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1 Inleiding

1.1 Voorwoord
Het hebben van een schoolplan is een bekostigingsvoorwaarde vanuit de rijksoverheid. Binnen SPO Utrecht zijn
directeuren van scholen er voor verantwoordelijk dat de school beschikt over een volledig schoolplan, dat voldoet aan
de WPO, dat met inspraak van de medezeggenschapsraad is vastgesteld en dat voor 1 augustus 2015 aan inspectie
en bestuur is toegestuurd. 

Een goed schoolplan geeft kort en bondig inzicht in en richting aan de doelen, de aanpak en werkwijze en de
organisatie van het onderwijs in de school. 
In het schoolplan staat het meerjarenbeleid van de school én van SPO Utrecht (het Koersplan 2014-2018) omschreven.
Doelen, aanpak, voornemens en de zorg voor de kwaliteit in school zijn kort en bondig verwoord. Daarmee is voor
iedereen die bij de school betrokken is duidelijk waar de school komende jaren aan werkt. 
Vanuit de onderwijsinhoudelijke doelen wordt ook inzicht gegeven in de hoofdlijnen en aanpak van het personeels- en
het financiële/materiële beleid. Het schoolplan geeft richting aan de meerjarenbegroting en het investeringsplan van de
school. 

1.2 Doelen en functie van het schoolplan
Binnen SPO Utrecht maakt het schoolplan deel uit van de kwaliteitscyclus. Jaarlijks maakt de directeur, op basis van de
meerjarenvoornemens in het schoolplan en het SPO Koersplan een jaarplan, een jaarbegroting en een formatieplan.
Tijdens het jaar wordt periodiek geëvalueerd om te kijken of het jaarplan goed wordt uitgevoerd, of de aanpak resultaat
oplevert en of de jaardoelen bereikt worden. Op basis van deze evaluaties wordt aan het einde van het jaar een nieuw
jaarplan gemaakt. Over vier jaar leidt dat tot een nieuw schoolplan. Alleen als deze kwaliteitscyclus goed doorlopen
wordt heeft het schoolplan een goede functie in de kwaliteitscyclus.

Maar het schoolplan is meer: er staat ook duidelijk, kort en bondig in hoe het onderwijs gegeven wordt. Welke doelen
zijn er per leerjaar? Welke aanpak, materialen en methoden wordt gehanteerd? Welke resultaten wil de school per
leerjaar bereiken?  Wat betekent dit voor de aanpak, vakgebieden en roosters in de verschillende klassen? Hoe is de
leerlingenzorg georganiseerd? Het schoolplan geeft dus ook richting aan het onderwijs en is zo voor personeel,
stagiaires en ouders een belangrijk informatief document.  

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is opgesteld door het managementteam ism de verschillende specialisten van de school en ter
goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visies
van de school en een bijdrage geleverd door samen met de werkgroepen taal, rekenen, gedrag/DVS, schrijven en
moderne media een meerjarenplanning en doelen voor de komende vier jaar vast te stellen. De komende vier jaar
zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van
ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug:
hebben we onze verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? 

Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. Met
behulp van de jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze
verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-
2019).

1.4 Bijlagen
Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken (bijlagen):

1. De schoolgids
2. Het schoolondersteuningsprofiel (onderdeel van dit schoolplan) 
3. Kenmerken leerlingen
4. Het koersplan van de SPO 2014-2018
5. Het inspectierapport d.d. 2011
6. De uitslagen van de Oudervragenlijst
7. Analyses van opbrengsten 
8. Kwaliteitszorg
9. Zorg en begeleiding

10. Burgerschap

OMBS De Meander

Schoolplan 2015-2019 4



11. Schoolklimaat
12. Taalbeleid
13. Reken-wiskunde beleid
14. Gedrag en DVS
15. Het Q3-profiel
16. De toetskalender
17. De (vrije) rooster/lessentabel
18. De meerjarenplanning leermiddelen
19. De notitie PersoneelsbeleidSPO
20. Rooster groepsbezoeken + flitsbezoeken
21. Regeling Gesprekkencyclus SPO 
22. Protocol nieuwe media en comminicatie

1.5 Verbeterpunten

Verbeterpunt Prioriteit

Cyclisch bespreken van hoofdstukken uit het schoolplan gemiddeld
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: SPO-Utrecht

Vz CvB: Mw. Th. Meijer

Adres + nr.: Kaap Hoorndreef 36

Postcode + plaats: 3563 AT Utrecht

Telefoonnummer: 030-265 26 40

E-mail adres:  info@spoutrecht.nl

Website adres: www.spoutrecht.nl

Gegevens van de school  

Naam school: OMBS de Meander

Directeur: Dhr. R. Blaas

Adres + nr.: Centrumlaan 1

Postcode + plaats: 3454 CX  De Meern

Telefoonnummer: 030-6662681

E-mail adres: info@meandernet.nl

Website adres: www.meandernet.nl

Situering van de school: 
De school ligt aan de Centrumlaan in de oude kern van De Meern. De school heeft een groot
speelplein met grote bomen en veel speeltoestellen. In 2011 is de nieuwbouw opgeleverd. Het
 gebouw bestaat uit 25 lokalen, waarvan 16 op de bovenverdieping en 9 op de
benedenverdieping. Tevens bevinden zich op de benedenverdieping ook 2 speellokalen voor
de onderbouw, de aula cq. toneel- en/of bibliotheekruimte. Het nieuwe gebouw is voorzien
van veel modern gebruikersgemak. In de school is de Buitenschoolse Opvang (BSO Kind en
Co) gevestigd. De BSO is gegroeid naar vier groepen per dag.
Naast de school bevinden zich een nieuwe sportzaal/hal (met 2 gymlokalen), peuteropvang,
buitenschoolse opvang en een winkelcentrum. De school bevindt zich in een schoolzone,
waar aangepaste verkeersregels en een snelheidsbeperking gelden. 

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit de directeur. De directie vormt samen met collega’s die de taak bouwcoördinator
op zich hebben genomen het managementteam (MT) van de school. Het team (n=41) bestaat uit:

12 voltijd groepsleerkrachten
22 deeltijd groepsleerkrachten
2 intern begeleiders
1 pedagoog/onderzoeker 
1 onderwijsassistent
1 administratief medewerker
1 conciërge
1 directeur

Van de 41 medewerkers zijn er 38 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2015).
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Per 1-9-2015 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar    

Tussen 50 en 60 jaar  1 5 4 

Tussen 40 en 50 jaar 1 7 1

Tussen 30 en 40 jaar 3 10  

Tussen 20 en 30 jaar 9 

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 5 31 5 

Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de wat jongere leraren.

2.3 Kenmerken van de leerlingen
Onze school wordt bezocht door ongeveer 550 leerlingen. Van deze leerlingen heeft ongeveer 2 % een gewicht: 2
leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 7 leerlingen een gewicht van 1,2. De kenmerken van de leerlingen en de
consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs hebben we beschreven in het document Kenmerken
Leerlingen (zie bijlage). In dit document staan de kenmerken per groep beschreven en de consequenties voor de
groep(en) en de school. Het leerlingenaantal van de school blijft gelijk. Als moderne school met als centraal gedachten
goed de uitgangspunten van Montessori, staat de ontwikkeling van het individuele kind voorop, werken wij structureel
aan leer- en kennisvaardigheden, waarmee ieder kind zoveel mogelijk uitstroomt op haar of zijn niveau.

Wij hebben op grond van onze leerling kenmerken, in algemene zin de volgende aandachtspunten:

* extra aandacht voor sterke leerlingen 
* extra aandacht voor burgerschap 
* extra aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

2.4 Kenmerken van de ouders en de omgeving
De populatie van de school bestaat grotendeels uit leerlingen uit De Meern. De populatie geeft een goede
weerspiegeling van de bevolking van de wijk. Daarnaast betrekt de school ook leerlingen uit andere Utrechtse wijken en
dorpen (Harmelen) 

Het opleidings- en beroepsniveau van de ouders/verzorgers ligt boven gemiddeld. Er is nauwelijks sprake van extra
“leerlinggewicht.” 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

* Opbrengstgerichte school * Omgaan met gedragsproblemen

* Heldere zorgstructuur * Betrekken omgeving van de school 

* Team dat zich optimaal inzet * Partnerschap met ouders

* Goed onderhouden (net) schoolgebouw * Zichtbaar maken van de visie 

KANSEN BEDREIGINGEN

* Modern Montessori; leren van elkaar * Leraren tekort 

* Toenemende aandacht voor sociale ontwikkeling * Werkdruk 

* Samenwerking BSO en ketenpartners * Planlast (regels en afspraken) 

OMBS De Meander
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* Effectieve instructie * Vervaging Montessori-attitude 

KANSEN BEDREIGINGEN

2.6 Landelijke ontwikkelingen
1. Veel aandacht voor opbrengstgericht werken
2. Veel aandacht voor handelingsgericht werken (differentiatiemodel)
3. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
4. Aandacht voor 21ste eeuws vaardigheden: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
5. Invoer passend onderwijs
6. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
7. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
8. De school als professionele leergemeenschap en/of lerende organisatie 
9. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen

10. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)

2.7 Verbeterpunten

Verbeterpunt Prioriteit

ontwikkelen van expertise mbt gedragsproblemen gemiddeld

doorontwikkeling OGW hoog

doorontwikkeling HGW hoog

visie en waarden gestuurd hoog

ontwikkelen van meer professionele ruimte gemiddeld

ontwikkeling naar een lerende organisatie hoog

Montessori in een moderne school in balans met OGW hoog

Borgen Montessori hoog
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3 Onderwijskundig beleid

3.1 De missie van de SPO en de OMBS De Meander
De missie van SPO Utrecht: goed onderwijs voor elk kind 

De missie van SPO Utrecht is simpel, maar verre van eenvoudig:  goed onderwijs bieden voor alle leerlingen die kiezen
voor een SPO-school. Om dit te realiseren binnen een grote onderwijsorganisatie met 35 scholen, 10.000 kinderen en
circa 1000 medewerkers kiest SPO Utrecht bewust voor maatwerk waar mogelijk op schoolniveau en voor een centrale
aansturing waar nodig. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn bewust laag in de organisatie gelegd.
Professionaliteit van personeel en onderwijskundig leiderschap van directeuren zijn belangrijke pijlers om de missie te
realiseren. 
SPO Utrecht gaat er van uit dat scholen belangrijke samenwerkingspartners zijn die een flink aandeel leveren in de
ontwikkeling van kinderen. Ouders zijn natuurlijk de eerste en meest nabije partners, die verantwoordelijk zijn voor de
opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Scholen werken ook samen met andere maatschappelijke instellingen om
talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen. Zij doen dat door een goed onderwijsaanbod te bieden en een
resultaatgerichte samenwerking met partners aan te gaan. 

SPO Utrecht staat voor de algemene uitgangspunten van het openbaar onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, algemene
toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Algemeen uitgangspunt van het openbaar primair onderwijs Utrecht is dat
iedereen gelijkwaardig is en dat er binnen de school met respect en zonder onderscheid des persoons met elkaar wordt
omgegaan. Dat houdt concreet in dat er geen discriminatie op grond van levensovertuiging, etnische herkomst, sekse,
geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken plaatsvindt. 
Onze visie op onderwijs hebben we vertaald in de volgende uitgangspunten die gelden voor alle SPO-scholen. Directie
en schoolteam van elke SPO-school bepalen met inspraak van de medezeggenschapsraad de invulling van het
onderstaande kader. 

A. De SPO-school biedt een goede structuur 
1.    De school heeft een duidelijke visie en kaders opgesteld voor de uitwerking van het onderwijsconcept. 
2.    In het meerjarenbeleidsplan (schoolplan) staat duidelijk hoe de visie wordt vertaald in de praktijk en hoe de school
zich komende jaren wil ontwikkelen. Schoolontwikkeling is een cyclisch proces. 
3.    De inrichting van de schoolomgeving, het schoolgebouw en de groepering van leerlingen vindt zodanig plaats dat
er een stimulerende leeromgeving en een passend en uitdagend leeraanbod geboden wordt. 
4.    Kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en hebben een eigen verantwoordelijkheid in hun leerproces. 
5.    De school heeft een organisatie die is afgestemd op de wijze waarop het onderwijs vormgegeven wordt. 

B.    Een goed pedagogisch klimaat 
1.    Uitgangspunt van het pedagogisch klimaat is dat ieder mens een natuurlijke behoefte heeft aan relatie, autonomie
en competentie  om zich te ontwikkelen. 
2.    De school draagt bij aan een humane samenleving. Behalve aan kennisoverdracht besteedt de school aandacht
aan normen en waarden en sociale vaardigheden. Sfeer en werkklimaat op school en de wijze waarop
personeelsleden, ouders en leerlingen met elkaar omgaan vloeien voort uit de uitgangspunten van de Vreedzame
School: 
•    personeel, kinderen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en een goede samenwerking
in school; 
•    kinderen hebben verantwoordelijkheden in de klas en de school; 
•    kinderen hebben een stem en worden serieus genomen; 
•    personeel, kinderen en ouders stellen hoge eisen aan positief sociaal gedrag en lossen conflicten constructief op. 
3.    De school is een lerende organisatie. Personeel en ouders werken samen, ieder met een eigen
verantwoordelijkheid, aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Personeel zorgt er voor dat zij zich blijft
ontwikkelen in het vak en dat zij kennis en vaardigheden up to date houdt. 
4.    Personeel heeft hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de kinderen en laat dat aan kinderen merken.
Kinderen voelen zich gewaardeerd en uitgedaagd, leren zich te bezinnen op de eigen prestatie en ervaren dat zij van
hun fouten mogen leren. 
5.    De school is een gemeenschap. Er is sprake van open communicatie tussen personeel, ouders en leerlingen. Er
zijn duidelijke afspraken over de samenwerking en omgang met elkaar, die betrokkenen naleven en waar ze elkaar op
aanspreken. 
6.    De school werkt actief aan een prettige en veilige omgeving van de school en aan een zinvolle samenwerking met
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de wijk. 

C. Goed onderwijs 
1.    De school biedt kinderen structuur en ruimte om in voor hen betekenisvolle situaties te leren. 
2.    Het onderwijsproces zet kinderen aan tot activiteit waarbij creativiteit, expressiviteit, zelfstandigheid en
zelfwerkzaamheid bevorderd worden. De school doet een beroep op verschillende leerstijlen en bevordert de
ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden . 
3.    De school betrekt de omgeving bij het leerproces en brengt kinderen passief en actief in aanraking met cultureel
erfgoed, kunst, cultuur en sport. 
4.    De ontwikkeling van ieder kind komt tot uiting in een dossier, dat de ontwikkeling van het kind in beeld brengt.
Indien de ontwikkeling van leerlingen niet volgens verwachting verloopt, worden passende maatregelen genomen. 

D. Opvoeden tot burger in de Nederlandse samenleving 
1.    De openbare school werkt vanuit de normen en waarden die in de democratische Nederlandse samenleving
centraal staan. Kinderen worden voorbereid op hun rol als zelfstandig en actief burger in een democratische
samenleving. 
2.    De school staat open voor alle kinderen van alle gezindten. Kinderen worden op school geconfronteerd met de
mening van andersdenkenden en leren daar respectvol mee omgaan. De school gaat uit van erkenning van die
verschillen. Kinderen werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen.

Doelstellingen van de OMBS De Meander: Help mij het zelf te doen! 

Op een teambijeenkomst in 2013 en 2014 bepaalde het team dat ons onderwijs wordt gebouwd op basis van een aantal
uitgangspunten op strategisch gebied, hierbij hebben we onze visie en missie aangescherpt naar de huidige situatie.
We weten wie we willen zijn en wat we willen meegeven aan onze leerlingen. Deze waarden zijn fysiek terug  te vinden
in de school. 

O.m.b.s. de Meander is een openbare school, die staat voor het waarborgen en stimuleren van goed, eigentijds
onderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Wij hanteren het gedachtengoed
van Maria Montessori binnen ons onderwijs. Binnen heldere grenzen willen wij een uitdagende, veilige, positieve
leeromgeving bieden, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op sociaal-emotioneel als cognitief
gebied, met een  focus op  zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en taakgerichtheid.  

Ons pedagogisch-didactisch klimaat is erop gericht kinderen te begeleiden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor
hun leerproces. Uitgangspunt voor onze school is, dat ieder mens uniek is en dat er juist vanuit de verschillen tussen
mensen een krachtige, dynamische wereld groeit. Iedereen wordt erkend in zijn eigenheid en van iedereen wordt
verlangd het maximale uit zichzelf te halen. Er is zorg voor de omgeving en voor elkaar. Dit geldt voor onze kinderen,
maar zeker ook voor de teamleden. 

