle gesprekken en leerlingen van groep 4 bij het gesprek over het eindrapport.
Alle gesprekken hebben een verplicht karakter, m.u.v. het voortgangsgesprek in april dat facultatief is.
● Ouderbetrokkenheid bij schoolactiviteiten.
Ieder schooljaar wordt aan alle ouders gevraagd waarbij ze graag willen assisteren op school. De activiteiten
waarbij ouderhulp wordt gevraagd zijn divers; het varieert van begeleiding bij museum of theaterbezoek, het
meehelpen bij projecten op school, het assisteren bijvoorbeeld bij techniek of creatieve lessen, maar ook het
geven van een gastles over het beroep of een hobby wordt zeer gewaardeerd.
● Ouders kunnen zich aanmelden als klassenouders, voor de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad
(MR). De klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij de invulling van praktische zaken die de groep van
hun kind betreft. In de Ouderraad wordt op praktische wijze meegedacht, georganiseerd en gewerkt aan
schoolactiviteiten voor alle leerlingen. In de MR wordt mee gedacht en besloten over beleidsmatige zaken.
● Ouders worden geïnformeerd via de website en over de dagelijkse gang van zaken door de nieuwsbrief, die
maand uitkomt.
● We onderzoeken samen met de Ouderraad de behoefte aan ouderavonden. Dit schooljaar vindt in september een ouderavond plaats die door het team wordt georganiseerd voor de ouders. Daarin staat het kennis
maken met elkaar en de betrokkenheid bij de school centraal. Na het ‘Zwaluwfamiliediner’, de ‘pubquiz ‘is dit
jaar gekozen voor een thema passend bij het 1e project van Alles-in-1 : Las Vegas.
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●

Iedere twee jaar wordt met de andere scholen van Stichting Amstelwijs door Bureau Beekveld & Terpstra een
ouder tevredenheidsenquête uitgevoerd. De uitkomsten en de stappen ter verbetering worden jaarlijks opgenomen in dit school(jaar)plan. Zie paragraaf 6.3 voor de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van
maart 2018.

Gewenste situatie: eigen ambities van de school t.a.v. samenwerking met ouders.
Het woord ‘samen’ uit ons motto is ook leidraad bij de oudercommunicatie. We werken aan verbinding, want niet
iedereen kent elkaar zo goed als we zouden wensen. Dat gebeurt door ouders waar mogelijk uit te nodigen bij activiteiten. ( Denk daarbij bijv. aan de opening en afsluiting van de projecten)
Maar ook werken we aan verbinding door activiteiten die speciaal voor ouders worden georganiseerd zoals het
“Zwaluwfamiliediner”, een “pubquiz met schoolvragen” of algemene informatieavond. Ook worden ouders gevraagd om bijv. in kader van een thema te komen vertellen over hun beroep of hun hobby.
Op deze manier willen we bereiken dat ouders zich gehoord voelen, inspraak hebben en zich verbonden met - en
betrokken voelen bij de school.

3.9 Extra financiële bijdragen t.b.v. het onderwijs
Onze school accepteert naast de vrijwillige ouderbijdrage en de gelden die gebaseerd zijn op de onderwijswetgeving
geen financiële bijdragen van derden om (onderwijskundige) activiteiten onder schooltijd te beleggen.
Ook vragen wij van ouders geen financiële bijdragen voor extra onderwijskundige activiteiten, zoals bijvoorbeeld het
onderwijs in de plusgroepen.
Regelmatig komen er subsidies beschikbaar, waar de school gebruik van zou kunnen maken. Wanneer de subsidie
aansluit bij onze schoolontwikkeling en onderwijsconcept stellen wij - waar mogelijk- een subsidieaanvraag op.
Tussen ons schoolbestuur Amstelwijs en de gemeente Amstelveen bestaat sinds 2011 een convenant waarin is afgesproken dat de gemeente Amstelveen € 75.000,- per jaar ter beschikking stelt voor de instandhouding van De Zwaluw.
In 2016 heeft de gemeente besloten om dit bedrag te verhogen naar ruim € 117.000,- per jaar omdat een volwaardige
onderwijsvoorziening met geïntegreerde kinderopvang in het buitengebied belangrijk is om te behouden.

Basisschool De Zwaluw

School(jaar)plan 2019-2020

pag. 15

4. Personeelsbeleid
4.1 Algemeen
De kinderen leren onder leiding van een leerkracht. De leerkracht kan het leren stimuleren en bevorderen. Dat doet
hij door de kinderen duidelijke feedup, feedback, feed forward te geven. Ook onderzoeken de leerkrachten het effect
van hun handelen op het leren en ontwikkelen van de kinderen: de leerkrachten vertonen zelfreflectie.
Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stimuleren hen boven zichzelf uit te groeien
(growth mindset). De leerkrachten investeren in een goede pedagogische relatie met de kinderen.
De kinderen leren als de leerkrachten ook leren. We streven ernaar ‘critical friends’ van elkaar te zijn.
Om te kunnen werken op De Zwaluw zijn de volgende competenties belangrijk:
● vernieuwend/innovatief
● bereid tot samenwerken/teamspeler
● ambitieus
En de persoonseigenschappen:
● enthousiast/betrokken
● leervermogen
● communicatief
Het werken op een kleinschalige school, met een diverse leerlingenpopulatie, in gecombineerde groepen, vraagt veel
van leerkrachten. Dat geldt zowel voor de tijd die moet worden geïnvesteerd, de organisatie van gecombineerde groepen en de flexibiliteit en zelfstandigheid die gevraagd wordt, als de bereidheid om samen te werken en kennis te delen met collega’s.
Nieuwe collega’s dienen de missie en de visie van de school te onderschrijven om leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften te begeleiden. We willen werken met mensen die kijken naar wat kinderen kunnen, want we verwijzen
leerlingen niet snel naar een andere school.
Leerkrachten op De Zwaluw denken mee over het beleid en hebben daar ook invloed op. Het team kent een hoge
mate van zelfsturing.

4.2 Betrouwbaar, betrokken en fair werkgeverschap
We hebben oog voor de menselijke maat. Daarom voeren we overleg over zaken als de jaartaak en het verzuim. Normen en protocollen zijn daarin niet leidend, maar het gedrag en de houding van zowel de kant van de werkgever als
de werknemer. Wij passen de Cao ruimhartig toe, om op die wijze een bijdrage te leveren aan een goed werkklimaat,
waarin ‘geven en nemen’ in balans zijn.
We vragen kwaliteit en voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers. Daar spreken we elkaar op aan. Dat faciliteren wij ook. Zo bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning en coaching aan startende leerkrachten, zodat zij zich van
startbekwaam naar basisbekwaam kunnen ontwikkelen.

4.3 Gesprekkencyclus
Amstelwijs hanteert voor de gesprekscyclus een digitale tool, de Digitale Gesprekscyclus (DDGC). In de tool zijn documenten en competentieprofielen opgenomen, die gebruikt worden voor het geven van vorm en inhoud aan de gesprekscyclus. Naast een waaier aan documenten biedt DDGC ook de mogelijkheid om bestanden toe te voegen (uploaden) die een relatie hebben met het functioneren, de persoonlijke ontwikkeling en/of de bekwaamheid van de medewerkers.
Elke cyclus bestaat uit een doelstellingengesprek, ten minste één functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek.
Een cyclus duurt één tot maximaal drie schooljaren. Het streven is om een cyclus binnen anderhalf jaar af te ronden.
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Ambitie gesprekkencyclus
De digitale gesprekkencyclus van Amstelwijs is afgeschaft. Daar is nog geen nieuw beleid voor in de plaats gekomen. Het komende schooljaar gaan de directeuren van de scholen van Amstelwijs gezamenlijk de leergang ‘Waarderende & progressiegerichte Gesprekscyclus “volgen. Deze leergang zal leiden tot een beleidsdocument over een
nieuwe gesprekscyclus. Omdat dit proces nog moet starten kiest de schooldirecteur ervoor om dit jaar in ieder geval met alle teamleden een startgesprek te houden aan het begin van het schooljaar, een voortgangsgesprek rond
februari en een evaluatiegesprek aan het einde van het schooljaar. Dit om goed zicht te houden op het functioneren en waar nodig steun te bieden, niet om te beoordelen.
Voor de startende leerkrachten op De Zwaluw volgt de directeur de cyclus die beschreven is in het “Plan van Aanpak begeleiding en beoordeling startende leerkrachten” dat door Amstelwijs is ontwikkeld.

4.4 Functiemix
In het kader van de functiemix zijn binnen Amstelwijs een aantal leerkrachten in LB ingeschaald. Dat zijn:
a. Leerkrachten die Intern Begeleider zijn
b. Leerkrachten die tevens Bouwcoördinator zijn
c. Leerkrachten die gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied of aandachtsgebied (bijv. gedrag) en medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit op de school m.b.t. dat vak-/aandachtsgebied.
d. Leerkrachten die het predicaat ‘excellent’ hebben behaald (middels assessment en opleiding “Excellente leerkracht”) en verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van (startende) leerkrachten.
Om in aanmerking te komen voor een LB-functie, moet er een voldoende beoordeling op LA-niveau zijn en moet de
leerkracht een HBO+-niveau hebben bereikt door ervaring en een aanvullende opleiding. Het beoordelen of een kandidaat in aanmerking komt voor benoeming in een LB-functie, gebeurt door twee schooldirecteuren.
Het toegroeien naar een LB-functie is geïntegreerd in de gesprekscyclus. De directeur geeft aan de leerkracht aan
waar de school behoefte aan heeft en welke ontwikkeling/scholing de leerkracht nodig heeft om in aanmerking te komen voor een LB-functie. Tijdens de functioneringsgesprekken geeft de directeur dan aan de leerkracht aan of
zijn/haar ontwikkeling richting LB nog voldoende verloopt.