De Meander wil een professionele leergemeenschap zijn. In het licht van deze uitdaging, stimuleren we een reflectieve
dialoog tussen de leerkrachten als professionals, een dialoog over ons handelen in de groep en over onze
onderwijskundige keuzes. Voortdurende feedback en reflectie vragen om een oprechte en leerbare houding. Naar
buiten toe willen we graag laagdrempelig en duidelijk zijn. Ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten,
te denken en te doen. Door het aangaan van dit gesprek laten we onze leerbare houding zien en stellen we ons
ontvankelijk op voor andere opvattingen. Op de Meander werken leerlingen, medewerkers en ouders samen aan een
positief schoolklimaat, waar met plezier wordt gewerkt en iedereen zich kan ontwikkelen. Ouders en de Meander zijn in
deze samenwerking elkaars partners in onderwijs en opvoeding. In ons onderwijs houden wij rekening met de eisen en
de normen van een veranderende maatschappij. Bij ons komt onderwijs tot stand in samenhang met de
maatschappelijke omgeving en daarbij hanteren wij onze hieronder genoemde kernwaarden: 

Ambitie    Zelfstandigheid  Motivatie en betrokkenheid  Belangstelling  Zelfvertrouwen Respectvol  
Samenwerken   Zorgzaam   Keuzes maken  Individuele leerbehoeftes  Verantwoordelijkheid

De Meander hecht aan een goede reputatie. Een goede reputatie blijkt uit kwalitatief hoogwaardig onderwijs, een goed
imago. 
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Er zitten op de Meander veel kinderen die specifieke aandacht nodig hebben; kinderen die meer aankunnen dan de
reguliere basisstof en kinderen die extra zorg nodig hebben omdat ze juist meer moeite met de basisstof hebben. De
belangrijkste opdracht voor de komende jaren is om de onderwijskwaliteit verder te verhogen. 
Wij leggen de ambitie neer om in 2019 een onderwijsorganisatie te zijn die in staat is de verantwoordelijkheid te dragen
voor een onderwijs- en zorgaanbod, dat is vastgelegd in het document "standaard voor de basisondersteuning"

Voor leerlingen die we op de Meander geen passend onderwijsarrangement kunnen bieden, zullen wij gaan zoeken
naar passend onderwijs buiten de Meander conform de afspraken die daar bestuurlijk en stedelijk over worden
gemaakt. Voor het realiseren van deze doelstellingen wordt het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden
nagestreefd en is het samenwerken binnen een netwerk noodzakelijk. 

Streefbeelden

1. De OMBS De Meander is een moderne school, werkend vanuit de Montessori-attitude.

2. De OMBS De Meander is een professionele leergemeenschap.

3. De OMBS De Meander voldoet volledig aan de Standaard voor de basisondersteuning.

4. De OMBS De Meander biedt het curriculum van rekenen en taal ook volledig digitaal aan.

5. De OMBS De Meander werkt handelings- en opbrengstgericht

6. De OMBS De Meander is een Vreedzame school in een Vreedzame wijk.

7. De OMBS De Meander neemt haar kernwaarden als uitgangspunt bij het maken van onderwijskundige en
pedagogische keuzes.

3.2 De visies van de OMBS De Meander
Wij richten ons op moderne monderwijs: 
•    met een montessorileerattitude; 
•    waarin zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid een grote rol spelen (‘Help mij het zelf te doen’); 
•    van meetbaar hoge kwaliteit passend bij een categorie 2 school 
•    met aandacht voor hoofd, hart en handen; 
•    op maat en met een adaptief karakter (handelingsgericht werken); 
•    dat opbrengstgericht is waarbij we uitgaan van de instructiebehoefte van kinderen; 
•    met ervaringen uit het dagelijks leven van kinderen als regelmatig uitgangspunt; 
•    dat rekening houdt met de eisen en normen van een veranderende maatschappij.

Binnen de Meander hebben we ambitie om het onderwijs aan kinderen die meer aankunnen dan de reguliere basisstof
verder te ontwikkelen. Hiernaast streven we ernaar om zoveel mogelijk kinderen, die starten op de Meander, hun hele
schoolloopbaan op de Meander te laten doorlopen. We willen dus het aantal kinderen dat we doorverwijzen naar SO en
SBO beperkt houden. In onze visie richt het onderwijs zich op de totale ontwikkeling van kinderen. De  cognitieve
ontwikkeling vormt het hart van ons onderwijs. Hiernaast is ook aandacht en ruimte voor sociaal-emotionele, zintuiglijke,
motorische en creatieve aspecten.

De afgelopen jaren hebben we als Montessori-school geworsteld met de wijze waarop de NMV niet vanuit inhoud, maar
vanuit vorm stuurt op Montessori-onderwijs. In 2014 hebben we in samenwerking met team en MR en ouders de keuze
gemaakt de heterogeniteit die de NMV voorschrijft los te laten. Het team staat ook in 2015 nog volledig achter deze
keuze. Als Meander zijn we er stellig van overtuigd, dat het gedachtegoed van Montessori ook inzetbaar is als we als
uitgangspunt enkelvoudige indeling van groepen hanteren. We willen een moderne Montessori-school zijn die zich niet
door de vorm maar de inhoud laat leiden. Goed onderwijs start in de groep bij de leerkracht, die volledige vrijheid van
handelen moet hebben ten behoeve van zijn/haar groep.

Als Meander staan we op een kruispunt: Willen we een NMV Montessori-school zijn of een eigentijdse school met goed
onderwijs waarbij het gedachtegoed van Montessori als leidraad wordt gehanteerd. Het team van de Meander wil graag
die eigentijdse school zijn, waarbij de vorm ondergeschikt is.

De NMV heeft ons verschillende aanbevelingen gedaan, om te zorgen dat het gedachtegoed van Montessori zichtbaar
blijft. De belangrijkste aanbevelingen zijn:
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* zorg dat de vrije keuze terugkomt; laat de methode niet te leidend zijn; 
* zorg dat het rooster voor de leerkracht ook vrij is, autonomie bij de leerkracht 
* nadruk ligt nu op rekenen en taal; zorg dat ook het andere werk meer ruimte krijgt, waarbij het kosmisch
onderwijs/topondernemers sterker wordt neergezet.

* de NMV adviseert om weer terug te gaan naar heterogene groeperingvormen; bij enkelvoudige groepen zal er geen
erkening zijn van de NMV. team geeft duidelijk aan, niet terug te willen naar heterogene groepen; het team vindt dat ze
nu veel meer aandacht hebben voor het individuele kind.

Er zijn meer Montessorischolen die worstelen met de eisen van de NMV; oprichten van een eigen moderne Montessori-
beweging kan hierin een belangrijke rol spelen. 

Belangrijk hierbij is, dat de borging van de Montessori-waarden jaarlijks gescreend wordt. Een benoemde interne
Montessori-specialist is wenselijk, om deze borging en screening structureel te organiseren.

We richten ons op de onderstaande waarden:

Ambitie    Zelfstandigheid  Motivatie en betrokkenheid  Belangstelling  Zelfvertrouwen Respectvol   Samenwerken  
Zorgzaam   Keuzes maken  Individuele leerbehoeftes  Verantwoordelijkheid 

Voorop blijft staan, dat de individuele ontwikkeling van ieder kind het uitgangspunt is. Daarbij ieder kind
ondersteunen bij onze missie "Help mij het zelf te doen!"

Bijlagen
1. Visitatie verslag NMV voorjaar 2015

3.3 Aspecten van opvoeden: Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie
zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de
omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat
leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. 

Onze ambities zijn:

1. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)
2. Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen
3. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met

jezelf, de ander en de omgeving).
4. Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie (vanuit Montessori en DVS) 
5. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving
6. Vanaf groep 6 werken we uit en met het blad Sam-Sam
7. Op school besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten

3.4 Aspecten van opvoeden: Actief burgerschap, sociale-emotionele ontwikkeling en cohesie
Burgerschap, sociale-emotionele ontwikkeling & cohesie en pedagogisch klimaat op De Meander 

"Help mij het zelf te doen!" 

De identiteit van De Meander is grotendeels ontleend aan de opvattingen van Maria Montessori. De essentie is dat het
kind centraal staat. Het kind heeft van binnenuit de behoefte om te leren, het is de omgeving die de prikkels moet
leveren. 
Kenmerkend in de school is de 'voorbereide' omgeving, waarin het kind kennis kan verwerven, kennis kan  leren
toepassen, leren zelfstandig te werken en leren met anderen om te gaan en rekening met elkaar te houden. Daarbij
streven we naar onderwijs dat de 'zone van de naaste ontwikkeling' prikkelt. Dat wil zeggen dat de omgeving en het
onderwijs uitdagen naar nog te ontwikkelen gebieden. 
De pedagogische aandacht in onze school gaat niet alléén uit naar bepaalde talenten of kennisgebieden, maar is
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gericht op de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind. Daarbij spelen de vrije wil, vrijheid van keuze en
zelfstandigheid een belangrijke rol. 
  
Belangrijk in het pedagogisch klimaat, is de veiligheid. Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren
wordt, komt het tot ontplooiing. 
Aan die veiligheid wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de lesmethode  ‘De Vreedzame School’ (DVS). Het
uitgangspunt in De Vreedzame School is dat er nu eenmaal altijd conflicten (belangentegenstellingen of
meningsverschillen) zullen zijn in een situatie waar mensen of kinderen bij elkaar zijn. Het is dat zinvol om iedereen te
leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken
aan een constructieve oplossing. Daarbij is de rol van de leerlingen cruciaal. Zij leren, naast de vaardigheden om
conflicten constructief op te lossen, ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van
volwassenen, te doen. 
  
  
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:De Vreedzame School wil een cultuur realiseren waarin de
sociale norm bepaald wordt door de hiervoor omschreven doelen: constructief omgaan met meningsverschillen en
conflicten, actieve participatie, zorgzaam en pro- sociaal gedrag. Daarin gaat het niet alleen om het leren van
vaardigheden, maar ook om een attitude-ontwikkeling, die zo bepalend is voor ‘vreedzaam’ gedrag. Belangrijk is de
omgeving, waarin sprake is van sociale verbondenheid: dit is een  omgeving waarin iedereen zich welkom,
gerespecteerd en niet gediscrimineerd voelt, waarin iedereen merkt  dat er positieve verwachtingen over hen bestaan
en waarin alle leerlingen  ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn. 

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan (respectvol) 
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen (motivatie en betrokkenheid & keuzes maken) 
• constructief conflicten op te lossen (zorgzaam) 
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap (verantwoordelijkheid) 
• open te staan voor verschillen tussen mensen (Individuele (leer) behoeftes) 
  
Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal
en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrags- regulerende werking van uitgaat.
Daarnaast past DVS heel goed bij de waarden zoals we die hebben benoemd:

A mbitie    Zelfstandigheid  Motivatie en betrokkenheid  Belangstelling  Zelfvertrouwen Respectvol   Samenwerken  
Zorgzaam   Keuzes maken  Individuele leerbehoeftes  Verantwoordelijkheid

Regels 
Op De Meander hanteren we een aantal omgangsregels. Deze regels zijn er niet om te belemmeren, maar juist om
duidelijkheid te verschaffen over de grenzen! 
Als basis geldt: 
- Wat ik doe is goed voor de groep en voor iedereen 
- We spreken elkaar respectvol aan. 
- Ik doe mijn werk zo goed als ik kan. 
- We gebruiken het materiaal waarvoor het bedoeld is. 
    
Maatschappelijke verantwoordelijkheid (ambitie): 
Onderwijs dient na te streven dat kinderen zich in de maatschappij kunnen handhaven. 
Ouders en ook onderwijs hebben een opvoedtaak. 
Het doel van opvoeding en onderwijs is om de leerling kennis en vaardigheden op te  laten doen. De leerling kan deze
kennis en vaardigheden inzetten om een gewaardeerd, kritisch lid te zijn van de samenleving. Daarbij weet de leerling 
waarover hij/zij  spreekt of nadenkt over wat hij/zij doet. De leerling neemt  verantwoordelijkheid voor zijn/haar
handelen. 
De school staat voor emotionele vorming, niet voor herhaaldelijk repareren en oplossen. 
  
Wat vraagt dit van leerlingen: 
- een pro-actieve houding van leerling 
- de leerling kan verschillen erkennen tussen mede-leerlingen; er zijn geen uitzonderingen, maar  verschillen bestaan 
- de leerling is het subject en geen object, d.w.z. hij /zij regisseert het  eigen onderwijs 
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- zelfstandigheid kunnen tonen en verantwoordelijkheid nemen 
  
Wat vraagt dit van leerkrachten en teamleden: 
De leerkracht 
- ziet ondersteuning – uitdaging als een wisselwerking 
- probeert uit de leerling te halen wat er in zit 
- neemt geen genoegen met niet meedoen of leertijd voor de helft gebruiken door de leerling 
- kan verschillen erkennen tussen leerlingen; er zijn geen uitzonderingen, maar  verschillen bestaan 
- ondersteunt de leerling in de ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, geijkt op drie psychologische
basisbehoeften nl. relatie, autonomie en competentie 
- herkent de fase van groepsvorming en kan daar interventies op zetten 
- heeft kennis van hoe gedrag waar te nemen en te begrijpen 
- ziet dat het gedrag van leerlingen betekenis heeft en kan de motieven doorzien 
- kan de principes van DVS toepassen in dagelijks handelen 
  
De rol van de leraar is belangrijk, het beïnvloedt de 
- sociale dimensie : leraar legt omgangsregels op en bewaakt deze.  De leraar belangrijke waarden en normen uit. 
- didactische dimensie: de  leraar geeft inhoud en vorm aan les 
- personale dimensie: de leraar laat zijn visie blijken 
  
Wat vraagt dit van ouders: 
- ouders kunnen het kind helpen door goed te kijken naar het kind; wat het kind onderneemt en waar het behoefte aan
heeft. 
- ouders helpen het kind op weg om tot volledige ontplooiing van de persoonlijkheid te komen 
- ouders onderschrijven de pedagogische visie van de school 

------------------ 

speerpunten 2015- 2019 

DVS: 
borgen d.m.v. klassenbezoeken en ondersteunen van leerkrachten bij de lessen, regel van de maand, leerlijnen per
blok bespreken in bouw, mediatorentraining en begeleiding. 

ZIEN!: 
borgen van de volgende onderdelen: 
1. ZIEN vlot en vaardig kunnen gebruiken 

2. kennis hebben van waarnemen en begrijpen; de leerkracht kent de ZIEN-dimensies en ziet de 

samenhang in 

3. waarnemen: de leerkracht ziet  gedrag en kan dit koppelen aan een ZIEN-dimensie 

4. begrijpen: de leerkracht kan een groepsprofiel aflezen en kan individuele profielen begrijpen 

5. plannen realiseren: de leerkracht kan keuzes maken adhv de profielen 

6. pedagogisch klimaat: de leerkracht kan het groepsoverzicht gebruiken om inzicht te krijgen en 

preventieve maatregelen te nemen 

7. ouders; de leerkracht kan het profiel aan ouders uitleggen in termen van waarneembaar gedrag 

8. afstemmen met leerling: de leraar stemt een pedagogischer aanpak af 

9. competentiegericht leren; teamleden hebben een pro-actieve houding in het signaleren van 
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ondersteuningsvragen. 

10. evaluatie:  systematisch evalueren om  effecten na te gaan 

11. samenhang zien 

Plein:     
    2015: oriënteren op  positief pleingedrag, functie en indeling van het plein 
    2016: implementeren van positief pleingebruik 
    2017: evalueren en bijstellen van gemaakte pleinafspraken 
    2018-2019: borgen 

Verbeterpunt Prioriteit

positief pleingedrag gemiddeld

borgen van inzet en gebruik Zien! gemiddeld

DVS borgen door inzet van klassenbezoeken door specialisten gemiddeld

3.5 De kernvakken: Leerstofaanbod
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de
hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de
leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van
leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)
2. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methode- en niet methodegebonden toetsen
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs
9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs

In de Wet op het primair onderwijs is in artikel 9 vastgelegd dat het onderwijs een brede ontwikkeling van leerlingen
beoogt.  Vanuit onze Montessori kernwaarden geven willen wij hier vorm aangeven. 
Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,41

3.6 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Map fonologisch
bewustzijn (1-2) 

Cito-toetsen Taal voor kleuters (2)  

 Taal actief 4 (3-8) Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m
8)

 

 Cito-toetsen DMT groep 3/tm 8

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  
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Technisch lezen Lijn 3 Cito-DMT  

 Leeslijn Protocol Leesproblemen - Dyslexie  X

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend lezen; methode
gebonden 

 

 Nieuwsbegrip XL Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Spelling Taal Actief 4 (4-8) Methodegebonden toetsen (gr. 4 t/m 8)  

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Schrijven Novoscript  (wijzigt
binnenkort) 
Klinkers (gr. 3) 

  X

Engels Hello World (7-8) Methodegebonden toetsen X

Rekenen Wereld in getallen (3-8) Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde  

 Alles telt (1-2) Cito-toetsen Rekenen voor kleuters (2)  

 Met sprongen vooruit (1-
2) 

Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Wereld orientatie Top-ondernemers (5-8) Methodegebonden toetsen X 

Topo Geobas (6-8) Methodegebonden toetsen X

Studievaardigheden Blits (7-8) Methodegebonden toetsen  

Verkeer Streetwise; JvK Methodegebonden toetsen 

 

Cultuur/Kunstzinnige vorming UCK   

  

Bewegingsonderwijs Basislessen en SLO   

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
en burgerschap 

DVS  De Vreedzame School  

 

Taal_rekenen/wiskunde_kosmisch Montessori-materialen zelfregulerend  

 

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

3.7 De kernvakken: Taalleesonderwijs
Nederlandse taal 
Kerndoelen: 
Mondeling taalonderwijs 
1    De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of
schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
2    De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen
van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. 
3    De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van
karakter is en leren met argumenten te reageren. 

Schriftelijk taalonderwijs 
4    De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen
en digitale bronnen. 
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5    De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren,
instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 
6    De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere
instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. 
7    De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten. 
8    De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of
een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel,
eventueel beeldende elementen en kleur. 
9    De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve
teksten. 

Taalbeschouwing, waaronder strategieën 
10    De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te
herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. 
11    De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het
werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. 
De leerlingen kennen 
•    regels voor het spellen van werkwoorden; 
•    regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; 
•    regels voor het gebruik van leestekens. 
12    De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende
woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te
spreken. 

Referentiekader Taal 
Leerlingen dienen aan het einde van de basisschool te voldoen aan niveau 1F van het Referentiekader Taal. 1S is het
streefniveau voor leerlingen die de Nederlandse taal goed beheersen. 

Het onderwijsaanbod en de werkwijze voor taal/lezen op de Meander: 

3.7.1. Wat zijn onze doelen? 
Wij vinden dat Taal moet worden aangeboden in een herkenbare, terugkerende structuur en geïntegreerd moet zijn in
alle andere vakken. 
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3.7.2. Wat doen we met Taal in onze school? 

3.7.2.1.We gebruiken de volgende methodes en materialen: 

groepen 1-2 (onderbouw)

groepen 3-4 (middenbouw)
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groepen 5-6 (tussenbouw)
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groepen 7-8 (bovenbouw)

3.7.2.2.Taal geïntegreerd 
Taal maakt naast dit methodisch aanbod een groot onderdeel uit van het dagelijks lesgeven. 
In de sociaal-emotionele lessen van de Vreedzame School vindt veel interactie plaats waarin de kinderen ook oefenen
met het vertellen, luisteren en de kern uit een les halen. Conflicten worden opgelost door middel van praten. 
Deze interactie vindt ook plaats tijdens het samen verwerken van de actuele begrijpend lezen teksten van
Nieuwsbegrip. Daarin spelen tevens zinsbouw, verhaalopbouw, de kern uit het verhaal halen en opschrijven en spelling
ook weer een belangrijke rol. Vanaf groep 4 kunnen kinderen spreekbeurten houden. 

3.7.2.3.Taal aanbieden: 
Woordenschat wordt aangeboden middels de viertaktmethodiek van Marianne Verhallen, waarbij middels
voorbewerken reeds aangeleerde woorden worden geactiveerd en het nieuwe woord wordt ingeleid, daarna middels
semantiseren de betekenis wordt uitgelegd, vervolgens middels inoefenen het nieuwe woord wordt geconsolideerd. Tot
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slot is er de fase van de controle waarin gekeken wordt of het nieuwe woord beklijft. Taal Actief werkt ook met drie
niveau’s cq. het IGDI model: één ster niveau voor kinderen die meer nodig hebben voor taalverwerving, twee ster voor
de basisgroep en drie ster met extra uitdaging voor de pluskinderen. 

3.7.2.4 Extra ondersteuning/aanbod: 

3.7.2.4.1 Dyxlexie 
We maken in de hele school gebruik van een protocol dyslexie. In de kleuterklas wordt hier al mee begonnen. Waar
mogelijk zetten we de klassenassistente in bij het bieden van extra ondersteuning van zwakke leerlingen. In de
toekomst willen we hier ook tablets voor gaan gebruiken zodat we een digitaal prentenboek kunnen aanbieden aan een
kind voordat het in de hele groep wordt gelezen bijvoorbeeld. 
Er is dyslexiesoftware van Kurzweil waarmee vanaf groep 5 gewerkt kan worden. Teksten op papier worden uitvergroot
en toetsen waarbij gelezen moet worden, worden voorgelezen. Taal Actief biedt de voorleesfunctie en het uitvergroten
van tekst aan voor het digibord. Op de tablet is ook de voorleesfunctie aan te zetten waarbij dan tevens de
uitgesproken tekst oplicht. Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek: voor-koor en door lezen. Tevens van
maatjeslezen. 
Bij spelling wordt gebruik gemaakt van pré-teaching. 

3.7.2.4.2 Pluskinderen 
Datzelfde geldt voor kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Dit komt vaak voor op onze school waardoor we
met collega's en de intern begeleider regelmatig overleg hebben hoe we dit het beste kunnen begeleiden. Er zijn Junior
Plusboeken met vragen. Onderwerpen naar eigen keuze kunnen uitgewerkt worden in een werkstuk. Er zijn mappen
met Taal+ opdrachten. 

3.8 Wat willen we nog bereiken? 
Lezen en taalontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom willen we met ingang van het schooljaar 2015-2016
gefaseerd een nieuwe aantrekkelijke leesmethode invoeren. Gefaseerd betekent dat gestart wordt in groep 4 en elk
komend schooljaar een volgende bouw daarmee aan de slag gaat. 
Daarnaast vinden we het belangrijk, gezien de huidige onderwijsontwikkelingen waarin de dialoog onderling een
belangrijke plaats in gaat nemen, om kinderen te leren zelfstandig in een groep een gesprek op gang te brengen, op
gang te houden en af te sluiten. Het kringgesprek is daar een goed middel voor. Dit kan op deze manier met een
veelheid aan technieken uitgebouwd worden. 

Bijlagen
1. taalbeleidsplan groepen 1-2
2. taalbeleidsplan groepen 3-8

3.8 De kernvakken: Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde 

De kerndoelen: 
Wiskundig inzicht en handelen 
23    De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. 
24    De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer
te geven. 
25    De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken wiskundeproblemen te onderbouwen en leren
oplossingen te beoordelen. 

Getallen en bewerkingen 
26    De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten
en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. 
27    De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren,
waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn. 
28    De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. 
29    De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
30    De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte
standaardprocedures. 
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31    De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken. 

Meten en meetkunde 
32    De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen. 
33    De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek,
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 

Referentiekader rekenen: 
Leerlingen dienen aan het einde van de basisschool te voldoen aan niveau 1F van het Referentiekader Rekenen. 1S is
het streefniveau voor leerlingen die goed zijn in rekenen. 

Het onderwijsaanbod en de werkwijze voor Rekenen en wiskunde op de Meander: 

Het reken- wiskundeonderwijs op de Meander wordt vorm gegeven vanuit de realistische rekendidactiek. Hierbij worden
de methoden “Alles telt” bij de kleuters en “Wereld in Getallen” vanaf groep 3 gebruikt. De doelen zijn op elkaar
afgestemd, zodat er een doorgaande lijn binnen de school is. De instructie wordt gegeven volgens het effectieve
instructie model. We werken met groepsplannen en maken gebruik van verschillende instructiegroepen, waaronder de
verlengde instructie valt. Vanaf groep 4 maken de leerlingen de verwerking op een tablet van Snappet. De leerkracht
maakt hierbij gebruik van een dashboard, waarbij hij direct kan volgen wat een kind op de tablet doet. Er is sprake van
meer directe feedback dan bij verwerking in een schrift. 
De leerkrachten maken gebruik van groepsoverzichten en plannen en hebben hierdoor hun groep goed in beeld. Bij
uitval wordt er hulp geboden in de groep, ook kan de leerkracht de hulp inschakelen van de RT’er voor diagnostisch
onderzoek. 

Het rekenbeleid van de komende jaren zal voornamelijk gericht zijn op het borgen van de methoden en resultaten. Het
hele schoolteam is verantwoordelijk voor de borging. Er zal structureel geëvalueerd worden of iedereen nog werkt
volgens de gemaakte afspraken om een goede doorgaande lijn te behouden. Dit doen we in teamoverleggen of in
collegiale consultaties. Twee keer per jaar zal er naar aanleiding van gegevens en een datamuur geanalyseerd en
geëvalueerd worden. Hiermee zullen we de leer- en toetsresultaten kritisch volgen. Dit zal op directie-, zorg- en
bouwniveau besproken worden. 

Daarnaast wil de werkgroep rekenen de zichtbaarheid van het rekenen binnen de school vergroten en op het
deelgebied meten, tijd en geld lessen uitwerken, waarbij meer gebruikt wordt van concreet materiaal. Hiervoor is
meetmateriaal aangeschaft. 

Verder zal het tablet-onderwijs ook verder worden uitgebreid en zullen we komend schooljaar alles meer digitaal
toepassen mbv Snappet. Hierbij zal ook de digibord software van Snappet worden toegepast. 

Daarbij ook aandacht blijven houden voor context en zintuiglijk leren, zodat rekenen-wiskunde ook vanuit de
Montessori-apsecten wordt aangeboden. Juist het toepassen van verschillende (montessori) analogieën is hierbij zeer
waardevol.  

Het onderwijsaanbod en de werkwijze voor Rekenen en wiskunde: 

Overzicht methoden en doelen:
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Bijlagen
1. jaarplan rekenen 13-14

3.9 De kernvakken: Wereldoriëntatie
Oriëntatie op jezelf en de wereld 

De kerndoelen 

Mens en samenleving let op: kerndoel 38 is in 2013 veranderd! 
34    De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen. 
35    De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. 
36    De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als burger. 
37    De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 
38    De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit. 
39    De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. 
40    De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

Natuur en techniek 
40    De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en
leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
41    De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 
42    De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,
electriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
43    De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 
44    De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het
materiaalgebruik. 
45    De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 
46    De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot natuurverschijnselen, zoals
seizoenen en dag-/nachtritme. 

Ruimte 
47    De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in
binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur
en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en
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twee landen die in 2004 lid worden/ werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 
48    Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om bewoning van door water
bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
49    De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van
klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden,
hooggebergten en rivieren. 
50    De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest
van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 

Tijd 
51    De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel
erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
52    De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en
Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en
revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 
53    De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis
en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 

Het onderwijsaanbod en de werkwijze voor oriëntatie op jezelf en de wereld:

Op de meander werken wij vanaf groep 3 met Top-ondernemers. Vanaf groep 5 is dit een verplicht onderdeel, omdat
Topondernemers een vakoverstijgende methode is voor wereld-oriëntatie. Wekelijks is Top-ondernemers meegenomen
in de wekelijks planning; voor de groep en individueel. 

3.10 ICT
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-
kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren
gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-
programma’s en de bijbehorende software. Onze ambities zijn:

1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord
2. De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, Excel en PowerPoint
3. De leerlingen en leraren kunnen werken met een digitaal week/dag-planningssysteem 
4. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie
5. We beschikken over een nieuwe media en communicatieprotocol (o.a. internet)
6. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden
7. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software
8. BYOD is mogelijk 

Verbeterpunt Prioriteit

kritische houding tav sociale media hoog

Bijlagen
1. Protocol nieuwe media en communicatie

3.11 De kernvakken: Kunstzinnige vorming
Kunstzinnige oriëntatie 

De kerndoelen 
54    De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit
te drukken en om er mee te communiceren. 
55    De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56    De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 

Het onderwijsaanbod en werkwijze voor kunstzinnige oriëntatie

Dit vakgebied wordt in samenwerking met het Utrechts Centrum voor de Kunsten op de Meander vormgegeven; in
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regel op basis van verschillende thema's en projecten per jaar. Jaarlijks maken we samen een keuze welke
kunstzinnige aspecten aan bod komen. Dit wordt gecoordineerd door onze cultuur coördinator 

3.12 De kernvakken: Bewegingsonderwijs
Beweging 

De kerndoelen 
57    De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de
hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. 
58    De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen,
afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten
rekening houden. 

Het onderwijsaanbod en werkwijze voor beweging

Het streven is om vanaf augustus 2015 een vakleerkracht Gym aan te stellen voor de groepen 3 t/m 8; De
vakleerkracht zal aan iedere groep 3 t/m 8 een keer in de week lesgeven; De vakleerkracht zal naast de
gymnastieklessen, de spel lessen voor de docenten coördineren.

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de naast de school gelegen gymzaal. Deze gymzaal kan twee
groepen tegelijk huisvesten. De groepen 1-2 hebben bewegingsonderwijs in de in de school aanwezige dubbele
speelzaal. Deze bewegingslessen van groep 1-2 vallen volledig onder de auspiciën van de eigen leerkracht; het ligt in
de verwachting dat de aangestelde vakdocent gym ook de lessen voor de onderbouw ter zijner tijd onder de loep zal
nemen. 

3.13 De kernvakken: Engelse taal
Engelse taal 

Kerndoelen 
13    De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. 
14    De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen
een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 
15    De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. 
16    De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het
woordenboek. 

Het onderwijsaanbod en de werkwijze voor de Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Onze ambities
zijn: 

    * In groep 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal (Hello World); 
    * Accepteren van Engelse termen binnen het Nederlands taalgebruik. 
     
    

3.14 Het lesgeven: Gebruik leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het
leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd
geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een rooster met "vrij keuze"
momenten, waarbij leerlingen een dag en/of weekplanning moeten kunnen overleggen. In principe trachten we alle
leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze ambities zijn:
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1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland 
4. De leraren beschikken over een week- en dagrooster met extra vrije werktijd 
5. De leraren plannen extra tijd voor taal ivm de implementatie van de nieuwe taalmethode
6. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften
7. De leraren ruimen voldoende tijd in, dat leerlingen zelfstandig kunnen plannen en werken
8. De leraren werken met een opbouw in het leerling-plannings-systeem 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,40

3.15 Het lesgeven: Pedagogisch handelen
Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te
voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij
en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde
aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen
met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke kaders en ambities vanuit De Vreedzame School en voor
een deel de uitgangspunten van Maria Montessori. 

3.16 De zorg voor leerlingen: Zorg en begeleiding
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben
met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten
de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?).
Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en
begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer
kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een IV- of V score, leerlingen
die sterk terugvallen en leerlingen met een I-plus-score hebben een extra onderwijsbehoefte. De centrale figuur bij zorg
en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Onze ambities zijn:

1. De leraren kennen de leerlingen
2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties

en de ontwikkeling van de leerlingen
6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen
7. De school voert de zorg/onderwijsbehoefte planmatig uit
8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg/onderwijsbehoefte na
9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

De inzet van onze zorg wordt specifieker beschreven in paragraaf "passend onderwijs en het ondersteuningsprofiel". 
Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,35

3.17 De zorg voor leerlingen: Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren drie keer per jaar een groepsplan op. In
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het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief
arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een
groep. Onze ambities zijn:

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
2. De leraren geven directe cq. effectieve instructie
3. De leerlingen werken zelfstandig samen
4. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
5. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
6. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie
7. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

De inzet van onze afstemming wordt specifieker beschreven in paragraaf "passend onderwijs en het
ondersteuningsprofiel". Verder blijven onze kernwaarden als uitgangspunt dienen. 
Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,00

Verbeterpunt Prioriteit

Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens, conclusies en interventies. gemiddeld

3.18 Talentontwikkeling
Het werken met excellente/hoogbegaafde/talentvolle leerlingen op De Meander 

1. Herkennen van excellente/hoogbegaafde/talentvolle kinderen:  
Om kinderen een goed aanbod te geven, moet allereerst het kind goed ingeschat worden. Alle leerkrachten kennen
hun leerlingen en kunnen vaak al aangeven dat zij verwachten dat een kind meer intelligent/vaardig is dan de andere
leerlingen. Maar er zijn ook kinderen die niet makkelijk hun intelligentie/vaardigheid laten zien. Door onder te presteren
vanuit  de behoefte aan aanpassing, maar ook vanuit een op zichzelf staande leerstoornis waardoor een kind niet goed
kan uiten wat het toch al wel ontwikkeld heeft. 