4.5. Werkdruk
Leerkrachten ervaren doorgaans een hoge werkdruk. Om hier enigszins aan tegemoet te komen, hanteert Amstelwijs
de volgende afspraken v.w.b. het werkrooster:
▪ Een werknemer wordt maximaal 8 uur per dag ingeroosterd.
▪ Verspreid over het schooljaar worden er meerdere dagen of dagdelen gepland, waarop de kinderen vrij zijn
en alle teamleden aanwezig.
▪ Deze werkdagen (kinderen wel vrij, medewerkers niet) worden in overleg tussen directeur en team aantoonbaar ingezet voor werkdrukverlaging. Er wordt aangegeven voor welke taken deze dagen zijn bedoeld.
▪ De uren voor Duurzame Inzetbaarheid mogen in onderling overleg tussen de leidinggevende en de werknemer door de leerkracht óók gebruikt worden als extra tijd t.b.v. het voor- en nawerk van de lesuren (alle taken die onder de opslagfactor vallen).
▪ Recent is afgesproken dat leerkrachten compensatie krijgen voor het werken op rapportavonden.
M.i.v. 1 augustus 2018 wordt het nieuwe budget werkdrukverlichting ingezet voor:
Met instemming van de PMR is besloten dat op De Zwaluw dit budget wordt ingezet om de conciërge voor de school
te kunnen behouden.
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4.6 Bevoegd en bekwaam
4.6.1 Bevoegd
Onze school benoemd alleen leerkrachten die voldoen aan één van de volgende eisen:
1. In bezit van een PABO-diploma
2. Een door student, school en PABO ondertekende leer-/werkovereenkomst (LIO)
3. PABO 4-studenten die 180 studiepunten hebben behaald en het startbekwaamheidsgesprek op de PABO met positief gevolg hebben afgelegd.
4. Een zij-instromer die een HBO-opleiding heeft afgerond, het geschiktheidsonderzoek met positief resultaat heeft
doorlopen en studerend is voor een PABO-certificaat.
4.6.2 Bekwaam
Voor startende leerkrachten hebben we een uitgebreid ondersteuningsprogramma om ze van Startbekwame naar
Basisbekwame leerkrachten te laten ontwikkelen. Naast begeleiding op schoolniveau, krijgen ze coaching door één
van de drie gecertificeerde Amstelwijs Coaches. Tevens zijn er voor hen bovenschoolse bijeenkomsten waar ruimte is
voor intervisie en nascholing door externe deskundigen op het gebied van klassenmanagement, oudergesprekken,
etc.
Leraren die behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding of coaching, krijgen deze uiteraard. De school kan daar andere middelen (personeelsbeleid) voor inzetten of eventueel een beroep doen op bovenschoolse budgetten. Amstelwijs biedt i.h.k.v. de ARBO ook eventueel een tegemoetkoming in de kosten die een werknemer maakt bij de begeleiding door een professionele zorgverlener.
Onze school heeft de beschikking over een scholingsbudget ter hoogte van € 500 per FTE. Dit budget wordt voornamelijk ingezet voor scholing op teamniveau i.h.k.v. de schoolontwikkeling. Personeelsleden die een individuele opleiding willen volgen, stimuleren we zoveel mogelijk om een opleiding te volgen die valt onder de lerarenbeurs.
Amstelwijs organiseert diverse bovenschoolse netwerkbijeenkomsten voor o.a. ICT-ers, LB-specialisten, IB-ers, etc.
Overzicht studiedagen en overige scholing Zwaluw
De studiedagen en andere scholingsmomenten op De Zwaluw worden met name ingezet om bij te dragen aan de majeure veranderonderwerpen (zie hoofdstuk 7).

Invulling studiedagen Zwaluw
22-08-19. Voorlichting Stichting LeerKRACHT
23-08-19. Implementatiebijeenkomst Actief Leren Lezen
18-10-19. Drive training door Cloudwise & teamoverleg mbt gedrag
18-11-19. Tussenevaluatie lezen & teamoverleg mbt meer& hoogbegaafdheid, Scrumboards
31-01-20. Bespreking trendanalyse nav de resultaten op de mediotoetsen LOVS . Werken aan rapporten. Informatie IEP lln volgsysteem
16-03-20. Start traject LeerKRACHT / tussenevaluatie werken met
scrumboards Onder voorbehoud
9-04-20. Introductie Denkgewoonten onder voorbehoud
22-05-20. Formatie & organisatie 2020-2021. Verder naar eigen inzicht en behoefte van de leerkrachten in te vullen
2-06-20. Evaluatie 2019-2020, voortuitblik 2020-2021,
2e bijeenkomst traject Stichting LeerKRACHT ( Onder voorbehoud) ,
verder naar eigen behoefte in te vullen
In het voorjaar een studiemiddag ( datum nader te bepalen) voor alle
leerkrachten van de 4 scholen van het netwerk Alles – in – 1.
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Daarnaast wordt er ook door individuele teamleden verschillende opleidingen en cursussen gevolgd ikv de professionalisering.
BHV-trainingen
Opleiding Specialist Jonge Kind
Opleiding Leescoördinator
Opleiding A-licentie Kanjertraining
Opleiding examinator ROC voor opleiding onderwijsassistent
Opleiding Beeldcoaching
Onder voorbehoud: Kanjertraining voor OOP

René M., Ingrid v. B., Nathalie W.,
Barbara L.
José d. H., Ingrid v. B.
Nathalie W.
José d H., Nathalie W., Sela R. en
Kim vd H.
Ingrid P.
Bianca V.( gedragsspecialist)
Linda L.

De directeur participeert in de intervisiegroep van de ESAN, in de stuurgroep van het Samenwerkingsverband Amstelronde en vertegenwoordigt Amstelwijs in het kernoverleg P.O.- V.O . Verder bezoekt zij het Congres Passend Onderwijs (instondo), in het kader van het professionaliseringsthema ‘Omgaan met verschillen’. Tevens doet zij een korte
opleiding om examinator op het ROC te worden. Samen met een collega directeur maakt zij deel uit van de commissie
die onderzoekt of een gezamenlijke studiereis rond een van de professionaliseringsthema’s uit het schoolleidersregister zal worden gemaakt . Ook staat dit schooljaar ikv de herregistratie in het schoolleidersregister een opleiding rond
de invoering van een waarderende & progressiegerichte gesprekscyclus op het programma . In de vorm van gezamenlijke trainingen wordt hieraan door alle directeuren van Amstelwijs gewerkt.
Tenslotte zijn er de bovenschoolse bijeenkomsten Amstelwijs waarin verschillende teamleden participeren.
Bovenschoolse bijeenkomsten Amstelwijs
Netwerkbijeenkomsten 3 woensdagmiddagen
Begeleiding startende leerkrachten gedurende 3 jaar door een coach.
In het eerste jaar worden 3 inhoudelijke workshops aangeboden
Directieoverleg incl scholing/intervisie
Lid Stuurgroep Amstelronde
Directie 2 daagse/studiereis
2 IB-netwerkbijeenkomsten
2 bijeenkomsten voor contactpersonen klachtenregeling
2 bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen
1 adjuncten netwerkoverleg
2 bijeenkomsten voor overblijfcoördinatoren
2 bijeenkomsten voor administratieve krachten
4 bijeenkomsten voor stagecoördinatoren
1 masterclass voor LIO-ers

Vakspecialisten
Sela R., Kim vd H.
Ingrid P.
Ingrid P.
Ingrid P.
Gerard v. V
José d H.
Gerard v. V.
René M
Barbara L.
Desiree T.

4.7 Verzuimbeleid
Amstelwijs heeft het zgn. ‘eigen regie-model’. De leidinggevende en de werknemer bespreken in goed onderling overleg welke werkzaamheden er wel of niet kunnen worden verricht. En daarbij hanteren we meer mogelijkheden dan
alleen maar ‘ziek zijn en niet werken’ en ‘niet ziek zijn en wel werken’. Desgewenst kan de bedrijfsarts (die Amstelwijs
extern inhuurt) om advies worden gevraagd.
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4.8 Schoolspecifiek personeelsbeleid
Selecteren via stage
Het personeelsbeleid op De Zwaluw is erop gericht om nieuwe leerkrachten aan te stellen uit ‘eigen kweekvijver’,
doordat ze bijv. eerst hun LIO-stage gedaan hebben op De Zwaluw. Verder zijn minors m.b.t. speciale onderwijsbehoeften, stage-ervaring in het SBO en het bekend zijn met gecombineerde groepen een voordeel. Door te kiezen voor
jonge startende leerkrachten die op De Zwaluw (deels) hun stage hebben gelopen, is het voor de directie duidelijk
welke ondersteuning de startende leerkracht nodig heeft. Tijdens de LIO-stageperiode wordt maximaal gebruik gemaakt van de coachingsmogelijkheden vanuit het stagebureau van Amstelwijs. Op die manier wordt een win-win situatie gecreëerd: de LIO stagiaire krijgt een optimale begeleiding, de school weet met wie zij een contract aangaat en
kan de begeleiding en coaching doorzetten met de startende leerkracht, zodat deze binnen de gestelde tijd kan doorgroeien van startbekwaam naar basisbekwaam om vervolgens vakbekwaam te kunnen worden. Tenslotte wordt door
op deze manier vacatures in te vullen ook automatisch gekozen voor jonge leerkrachten. Daardoor is inmiddels een
evenwichtige leeftijdsverdeling ontstaan in het team.
Personele bezetting op De Zwaluw per 1-8-2019
Directeur
4 dagen ambulant
Intern begeleider
1 dag ambulant + 12 x in overleg een ochtend
Gedragsspecialist/ICT-er/Ondersteuner directie
1,5 dagen ambulant
6 leerkrachten (groepen 1/2, 3/4 , 5, 6/7 en 8)
alleen in groep 1/2 werken 2 parttimers, de rest full time
Vakleerkracht gym
1,5 dag per week
Onderwijsassistent
20 uur per week
Ambulant begeleider voor leerling met Down
10 uur per week
Administratieve kracht/ParnasSys specialist
1 dag per week
Conciërge
12 uur per week
Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de remedial teacher van RT excellent en met de ambulante begeleiders van Kentalis en Ons Tweede Thuis.