Vormen van signalering 
Bij de signalering bekijken we alle aspecten van de ontwikkeling, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. We maken
gebruik van de formulieren vanuit de SiDi 3 (handleiding voor de begeleiding van (hoog) intelligente kinderen -
Eduforce) en komen tot de volgende mogelijkheden om (hoog) intelligente kinderen te signaleren, hoog intelligent wordt
gezien als voorwaarde om hoogbegaafd te kunnen worden: 
  
1.A. Een verkennend gesprek bij aanmelding nieuwe leerling (stap 1.A.) 
De leerkracht maakt gebruik van het formulier ‘1.A. Lijst bij aanmelding’ en voert dit gesprek bij de start van een nieuwe
leerling. Dit is een eerste inschatting, geen vaststelling. Resultaten worden in een IB-overleg besproken. De leerkracht
gaat na of het daarop volgend diagnosetraject voor de betreffende leerling gewenst is. Dit geldt voor 4-jarigen die voor
het eerst op school komen. 
  
1.B. Signalering met de jaarlijkse signaleringslijst (stap 1.B.) 
De leerkracht vult zelfstandig de ‘groepssignaleringslijst’ (formulier 1.B. versie 1-2 of 3-8) vóór de herfstvakantie in. De
groepslijst staat op de toetskalender en wordt afgenomen in de hele groep. Hij/zij weet op welke wijze het formulier
jaarlijks moet worden ingevuld. Resultaten worden in een groepsbespreking besproken. 
  
1.C. Signalering op initiatief van ouders (stap 1.C.) 
De leerkracht is alert op de signalen van ouders en reageert adequaat door middel van een gesprek waarbij de
vroegkinderlijke ontwikkeling wordt nagegaan. Hiervoor gebruikt de leraar het formulier ‘signalering op initiatief van
ouders’  (formulier 1.C.) 
Resultaten worden in zorgoverleg besproken. De leerkracht neemt de noodzakelijke vervolgstappen. 
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 1.D. Signalering vanuit de toetsgegevens 
De leerkracht houdt nauwlettend de toetsgegevens in de gaten, zowel de methodetoetsen als de Cito-toetsen op het
gebied van rekenen, begrijpend lezen/taal en spelling. 

2. Het werken met excellente/hoogbegaafde kinderen:  

De gesignaleerde kinderen uit de SiDi 3 en de kinderen uit het groepsoverzicht met een I+ score komen hiervoor in
aanmerking. Deze kinderen worden vooraf aan een thema/blok getoetst. Aan de hand van deze toetsgegevens wordt
bepaald welke instructielessen de kinderen moeten volgen. De instructielessen die al beheerst worden, worden gevolgd
tot en met het doel van de les. 
Als de kinderen klaar zijn met de stof van de instructielessen, gaan de kinderen aan het werk met verrijking-
/verdiepingsmateriaal. 

Bijlagen
1. Beleidsplan meerbegaafdheid dec 2014
2. verbreding_verdieping_1_2
3. verbreding_verdieping_3_4
4. verbreding_verdieping_5_6
5. verbreding_verdieping_7_8

3.19 Passend onderwijs en het ondersteuningsprofiel
Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op en stedelijk niveau 
In het kader van passend onderwijs werkt SPO Utrecht nauw samen met andere schoolbesturen, buurtteams en de
gemeente Utrecht aan een sluitende aanpak voor speciale ondersteuning. De PO-scholen van SPO Utrecht werken
vanaf 1 augustus 2014 samen met alle andere Utrechtse PO-scholen in het Samenwerkingsverband Utrecht PO
(brinnummer 26-01). In het eerste Ondersteuningsplan (februari 2014) is de koers voor het Utrechtse
ondersteuningsbeleid vastgelegd. Hierin staan onder meer de inzet van zorgmiddelen en de organisatie van de speciale
ondersteuning voor leerlingen beschreven. Dit hoofdstuk omschrijft de basisondersteuning op de Utrechtse scholen en
geeft een samenvatting van het specifieke schoolondersteuningsprofiel van onze school. 

Leerlingenzorg op de basisschool 
Algemeen 
In het SWV Utrecht PO is afgesproken dat alle Utrechtse basisscholen de ondersteuning aan kinderen leveren, zoals
omschreven in de Standaard voor de Basisondersteuning (zie bijlage). De scholen ontvangen ook middelen van het
Samenwerkingsverband om dit te realiseren. In deze paragraaf omschrijven wij hoe wij als school de
basisondersteuning vormgeven. Een goed pedagogisch-didactisch klimaat, een goed onderwijsaanbod en
handelingsgericht werken vormen de pijlers van een goede ondersteuning van kinderen. Het bieden van onderwijs en
ondersteuning aan leerlingen baseren wij op de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW): 
1.    We denken, kijken, praten en handelen in termen van onderwijsbehoeften; 
2.    We gaan uit van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en Begeleiders; 
3.    We richten ons op het benutten van kansen en positieve factoren en het zoeken naar mogelijkheden; 
4.    We werken vanuit een kader dat gebaseerd is op het systeemdenken: het een heeft invloed op het ander; 
5.    We werken handelingsgericht: gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen: 
6.    We werken we systematisch en transparant: 
7.    De leerkracht van de leerling staat centraal en is de sleutelfiguur t.a.v. de leerling en de ouders. 

In de standaard voor de basisondersteuning is daarnaast middels 7 referenties het stedelijke streefniveau afgesproken: 
1.    De school voert een helder beleid op het terrein van leerling-ondersteuning dat gebaseerd is op de zeven
uitgangspunten van afstemming en de cyclus 
       van handelingsgericht werken. 
2.    De school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften. 
3.    De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur; 
4.    De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal gezien veilig; 
5.    De school hanteert effectieve (ortho-)pedagogische en (ortho-)didactische methoden en aanpakken. Het team
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werkt gericht aan haar 
       handelingsbekwaamheid en competentie 
6.    De school heeft een ondersteuningsteam en werkt effectief samen met ketenpartners en het speciaal
(basis)onderwijs. 
7.    De school zet in op een goede samenwerking met ouders conform de visie afstemming en handelingsgericht
werken 

De leerkracht is als professional de eerste verantwoordelijke voor goed onderwijs en een goede leerlingbegeleiding,
gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis van het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en de
leerlijnen voor de verschillende vakken en vakgebieden houden leraren bij het geven van instructie en opdrachten tot
verwerking rekening met verschillen tussen leerlingen volgens het directe instructie model. De klassenorganisatie
draagt bij aan het bieden van mogelijkheden tot differentiatie. 
De intern begeleider vervult binnen de school een coördinerende en begeleidende rol op het gebied van de
leerlingenzorg. 

Vanuit de visie op handelingsgericht werken gaan we uit van een goede en structurele samenwerking tussen
leerkracht, leerling, ouders en begeleiders aan het bereiken van gezamenlijk gestelde duidelijke doelen op het niveau
van de leerling. Door het systeemdenken gaan we er vanuit dat het één van invloed is op het ander. Daarom worden
de ouders en de leerlingen zelf betrokken in het benoemen van de doelen en de onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind,
met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht nodig om doel x te bereiken? 

In het schema hieronder zien we de cyclus van handelingsgericht werken. Hier wordt duidelijk dat HGW een cyclisch
karakter heeft en dat onze school op een systematische manier omgaat met verschillen tussen kinderen. Leerkrachten
werken aan de hand van de cyclus en volgen de volgende stappen: 

Waarnemen:    Relevante leerlinggegevens worden verzameld in een groepsoverzicht. 
                        Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden gesignaleerd. 
Begrijpen:        Van alle kinderen worden algemene onderwijsbehoeften benoemd, 
                        Van een aantal leerlingen worden de specifieke onderwijsbehoeften benoemd 
                        en zo nodig nader onderzocht. 
Plannen:         Opstellen van het groepsplan: clusteren van kinderen die met en van elkaar leren.        
Realiseren:     Uitvoeren groepsplan 
Evalueren:        Afnemen van toetsen en evalueren of gestelde doelen behaald zijn. 

Hierna wordt de cyclus opnieuw doorlopen. Bij de overgang naar een volgende groep vindt er een overdracht plaats
aan de hand van het groepsoverzicht en maakt de nieuwe leerkracht een nieuw groepsplan afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen en aangepast aan de nieuwe (tussen)doelen die hij met hen wil bereiken.
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Wanneer de begeleiding op school niet toereikend is, wordt in overleg met de ouders andere expertise ingeschakeld. In
dat geval kan er een beroep worden gedaan op het samenwerkingsverband (SWV Utrecht PO). 

Basisondersteuning bij ons op school (‘sterke basis’) 

We werken volgens het systeem van Handelingsgericht Werken. Ingebed hierin is het Opbrengstgericht Werken. 
Per jaargroep werken we met groepsplannen. Vier keer per jaar wordt een nieuw groepsplan gemaakt. Het eerste
groepsplan wordt in september gemaakt aan de hand van het groepsoverzicht, die op zo'n manier zijn geschreven dat
deze direct over te nemen zijn in het groepsplan. In het groepsoverzicht staan bijv. de belemmerende en stimulerende
factoren van een kind en daar formeren leerkrachten de onderwijsbehoefte van de verschillende kinderen van hun
groep. 
Tussentijds worden deze groepsplannen geëvalueerd en zo nodig aangepast. In enkele gevallen werken wij met
individuele handelingsplannen. Dit heeft dan te maken met bijvoorbeeld een ernstig vermoeden van dyslexie, wanneer
een kind ernstig achterblijft bij één vak of de sociaal emotionele ontwikkeling.  
Handelingsplannen worden geschreven vanuit de onderwijsbehoefte van het kind, waarbij de nadruk ligt op positieve
factoren en mogelijkheden; als startpunt worden die dingen genomen waarin het kind goed is. Voortdurend overleg met
ouders, leerlingen en begeleiders staat hierbij centraal. De nadruk bij het opstellen van handelingsplannen is het stellen
van korte, haalbare doelen. Dit is een proces waar wij momenteel middenin zitten. We willen er naar toe dat leerlingen
in de hogere groepen leren zelf hun leerdoel aan te geven. 
Het werken met een groepsoverzicht en groepsplannen maakt het aanbod van de zorg zeer inzichtelijk, zowel voor
leerkrachten, leerlingen, begeleiders als ouders. Daarbij gebruiken leerkrachten hun groepsplan als een werkdocument,
waarop ze hun weekplanning baseren. 
Driemaal per jaar worden, aan de hand van de groepsplannen, groepsbesprekingen gehouden; hierin wordt met elke
leerkracht afzonderlijk de gehele groep besproken. Dit is tevens een evaluatiemoment. Bij zo'n evaluatiemoment wordt
constant gereflecteerd of de geboden hulp voldoende resultaat opbrengt. Eventueel wordt de input aangepast. Ook
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worden er intervisiegesprekken in bouwen georganiseerd. Dit zijn besprekingen per bouw, waarin elke leerkracht input
kan geven betreffende de zorgvraag omtrent een leerling. Elke leerkracht mag een zorgvraag indienen. 
Uit de groepsbesprekingen en intervisiegesprekken kunnen individuele leerlingbesprekingen volgen, waarbij leerkracht
en intern begeleider de vorderingen van de leerling en de mogelijke vervolgacties bespreken. 

Twee keer per jaar wordt de trend van de CITO-toetsen bekeken. Aan de hand van de grafieken kunnen we zien of de
resultaten van bepaalde vakken in bepaalde jaargroep stijgen of dalen met voorgaande jaren. Door onderzoek wordt de
oorzaak van mogelijke daling achterhaald en vervolgens worden in overleg met de leerkrachten stappen gepland om
deze opbrengsten zo nodig bij te stellen. 

De komende jaren zullen wij deze manier van werken volgen, evalueren en bijstellen. 

Elke leerkracht is verplicht voor elke leerling een totaal dossier bij te houden. 

De groepen 1 en 2 werken met een leerlingvolgsysteem, speciaal om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bewaken
(KIJK). 

Een goed pedagogisch klimaat 

De school draagt bij aan een humane samenleving. Behalve aan kennisoverdracht besteedt de school aandacht aan
normen en waarden en sociale vaardigheden. Sfeer en werkklimaat op school en de wijze waarop personeelsleden,
ouders en leerlingen met elkaar om gaan vloeien voort uit de uitgangspunten van de Vreedzame School: 

personeel, kinderen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en een goede
samenwerking in school; 
kinderen hebben verantwoordelijkheden in de klas en de school;  
kinderen hebben een stem en worden serieus genomen;  
personeel, kinderen en ouders stellen hoge eisen aan positief sociaal gedrag en lossen conflicten constructief
op.  
De school is een gemeenschap  

Er is sprake van open communicatie tussen personeel, ouders en leerlingen. Er zijn duidelijke en controleerbare
afspraken over de samenwerking en omgang met elkaar, die betrokkenen naleven en waar ze elkaar op aanspreken.
De school werkt actief aan een veilige omgeving van de school en aan zinvolle samenwerking met de wijk. 

Functies, taken en expertise. 
Op De Meander zijn naast de directiefuncties nog een aantal andere functies te herkennen. Elke functie kent zijn eigen
expertise. 

Directie 
De directeur is de integraal schoolleider met de eindverantwoordelijkheid. 

Bouwcoördinatoren 
De bouwcoördinator heeft als taak de dagelijkse gang van zaken in de bouw aan te sturen. Daartoe is een aantal taken
van de directie gedelegeerd. Op de Meander kennen wij vier bouwen, te weten de onderbouw (groepen 1-2), de
middenbouw (groepen 3 en 4), de tussenbouw (groepen 5 en 6) en de bovenbouw (groepen 7 en 8). De taken van de
bouwcoördinator zijn omschreven in een SPO beleidsstuk. Conform dit beleid zijn in functie aangestelde
bouwcoördinatoren ingeschaald in LB. 

Groepsleerkrachten 
Deze verzorgen het dagelijks onderwijs in de groepen. De groepen worden door maximaal twee groepsleerkrachten
begeleid. Het is niet te voorkomen dat er wel eens een derde docent is: invallers bij ziekte of verlof. 

Interne begeleiding 
Er zijn twee intern begeleiders. Een t.b.v. groep 1-4, de ander t.b.v. groep 5-8. 
Een intern begeleider is coördinator leerlingenzorg en verantwoordelijk voor het coördineren en stimuleren van een
continue zorg voor die leerlingen die daaraan behoefte hebben; bovendien zal de coördinator de voortgang bewaken
en zo nodig prioriteiten stellen. De intern begeleiders spelen een cruciale trekkersrol bij de invoering van actuele
onderwijskundige veranderingen op het gebied van handelings- en opbrengstgericht werken. 

OMBS De Meander

Schoolplan 2015-2019 31



Onderwijsondersteunend personeel 
Een klassenassistent, een administratief medewerker en een conciërge. Deze worden betaald uit het Personeels en
Arbeids Budget (PAB) 

Stagiaires 
De Meander biedt plaats aan stagiaires van de pedagogische academie primair onderwijs (PABO). Tevens werken er
regelmatig LIO en CIO stagiaires. De Meander vindt het van groot belang te investeren in nieuwe collega’s. Elke
collega die langer dan twee jaar is verbonden aan de Meander kan stagiaires onder zijn/haar hoede krijgen. 
De Meander is ook een door de ECABO erkende opleidingsschool. Zo kunnen er ook stagiaires van ROC opleidingen
voor klassen-assistent of een ICT opleiding terecht. Er zijn protocollen gemaakt en faciliteiten beschikbaar t.b.v.
begeleiding van studenten (Opleiden in school). 

Coördinatoren/specialisten 
De Meander heeft ook verschillende vakcoördinatoren cq. vakspecialisten. In het kader van nieuw personeelsbeleid
(functiemix) zijn deze, na de bouwcoördinatoren, leerkrachten met extra taken en verantwoordelijkheden. Zij zijn
benoemd en ingeschaald in een LB-functie. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het betreffende vakgebied en
de onderwijskundige verbeteringen daarvan op school. 

Reken-wiskundespecialist 
De Meander heeft twee rekencoördinatoren. De rekenspecialisten zijn, naast een lesgevende, belast met de
ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het vakgebied rekenen en wiskunde. Hij/zij is in staat
is om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het reken- en wiskundeonderwijs in de school. Hij/zij is het
aanspreekpunt van de school voor dit vakgebied. Dit is ook vastgelegd in ons rekenbeleidsplan. 

Taalspecialist 
De Meander heeft twee taalcoördinatoren. Onze taal-leesspecialisten zijn, naast een lesgevende taak, belast met de
ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t.  het taal-lees onderwijs. Hij of zij is in staat is om te
adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het onderwijs in taal en lezen in de school. Hij of zij is het
aanspreekpunt van de school voor dit vakgebied. Dit is ook vastgelegd in ons taalbeleidsplan. 