4.9 Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding.
Bij Amstelwijs waren op 1 mei 2018 9 van de 15 directieleden vrouw (60%). Amstelwijs ziet daarin geen aanleiding om
beleid te ontwikkelen om meer vrouwen in de directie te krijgen.
Meer informatie over het personeelsbeleid is te vinden in de volgende Amstelwijsdocumenten:
1. Bestuurlijke kaders uitwerking Cao PO
2. Beleid Gesprekscyclus en DDGC
3. Functiemixbeleid
4. Incidenteel beloningsbeleid
5. Begeleiding startende leerkrachten (Van Startbekwaam naar Basisbekwaam)
6. Klokkenluidersregeling
7. Gedrags- en omgangscode
8. VGW-beleid
9. Verzuimbeleidsplan
10. Vervangingsbeleid
11. Masterplan aanpak lerarentekort
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5. Kwaliteitsbeleid
5.1 Kwaliteitscultuur op bestuursniveau
Het bestuur van Amstelwijs is van mening dat het geen meerwaarde heeft en het zelfs ongewenst is als op bovenschools niveau nog eens op metaniveau wordt overgedaan wat op kind-, groep- en schoolniveau behoort te gebeuren,
namelijk het analyseren van de leerresultaten en doelen formuleren voor de te behalen leerresultaten. Tevens is het
bestuur van mening dat het monitoren van de onderwijskwaliteit doormiddel van het van de schooldirecteuren verlangen van (uitgebreide) managementrapportages, wél de administratieve last, maar niet de kwaliteit verhoogt. Bij
Amstelwijs ligt de focus daarom op het creëren en bevorderen van een kwaliteitscultuur. Dat gebeurt op de volgende
wijze:
-

Het jaarlijks door de scholen laten vaststellen van een actueel school(jaar)plan dat voldoet aan door Amstelwijs geformuleerde criteria (wordt beoordeeld door de kwaliteitsmedewerker).
Twee keer per jaar een gesprek tussen de directeur met de kwaliteitsmedewerker over de inhoud en voortgang van het school(jaar)plan.

-

Interne audits, met de volgende inhoud: a. Antwoord op een door de school geformuleerde onderzoeksvraag, b. Globaal onderzoek naar de kwaliteit van de school: Krijgen de kinderen goed les? Leren de leerlingen genoeg? Zijn de leerlingen veilig? c. Hoe vult de school de richtinggevende visie van Amstelwijs concreet in? Om de kwaliteit van de audit te bewaken en te bevorderen, evalueert het team geregeld de eigen
werkwijze onder begeleiding van een externe deskundige.

-

De schooldirecteur zoveel als mogelijk te faciliteren onderwijskundig leider te kunnen zijn, door:
a. Alle formatieve en financiële risico’s bij hen weg te halen, hen uitsluitend budgethouder te laten zijn en
hen op hoogwaardige wijze real-time digitaal te rapporteren wat de uitputting van deze budgetten is.
b. De helft van het Directieoverleg te besteden aan een gecertificeerde leergang “Leiding geven aan toekomstgericht onderwijs” (met als docent o.a. Mathieu Weggeman)
Eens per vier jaar o.l.v. een externe deskundige een QuickScan doen van onze scholen aan de hand van de
standaarden van het toezichtskader van de onderwijsinspectie.

-

5.2 Kwaliteitscultuur op schoolniveau
Onze school werkt continu aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit We doet dit planmatig en cyclisch. Dit
schooljaarplan maakt onderdeel uit van die cyclus. Jaarlijks bekijken we welke verbeteringen zijn bereikt en welke vervolgstappen er nodig zijn. Deze cyclus wordt geïntervenieerd door kwaliteitsmetingen. Dat kan zijn een analyse van de
leerresultaten, een tevredenheidspeiling of een inspectiebezoek.

Gewenste situatie: eigen ambities van de school t.a.v. kwaliteitscultuur
We bevorderen op De Zwaluw een kwaliteitscultuur door:
● een open gesprek te voeren over wat wel en niet naar wens verloopt;
● steeds te bekijken of we onze missie en visie waarmaken;
● leerkrachten expliciet mee te laten werken aan het beleid van de school (gedeeld leiderschap);
● de inbreng van leerlingen en ouders serieus te nemen;
● regelmatig verantwoording af te leggen over onze resultaten.

5.3 Kwaliteitsbewaking op bestuursniveau
Het bestuur houdt zicht op de onderwijskwaliteit door:
a. De terugkoppeling van de kwaliteitsmedewerker over de gesprekken over het school(jaar)plan.
b. Gesprekken met de directeur
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c. Jaarlijks bezoeken aan de MR
d. Verslagen van schoolbezoeken door de RvT
e. Rapporten van de interne audits
f. Bovenschoolse monitor leerresultaten (Ultimview in ParnasSys)
g. Uitslagen van de tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken
h. Gesprekken met onderwijsadviseurs die projecten op scholen doen.
Wanneer het bestuur zich zorgen maakt over de onderwijskwaliteit van een school en/of de schooldirecteur zelf aangeeft dat er risico’s zijn, krijgt deze school ondersteuning vanuit het bestuur. Daartoe zijn de volgende interventies
mogelijk:
a. Twee maanden uitstel om schooljaarplan aan te passen of te herschrijven (met ondersteuning door de interne of een externe kwaliteitsmedewerker).
b. Extra formatie of financiële middelen vanuit het ‘knelpuntenbudget’ of budget ‘Strategisch Beleid en projecten’.
c. Externe begeleiding inhuren ter ondersteuning van de directie (coaching of co-management), externe IB-er of
co-teaching leerkrachten. Financiering gezamenlijk door school en bestuur.
d. Schoolanalyse laten opstellen door externen.
e. Veranderingen in de personele bezetting.

5.4 Kwaliteitsbewaking op schoolniveau
De bewaking van de onderwijskwaliteit doen we als volgt:
1. De kwaliteitsbewaking op groeps- en leerlingniveau is de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Tenminste viermaal per jaar, maar vaker als daartoe aanleiding is, stellen zij hun groepsplan bij op basis van observaties, toetsresultaten van methodegebonden en Cito-lvs-toetsen en registraties (zoals bijv. in Kanvas en
n.a.v. de doelen en leerlijnen van het digitaal keuzebord in groep 1/2). In de groepsbesprekingen met de IB’er
wordt vastgesteld hoe de leerkracht het onderwijs en de ondersteuning optimaal af kan stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en van individuele leerlingen.
2. De intern begeleider maakt een analyse van de resultaten, op basis van de medio toetsen (trendanalyse) en
de eindtoetsen (jaaranalyse). Deze analyses worden besproken met de directie en vervolgens in een apart
teamoverleg met het hele team. Bij de analyses worden de resultaten van de school naast de inspectienormen gehouden en beoordeelt de school a.d.h.v. de vaardigheidsgroei het leerrendement dat bereikt is met
de leerlingen.
3. De directeur houdt met elke leerkracht jaarlijks een startgesprek, een voortgangsgesprek en een eindgesprek. De directeur bezoekt tenminste 1x per maand onaangekondigd alle groepen via flitsbezoeken. Deze
bezoeken zijn aanleiding tot gesprek over het onderwijs, de keuzes en interventies van de leerkracht.
4. Om de twee jaar nemen we tevredenheidspeilingen af onder ouders, leerkrachten en leerlingen. Aan de hand
van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt. Zie 6.3. voor de resultaten van het tevredenheidsonderzoek in het voorjaar van 2018. Dit onderzoek wordt in 2020 weer herhaald.
5. Tweemaal per jaar wordt een (onderwijskundige) vergadering of een werkavond gehouden
6. Een keer per maand is er een teamvergadering waarbij verander onderwerpen op de agenda staan naast
agendapunten die door het team worden ingebracht.
7. De directeur betrekt een externe adviseur/coach bij het maken van het nieuwe schooljaarplan. Deze denkt
mee en bevraagt de directeur over de schoolontwikkeling en de keuzes die zij daarin maakt.
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Gewenste situatie: eigen ambities van de school t.a.v. kwaliteitsbewaking.
● Dit jaar besteden we naast het bovenstaande extra aandacht aan het coachen/begeleiden van de nieuwe leerkrachten.
● Twee maal per jaar worden met het hele team de onderwijsresultaten bekeken en interventies bepaald.
● De directeur houdt regelmatige flitsbezoeken in de klassen: ‘management by walking around’ en bespreekt waar
nodig haar bevindingen met de leerkrachten. Met elk teamlid vindt jaarlijks minimaal een start-, voortgangs- en
eindgesprek plaats.

5.5 Verantwoording en dialoog
Het bestuur publiceert jaarlijks de resultaten van de Eindtoets in het bestuursjaarverslag. Dit bestuursjaarverslag
wordt besproken met RvT, GMR en de gemeenteraadscommissies ‘Burger en Samenleving” van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel.
De onderwijsresultaten worden in de schoolgids beschreven en opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel van
De Zwaluw. Naar beide documenten wordt op de website van De Zwaluw verwezen. Ook wordt ieder jaar een evaluatie van de veranderonderwerpen en de actiepunten van het voorgaande jaar in de schoolgids opgenomen en tevens
de nieuwe veranderonderwerpen beschreven.
De kwaliteitsmedewerker Amstelwijs bespreekt 2x per jaar de voortgang van de geplande onderwijsontwikkelingen
met de directeur van de school.
Evaluatie en verander onderwerpen worden met de MR besproken.

5.6 Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
Aan de hand van de uitkomsten van de schoolanalyse/zelfevaluatie (zie hoofdstuk 6) en de geformuleerde ambities in
de groene tekstvakken wordt bepaald welke verbeteronderwerpen de aandacht behoeven. De school kiest jaarlijks
niet meer dan drie majeure verander onderwerpen.