Meerbegaafdheidsspecialist 
De Meander heeft een specialist meerbegaafdheid. Onze meerbegaafdheidsspecialist is, naast een lesgevende, belast
met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod aan meerbegaafde leerlingen.
Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het onderwijs in de school. Hij/zij is het
aanspreekpunt van de school voor onderwijs aan deze groep leerlingen. In samenwerking met OnderwijsAdvies is
hiervoor een beleidsplan excellente leerlingen ontwikkeld voor de OMBS de Meander. 

Gedragsspecialisten 
De Meander heeft twee gedragsspecialisten. De gedragsspecialist is, naast een lesgevende, belast met de
ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t.  de begeleiding van kinderen met
gedragsproblematiek in de school. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft  de aanpak
van gedragsproblematiek in de school. 

Specialist Burgerschap - De Vreedzame School 
Onze specialisten burgerschap-vreedzame school zijn, naast een lesgevende taak, belast met de ontwikkeling, borging
en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het vakgebied burgerschap en de vreedzame school. Hij of zij is in staat is
om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft burgerschap – de vreedzame school in het onderwijs in de
school. Hij of zij is het aanspreekpunt van de school voor dit vakgebied. 

Remedial Teachers 
De Meander heeft op dit moment twee remedial teachers. Een remedial teacher is specialist in diagnostisch onderzoek
en is pedagoog, zij werkt in opdracht en in samenspraak met leerkrachten en interne begeleiders, de andere remedial
teacher werkt intensief samen met leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte. Beide leerkrachten hebben een
masteropleiding RT hiervoor gevolgd. 

Ambulante begeleiding 
Ambulante begeleiding vindt alleen plaats vanuit een advies en ondersteunings aanvraag of in het kader van een
arrangement. Ambulante begeleiding is er specifiek voor de onderwijsinstelling, vandaar dat op de Meander een
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ambulante begeleider of RT-specialist ook een onderwijsbevoegdheid moet kunnen overleggen. 

Ontwikkelingsperspectieven; een theoretisch kader 
Het ontwikkelingsperspectief levert een bijdrage aan het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs voor
leerlingen met een onderwijsachterstand. Het ontwikkelingsperspectief vraagt van de school om beredeneerde keuzes
te maken in leerlijnen en het onderwijsaanbod, waardoor het doelgericht werken wordt versterkt. Het
ontwikkelingsperspectief speelt ook een belangrijke rol in de communicatie met ouders. Het maakt de redenatie van de
school en de daaruit komende keuzes zichtbaar, waardoor een goede afstemming met ouders en leerling mogelijk
wordt. Het geeft een realistisch beeld van hetgeen de school wil bereiken met een leerling en wat dat betekent voor
een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. 
Samengevat: Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief levert een bijdrage aan: 
- het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs (kwaliteitszorg), 
- het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen, 
- het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod, 
- een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken en 
- een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. 
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is een format waarbij een leerling niet alleen gevolgd wordt in zijn of haar
ontwikkeling, maar waarmee ook duidelijk kan worden gemaakt wat een school met een leerling denkt te kunnen
bereiken. Uitgangspunt is dat reguliere basisscholen voorzieningen treffen om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften passend onderwijs te bieden. Wanneer verwacht wordt dat een leerling maximaal het eindniveau
van groep 7 gaat halen (voor één of meerdere vakgebieden), stelt de inspectie dat er een ontwikkelingsperspectief
geformuleerd dient te worden. Daarnaast wordt binnen passend onderwijs het OPP ook verplicht gesteld, als een
leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning kan bieden. 
Afstemming biedt een systematische manier van werken binnen ons samenwerkingsverband in het omgaan met
verschillen. In de vier fasen van de HGW-cyclus spelen signaleren en verzamelen van leerling-gegevens een
belangrijke rol. Welke leerlingen hebben extra begeleidingsbehoeften? 
We benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen en vertalen deze naar het gewenste onderwijsaanbod. De
leerkracht stelt een groepsplan op en voert deze uit. Tijdens en na de uitvoering evalueert de leerkracht het plan.Door
vooruit te kijken, ligt de nadruk op een preventieve aanpak en vroegtijdige signalering. Hierdoor zijn snelle, adequate
interventies kansrijker, bij voorkeur op het moment dat er nog geen sprake is van problemen en achterstanden. We
denken hierbij aan preteaching, verlengde instructie, extra instructie, remediërende maatregelen en compenserende
maatregelen. De school reageert proactief omdat een leerling bepaalde risicofactoren vertoont die een mogelijke
ontwikkeling in bijvoorbeeld het lees- of rekenproces in de weg staan. 

Aanpak als een kind meer dan basisondersteuning nodig heeft 
We volgen de kinderen zo goed mogelijk door observaties en het bekijken van hun werk. Ook werken we met een
leerlingvolgsysteem: aan de hand van toetsen van het CITO lovs worden de leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd. Op
deze wijze worden kinderen met bepaalde moeilijkheden tijdig gesignaleerd. Een groepsleerkracht kan niet altijd alleen
alle achterstanden wegwerken. Extra hulp binnen of buiten de groep is soms noodzakelijk. Dit kan extra hulp zijn op het
gebied van lezen, taal en rekenen, maar ook op het gebied van motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt
dan een handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders. We doen er alles
aan de leerling extra zorg te geven en zo goed mogelijk te begeleiden. Soms is daarvoor een onderzoek door onze
orthopedagoog van Zien in de klas nodig. 
Wanneer de leerkracht na het onderzoeken van de onderwijsbehoefte en het maken van een plan hiervoor merkt dat er
nauwelijks vooruitgang is geboekt, kan de leerkracht een aanmelding doen bij ons zorgteam. 
De leerkracht vult hiervoor de aanmeldingsformulieren in en beschrijft daarbij een hulpvraag aan het zorgteam. 
Het zorgteam heeft 5 a 6 bijeenkomsten per schooljaar waarbij het ongeveer 4 leerlingen per keer kan bespreken.
Aanwezig bij het zorgteam zijn: de leerkracht met de hulpvraag, twee interne begeleiders, twee remedial teachers, een
gedragsspecialst, onze orthopedagoog (Zien in de klas), onze schoolmaatschappelijkwerkster en een collega
leerkracht. 
Hierbij mogen ouders aanwezig zijn, het is in ieder geval van belang dat ouders toestemming geven voor dit gesprek.
Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten hierbij goed afstemmen. Ouders zijn hierin ervaringsdeskundige als
het gaat om hun kind. 

In voorkomende situaties zien we dat kinderen meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Als uit onderzoek of op
verzoek van ouders en/of de school externe deskundigheid nodig is, zal dit maatwerk zijn. Juist gezien het feit dat
ondersteuning gericht moet zijn op de onderwijskundige situatie achten wij het als Meander noodzakelijk, dat een

OMBS De Meander

Schoolplan 2015-2019 33



(externe) deskundige een onderwijskundige opleiding heeft genoten. Dit kan zowel een onderwijskundig/pedagogische
als een onderwijskundig/didactische opleiding zijn. 

Ook kan het voorkomen, dat er noodzakelijke medische handelingen moeten worden verricht die de basisondersteuning
te boven gaan. Docenten van de Meander zijn niet bevoegd medische handelingen te verrichten. Wij hanteren hierbij
het medisch protocol van de SPO-Utrecht. 

Toelating leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte 
Toelating leerlingen die mogelijk extra ondersteuning behoeven 
1. Toelichting 
Hoewel voor leerlingen met specifieke behoeften geen plaatsingsplicht is, hanteert de SPO de 
missie “Dichtbij de basis, speciaal als het moet”. In deze bijlage wordt omschreven op 
welke wijze het besluit tot toelating van een leerling met specifieke ondersteuning is geregeld. 
Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een 
afweging maken. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van de handicap en 
de extra onderwijsondersteuning die noodzakelijk is, spoort met de mogelijkheden van de 
school, in combinatie met mogelijke ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband 
Utrecht PO. Aan de hand van de onderwerpen die in onderstaand schema zijn opgenomen 
worden de onderwijskundige vragen ten aanzien van het kind doorgenomen en bekeken of 
de school in staat is de goede onderwijskundige antwoorden te geven. 
Uitgangspunten hierbij zijn: 
- het belang van het kind 
- de mogelijkheden van de school (in combinatie met het SWV en ketenpartners) om 
het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. 
De directeur van de school besluit tot toelating of weigering, waarbij het team een adviserende 
rol heeft . Er wordt immers vanuit gegaan dat bij toelating de leerling in beginsel de hele 
basisschoolperiode zal doorlopen.

2. De procedure 
fase 1: aanmelding; de ouders melden het kind aan bij de directie van de school, waarbij ze 
kenbaar maken of de school van aanmelding ook de eerste school van aanmelding is. In het 
gesprek met de ouders wordt een toelichting gegeven op de visie van de school en de procedure 
en de ouders wordt schriftelijk toestemming gevraagd om informatie bij derden op te 
vragen. Tevens is er een ontmoeting met het kind. 
fase 2: het verzamelen van informatie. Er worden gegevens opgevraagd bij bijvoorbeeld de 
huidige school of de voorschool, de onderwijsbegeleidingsdienst, medisch kleuterdagverblijven, 
zorginstellingen, het zorgcircuit en het medisch circuit. 
fase 3: het bestuderen van de informatie. De binnenkomende gegevens worden bestudeerd 
en besproken door de directie en de intern begeleider. Eventueel kan besloten worden om 
het kind te observeren binnen zijn huidige school. 
fase 4: Inventarisatie; met betrekking tot het kind wordt het volgende in kaart gebracht:

Wat vraagt het 
kind? Zijn er 
stimulerende en 
belemmerende 
factoren 

Mogelijkheden 
van de school 
(op basis het van 
SOP) 

Onmogelijkheden 
van de school 
(op basis van het 
SOP) 

Met welke 
ketenpartners  
kunnen we samenwerken? 

Pedagogisch 

Didactisch 

Kennis en vaardigheden 
vd leerkracht 

Organisatie school 
en klas 
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Gebouw en 
materieel 

Medeleerlingen 

Ouders 

fase 5: Overwegingen; de school onderzoekt op basis van het schema in fase 4 welke mogelijkheden 
zij zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en 
door wie. De basis hiervoor vormt het schoolondersteuningsprofiel, waarvan een samenvatting 
is opgenomen in de schoolgids. Hierbij wordt gekeken naar: 
1. de aanwezige deskundigheid binnen het team; 
2. de aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling; 
3. de protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen die de school heeft; 
4. de mogelijkheden van het schoolgebouw; 
5. de samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners.

fase 6: Besluitvorming; de inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen 
de visie van de school en de mogelijkheden een goed onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij 
wordt tevens rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden (zowel materieel als 
immaterieel) die geboden kunnen worden (zie ook het SOP). In het besluit wordt ook het 
advies van het schoolteam meegenomen. 

Fasen 1 t/m 6 moeten uiterlijk binnen 4 weken zijn afgerond.

3. Toelating 
De directeur kan beslissen het kind toe te laten , tijdelijk toe te laten of niet toe te laten. 
Dit besluit wordt uiterlijk 2 weken na afronding van fase 6 schriftelijk aan de ouders bevestigd. 
Bij toelating van het kind wordt een plan van aanpak opgesteld. 
Als niet onmiddellijk duidelijk is of toelating succesvol kan zijn, kan worden besloten het kind 
voorlopig te plaatsen. Gedurende een vooraf bepaalde observatieperiode zal dan nader worden 
onderzocht of definitieve toelating mogelijk is, waarna een definitief besluit hierover door 
de directeur genomen wordt. 
Indien het kind niet wordt toegelaten worden daarbij de redenen benoemd. In de brief staat 
vermeld dat bezwaar tegen de beslissing mogelijk is bij een toelatingscommissie. Weigering is 
alleen mogelijk als de school er zorg voor heeft gedragen dat een andere school bereid is de 
leerling aan te nemen. 

Toelating leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt 
Door de Wet op het Passend Onderwijs heeft de eerste school waar ouders hun kind aanmelden zorgplicht. Als blijkt
dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, is deze school verantwoordelijk voor het realiseren van passend
onderwijs, al dan niet op een reguliere school. In Utrecht  dragen de Utrechtse schoolbesturen gezamenlijk deze
zorgplicht. Zij achten het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor elk  Utrechts kind een passend
onderwijsaanbod te bieden. Dat kan op de school van aanmelding  zijn, of op een andere school c.q. voorziening
binnen het SWV. 
Wanneer een kind wordt aangemeld waarbij het vermoeden bestaat, of duidelijk is dat de extra ondersteuning de
basisondersteuning overstijgt, dan benoemt de school dit bij de aanmelding. De school meldt ouders dat zij een
onderzoek doen om na te gaan of de school aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Uitgangspunten
hierbij zijn: 
- het belang van het kind 
- de mogelijkheden van de school (in combinatie met het SWV en ketenpartners) om 
het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. 

Het onderzoek over de toelating mag niet meer dan 4 weken in beslag nemen. Ook nu kan de directeur beslissen het

OMBS De Meander

Schoolplan 2015-2019 35



kind toe te laten , tijdelijk toe te laten of niet toe te laten. Dit besluit wordt uiterlijk 2 weken na afronding van het
onderzoek  schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt. 
Als niet onmiddellijk duidelijk is of toelating succesvol kan zijn, kan worden besloten het kind voorlopig te plaatsen.
Gedurende een vooraf bepaalde observatieperiode zal dan nader worden onderzocht of definitieve toelating mogelijk is,
waarna een definitief besluit hierover door de directeur genomen wordt. 
Indien het kind niet wordt toegelaten worden daarbij de redenen benoemd en dat het mogelijk is bezwaar te maken  bij
een toelatingscommissie. Indien de school de leerling niet toe laat, dient de school er zorg voor te dragen dat een
andere school bereid is de leerling aan te nemen.

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte (‘steun waar nodig’) 
Advies & Ondersteuning en Arrangementen vanuit het SWV 
Als bij aanmelding, of in een later stadium blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de school een
beroep doen op het SWV middels het inschakelen van ‘Advies & Ondersteuning’ of het aanvragen van een
arrangement. 
Om de aanwezige kennis en expertise van de SWV WSNS en de REC’s te behouden en te bundelen heeft het SWV
besloten een groot deel van deze expertise te bundelen in het Team Passend Onderwijs (TPO). De advisering en
ondersteuning (A&O) van het TPO ondersteunt leerlingen, scholen en leerkrachten. Zij doen dat bijv. door deel te
nemen aan overleggen, advies te geven gericht op de leerling, de leerkracht en de intern begeleider en door het bieden
van ondersteuning. Het gaat hierbij om advisering en ondersteuning binnen verschillende expertisevelden met in eerste
instantie als doel een arrangementaanvraag te voorkomen. Als blijkt dat de aangeboden advisering en ondersteuning
onvoldoende is gebleken kan vanuit ‘A&O’ worden doorgeschakeld naar ondersteuning in de arrangeerroute. Op de
website van het SWV Utrecht PO staat de precieze route naar extra ondersteuning beschreven. 

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 
Basisscholen moeten voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen die buiten de basisondersteuning valt ( dus
van het SWV of het speciaal onderwijs cluster 1 en 2) een ontwikkelingsperspectief opstellen. Wanneer een school een
arrangement aanvraagt bij het SWV Utrecht PO maakt een ontwikkelperspectief deel uit van de aanvraag.  
Een ontwikkelingsperspectief bevat in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan
(stimulerende en belemmerende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces). Het ontwikkelingsperspectief
wordt vastgesteld, nadat hierover op overeenstemming gericht overleg met de ouders is gevoerd. Als ouders het hier
niet mee eens zijn, kunnen zij terecht bij de geschillencommissie voor ouders. De school evalueert het
ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. 
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs, en daarmee ook op het
ontwikkelingsperspectief. Scholen zijn verplicht in BRON te registreren wanneer een leerling een
ontwikkelingsperspectief heeft.

Speciaal (basis-)onderwijs (‘speciaal als het moet’) 
Wanneer de basisschool niet (meer) aan de onderwijsbehoeften van een leerling kan voldoen, kan het voorkomen dat
plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs beter recht doet aan deze onderwijsbehoefte. De school voert
hierover overleg met de ouders en vraagt bij overeenstemming een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (TLV)
aan bij de commissie toelaatbaarheidsverklaringen van het SWV Utrecht PO. 

In geval van plaatsing in het speciaal (basis-)onderwijs zijn er thans twee mogelijkheden: 
1.    Speciaal basisonderwijs 
Leerlingen met een algehele ontwikkelingsachterstand (minimaal IQ 55), leerlingen met sociaal-emotionele
problematiek waardoor een ernstige onderwijsachterstand is ontstaan of leerlingen met een disharmonisch
ontwikkelingsprofiel komen in aanmerking voor een ondersteuningsarrangement vanuit het samenwerkingsverband
SWV Utrecht PO. In het ondersteuningsplan van het SWV PO Utrecht zijn de procedure en de criteria opgenomen. 

2.    Speciaal onderwijs 
Wanneer er sprake is van een leerling met een lichamelijke of verstandelijke handicap, of leerlingen met psychiatrische
problemen of ernstige gedragsproblemen, kan een leerling in aanmerking komen voor een ondersteuningsarrangement
vanuit het speciaal onderwijs binnen het samenwerkingsverband. 
School en ouders doen samen een aanvraag voor plaatsing in het speciaal onderwijs (SO) bij het SWV Utrecht PO. In
het ondersteuningsplan van het SWV Utrecht PO zijn de procedure en de criteria opgenomen. 
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Daarnaast zijn er nog specifieke mogelijkheden voor leerlingen die onder cluster 1 en cluster 2 vallen. De wijzigingen
omtrent Passend Onderwijs zijn voor deze clusters anders: zij vallen niet onder het SWV.  

Leerlingen cluster 1 
Binnen cluster 1 geldt het streven dat zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking op reguliere scholen
onderwijs volgen. Om dat te realiseren wordt door een cluster 1 organisatie aan reguliere scholen
onderwijsondersteuning op maat gegeven: ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie,
collegiale consultatie en cursussen. Daarnaast worden er nieuwe eigentijdse vormen van onderwijstoepassing
geïntroduceerd (bijvoorbeeld het combineren van regulier en speciaal onderwijs). 
Ouders en scholen die een vermoeden hebben dat hun kind/leerling een visuele beperking heeft kunnen hun kind
aanmelden bij Bartiméus of Visio. Op grond van de resultaten van onderzoek beoordeelt een Commissie van
Onderzoek of de leerling, op basis van landelijke toelatingscriteria, recht heeft op ambulante onderwijskundige
begeleiding of op onderwijs van een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking 

Leerlingen cluster 2 
Onderwijs en Ambulante Begeleiding voor leerlingen in cluster 2 wordt binnen het SWV Utrecht PO verzorgd door een
tweetal instellingen: Auris en Kentalis. Onderling hebben zij het werkgebied in Utrecht verdeeld. 
Na de herinrichting onderscheidt cluster 2 verschillende vormen van onderwijs en ondersteuning aan auditief en/of
communicatief beperkte leerlingen. Deze vormen zijn onderverdeeld in drie hoofdvormen: intensief, medium en licht.
Het onderwijsarrangement wordt gekoppeld aan kwaliteitsindicatoren die door cluster 2 zijn geformuleerd, geborgd en
gemonitord op landelijk niveau. 
Vanuit het SWV Utrecht PO worden centrale afspraken gemaakt over de ondersteuningsmogelijkheden vanuit deze
clusters. 

Grenzen aan het onderwijs

Alle leerlingen hebben recht op basisondersteuning zoals eerder beschreven in dit schoolplan. Wanneer de
basisondersteuning te weinig biedt om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling, dan heeft de leerling recht
op lichte ondersteuning. De lichte ondersteuning kan uit verschillende vormen van ondersteuning bestaan. 
Een leerling die minimaal een half jaar lang structurele ondersteuning heeft gekregen aan de hand van een
ontwikkelingsperspectief (OPP) dat in overleg met de ouders is opgesteld, moet op een aantal van tevoren vastgestelde
onderdelen aantoonbaar vooruitgang boeken. Op het moment dat ondanks deze ondersteuning door de school en
eventuele ondersteuning van buitenaf geen vooruitgang wordt geconstateerd en de doelen niet worden behaald, is de
school handelingsverlegen. Wanneer de handelingsverlegenheid aangetoond kan worden, wordt de leerling ingebracht
in de LUPO (Loket Utechts Passend Onderwijs). De LUPO adviseert of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing in
het speciaal onderwijs. De beslissing hierover wordt genomen door de toelaatbaarheidscommissie SWV PO Utrecht.

De veiligheid van leerlingen en leerkrachten is een belangrijk speerpunt binnen de Meander. De Meander wil een
veilige Vreedzame school zijn voor alle leerlingen. Wanneer door het gedrag van een leerling wij als school de
veiligheid van andere kinderen niet meer kunnen waarborgen, zal de Meander maatregelen treffen. (schriftelijke
waarschuwing, schorsing en verwijdering). Dit kan tot gevolg hebben dat een leerling niet meer welkom is op de
Meander.

Daarnaast liggen binnen de Meander grenzen aan het onderwijs ook bij: 
* Ernstig psychische stoornissen waarbij behandeling noodzakelijk is; 
* wanneer er  sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen, die leiden tot
ernstige verstoringen van de rust en veiligheid in de groep; 
* Het aantal leerlingen met externaliserende problematiek (niet corrigeerbaar; moeite met gezag; agressief; verzetten
tegen leiding van volwassenen en slecht luisteren) per klas; 
* Blijvend en niet-beïnvloedbaar grensoverschrijdend gedrag; 
* Lichamelijke beperking die het onderwijsaanbod van onze school in de weg staat; 
* De verzorgingsbehoefte van leerlingen; leerlingen moeten zelfredzaam zijn; 
* Onbalans tussen verzorging/behandeling en onderwijs: als door een zodanige behandeling/verzorging het onderwijs
onvoldoende tot zijn recht komt en  kwalitatief goed onderwijs niet meer is te bieden; 
* Van leerlingen wordt veel zelfwerkzaamheid en activiteit gevraagd. Daarnaast wordt het samenwerken gestimuleerd
en wil men de leerlingen uitdagen en prikkelen. Leerlingen die sterk prikkelgevoelig zijn, kunnen hierdoor snel worden
afgeleid. Hierdoor kan ons onderwijsconcept minder passend zijn voor leerlingen met zeer specifieke
onderwijsbehoeftes. 
* Wanneer er een gebrek is aan zorgcapaciteit, omdat wij als school niet in staat zijn, te kunnen voldoen aan de
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onderwijsbehoefte vanwege de zwaarte en/of het aantal leerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt; 
* Wanneer wij tot de conclusie komen dat de ondersteuningscapaciteit van de school niet passend is; 
* Bij een IQ tussen de 55-80 moeten de leerlingen op 3 van de 4 gebieden (TL; BL; SP en RE) minimaal eind groep 3
niveau (DLE 10)hebben. 
* Door de groei van de afgelopen jaren is het belangrijk de onderwijskwaliteit te borgen. Dit betekent, dat we niet meer
dan 80 leerlingen kunnen aannemen per jaar; ons gebouw (22 lokalen) is onze maximale capaciteit en deze is bereikt. 

Actuele grenzen aan het onderwijs 

Ondanks een verder strekkende ambitie op zorg, kunnen er voorlopige actuele grenzen zijn. Grenzen kunnen per jaar
verschillen. Deze kunnen bepaald worden door gebouwafhankelijke factoren, personeelssituatie, groepsfactoren, enz.
De onderstaande opsomming geeft een idee van mogelijke tijdelijke grenzen op onderdelen.

Bijvoorbeeld: 
* omgevingsfactoren:gebouw/lokaal; contact met de hulpverlening, de wijk; 
* leerlingfactoren: IQ, complexe of eervoudige problematiek, grenzen mbt veligheid van de leerling zelf. 
* groepsfactoren: veiligheid van medeleerlingen en leerkrachten, dis-balans in de groepssamenstelling; 
* leerkrachtfactoren: samenstelling team; Professionaliseringsniveau; 
* Schoolfactoren: krapte in de formatie, slechte methodes, gebrek aan ondersteunende middelen, aanwezigheid
OOP'ers; 
* ondersteuningsfactoren: IB-formatie; expertise/zorgteam; AB; financiele middelen; andere randvoorwaarden. 

Ondersteuning op de Meander die de standaard voor de basisondersteuning ontstijgt 

Wij hebbenop Meander verschillende leerkrachten 

Bijlage: Standaard voor de Basisondersteuning

Bijlage: Toelatingsbeleid SPO Utrecht

Bijlage: SOP OMBS De Meander Q3 
  

Verbeterpunt Prioriteit

voldoen aan de standaard basisondersteuning PO Utrecht hoog

basisondersteuning koppelen aan de Montessori kernwaarden hoog

Bijlagen
1. Standaard Basisondersteuning PO Utrecht
2. Acties nav Schoolanalyse Q3 2014 tbv SOP
3. Toelatingsbeleid SPO Utrecht 2014
4. Schoolanalyse Q3 2014 tbv SOP

3.20 De opbrengsten: Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons naast de reguliere methode toetsen
op de gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld (zie Bijlage
Toetsen en Normen). In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen (zie Analyse en waardering van
opbrengsten primair onderwijs) en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld. Het
opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem Parnassys en Cito-LVS. Bij de bespreking
van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de
norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is,
worden er door de IB'er en de leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
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2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe/effectieve instructie toepassen
3. Meer automatiseren
4. Methode-aanbod uitbreiden
5. Differentiatie aanpassen

De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen.

3.21 De opbrengsten: Opbrengsten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo goed mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name
Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun
mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze ambities
zijn:

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun
kenmerken) [m.n. Rekenen en Taal]

2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen en
Taal]

3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken)

4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar:

Overzicht scores eindtoetsen
Overzicht kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling
Overzicht tussentoetsen (kerntoetsen)
Overzicht kengetallen m.b.t. leerlingen met een specifieke behoefte
Overzicht kengetallen doorstroming
Overzicht kengetallen adviezen VO
Overzicht kengetallen functioneren VO

Onze kengetallen geven we jaarlijks weer in onze schoolgids en jaarplan. Tevens bevat ons beleid m.b.t. de
bovenstaande thema’s, de kengetallen over de laatste drie of vijf jaar, een diagnose en een analyse van de uitslagen
en de voorgenomen verbeterpunten.
Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,21

Verbeterpunt Prioriteit

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie
gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

gemiddeld

De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten, gekoppeld aan een
analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

laag
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4 Personeelsbeleid

4.1 Integraal Personeelsbeleid
Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven wij op welke wijze ons personeelsbeleid bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen
van de stichting en onze school. Het personeelsbeleid van de stichting is vastgelegd in het Integraal
Personeelsbeleidsplan (IPB). 

Het personeelsbeleid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

I ntegraal Personeelsbeleidsplan (IPB) 
In het integraal personeelsbeleidsplan opgesteld, waarin de uitgangspunten van het personeelsbeleid, het
bovenschoolse personeelsbeleid en de beleidskaders voor het schoolbeleid zijn opgenomen. 
De stichting gaat uit van de visie dat een professioneel werkklimaat de basis is voor goed onderwijs. Met
professionaliteit wordt bedoeld een goed samenspel van betrokkenheid en vakbekwaamheid van medewerkers. Wie
met plezier werkt, verantwoordelijkheid draagt, uitdaging heeft, zich gewaardeerd weet en professionele feed back krijgt
is beter in staat om goed onderwijs te bieden. Daarom is een goed werkklimaat niet alleen voor het welzijn van
personeel maar ook voor de kwaliteit van het onderwijs van groot belang. 
Het personeelsbeleid is er op gericht om de voorwaarden te scheppen voor een goed werkklimaat. Werken bij de
stichting betekent ook zelf een bijdrage leveren aan het werkklimaat: dat bepaal je immers met zijn allen. In dit plan
wordt dan ook uitgegaan van een actieve en constructieve bijdrage van zowel management als personeel bij de
vormgeving van het werkklimaat. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het management. 
Het personeelsbeleid van de stichting is geformuleerd rond de volgende kernthema’s: 
➢    De organisatie: functies, taken en verantwoordelijkheden 
➢    Opleiden 
➢    Werving en selectie 
➢    Begeleiden en beoordelen 
➢    Deskundigheidsbevordering en ontwikkeling 
➢    Mobiliteit 
➢    Arbeidsomstandigheden en personeelszorg 
➢    Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
➢    Formatiebeleid 
➢    Secundaire arbeidsvoorwaarden 
➢    Medezeggenschap 
➢    Werkgelegenheidsbeleid 

Voor zover er sprake is van een nadere uitwerking van het IPB op schoolniveau wordt dat hierna omschreven. 

4.2 De organisatorische doelen van de school
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen.
De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken die zijn gemaakt vanuit SPO-kaders.

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2014-2015 Gewenste situatie 2015-2019

1 Aantal personeelsleden 41 41 

2 Verhouding man/vrouw 3-38 ? (50/50) 

3 LA-leraren 25 22 

4 LB-leraren 13 16 

5 Aantal IB'ers 2 2

6 Bouwcoördinatoren 4 3 of 4 

7 Opleiding schoolleider 2 2

8 ICT-onderwijsspecialist 0 1 
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9 Onderwijsassistenten 1 1 

10 Taalspecialisten 1 2

11 Gedragsspecialist 2 2 

12 DVS-specialist 1 2 

13 Rekenspecialist  2  2

14 Pedagoog-Onderzoekspecialist 1  1

15 Gymdocent  0  1

16 Specialist meerbegaafdheid  1  2

17  BHV-er  8  41

18 Specialist Montessori 0  2

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2014-2015 Gewenste situatie 2015-2019

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons scholingsplan en taakbeleid en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functionerings- en plangesprekken. Voor wat betreft de LB-
leraren hebben we de wens om de volgende specialisaties te creëren: een specialist ICT en onderwijs; een vakdocent
gym en een tweede specialist DVS, een tweede specialist meerbegaafdheid en een Montessori-specialist

Momenteel beschikken we over de volgende LB-functies: bouwcoördinator, IB, reken-specialist, taal- specialist,
schoolopleider, DVS-specialist, gedragsspecialist, meerbegaafdheid specialist, onderzoeksspecialist.

De meeste opleidingen worden via partners in opleiding intern via de SPO georganiseerd en aangeboden.

Naast de onderwijskundige specialisten zijn er ook BHV-ers geschoold; de wens is om het hele team op te leiden,
omdat er onduidelijk is hoeveel er op een school dagelijks aanwezig moeten zijn en elke leerkracht als BHV-er in
noodsituaties een meerwaarde is. 

4.3 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de bouwcoordinatoren van de school. Samen het MT genoemd.
Kenmerkend voor de schoolleiding/MT is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat
organiseren van de gang van zaken op school. In de derde plaats vindt de schoolleiding/MT met name het
onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil vanuit een professionele cultuur leiding geven, dat betekent dat
ze, daar waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen tussen leraren. Onze ambities zijn:

1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
2. De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school
3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze
4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate
5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen
7. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze
8. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat

4.4 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities:

1. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
3. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken
4. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten
5. De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit
6. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
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7. De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

4.5 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd, daarnaast is er een stuurgroep lerende organisatie op school gevormd, om te zorgen dat wij hier samen
schoolbreed in ontikkelen. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de
directie, de IB'ers en de specialisten klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De directie heeft de
intentie om beleid te formuleren met betrekking tot collegiale consultatie. Dit om leraren van elkaar te laten leren. Als
kernwoorden van een professionele cultuur hebben we met elkaar de volgende kernwoorden tijdens een studiedag
geformuleerd: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, aanspreekbaarheid en respect. Deze kernwoorden
hebben we verder uitgewerkt en vormen het fundament onder ons functioneren. Typerend voor onze school is tevens
dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. En dat de leraren hun eigen ontwikkeling
bijhouden in een portfolio. De schoolleider is geregistreerd schoolleider en de leraren staan ingeschreven in het
lerarenregister. 

Inschrijving in het schoolleiders- en lerarenregister wordt door onze koepelorganisatie de SPO ook gevraagd. 

4.6 Beleid met betrekking tot stagiaires
Er zijn twee leerkrachten die een rol spelen in de begeleiding van stagiaires en nieuwe docenten. 
Beiden volgen de intervisiebijeenkomsten en opleidingsfaciliteiten van Opleiders in School via SPO. 
Alle nieuwe leerkrachten worden in een begeleidingstraject geplaatst. Het begeleidingsplan wordt ingevuld op basis van
de SPO-standaard  voor leerkrachten en op grond van de coachingsbehoefte van de nieuwe collega. Tevens
begeleiden de opleiders leerkrachten die via interne mobiliteit binnen de school van “bouw” wisselen. Ook de
bouwcoördinatoren hebben daarbij een rol. Veelal is de taakverdeling zo dat de bouwcoördinator het organisatorische
deel voor zijn rekening neemt en de opleider het pedagogisch-didactische deel. 
In incidentele gevallen kan een leerkracht met specifieke coachingsvraag een beroep doen op de
opleidingsleerkrachten. 
De coördinatie van de begeleiding van pabo- en/of ALPOstudenten (academische lerarenopleiding) is ook in handen
van de opleiders in school. De groepsleerkrachten hebben hier de rol van mentor. Elke groepsleerkracht die langer dan
een jaar verbonden is aan de school kan een stagiaire krijgen. We vinden het belangrijk te investeren in toekomstige
collega’s. 
Tevens biedt de school plaats aan studenten van de ROC-opleiding (MBO) voor klassenassistent en ict-beheerders. 
Vrijwel elk jaar is er een LIO student aangesteld. Ook ontvangen we regelmatig mensen die zich oriënteren op een
carrièrewending richting basisonderwijs. 