5.7 Het borgen van de kwaliteit van het onderwijs
Alle verbeteringen leiden uiteindelijk tot een verandering in werkwijze, didactiek of leerstofaanbod. Deze veranderingen worden geborgd door nieuwe afspraken vast te leggen in de diverse schooldocumenten:
●
●
●
●

Schoolgids
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Jaar- en trendanalyse en onderwijsplannen
Rapporten (digitaal)
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6. Zelfevaluatie
6.1 Analyse leerresultaten
Trendanalyse
Jaarlijks maken we op De Zwaluw een trendanalyse. In deze trendanalyse geven wij een overzicht van de ontwikkeling
per vakgebied over de afgelopen drie jaar. Op grond hiervan kunnen wij bepalen welke didactische aanpak succesvol
is en welke aanpak nog bijstelling behoeft. Wij maken hierbij gebruik van realistisch geformuleerde ambitieniveaus
per vakgebied. De gemiddelde vaardigheidsscores worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. De didactische
aanpak is uitgewerkt in een onderwijsplan. Dit plan evalueren we elk half jaar, na de Cito afnames.
De trendanalyse 2017-2019 is op school beschikbaar. Hierna volgen de belangrijkste gegevens hieruit.
IEP-eindtoets
Op De Zwaluw maken de leerlingen de IEP-eindtoets. De afkorting IEP staat voor Ice Eindevaluatie Primair onderwijs.
Deze eindtoets is goedgekeurd door het ministerie van OCW. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen
(technisch en begrijpend), taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Voor de IEP-eindtoets is gekozen omdat wij dit een gestructureerde en kindvriendelijke toets vinden. De toetsopdrachten en vragen beginnen makkelijk en
worden gaandeweg steeds moeilijker en er zijn behalve meerkeuzevragen ook open vragen. Ook meet de IEP veel zuiverder de Cito-eindtoets de afzonderlijke vaardigheden die we in beeld willen krijgen.
De resultaten van de IEP-eindtoets liggen op De Zwaluw de afgelopen drie jaar voor lezen en rekenen boven het landelijk gemiddelde en dat gold in 2017 en 2018 ook voor taalverzorging. In 2019 scoort groep 8 voor taalverzorging wat
onder het landelijk gemiddelde. Dat komt vooral door de mindere resultaten voor spelling.

IEP
2017
Taalverzorging
Lezen
Rekenen
Totaal

2018

2019

Landelijk*
81

Score
80

MC
82

Landelijk*
82

Score
82

MC
83,5

Landelijk*
80

Score
78

84

86

89

84

85

86,6

85

87

78

77

82

78

86

87,9

79

81

78,3
VMBOT/HAVO

79

81,8
VMBOT/HAVO

83,1
HAVO

85,7
HAVO

81,0
VMBOT/HAVO

86,7
88,7
HAVO/VWO

Twee leerlingen zijn niet opgenomen in de gecorrigeerde score
(MC).

Een leerling is niet opgenomen
in de gecorrigeerde score (MC).

Er zijn dit jaar geen leerlingen
met
een ontheffing.

*Dit jaar is de toets gemaakt
door 42.505 leerlingen.

*Dit jaar is de toets gemaakt
door 47.991 leerlingen.

*Dit jaar is de toets gemaakt
door 52.424 leerlingen

Legenda
De score ligt op of boven het ambitieniveau
De score ligt op of boven het landelijk gemiddelde
De score ligt onder het landelijk gemiddelde
Het aantal D- en E-scores ligt boven de 25%
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Toelichting resultaten IEP: De gecorrigeerde score (MC) wordt bepaald door leerlingen met een of meer van de volgende kenmerken (1) uitstroomniveau Praktijkonderwijs, (2) maximaal eindniveau E6 voor taal èn rekenen, (3) TIQ
lager dan 80, (4) minder dan 4 jaar in Nederland zijn en om die reden taal niet op niveau, (5) minder dan een jaar op
huidige school. In 2019 zijn er geen leerlingen in groep 8 waar dit voor geldt en daarom geen gecorrigeerde score op
de IEP-eindtoets.
Jaarresultaten 2018-2019 en trendanalyse
Technisch lezen:
De Drie Minuten Toets (DMT) laat een wisselend beeld zien. De groepen 3, 5, 7 scoren in 2019 boven het landelijke
niveau, de groepen 6 en 8 rond het landelijke gemiddelde en groep 4 ver daaronder. Het aantal zwakke lezers in groep
3 en 4 is nog te hoog. De groepen 4 en 5 laten een dalende trend zien.
Begrijpend lezen:
De groepen 6, 7 en 8 scoren boven het landelijke niveau bij begrijpend lezen, groep 5 is op het landelijke niveau en
groep 4 ver daaronder.
Rekenen:
De groepen 3, 6, 7 en 8 scoren bij rekenen boven het landelijke niveau en de groepen 4 en 5 iets daaronder. De groepen 4, 5 en 6 laten een stijgende trend zien en de groepen 7 en 8 een (iets) dalende trend.
Spelling:
De groepen 3, 4, 5 en 8 scoren bij spelling onder het landelijk gemiddelde, de groepen 6 en 7 ver daarboven.
De meeste groepen laten een stijgende trend zien. Maar door zij-stroom zijn de spellingsresultaten van de groepen 5
en 6 gedaald t.o.v. het landelijk gemiddelde.
Zie voor meer details de Trendanalyse 2017-2019 van De Zwaluw.

Ambities n.a.v. de leerresultaten:
● Op peil brengen van de leesresultaten in alle groepen. De aanpak lezen is dit jaar een van de veranderonderwerpen, zie hoofdstuk 7.
● Bij rekenen en spelling extra ondersteunen van leerlingen met zwakke resultaten.
Interventies n.a.v. de leerresultaten:
● Groep 3 gaat voor het aanvankelijk lezen werken met de methode ‘Actief Leren Lezen’.
● Groep 4 en de groepen 6 t/m 8 gaan 5 x per week Ralfi lezen met de zorgleerlingen en groep 5 doet dit met alle
leerlingen.
● Begrijpend lezen: we gaan werken met leessleutels om leerlingen strategieën aan te leren.
● Rekenen: handhaven van de aanpak van Alles Telt. Zwakke rekenaars uit de groepen 5 en 6 werken met maatschrift bij de methode Alles Telt en krijgen extra begeleiding van de onderwijsassistent.
● Spelling: wegens stijgende trend handhaven we de aanpak van Alles Apart, de Taalmethodiek die past bij Allesin 1 . We verwachten dat de stijgende trend die we constateren zich zal doorzetten . In groep 6/7 krijgen leerlingen met lage spellingsresultaten extra begeleiding van RT excellent.
● We kiezen voor een andere verdeling van de leerlingen over de groepen, ipv groep 5/6 wordt het komende
scholjaar gekozen voor een enkelvoudige kleine groep 5.
● Inzet onderwijsassistentie*.
In de onderwijsplannen staat per vak en per groep de aanpak voor 2019-2020 uitgewerkt.

Andere combinatieklassen en inzet onderwijsassistentie*

Basisschool De Zwaluw

School(jaar)plan 2019-2020

pag. 25

Groep 4 van schooljaar 2018-2019 kende veel uitval van de leerkracht en de resultaten zijn minder goed. Ook zitten er
in deze groep veel leerlingen die ondersteuning nodig hebben. De groep gaat in het nieuwe schooljaar in groep 5 verder als enkelvoudige groep (geen combinatieklas) van 15 leerlingen. Daardoor heeft de leerkracht meer tijd en aandacht per kind. De huidige groep 5/6 gaat in het nieuwe schooljaar verder als groep 6/7 en groep 8 blijft een enkelvoudige groep. In groep 5 wordt apart ondersteuning geboden door een onderwijsassistent aan een leerling met syndroom van Down. In de bovenbouw ( groep 5 tm 8 ) is ook een onderwijsassistent in opleiding 2 dagen per week
werkzaam.

6.2 Evaluatie van de majeure veranderonderwerpen 2018 – 2019
Veranderonderwerp:
1. De Didactiek op de Zwaluw

Evaluatie:
Doelen
 Het EDI-model is ingevoerd op een wijze die bij De Zwaluw past.
 Alle leerkrachten zijn bekend en vertrouwd met de manier waarop instructie
wordt aangeboden en beheersen de benodigde vaardigheden.
 Afspraken over de didactiek op De Zwaluw zijn vastgelegd en vertaald naar
de wijze van coachen en beoordelen van leerkrachten.
Resultaten van evaluatie in juni 2019
Het EDI-model is grotendeels ingevoerd. Dat gebeurde met scholing in de vorm
van theoriemiddagen en coaching waarbij er de keuze was tussen klassenbezoeken of zichzelf filmen met nabespreken. Twee leerkrachten kozen voor klassenbezoek en vier leerkrachten voor filmen. Dit zorgde voor reflectie en zicht op eigen verbeterpunten.
Het team vindt het EDI-model duidelijk en snel in te voeren. Er wordt nu veel
beter vanuit doelen gewerkt. Instructies zijn kort en doelgericht en dat zorgt
voor tijdwinst. Het is sneller duidelijk wat de leerlingen al beheersen en wat ze
nodig hebben en daardoor wordt er meer gedifferentieerd. Bij de meesten is
het inmiddels vanzelfsprekend om op deze manier instructie te geven.
Wat leerkrachten spannend vonden is het moment bepalen waarop een leerling
tijdens de instructie kan worden “losgelaten” en mag beginnen met verwerkingsopdrachten.
Voor groep 1/2 was de aansluiting bij aanvang moeilijk. Er werd vooral vanuit
activiteiten gewerkt en niet vanuit doelen. In de loop van het jaar is hierin een
grote omslag gekomen. Het werken vanuit doelen is nu uitgangspunt.
Afspraken 2019-2020
 Geen aparte EDI-scholing meer. Wel EDI op teamvergaderingen terug laten
komen wegens borging en meenemen nieuwe collega’s. Eventueel een opfris-scholingsbijeenkomst organiseren.
 Filmen in blijven zetten voor intervisie.
 De schooldirecteur bespreekt EDI in functioneringsgesprekken met de leerkrachten.

2. Verdere implementatie van
Alles-in-1
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Doelen
 In groep 4 wordt ook thematisch onderwijs gegeven.
 Thema’s worden gezamenlijk voorbereid
 Uitbreiding van het groepsoverstijgend werken is gerealiseerd.
 Er is een duidelijke doorgaande lijn in het thematisch onderwijs door de hele
school.
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 Het netwerk met de drie andere scholen die Alles-in-1 invoeren heeft een
nuttige bijdrage gehad.
 Ouders worden vaker betrokken bij het thematisch onderwijs.
Resultaten van evaluatie in juni 2019
 Groep 3/4: de planning was vooral in het eerste deel van het schooljaar niet
eenvoudig. Een combinatiegroep 3/4 vraagt van de leerlingen grote zelfstandigheid en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Doordat groep 4 volledig samenhangend ging werken en doordat de aanvankelijk leesmethode andere thema’s hanteert was het erg schakelen. Naarmate de leerlingen van
groep 3 vaardiger werden in lezen werd de planning simpeler. De leerlingen
vinden het werken met de thema’s erg leuk en zijn zeer gemotiveerd. Waar
mogelijk hebben leerlingen van groep 3 meegedaan aan (deel)thema’s,
vooral op het gebied van muziek en andere creatieve opdrachten. Ook de gedichten zijn bij ieder thema met de hele groep gedaan. De tipkaarten (keuzeopdrachten) zijn nog weinig gebruikt, daar valt nog veel te winnen.
Groep 5 t/m 8: groepsoverstijgend werken gebeurt zeker binnen de combinatiegroepen. Het is niet noodzakelijk om over de groepen heen de leerstof aan
te bieden om voldoende te kunnen differentiëren. Het is wel interessant om
bijvoorbeeld creatieve circuits te organiseren of tipkaarten circuits, waarin
leerlingen eigen keuzes kunnen maken en ook met leerlingen uit andere
groepen kunnen samenwerken.
 Aan ouders is doelgericht gevraagd om gastlessen te verzorgen passend bij
het thema en om mee te helpen met voorbereidingen en presentaties.
 Bijpassende digitale rapporten zijn ontworpen en vervolgens gebouwd door
een van de collega’s. Aansluitend zijn ook digitale rapporten gemaakt voor
groep 1 t/m 4. Groep 1/2 gebruikt daarbij de leerlijnen van het digitale keuzebord, voor groep 3 is een rapport gemaakt waar de vaardigheden centraal
staan die in die groep worden aangeleerd en vanaf groep 4 is er een rapport
voor samenhangend onderwijs. Alle groepen hebben dit schooljaar twee
keer een nieuw rapport gekregen. Het heeft veel werk gekost om normeringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat de toetsen van Alles-in-1 in ParnaSys geregistreerd konden worden.
 Het uitwisselen van project met de samenwerkingsscholen loopt goed. Veel
tevredenheid is er over de begeleider J. van Alles-in-1.
Er zijn overeenkomsten met de Driehuisschool, omdat deze school ook met
combinatiegroepen werkt en volledig samenhangend onderwijs geeft. Er is
inmiddels collegiaal overleg tussen teamleden van de Zwaluw en de Driehuisschool. Ook op directieniveau is er overleg. Het team geeft aan bij de netwerkbijeenkomsten vooral te moeten ‘brengen’ en weinig te kunnen ‘halen’.
Afspraken 2019-2020
 Meer samenwerking tussen leerkrachten en gebruik maken van elkaars expertise door tipkaarten uit te wisselen. Daarbij ligt de nadruk meer op onderzoek. Zo komt er ook een circuit voor creatieve activiteiten.
 Tijdig beginnen met voorbereiding van een nieuw thema. Per thema bij aanvang schooljaar verdelen wie de verantwoordelijke groepsleerkracht is. Deze
doet suggesties voor start en afsluiting van het thema, voor excursies, gastlessen, etc.
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 Onderzoeken of de manier van rapporteren voldoet en of mogelijk de doorgroei naar portfolio’s meer passend is. ( wordt meegenomen in majeur veranderonderwerp 1- eigenaarschap)
 Zorgen voor goede onderwerpen bij de netwerkbijeenkomsten, waar ook
voor De Zwaluw iets te halen valt. Het team wordt om suggesties gevraagd.
3. Samenwerking en communicatie

Doelen
 Positieve communicatie binnen het team. Teamleden geven aan dat ze daarover tevreden zijn.
 Teamleden en directie ervaren het teamoverleg zowel qua vorm als inhoud
effectief.
 Ouders voelen zich gehoord, zijn betrokken en hebben inspraak. Dit blijkt uit
praktijk en tevredenheidsonderzoek.
 Leren van elkaar (en externen) heeft concreter gestalte gekregen.
 Er is een goed functionerende MR waarin zowel ouders, personeel als de directie op positieve wijze samenwerken t.b.v. de organisatie.
Resultaten van evaluatie in juni 2019
 In de evaluatie spreekt iedereen uit dat de sfeer positief is. Er is een hecht
team ontstaan met de collega’s die dit jaar nieuw waren. Deze beschrijven
het team van De Zwaluw als een team waar je makkelijk kan binnenstappen
als nieuwe collega.
Leerkrachten voelen een gedeelde verantwoordelijkheid t.a.v. de leerlingen.
Het gevoel heerst dat ‘we het samen doen’. Er is de bereidheid, maar ook de
veiligheid om met elkaar te praten over de aanpak van bepaalde leerlingen.
Er is ruimte om te experimenteren, fouten maken mag. Voor de leerlingen
dragen we uit: iedereen is anders en dat mag. Dat geldt ook voor de leerkrachten.
We zijn er trots op dat we op De Zwaluw het verschil kunnen maken voor
veel leerlingen. Collectief is er de ambitie om een onderwijsomgeving te creeren waar veel leerlingen een passende plek hebben.
 Ouders worden steeds vaker betrokken bij het onderwijs aan hun kind(eren)
door hen te vragen bij activiteiten die passen bij de thema’s. Er wordt doelbewust gezocht naar momenten om ouders uit te nodigen op school, bijvoorbeeld bij de afsluiting van projecten. Een succesvolle ouderavond dit jaar is
georganiseerd, waarbij elkaar kennen en verbinding centraal stond (met de
‘pubquiz‘). Het schooltuinenproject is niet verder uitgewerkt door ouders.
Een thema-avond passend bij een van de projecten werd zeer slecht bezocht,
dat heeft het team gefrustreerd. Er is geen referendum georganiseerd.
 De nieuwe MR is begeleid door de Vereniging Openbaar Onderwijs ( V.O.O.).
De MR is zakelijk en werkt met een jaarplan en agenda. Vanaf januari is de
MR operationeel en ongeveer eens per maand is er een MR-bijeenkomst. De
directie is voorlopig alle vergaderingen aanwezig.
Afspraken 2019-2020
 Voldoende tijd blijven inruimen om als team te praten over het onderwijs.
Onderzoeken of bordsessies van Stichting LeerKRACHT richting kunnen geven
aan deze dialoog.
 Vooralsnog geen continurooster invoeren, omdat dan het vanzelfsprekende
ontspannen contact in het team dreigt te verdwijnen.
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 Een ouderavond organiseren rond betrokkenheid bij het eerste thema, suggestie: Las Vegas.
 Tevredenheidsenquête onder ouders en personeel in 2020.
 De frequentie van MR-overleg gaat terug naar 6 x per jaar.
 Onderzoeken of het ouder-MR-lid ook zitting kan nemen in de Ouderraad en
regelmatig aan kan sluiten bij vergaderingen van de leerlingenraad.
 Nagaan of een verdere MR-scholing zinvol is.
 Invullen van de MR-vacature die is ontstaan door vertrek van een lid van de
personeelsgeleding.

Evaluatie overige actiepunten 2018-2019
Actiepunt:
1. Aanbod excellente leerlingen

Evaluatie:
Doelen
 Optimaliseren van het aanbod voor meer/hoogbegaafden, ook voor jongere leerlingen.
 Binnen het thematisch onderwijs verdiepende, moeilijkere en uitdagende
leerstof bieden.
 Evalueren van het aanbod voor excellente leerlingen.
Resultaten van evaluatie in juni 2019
Het thematisch onderwijs met de methode Alles-in-1 biedt veel mogelijkheden
tot differentiatie, ook voor meer- of hoogbegaafden. Het team heeft ervaren
dat het werken met dezelfde thema’s door de hele school voor het overgrote
deel van de populatie voldoende uitdaging biedt. Voor alle groepen is ook extra werk via o.a. spelmaterialen aanwezig.
De Zwaluw kiest niet voor aparte Plusklassen in de school. De bovenschoolse
Plusklas van Amstelwijs biedt altijd een mogelijkheid voor leerlingen, die buiten
het aanbod op school behoefte hebben aan een ander aanbod.
Het is dit schooljaar nog niet gelukt om een specifiek aanbod te ontwikkelen
voor het jonge kind. Dit actiepunt wordt doorgezet naar 2019-2020.
Afspraken 2019-2020
 Ontwikkelen van een aanbod voor meer/hoogbegaafde jonge kinderen.