4.7 Werving en selectie
Indien er een vacature ontstaat op de Meander hanteren we het wervings- en selectiebeleid van SPO Utrecht. Gelet op
de verhouding mannen-vrouwen binnen de schoolorganisatie gaat de voorkeur uit naar mannen. De Meander neemt
jaarlijks deel aan de SPO – "Open Huis" of "Kijk eens bij een ander dag en aan de interne uitwisselingsdag. Nieuwe
collega’s moeten de Montessori-uitgangspunten, zoals wij op school hanteren onderschrijven of bereid zijn daarvoor
extra scholing te volgen. De school betaalt deze.

De Meander biedt elk jaar ruim gelegenheid om stage te lopen aan studenten van PABO, ALPO, opleiding voor
klassenassistent en ict academie. 

4.8 Introductie en begeleiding
Nieuwe leraren krijgen een mentor (een meer ervaren collega met daarvoor 5 taakuren per maand). Deze mentor voert
het introductiebeleid (begeleidingsplan) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de competentie set.
Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de ambities van de school. Nieuwe
leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset). De plaatsing in een
groep is afhankelijk van de kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De les observaties (zie begeleidingsplan) worden
uitgevoerd door de mentor, de IB'er en de directeur.

Startbekwame leraren krijgen een bijzonder budget van 40 uren per jaar (nieuwe CAO). Conform het advies van de
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CAO-partners zullen we dit laten aanwenden voor lesgeven, voor- en nawerk en professionalisering. Startbekwame
leraren krijgen een coach (schoolopleider) en de afspraken over de ontwikkeling van start- naar basisbekwaam worden
vastgelegd in het POP.

4.9 Taakbeleid
Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze koepelorganisatie SPO in april 2015 gekozen voor het overlegmodel. In
mei 2015 zullen we als school een keuze maken (basismodel of overlegmodel) voor de daaropvolgende jaren. In het
kader van de nieuwe CAO is de voormalige jaartaak omgezet naar een 40-urige werkweek en wij hebben op basis
daarvan een beschikbaarheidsregeling zie bijlage) en een werktijdenregeling vastgesteld (8,5 uren per "lange" dag).
Voorafgaand aan het schooljaar, voor de zomervakantie, wordt de weektaak per werknemer zo concreet mogelijk
vastgelegd. Indien er sprake is van extra gewerkte uren (overwerk), worden deze in principe voor de volgende vakantie
gecompenseerd. 

SPO-breed wordt het taakbeleid georganiseerd met behulp van het programma "taakbeleid" van Cupella. 

4.10 Collegiale consultatie
Collega’s komen binnen de bouw bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier gekeken of de
opgestelde ambities (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. Degene die een collegiale consultatie
uitvoert, doet dit wanneer haar groep gym heeft In bouwvergaderingen wordt een rooster opgesteld voor deze
consultaties. Per jaar wordt beslist welk vakgebied in ieder geval prioriteit krijgt en hoe vaak collegiale consultaties
plaatsvinden. De consultaties worden gevoerd aan de hand van een al vastgestelde Kijkwijzer.

4.11 Klassenbezoek
De directie/MT en de IB'er leggen jaarlijks, conform een opgesteld rooster (zie bijlage), bij ieder teamlid
klassenbezoeken af. Bij het klassenbezoek wordt de grote kijkwijzer gebruikt (die afgeleid is van ons competentieprofiel
van uit de SPO). Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte
prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard) een
reflectief gesprek waarin nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast
klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt.
Na afloop krijgt de leraar een reflectieve vraag. De reflectieve vraag en het antwoord worden door de leraar
gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier.

4.12 Persoonlijke ontwikkelplannen
Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op de SPO competentie set. Een
werknemer scoort zichzelf op de vastgestelde competenties, voert een doelstellingengesprek met collega’s en vult
daarna het POP (volgens format) in. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken en de
voortgang komt aan de orde bij het functioneringsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt door de directie een
oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP’s. Naast het POP werken we met persoonlijke actieplannen
(kort lopende plannen) en prestatie-afspraken: “smart” geformuleerde doelstellingen voor de korte termijn. POP’s, PAP’s
en prestatie-afspraken worden gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier en komen aan de orde bij de
klassenbezoeken en de flitsbezoeken. Het uitgangspunt is, dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de
eigen professionalisering. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met de directie over de professionalisering en deze
worden vastgelegd in het POP. Bij de bedoelde afspraken wordt in ieder geval vastgelegd wat de leraar gaat doen om
zich te ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam c.q. van basisbekwaam naar vakbekwaam.

4.13 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend
document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit dossier
bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De missie en visie(s) van de school
De competentie set
De gescoorde competentielijstjes
De persoonlijke ontwikkelplannen
De persoonlijke actieplannen

OMBS De Meander

Schoolplan 2015-2019 43



De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

Komend school jaar zullen we experimenteren met het Cupella programma "bekwaamheidsdossier". Dit is een soort
portfolio waarin  de werknemer ‘bewijzen’ verzamelt voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

4.14 Intervisie
De leraren participeren bij ons op school in een professionele leergemeenschap (PLG). Deze (intervisie)groepen
worden samengesteld door de directie/MT. Ieder PLG kent een voorzitter. Aan de orde komen: schoolthema’s die
gezamenlijk worden uitgewerkt, de scores van zelfbeoordelingen (zelfevaluaties), het persoonlijk ontwikkelplan en meer
persoonlijke leerpunten. De schoolthema’s hangen samen met de schoolontwikkelpunten. In overleg worden de
thema’s, voorzien van concrete opdrachten, door de directie toegekend aan de groepjes.

4.15 Functioneringsgesprekken
De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. Hierbij wordt het beleid van de SPO
gevolgd. Tijdens het functioneringsgesprek staat het POP van de medewerker (met daarin de competentie set)
centraal. Op basis van het ontwikkelde POP wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de
schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit.
Tijdens de functioneringsgesprekken wordt tevens de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid besproken en/of
geëvalueerd. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt opgenomen in het personeels- en bekwaamheidsdossier.
In het functioneringsgesprek wordt door de medewerker verantwoording afgelegd over zijn ontwikkeling van
startbekwaam naar basisbekwaam respectievelijk van basisbekwaam naar vakbekwaam.

4.16 Beoordelingsgesprekken
Onze school beschikt over een regeling planning beoordelingsgesprekken. De directie voert een beoordelingsgesprek
bij de overgang van een T- naar een V-benoeming. Ook wordt er 1 x per 3 of 4 jaar een beoordelingsgesprek gevoerd
met iedere werknemer. Bij dit beoordelingsgesprek wordt het SPO competentieprofiel gebruikt. Daarnaast worden
houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden
beoordeeld. Op basis van alle beoordelingen stelt de directie een teamfoto op. Na bespreking en analyse daarvan
worden er schoolverbeterpunten vastgesteld. In het kader van de nieuwe CAO zullen we leraren beoordelen als ze van
LA3 naar LA4 gaan (van startbekwaam naar basisbekwaam) en wanneer ze van LA7 naar LA8 gaan (van
basisbekwaam naar vakbekwaam). Daarbij zullen we gebruik maken van een ons beleid "van start tot beoordeling".

4.17 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering
De school wil graag investeren in (nieuwe) medewerkers. Alle leerkrachten volgen jaarlijks scholing. Deels
schoolgebonden, deels POP gebonden. Collega’s mogen een keuze bepalen voor een kort of lang traject. Het
scholingsbudget kan daartoe worden gespaard of vooruit worden opgenomen. 
De school stimuleert deelname aan opleidingen die gerelateerd zijn aan de lerarenbeurs. Kwaliteitsverbetering van
collega’s leidt automatisch tot kwaliteitsverbetering van de school. 
In de komende planperiode willen we digitale portfolio’s gaan bijhouden, gerelateerd aan POP. 

In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar rato van de
werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame
inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers
kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen, de competentie set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en
faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en
de ambities (doelen) van de school. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje
deskundigheidsbevordering.

Gevolgde teamscholing 2011-2015

Jaar Thema Organisatie

2011-2012 Directe Instructie geven  
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2012-2013 Handelingsgericht werken - Groepsplan rekenen 
Directie/effectieve instructie geven 
Borging methode rekenen 
Pilot tablet-onderwijs (rekenen) 

 

2013-2014 Handelingsgericht werken - Groepsplan Spelling 
Directe/effectieve instructie herhaling 
Implementatie methode taal 
Implementatie tablet-onderwijs (Snappet-rekenen) 

 

2014-2015 Handelingsgerichtwerken - Groepsplan Taal 
Directe/effectieve instructie opnemen en bespreken met collega 
Implementatie en borging methode taal 
Gebruik tablet-onderwijs (Snappet-rekenen-taal) 

 

Jaar Thema Organisatie

Gevolgde persoonlijke scholing 2011-2015

Thema Organisatie Aantal medewerkers

Opleiding gedrag specialist  2

Omgaan met kinderen met down  6 

Opleiding taal specialist  2 

Opleiding meerbegaafheid specialist  1

Implementatie nieuwe taalmethode groep 3  4 

Werken in de onderbouw/groep 1-2  1

Werken met Kurzweil  2

Montessori-opleiding  2

BHV-herhaling  8

Beeldcoach  1 

Master SEN  3 

Specifieke expertise van het team:

1. Specialist Gedrag
2. Specialist DVS
3. Specialist Taal
4. Specialist Rekenen
5. Specialist Meerbegaafdheid
6. Specialist RT/pedagogisch onderzoek (o.a. WISC)
7. Specialist RT/ondersteuning aan kinderen met down

4.18 Teambuilding
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met
elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de leerkrachten.
De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team,
naast de individuele scholing, samen een aantal cursussen/studiedagen. We onderscheiden in het kader van
teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. We drinken 5 x per week ’s morgens voor schooltijd
gezamenlijk koffie en thee en nemen dan (kort) zaken door die van belang zijn voor de school en de leraren. De school
organiseert gedurende het jaar ook een aantal teamlunches. Daarnaast is er jaarlijks een personeelsuitje aan het einde
van het jaar.

4.19 Verzuimbeleid
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Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur/MT. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook
beter bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-dienst. Bij kort veelvuldig
verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-
dienst ingeschakeld, in overleg met de P&O. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De
re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte
wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de
betrokkene.

De meander en de SPO werken samen met arbodienst Tredin. 

4.20 Mobiliteitsbeleid
Jaarlijks hebben leerkrachten de gelegenheid hun wensen voor het volgende schooljaar (of meerdere) kenbaar te
maken tijdens een inventarisatie voorafgaand aan de formatie voor het nieuwe jaar. Interne en externe mobiliteit is
mogelijk. Naast het persoonlijk belang van de medewerker, is het schoolbelang groot. We zoeken altijd de goede
balans tussen persoonlijke ambitie en ontwikkeling en dat wat goed is voor de kwaliteit van de schoolorganisatie. Indien
er keuzes moeten worden gemaakt prevaleert het schoolbelang boven individueel belang.

De SPO organiseert jaarlijks de "Kijk eens bij een ander" week in het kader van interne mobiliteit.
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5 Organisatie en beleid

5.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de 34 scholen van de SPO-Utrecht. De directie geeft, onder eindverantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag van de Stichting, leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door drie of vier bouwcoördinatoren voor de
onder- midden- en de bovenbouw (taken) en twee IB'ers. Het MT wordt gevormd door de directie en de
bouwcoördinatoren. De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op stichtingsniveau is er een
GMR.

5.2 Groeperingsvormen
De afgelopen jaren hebben we als Montessori-school geworsteld met de wijze waarop de NMV niet vanuit inhoud, maar
vanuit vorm stuurt op Montessori-onderwijs. In 2014 hebben we in samenwerking met team en MR en ouders de keuze
gemaakt de heterogeniteit die de NMV voorschrijft los te laten. Het team staat ook in 2015 nog volledig achter deze
keuze. Als Meander zijn we er stellig van overtuigd, dat het gedachtegoed van Montessori ook inzetbaar is als we als
uitgangspunt enkelvoudige indeling van groepen hanteren. We willen een moderne Montessori-school zijn die zich niet
door de vorm maar de inhoud laat leiden. Goed onderwijs start in de groep bij de leerkracht, die volledige vrijheid van
handelen moet hebben ten behoeve van zijn/haar groep.

We onderschrijven de Montessori-visie/attitude, maar geven dit vanaf groep drie vorm in enkelvoudige groepen. Hierbij
gaan we uit van onze kernwaarden:

Ambitie    Zelfstandigheid  Motivatie en betrokkenheid  Belangstelling  Zelfvertrouwen Respectvol   Samenwerken  
Zorgzaam   Keuzes maken  Individuele leerbehoeftes  Verantwoordelijkheid 

De indeling van de groepen wordt jaarlijks tijdens een speciale bouwvergadering gemaakt. Hierbij hebben de
kinderen/ouders een voorkeur voor een vriendje of vriendinnetje aan kunnen geven. Dit verzoek is niet leidend bij de
indeling. 

In principe willen we leerkrachten twee jaar met de groep mee laten gaan. van groep 3 naar 4, van 5 naar 6 en 7 naar
8 enzovoort en wordt bij de overgang naar een andere bouw de indeling kritisch belicht en mogelijk aangepast. Hierbij
zijn verschillende criteria, zoals verdeling jongens/meisjes; aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en
dergelijke.

De donderdagochtend voor de zomervakantie kunnen de kinderen tijdens de wisselochtend kennismaken met de
nieuwe indeling en hun 'nieuwe' juf of meester. 

5.3 Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Juist vanuit onze
Montessori-attitude is een verzorge en schone (werk)omgeving nodig. Onze school is een school die open staat voor
ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.
Onze ambities zijn:

1. De school ziet er verzorgd uit
2. De school is een veilige school
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om
4. Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief
5. De school/bouw organiseert verschillende ouder-info-avonden 
6. Ouders participeren bij diverse activiteiten
7. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar

De Meander is een Vreedzame school en maakt ook gebruik van de lessencyclus van DVS. 
Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,00
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Verbeterpunt Prioriteit

De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van een analyse, conclusies en
interventies.

gemiddeld

De school zet planmatig vragenlijsten in om de veiligheidsbeleving van de leerlingen te
meten.

gemiddeld

5.4 Sociale en fysieke veiligheid
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld
welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme

De school registreert incidenten in het administratie en volgsysteem Parnassys: de leraar registreert incidenten dmv
een speciale notitie in Parnassys. Een incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident
is, of na een officiële klacht. De IB'ers analyseren jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en
stellen, in overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om? Vanuit de lessencyclus van De Vreedzame School!). Deze regels worden ook
daadwerkelijk gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een andere sociale training gegeven. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan
in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag en oplossend vermogen naar elkaar. De werkgroep
gedrag /DVS heeft mandaat beleid op dit onderdeel te ontwikkelen en voor te stellen en monitort de borging hiervan. 

Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
bouwcoordinator of directie betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten.
Tevens kan in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken worden bij de afhandeling van klachten.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een intern contactpersoon
op school en een externe vertrouwenspersoon vanuit de SPO-Utrecht/bevoegd gezag. De school beschikt niet over
een specifieke veiligheidscoördinator (taak werkgroep BHV). In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders
uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over 10 BHV'ers en streeft er naar,
dat alle docenten BHV zijn opgeleid.
Beoordeling

5.5 ARBO-beleid
Onze school heeft ism SPO-Utrecht met Tredin een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van
leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts,
een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens
bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij
hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
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De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteiten/ontruimingsplan aanwezig.

5.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren.
Daarom is er een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt. Onze ambities zijn:

1. We werken met een vergadercyclus van 1 maand/zes weken:
plenair 
bouw/werkoverleg
zorgteam
werkgroepen

2. Het MT vergadert twee-wekelijks
3. De OR vergadert minimaal 6x per jaar
4. De MR vergadert minimaal 6x per jaar
5. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: gesprekken/aanspreken, postvakken, memo-bord, e-mail

en the cloud. 