2. Eigenaarschap

Doelen
 Uitbreiden van het bevorderen van eigenaarschap, o.a. vaker kindgesprekken houden.
 Leerlingen meer betrekken bij hun eigen leerontwikkeling.
 Status en rol leerlingenraad verduidelijken.
Resultaten van evaluatie in juni 2019
De leerlingenraad is dit schooljaar 6x bijeen geweest en betrokken bij de keuze
voor o.a. het goede doel waaraan een sponsoractie werd verbonden. In de MR
is de rol besproken van de leerlingenraad. Te denken valt aan het aansluiten bij
een vergadering van een lid van de oudergeleding MR bij een leerlingenraadvergadering.
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We hebben geconstateerd dat de rol van de leerlingenraad nog steeds groter
mag worden, de raad moet meer gezicht en inhoud krijgen. In die zin is het gestelde doel nog niet bereikt.
Het meer werken aan eigenaarschap is nog niet voldoende uitgebreid aan bod
gekomen in 2018-2019. Dit wordt een veranderonderwerp in het nieuwe
schooljaar.
Afspraken 2019-2020
 Eigenaarschap is in 2019-2020 een van de majeure veranderonderwerpen.
 Komend schooljaar zal de leiding en aansturing van de leerlingenraad bij
een collega komen te liggen die niet hoeft te worden vrij geroosterd (vaak
een probleem omdat er geen vervanging is te vinden).
3. Ondersteuning/zorg

Doelen
 Verder ontwikkelen van het planmatig werken in de onderwijsondersteuning.
 Volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling met Kanvas en coaching
door de gedragsspecialist.
 Zorgen voor een opgeruimde school zodat er een meer prikkelarme omgeving ontstaat. Dit is belangrijk voor leerlingen die snel afgeleid zijn en baat
hebben bij meer structuur.
Resultaten van evaluatie in juni 2019
De verdeling van taken tussen de IB’er, de gedragsspecialist en de RT’er is duidelijk. We zijn afgestapt van het afwisselen van de dagen dat de IB’er aanwezig
is. Dat zorgde voor onduidelijkheid.
Het team heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer groepsbesprekingen
en aan een jaaroverzicht zodat duidelijk is wanneer besprekingen, resultaten
etc. moeten worden ingepland.
Dit schooljaar is een middag die gepland was voor studie of voorbereiding gebruikt om de hele school op te ruimen, in het kader van de prikkelarme omgeving voor leerlingen. Alle schilderijen zijn op een wand gehangen op dezelfde
hoogte. Alle tafels met verschillende hoogtes zijn vervangen door nieuw meubilair met gelijke hoogte. Er wordt geïnvesteerd in dichte kasten. We hebben
geconstateerd dat dit een actiepunt moet blijven voor het team.
Afspraken 2019-2020
 Voor komend schooljaar wordt opnieuw gekozen voor 1 vaste dag, ( de
maandag) dat IB aanwezig is. De IB’er komt daarnaast 12x een ochtend extra op vrijdag, zodat collegiaal overleg met de gedragsspecialist mogelijk is.
 De IB’er maakt een IB kalender waarop de planning en afspraken mbt ondersteuning en zorg zijn opgenomen.
 Elke leerkracht krijgt 2 x per jaar een groepsbespreking op initiatief van de
IB’er en indien gewenst vaker op eigen initiatief.

4. Leesbevordering
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Doelen
 Besluiten nemen over het continueren van het programma Schoolwise.
 Benoemen van een nieuwe leescoördinator.
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Resultaten van evaluatie in juni 2019
Om zo actief mogelijk gebruik te kunnen maken van de uitgebreide boekencollectie hebben de biebouders afgelopen jaar bij ieder thema boekencollecties
op vraag aangeleverd aan de leerkrachten.
Er wordt nog steeds te weinig geleend door de leerlingen, zeker in de onderbouw is dat een gemis. Bovenschools is onderzocht hoe om te gaan met enerzijds de privacy-gevoelige gegevens van leerlingen en anderzijds de eisen van
Probiblio. Daar is nu duidelijkheid over en naar verwachting kan er in het
nieuwe schooljaar weer door alle leerlingen met een eigen pasje worden geleend.
Afspraken 2019-2020
 De leerlingen krijgen allemaal een nieuw pasje en kunnen weer gaan lenen.
 We nemen nog 1x een jaar om het programma Schoolwise volledig te gaan
inzetten. Een nieuwe collega heeft veel ervaring met dit programma en
gaat dit traject weer “vlot” trekken. Zij gaat ook een opleiding tot lees- coordinator volgen , o.a. om het programma Schoolwise weer actief in te zetten.
 De ICT’er zal de contacten met de bibliotheekouders onderhouden.
5. Samenwerking met KinderServiceHotels ( KSH)

Doelen
 Optimaliseren van de samenwerking met KinderService Hotels (KSH).
Resultaten van evaluatie in juni 2019
De kinderopvang door KSH is dit jaar beëindigd. Door het geringe aantal kinderen dat gebruik maakte van de kinderdagverblijf voorziening was het niet
meer rendabel om deze keuze voor ouders open te houden. Onderzocht is of
een nieuwe partij (BSO Majest) de kinderopvang kon overnemen, maar dat
bleek niet haalbaar.
Het flexibel aangeboden peuterarrangement is ingeperkt en teruggebracht
naar 1x per week op de woensdagmiddag, waardoor het kon worden gecombineerd met de naschoolse opvang. Recent is de BSO op vrijdagmiddag i.v.m. onderbezetting gesloten tot nader order. Wel zorgt KSH voor opvang en vervoer
naar een andere vestiging voor de enig overgebleven leerling. Zodra er weer
aanmeldingen zijn wordt deze voorziening weer geopend.
Het overleg tussen de vestigingsmanager en de directeur van de basisschool is
niet op reguliere basis mogelijk geweest door een personeelstekort bij KSH en
De Zwaluw. Wel hebben de regiomanager van KSH en de directeur van De Zwaluw elkaar altijd goed weten te bereiken en te informeren. Beiden zoeken actief en vaak succesvol naar medewerkers voor elkaars organisatie.
Ook dit jaar zijn er opnieuw combinatiefuncties ontstaan. Een medewerker van
KSH ondersteunt 1 ochtend in de week de leerkracht van groep 1/2, een andere medewerker van KSH begeleidt 2 leerlingen in groep 3/4. Bovendien
luncht en rust een leerling van groep 1/2 onder begeleiding van een pedagogisch medewerker in het lokaal van de BSO.
Er bestaat contact tussen de verschillende medewerkers van beide organisaties, maar door de vele personeelswisselingen is dit wel onder druk komen te
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staan. De BSO draait goed. Door het vrijkomen van de ruimte van de kinderopvang is het mogelijk om apart BSO te organiseren voor de jonge en wat oudere
kinderen.
Afspraken 2019-2020
 De samenwerking met KSH moet blijvend als actiepunt op de agenda blijven staan.
 Het maandelijks overleg tussen directie en regio e/o vestigingsmanager
weer opstarten.

6.3 Tevredenheidspeilingen voorjaar 2018
In april 2018 is er op alle scholen van Amstelwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen, ouders,
medewerkers en leidinggevenden gevraagd is om hun mening te geven over de school. Dit onderzoek is uitgevoerd
door een extern bureau: B&T Organisatieadvies. In 2020 vindt opnieuw tevredenheidsonderzoek plaats.
Opvallend veel ouders en hebben op De Zwaluw meegewerkt aan dit onderzoek. Alle betrokkenen geven een hoog
rapportcijfer aan de school. Ze vinden het een fijne, kleinschalige school met een prettig werk- en leerklimaat. Het
cijfer dat ze de school geven is hoger dan het landelijk gemiddelde. De leerlingen geven zelfs een hoger cijfer dan in
het vorige onderzoek. Daar zijn we trots op! De leerlingen voelen zich veilig op school en zeggen dat leerkrachten helpen bij het oplossen van ruzies, als dat nodig is. Ze geven aan in de lessen te leren wat ze voor anderen kunnen betekenen en ze vinden dat leerkrachten zien wat elk kind nodig heeft. De ouders zijn tevreden over de informatie die zij
krijgen over hun kind en wat er op school gebeurt.
De communicatie tussen school en ouders is een blijvend aandachtspunt, mede gezien de veranderende leerling- en
ouderpopulatie. Daarbij willen we de ruimte bieden aan ouders om feedback te geven. Een ander aandachtspunt is
dat ouders vinden dat de leerkrachten soms hogere verwachtingen mogen hebben van de leerlingen. Snelle leerlingen
kunnen we meer uitdaging bieden. Ook medewerkers zien kansen in het uitbreiden van het aanbod aan ‘meerbegaafde’ leerlingen.
De analyse van de uitkomsten van dit kwaliteitsonderzoek is op school beschikbaar.

Ambities n.a.v. tevredenheidspeiling 2018:
● Ontwikkelen van een aanbod voor meer/hoogbegaafde leerlingen in groep 1 t/m 4.
● Optimaliseren oudercommunicatie.

6.4 Audit rapportage
Op 21 juni 2018 is een interne audit gedaan op De Zwaluw door een auditteam bestaande uit twee schooldirecteuren,
twee IB’ers en de kwaliteitszorgmedewerker van het bestuur Amstelwijs. Een rapportage is beschikbaar.
De audit gebeurde aan de hand van een door de school zelf geformuleerde onderzoeksvraag. Deze vraag was opgesplitst in twee delen:
1. Ziet het auditteam bij de lesobservaties in het kader van samenhangend onderwijs/ thematisch werken, dat
de leerlingen de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Ziet het auditteam dat er gedifferentieerd wordt in de les?
2. In hoeverre ziet het auditteam naar aanleiding van de lesobservaties en de gesprekken dat het zichtbaar is
dat er een doorgaande leerlijn is op het gebied van samenhangend onderwijs?
Als feedback werd aangegeven dat:
 de doorgaande lijn versterkt kan worden als de leerkrachten samen de thema’s gaan voorbereiden.
 de aansluiting tussen onder- en bovenbouw en met name de aansluiting tussen het thematisch werken en
het aanvankelijk leesonderwijs (nu met Veilig Leren Lezen) in groep 3 aandacht verdient.
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het auditteam de school adviseert om de inrichting van het schoolgebouw zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het thema van dat moment en afleidende zaken zoveel mogelijk uit het zicht moet proberen te brengen.
Zowel ouders als leerlingen geven verder aan dat zij De Zwaluw een veilige en prettige leeromgeving vinden. De leerlingen zijn enthousiast over het werken met thema’s en de keuzemogelijkheden bij het verwerken.
Inmiddels zijn meerdere tips van het auditteam overgenomen, zoals:








Er wordt tijd ingeruimd door de leerkrachten om samen thema’s voor te bereiden en ideeën uit te wisselen
Groep 4 is inmiddels overgegaan op het volledig samenhangend werken in thema’s met deze methode.
Het EDI-instructiemodel is ingevoerd , zodat er een doorgaande herkenbare instructielijn ontstaat.
Het prikkelarm maken van de schoolomgeving door de aanschaf van meubilair waarvan de tafels op gelijke
hoogte zijn en de uitvoering uniform is.. Een aanvraag voor een vloerbedekking in een rustige kleur is ingediend. Het opruimen van de school blijft een aandachtspunt voor het team.
Dit schooljaar wordt gestart met een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen, die niet thema gebonden is,
zodat er beter kan worden aangesloten bij de thema’s van Alles in 1 in groep 4 tm 8. De implementatie van
deze methode maakt deel uit van het majeure veranderonderwerp 2 van dit schooljaar: Aanpak Lezen

6.5 Inspectie rapportage
De inspectie heeft in de periode april t/m juni 2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Amstelwijs. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt
het op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Het onderzoek is op twee niveaus uitgevoerd: op bestuursniveau en op schoolniveau. Meerdere onderwijsinspecteurs
hebben documenten geanalyseerd, leerresultaten bekeken, binnengekomen signalen bij de inspectie meegenomen
en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de organisatie. Ook hebben ze gesproken met leerlingen en leerkrachten en verschillende lessen bezocht.
De inspectie schrijft in haar eindrapport:
‘Deze vragen kunnen we overtuigend beantwoorden met een 'ja'. Daarom ontvangt de kwaliteitszorg de waardering
‘Goed’. Het bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Daarbij komt dat het bestuur
stuurt op gerichte verbetering van de onderwijskwaliteit die past bij de afgesproken doelen. Het bestuur heeft een
planmatige kwaliteitscyclus waarmee de onderwijskwaliteit op de scholen gewaarborgd en bevorderd wordt. De besturingsfilosofie van het bestuur is gebaseerd op het Rijnlands denken. Dat wil zeggen dat deze dialogen gevoerd worden
vanuit vertrouwen, verbinding en gedeelde visie. Directies vertellen over de kwaliteit en de schoolontwikkeling op hun
scholen en worden daarop bevraagd, hierbij gaat het vooral om het verhaal achter de cijfers. Indien een schooldirecteur zorgen heeft vanwege de aanwezigheid van risico’s of het bestuur zelf zorgen heeft dan zijn er diverse interventiemogelijkheden. Het bestuur monitort dan een dergelijk verbetertraject om te komen tot verbetering en indien nodig
volgt bijsturing. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat het bestuur dit doet.’
Verder schrijft de inspectie over de kwaliteitscultuur: ‘
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en dit leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Het
bestuur heeft vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht draagvlak voor het realiseren van de strategische koers. Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel en maakt het mogelijk dat het
personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. Startende leerkrachten die wij gesproken hebben zijn positief over de begeleiding en coaching die zij vanuit het bestuur krijgen. Aansluitend hierop anticipeert het bestuur actief op het lerarentekort door dit zoveel mogelijk tegen te gaan.’
De inspectie geeft ook aanbevelingen voor verbeteringen:
‘Bij de uitgevoerde schoolbezoeken is geconstateerd dat leerkrachten/ teams weinig tot geen zicht hebben op elkaars
talenten, kennis en kunde. Juist vanwege de ‘plus’ op elke school, kunnen teams de best practices met elkaar delen en
vergelijkbare Inspectie van het onderwijs positief over Amstelwijs! vraagstukken afstemmen. Het bestuur kan hierop
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meer sturen door dergelijke activiteiten te faciliteren of te stimuleren. En door Amsteltaal duidelijker te positioneren
als 12e school, creëert dat ruimte om beter in te spelen op de toename van het aantal nieuwkomers op de scholen van
Amstelwijs.’
Op basis van de ‘plus’ van de school (de specifieke kenmerken) heeft de Inspectie daarna zes scholen van ons bestuur
uitgekozen en bezocht in mei en juni 2019. De Zwaluw is niet bezocht.

Het laatste inspectieoordeel over De Zwaluw dateert van februari 2015. Verbeterpunten zijn in de afgelopen jaren
opgepakt.
De eerdere ambitie om de opbrengsten van de school op niveau te krijgen is geslaagd. In de afgelopen jaren
scoorde onze school bij de Eindtoets boven het landelijk gemiddelde.
De leerresultaten worden geanalyseerd en vervolgens plenair besproken. Interventies worden gezamenlijk vastgesteld en geëvalueerd.
Het werken met de methode Alles-in-1 maakt het ( nog meer) mogelijk te differentiëren.
Het team is inmiddels geschoold in het werken met het EDI ( Expliciete Directe Instructie) model. .

6.6 Doorstroming VO
De gegevens in onderstaande tabel zijn overgenomen uit het Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020.

Uitstroom in %
pro
vmbo-b
vmbo-b/k
vmbo-k
vmbo-k/t
vmbo-t
vmbo-t/havo
havo
havo-vwo
vwo
vmbo-t/havo
en hoger

2014-2015
0%
8%
0%
8%
4%
16 %
4%
8%
27 %
25 %
64 %

2015-2016
0%
6%
0%
12 %
0%
7%
12 %
21 %
21 %
21 %

2016-2017
14 %
0%
0%
0%
0%
14 %
7%
39 %
7%
19 %

75 %

72 %

2017-2018
0%
7%
0%
0%
0%
0%
7%
33 %
20 %
33 %
93 %

2018-2019
0%
0%
0%
0%
4%
13 %
13 %
26 %
31 %
13 %
83 %

Conclusie: Het uitstroomniveau op De Zwaluw ligt al meerdere jaren boven het landelijk gemiddelde. Sinds schooljaar
2015-2016 stroomt minimaal 70% van de leerlingen uit naar vmbo-t/havo over hoger. Gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen is dit een prima resultaat. Dit betekent dat het onderwijs op De Zwaluw goed is afgestemd op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Ambities m.b.t. doorstroming VO
Onze ambitie is dat elke leerling terecht komt op de plek in het voortgezet onderwijs die het beste bij hem of haar
past. Dat betekent niet: zoveel mogelijk leerlingen naar het vwo.
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7. Schoolontwikkeling
7.1 Majeure Veranderonderwerpen
Dit schooljaar staan drie onderwerpen centraal. We maken een
- Innovatieplan : Eigenaarschap. Dit plan raakt aan veel gebieden en zal dan ook over minimaal 2
jaar worden uitgerold.
- Verbeterplan: Aanpak lezen, waarbij zowel de implementatie van een nieuwe methode voor
aanvankelijk lezen, de verbetering van de leesresultaten als de leesbevordering centraal staan.
- Oriëntatieplan: we oriënteren ons op een ander leerlingvolgsysteem
7.1.1 Thema 1: Eigenaarschap
Veranderonderwerp

Werken vanuit eigenaarschap

Toelichting

We gaan op De Zwaluw het eigenaarschap versterken van leerlingen en leerkrachten. Daarmee willen
we (nog) meer inzet en motivatie bereiken. Het hoofddoel is het vergroten van de betrokkenheid van
leerlingen bij het eigen leren en van leerkrachten bij het onderwijsproces en de schoolontwikkeling.
Ook de ouders willen wij actief betrekken bij de school.
We zien dit als een veelomvattend veranderonderwerp, dat raakt aan de keuzes die voor andere onderwerpen worden gemaakt. Daarom wordt dit veranderonderwerp uitgewerkt voor de komende
twee jaar. In de loop van deze twee jaar wordt bepaald of een derde jaar noodzakelijk is.

Beginsituatie

Het team is gemotiveerd om meer aandacht te geven aan eigenaarschap in alle facetten. De directie
stimuleert al eigenaarschap binnen het team o.a. door de schoolontwikkeling samen met het team
aan te pakken, gedeeld leiderschap en zelfsturing binnen het team te versterken en door taken en
verantwoordelijkheden zoveel mogelijk af te stemmen op de persoon.
Aan meer eigenaarschap bij leerlingen en ouders wordt op dit moment o.a. gewerkt door de leerlingen vanaf groep 5 ook uit te nodigen bij de oudergesprekken en door gericht de inzet van ouders te
vragen bij de thema’s in het onderwijs. Het samenhangend thematisch onderwijs maakt het mogelijk
meer op maat van de leerling te werken en ook dat versterkt het eigenaarschap bij de leerlingen.
Dit jaar starten op De Zwaluw enkele nieuwe leerkrachten en daarmee houden we rekening in de
planning. Het eerste halfjaar hebben zij nodig om te wennen aan de school, de populatie en de onderwijsaanpak. Nieuwe teamactiviteiten behorend bij het onderwerp ‘eigenaarschap’ vinden daarom
vanaf het tweede halfjaar plaats.

Doelen

Hoofddoel: vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leren, van leerkrachten bij het
onderwijsproces en de schoolontwikkeling en van ouders bij de school. We oriënteren ons op de volgende 2 vragen:
- Wat betekent werken vanuit eigenaarschap voor o.a.:
- De pedagogische en didactische aanpak
- Het onderwijsaanbod
- Leerlingbegeleiding
- Leerlingenraad
- Leerlingvolgsysteem
- Rapporten/portfolio’s
- De teamvergaderingen
- Gedeeld leiderschap
- Communicatie met- en inzet van ouders
- Ouder-kindgesprekken
- Hoe gaan we eraan werken, met/door wie, welke stappen + planning? Welke scholing/begeleiding/methodieken?
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Proces/actie

 Op teamniveau : Oriëntatie op en Inzet van :
- De aanpak van Stichting leerKRACHT ( “iedere dag een beetje beter”) .
(www. stichting-leerkracht.nl)
Onderdelen van de aanpak zijn: (1) De inzet van bordsessies,(2) Gezamenlijk lesontwerp, (3) Lesbezoek en feedback, (4) De stem van de leerling.
- Het werken met scrumboards.
Om eigenaarschap te bevorderen bij de leerlingen gaan we ons olv een van de collega’s verdiepen in
de Denkgewoontenmethode . (www. denkgewoonten.nl)
- Onderzoeken of de denkstappenmethode voor leerlingen een passende aanpak is. Deze aanpak
lijkt ook goed te passen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 De directie werkt een tweejarig traject uit en betrekt het team daarbij. Doelen en acties voor dit en
het komende schooljaar worden daarin vermeld.

Evaluatie

Evaluatie van de veranderonderwerpen vindt plaats tijdens:
 Teamvergaderingen
 De geplande studie(mid) dagen
 Loopbaangesprekken
 Jaarlijkse evaluatiebijeenkomst in juni
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7.1.2 Thema 2: Aanpak Lezen
Veranderonderwerp

Aanpak Lezen

Toelichting

We willen met groep 3 werken met een aanpak/methode voor het leren lezen die beter past bij het
samenhangend thematisch onderwijs dat in de hogere leerjaren wordt geboden.
Ook in de hogere groepen is er dit jaar extra aandacht voor het intensiveren van het leesonderwijs.
We vinden het belangrijk dat er op De Zwaluw weer een leescultuur ontstaat!

Beginsituatie

Groep 3/4 is een combinatieklas. In schooljaar 2018-2019 is groep 4 gaan werken met thematisch onderwijs mbv de methode Alles-in-1. De leerlingen van groep 3 gaan vanaf september leren lezen. De
tot dusverre gebruikte methode voor aanvankelijk lezen (Veilig Leren Lezen) werkt ook met thema’s,
maar dat zijn andere dan de thema’s van Alles-in-1 waar groep 4 en de hogere groepen mee bezig
zijn. Dat is lastig te combineren en bemoeilijkt de doorgaande lijn in het onderwijs.
De methode Actief Leren Lezen werkt niet met vaste thema’s en lijkt daarom beter passend bij het
samenhangend thematisch onderwijs op De Zwaluw. Daarnaast staat lezen met begrip in deze methode centraal en niet het tempolezen. In 5 weken leren de leerlingen alle letters. De methode gaat
uit van 6 x 10 minuten lezen per dag. De leerlingen kunnen al snel een boek lezen uit de boekencollectie die bij de methode hoort.
Een van de scholen uit het Alles-in-1 netwerk gaat ook de methode Actief Leren Lezen invoeren, mogelijk kunnen we leren van elkaars ervaringen.
Tijdens de bespreking van de jaaranalyses is besloten om in 2019-2020
- de aanpak van het Ralfilezen in te voeren in groep 4 tm 8. Dit is een leesmethodiek voor leerlingen
die spellend kunnen lezen, maar langdurig te traag blijven lezen.
- Meer aandacht voor Begrijpend lezen door leerlingen strategieën aan te leren in de vorm van ‘lees
sleutels’.
Het lenen van boeken uit de schoolbibliotheek is in de afgelopen jaren door organisatorische problemen steeds minder geworden. De inzet van het programma Schoolwise is onvoldoende gelukt ivm de
verscherpte regelgeving mbt privacy gegevens van leerlingen.
Deze problemen lijken nu opgelost.

Doelen

 Actief Leren Lezen is volledig ingevoerd in groep 3.
 Groep 3 sluit voor zover mogelijk aan bij de thema’s in de hogere groepen.
 In de groepen 4 t/m 8 wordt via Ralfi lezen en werken met leessleutels gewerkt aan betere leesresultaten.
 De leesresultaten (technisch en begrijpend lezen) van groepen 3 t/m 8 zijn op het gewenste niveau.
 Leesbevordering: ‘Schoolwise’ (software voor de schoolbibliotheek) is opnieuw ingezet.
 De schoolbibliotheek is aantrekkelijk en ondergebracht in een eigen ruimte
 Er wordt in alle groepen weer veel geleend en gelezen!

Proces/actie

 Werken met de methode Actief Leren Lezen en bijbehorend Avi-toetssysteem.
 Begin van het schooljaar is er een studiedag hierover met de hele onderbouw (1 t/m 4).
 De leerkracht van groep 3/4 gaat een cursus leesbevordering doen en het programma ‘Schoolwise’
weer activeren.
 De schoolbibliotheek wordt verhuisd , is open en volgens de nieuwste inzichten ingericht en aantrekkelijk gemaakt.
 Schooloverstijgend collegiaal overleg met Alles-in-1-partnerschool over het werken met Actief Leren Lezen.
 Technisch lezen: Het Ralfi lezen wordt ingevoerd in de groepen 4 t/m 8. Dat betekent dat 5 x per
week dezelfde tekst wordt gelezen met directe feedback van de leerkracht. Groep 5 doet dit met
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de hele klas en de groepen 4, 6/7 en 8 met de leeszwakke leerlingen. Elke week wordt een nieuwe
tekst van Nieuwsbegrip gebruikt.
 Begrijpend lezen: werken met leessleutels in de groepen 4 t/m 8.
Evaluatie

 Tussentijdse evaluatiegesprekken met de leerkracht van groep 3 /4 over het werken met deze methodiek en over de behaalde resultaten op de methode gebonden toetsen.
 Op teamvergaderingen en tijdens de studiemiddagen
 Analyse van de leesresultaten, zowel van de tussentijdse toetsen als van de resultaten bij de AVI
toetsen.
 Mbv. de medio- en de eindtoetsen LOVS worden vervolgacties en interventies afgesproken.

7.1.3 Thema 3: Toetsen
Veranderonderwerp

Toetsen

Toelichting

We zijn op zoek naar een leerlingvolgsysteem en een manier van toetsen die het beste past bij onze
visie op onderwijs, het onderwijsconcept op De Zwaluw van samenhangend thematisch onderwijs en
de ontwikkeling naar meer eigenaarschap van leerlingen.

Beginsituatie

Leerlingen op De Zwaluw worden mbv het LOVS van CITO gevolgd gedurende hun basisschoolperiode.
Als eindtoets maken ze in groep 8 de IEP-eindtoets. IEP heeft ook een leerlingvolgsysteem ontwikkeld vanaf groep 3. Daarbij zijn er geen vaste toets weken meer, maar krijgen leerlingen een toets op
het moment dat zij aan een volgende stap toe lijken te zijn. De leerresultaten taal en rekenen worden
getoetst, en daarnaast zijn er toetsen opgenomen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatieve vermogen: hoofd, hart en handen is het uitgangspunt. Leerlingen worden
bijv. bevraagd op hoe ze zichzelf zien. Dat kan weer onderdeel uitmaken van de kind gesprekken in
het kader van eigenaarschap (zie vorige veranderonderwerp).
De IB’er vraagt zich af hoe bij dit LVS trendanalyses gemaakt kunnen worden.




Doelen

Nadere oriëntatie op het IEP-leerlingvolgsysteem.
Nagaan hoe geschikt dit leerlingvolgsysteem is voor De Zwaluw.
Eind schooljaar 2020 beslissen over gefaseerde en/of gedeeltelijke invoering van het IEP leerlingvolgsysteem (bv. Alleen het hart& handen toetsgedeelte) in schooljaar 2020-2021.

Proces/actie

 Nadere informatie verzamelen over het IEP-leerlingvolgsysteem, dmv het volgen van webinars ( op
een studiemiddag) over het systeem. .
 Onderzoeken of “het hart en handen” deel van het leerlingvolgsysteem bijdraagt tot meer eigenaarschap van de leerlingen bij hun ontwikkeling en zorgt voor een verdieping van de kind
gesprekken.
 Intern begeleider verdiept zich in de trendanalyses die vanaf 2020 mbv IEP gemaakt kunnen gaan
worden.
 Mogelijk samenwerken met de directies van De Pioniers en van de Jan Hekmanschool (scholen van
stichting Amstelwijs) die ook overwegen dit leerlingvolgsysteem te gaan invoeren.

Evaluatie

Evaluatie van de veranderonderwerpen vindt plaats tijdens:
 Teamvergaderingen
 Loopbaangesprekken
 Collegiaal overleg met de directeuren van de andere Amstelwijsscholen die overwegen over
te stappen.
 Jaarlijkse evaluatiebijeenkomst in juni
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7.2 Overige actiepunten
Naast de in de vorige paragraaf genoemde majeure onderwerpen, werken wij in 2019 – 2020 ook (verder) aan de volgende actiepunten. Deze punten zijn inmiddels onderdeel van de reguliere cyclische werkwijze (Plan-Do-Check-Act) en
worden in de evaluatievergadering in juni meegenomen.
1. Uitbreiden van het aanbod voor meer/hoogbegaafden in groep 1 t/m 4
In het samenhangend thematisch onderwijs vanaf groep 4 is er voldoende mogelijkheid om te differentiëren, ook naar
de ‘bovenkant’. Dit schooljaar willen we het aanbod in de onderbouw voor meer/hoogbegaafde leerlingen onder de
loep nemen en waar mogelijk versterken.
2. Goed kunnen omgaan met de nieuwe ICT-voorzieningen
De school beschikt recent over nieuwe ICT voorzieningen, zoals nieuwe digitale schoolborden en laptops en we gaan
werken met teamdrives bij het delen van documenten. Het is belangrijk dat ieder hiermee goed weet om te gaan en
daartoe worden enkele interne scholingsmomenten georganiseerd.
3. Samenwerking met KSH
Blijven investeren in een goede samenwerking met KinderService Hotels.
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Vaststelling en ondertekening
Dit schoolplan is besproken met de kwaliteitsmedewerker van Amstelwijs op 23 september 2019 en
namens het bevoegd gezag vastgesteld op 10 oktober 2019

Ingrid Poelstra, directeur

De MR heeft ingestemd met dit schoolplan op .. oktober 2019.

Gerard v. Vegchel, voorzitter
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