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

Ontwikkelingen:

Werkgroepen krijgen meer mandaat om beleidsvoorstellen te doen. We streven ernaar dat iedere werkgroep minimaal
wordt voorgezeten door een specialist. 

De komende jaren staat de ontwikkeling naar een lerende organisatie centraal en zullen de verschillende type
vergaderingen/bijeenkomsten worden vervangen door het inzetten van leerteams/PLG's en zelfsturende teams. De
aansturing van de organisatie zal door deze ontwikkeling mogelijk een andere vorm krijgen.

Verbeterpunt Prioriteit

inrichten van leerteams/PLG's hoog

wijziging van de overlegstructuur hoog

5.7 Externe contacten
Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. Onze school
onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we
adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als
school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie
onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als
organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met:

1. Voor- en naschoolse voorzieningen, zoals Kind en Co, Koko, Spelenderwijs 
2. Lerarenopleidingen: HU, Alpo, Marnix, Domstad 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolarts
Buurtteam w.o. schoolmaatschappelijk werk
SWV PO Utrecht
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Schoolbegeleidingsorganisaties, zoals Zien in de Klas; Spring, CED

5.8 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
We kunnen niet zonder elkaar. Onze ambities zijn:

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie
8. De school plant naast de informele overleg ook minimaal 3x per jaar een formeel overleg op de jaarkalender 

Verbeterpunt Prioriteit

de ouder als partner in onderwijs gemiddeld

5.9 Overgang PO-VO
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. Onze ambities zijn:

1. Wij hebben een POVO procedure voor de advisering vastgesteld (POVO stad Utrecht) 
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn

Wij volgen de procedure die in de POVO-procedure Utrecht is vastgelegd. Deze procedure wordt door de SPO
onderschreven. (zie bijlagen) 
Bijlagen

1. POVO-procedure Utrecht
2. POVO-procedure Utrecht aangepast
3. POVO-procedure aanvullingen SPO-Utrecht
4. POVO-procedure ouderinformatie

5.10 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang)
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse en naschoolse opvang. Het is ons streven
om intensief samen te werken met instanties en verenigingen in de wijk in relatie tot de naschoolse opvang. Momenteel
hebben we te maken met een aantal aanbieders van naschoolse opvang, te weten Kind en Co en KOKO. Hierbij is
Kind en Co onze preferred supplier, omdat zij bij ons inpandig zijn gehuisvest. Op de lange dagen maken 90 kinderen
gebruik van de naschoolse opvang die inpandig is gehuisvest. Deze naschoolopvang of BSO is 50 weken per jaar
open. Naar voorschoolse opvang (VSO) is relatief weinig vraag. Op een of twee ochtenden in de week maken 7
kinderen gebruik van deze opvang. Kind en Co biedt dit nu nog aan als service, maar de VSO is tot op heden niet
rendabel gebleken. Het is nog niet duidleijk of VSO aangeboden blijft.

De samenwerking met Kind en Co verloopt zeer prettig, op pedagogisch vlak wordt er veel afgestemd. Sinds kort is
deze BSO net als onze school "Vreedzaam".

Kind en Co maakt gebruik van 4 lokalen/ruimte in onze school. Door hen is tevens een handvaardigheidlsokaal en een
kookstudio in deze ruimtes ingericht. Onze school kan en mag ook gebruikmaken van deze faciliteiten en dat bevordert
en stimuleert de samenwerking. 
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6 Zorg voor kwaliteit

6.1 Kwaliteitszorg
De inrichting van de kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg binnen SPO Utrecht 
SPO Utrecht heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met directeuren en GMR gewerkt aan een structurele aanpak
van kwaliteitsbeleid, waarbij de kwaliteitscyclus (doelen stellen, planning, uitvoeren, evaluatie, borgen) de rode draad is
en schoolontwikkeling centraal staat. Als uitgangspunt is een praktische uitwerking van het INKmodel gekozen. Het
model doet recht aan de opvatting dat de kwaliteitszorg in het onderwijs zich op meer aspecten richt dan de
eindresultaten van de leerlingen die de school verlaten sec. De belangrijkste indicatoren zijn: de samenstelling
leerlingenpopulatie, het beleidsvoerend vermogen, de visie op ontwikkeling en onderwijs, het pedagogisch klimaat, het
onderwijsleerproces, het leerstofaanbod, leerlingenzorg en begeleiding, tussen- en eindresultaten, de schoolloopbaan
van leerlingen en het vervolg van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. 
Bij het bewaken van de kwaliteit maken scholen gebruik van o.a. het Cito-leerlingvolgsysteem en het
leerlingenadministratiesysteem Parnassys. 
Daarnaast zijn specifieke instrumenten op maat gemaakt voor SPO Utrecht: webbased zelfevaluatielijsten voor
personeel, intern begeleiders en directeuren en waarderingslijsten voor leerlingen, ouders en personeel. 
Ter ondersteuning van directeuren is een SPOkwaliteitshandboek gemaakt. Daarin wordt ook aandacht besteed aan
het vraagstuk hoe je conclusies op basis van verzamelde gegevens verbindt aan het voortschrijdend proces van
schoolontwikkeling. 
Opbrengstgericht en handelingsgericht werken dragen bij aan een planmatige aanpak van het onderwijs binnen SPO
Utrecht. 

De rol van de directeur bij kwaliteitszorg op de school 
De directeur is binnen SPO Utrecht integraal verantwoordelijk voor de school. In de SPOstandaard Onderwijskundig
Leiderschap is aangegeven welke activiteiten het bestuur van SPO-directeuren verwacht om sturing te geven aan
schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Binnen kaders heeft de directeur de vrijheid om keuzes te maken met betrekking
tot beleid en middelen om goed onderwijs te realiseren. Het kwaliteitszorginstrument helpt om de goede keuzes te
maken. Het bereiken van goede resultaten van kinderen is de belangrijkste opdracht van elke SPO-school. Het bestuur
verwacht dat een directeur daarop stuurt en dat hij/zij dat niet alleen op basis van kennis en gevoel doet, maar
systematisch toetst of dat ook bereikt wordt. 
Het schoolteam is nauw betrokken  bij kwaliteitszorg: het realiseren van doelen, het verzamelen van data en het
meedenken bij interpretatie en analyse, alsmede bij de aanpak en uitvoering van schoolontwikkeling. Hoewel
kwaliteitszorg een zaak is van het hele team, is de directeur hierbij de eerst verantwoordelijke en de aanstuurder.
Binnen de klas is de leerkracht primair verantwoordelijk voor goed onderwijs. 

De rol van het bestuur bij kwaliteitszorg 

Activiteiten bestuur in het kader van kwaliteitszorg 
Eén keer in de vier jaar maakt het bestuur een Koersplan, waarin de speerpunten en doelen op bestuurs- en
schoolniveau staan voor de komende periode. Het Koersplan wordt een jaar voor de nieuwe schoolplanperiode
gemaakt, zodat de doelen in het schoolplan geconcretiseerd kunnen worden. Het bestuur is eindverantwoordelijk m.b.t.
de kwaliteit van het onderwijs en ondersteunt scholen waar nodig bij het behalen van goede resultaten. Daartoe worden
de volgende activiteiten verricht. 
Het bestuur vraagt van scholen om te werken met een kwaliteitscyclus. Bestuur en scholen maken in dat kader jaarlijks
een concreet jaarplan. Directeuren leggen aan de hand van ijkpunten verantwoording af voor de aanpak en resultaten
van de school. De ijkpunten vloeien voort uit de visie van SPO Utrecht en zijn na advisering door de directeuren
vastgesteld. In de periode 2013-2016 vindt de invoering van het werken met ijkpunten plaats. 

Jaarlijks brengt het bestuur een schoolbezoek van een dagdeel aan elke school. Naast gesprekken met directeur,
specialisten, leerlingen en (soms) ouders worden klassenbezoeken afgelegd. Doel van het bezoek is om een goed
beeld van de school(ontwikkeling) te krijgen. 

Het bestuur heeft een ondersteuningsteam van stafmedewerkers, dat scholen adviseert t.a.v. kwaliteitszorg en
schoolontwikkeling. Het ondersteuningsteam helpt desgevraagd bij het analyseren van problematiek en het bepalen van
een adequate aanpak en eventueel het kiezen van externe begeleiding. Directeuren kunnen op deze wijze tijdig met
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deskundige hulp aan de slag gaan als zij zien dat hun school niet optimaal functioneert en niet precies weten waar dat
aan ligt. Het bestuur heeft op deze wijze ook tijdig inzicht in de situatie en de aanpak op de school. 
Het bestuur volgt de ontwikkeling van de scholen ook m.b.v. een kwaliteitskaart waarop aan de hand van een aantal
indicatoren wordt bekeken hoe de school er voor staat. Periodiek bespreken staf en bestuur de scholen aan de hand
van deze kaart. Als het bestuur zich zorgen maakt om een school en de directeur niet zelf met een hulpvraag komt, kan
het bestuur ook het ondersteuningsteam inschakelen nadat zij dit met de directeur besproken hebben. Het gaat dan om
signalen als: 
1.    De resultaten van leerlingen (tussenresultaten, cito-eindresultaten) meer dan één jaar niet op niveau zijn; 
2.    Als het werkgerelateerd ziekteverzuim en/of het personeelsverloop op een school stijgt; 
3.    Als de school plannen, zakelijke gegevens en/of leerlinggegevens niet tijdig aanlevert; 
4.    Als de school langere tijd aan schoolverbetering basisvaardigheden werkt zonder aantoonbare resultaten; 
5.    Als er sprake is van onvoldoende inhoudelijke kwaliteit; 
6.    Als er conflicten met ouders (MR) en/of team zijn; 
7.    Als het leerlingenaantal terugloopt zonder dat daar een demografische aanleiding voor is. 

Kwaliteitszorg op onze school

Op de Meander wordt gewerkt met een kwaliteitscyclus. Dat betreft de documentatie van schoolplan via jaarplan naar
plannen van aanpak, invoeringstrajecten en borging. Voortschrijdend inzicht leidt mogelijk tot een cyclisch
schoolontwikkelplan dat voortdurend 4 jaar vooruitblikt 
In de groep wordt planmatig gewerkt. De PDCA (plan, do, check, act) cyclus is een veel gebruikt model. Zowel binnen
handelingsgericht- als opbrengstgericht werken biedt deze cyclus goede houvast voor een continue doorgaande
ontwikkeling. 
De belangrijkste kwaliteit van een leraar t.a.v. het bereiken van goede opbrengsten is zijn vermogen om zijn onderwijs
te evalueren in reflectie op het leren van de leerling,  om van daaruit zichzelf en de leerling van gerichte feedback te
voorzien. 
Welke onderdelen vinden wij van belang voor kwaliteitszorg? 
• Toetsen (methodegebonden en methodeonafhankelijk) 
• Kennis van leerlijnen van taal, lezen rekenen 
• Kennis van eigen vaardigheden 
• Geaccepteerde en relevante procedures 
• Curricula 
• Oordeel van inspectie 
• Referentieniveaus 
• Feedback van collega’s, ouders, kinderen. 

Instrumenten kwaliteitszorg: 
Welke gegevens verzamelt de directeur m.b.t. het aanbod van het onderwijs? 
De directeur werkt in het managementteam nauw samen met de bouwcoördinatoren als het gaat om de aansturing van
de collega’s in de klas. Gezamenlijk bespreken ze de lopende zaken: zowel inhoudelijk, organisatorisch als op
personeel gebied. 
In de gesprekscyclus is een indeling aangebracht: t.b.v. persoonlijke begeleiding kunnen de opleiders in school nieuwe
en zittende collega’s ondersteunen bij het inwerkproces op een nieuwe werkplek (bv als je nieuw bent , of als je voor
het eerst naar een andere “bouw” gaat) In de formele gesprekscyclus onderscheiden we voortgangs- cq
popgesprekken (gericht op persoonlijke ontwikkeling), functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken (mede
gericht op rol binnen schoolontwikkeling) 

De directeur voert de pop/plan-, functionerings en de beoordelingsgesprekken. Aan functionerings- en
beoordelingsgesprekken gaat altijd een klassenbezoek vooraf. Daarbij hanteren we een kijkwijzer. Voor observaties van
instructiegedrag is er een specifieke vaardigheidsmeter beschikbaar. 
Leerkrachten bespreken in een intervisiemodel binnen hun eigen bouw met collega’s uit parallelgroepen praktische
zaken waar ze tegen aanlopen. Een collega kan je vaak vanuit eigen ervaring goed verder helpen. De Meander kent
hier gelukkig een open cultuur in. 
Voorafgaand aan pop- en functioneringsgesprekken vullen leerkrachten een vragenlijst in. 
In periodes van invoering van nieuwe methodes of werkwijzen komt de directeur elke dag in verschillende groepen. Hij
participeert tijdens instructies in de groepen. 

Welke gegevens verzamelt de school m.b.t de resultaten van het onderwijs: 
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Op de Meander gebruiken we het CITO Leerling Volgsysteem. In januari (M) en juni (E) worden de landelijk
genormeerde toetsen volgens de toetskalender afgenomen. (zie zorgplan) 
De landelijk opgestelde normen gelden ook voor de Meander. Ons streven is om 75 % van de scores te behalen boven
het landelijk gemiddelde. 

De uitkomsten van de toetsen worden besproken door en met: 
•    Leerkrachten met ouders: als onderwerp van gesprek bij reguliere voortgang of bijzondere hulpvraag 
•    Ib met leerkrachten: als evaluatie van vorige periode en basis voor volgende periode in het kader van
opbrengstgericht werken en het opstellen van groepsplannen 
•    Leerkrachten onderling; als evaluatie- en planningsmiddel tbv bouwplanning 
•    Ib met directie: als evaluatie en planningsmiddel bij school- en - personeelsontwikkeling 
•    Directie/ib met team: als evaluatie- en planningsmiddel bij schoolontwikkeling 
•    Directie en MR: Informerend over schoolontwikkeling 
•    Directie en schoolbestuur: informerend en verantwoordend over schoolontwikkeling 
•    Directie en onderwijsinspectie: informerend en verantwoordend over schoolontwikkeling

Naast de niet-methodegebonden toetsen van CITO verzamelen en interpreteren we ook de uitkomsten van de
methodetoetsen van spelling, taal en rekenen 
Welke gegevens verzamelt de school m.b.t. de waardering van het onderwijs: 
Elke 3 jaar worden standaard waarderingslijsten afgenomen bij ouders, leerkrachten en leerlingen groep 7-8. De
vragenlijsten worden digitaal afgenomen via een module van Van Beekveld en Terpstra. Met de uitkomsten meten we
in hoeverre de school tegemoet komt aan de verwachtingen van deze groeperingen. Tevens bepalen we aan de hand
van de uitkomsten welke nieuwe aandachtsvelden er zijn voor de volgende periode. 

Ons kwaliteitsbeleid is gericht op: 
Aanbod en tijd 
De school wil de doelen van aanbod behalen zoals beschreven in hoofdstuk 4. Wanneer de doelen (nog) niet
overeenkomen met de kerndoelen is de aandacht gericht op de beleidsvoornemens zoals beschreven in hetzelfde
hoofdstuk. 
Het volgen van de methodes alleen is echter geen garantie voor kwaliteit. Deze is gelegen in de intentie die de
leerkracht meegeeft aan het vak, haar kennis en enthousiasme. De tijd die wordt gegeven aan het vak en of daar
efficiënt mee omgesprongen wordt, zodat leerkracht en leerling zoveel mogelijk kennis uitwisselen. Ook is ze  gelegen
in de overgang tussen de leerjaren, in de leerstof die naadloos overgaat in het volgende leerjaar en de in de
afstemming van intentie en tijdsgebruik, in de kennis van de ondrwijsdoelen van voorafgaande  en volgende
schooljaren. 
Pedagogisch en didactisch handelen gericht op een actieve en zelfstandige rol van leerlingen 
Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht is gestoeld op het concept van Maria Montessori. Hierin is
een grote rol weggelegd voor de actieve en zelfstandige rol van leerlingen door een optimale pedagogische en
didactische afstemming van de leerkracht op de zone van de naaste ontwikkeling. 
De leerkracht volgt haar eigen handelen door te anticiperen op de observaties van de kinderen welke zij iedere dag
verwerkt. Haar inzichten worden verdiept door collegiale consultatie, consultatie door en functioneringsgesprekken met
de directie. De montessori kijkwijzer is een instrument dat wordt gebruikt bij de consultaties. Het is gebaseerd op de
montessoriprincipes en verschaft inzicht in de voorbereiding en uitvoering van de lesomgeving, de handelingen van de
leerkracht ten aanzien van de leerlingen en de communicatievormen (verbaal en non-verbaal) binnen de
klassensituatie. Zowel observator als observant vullen de kijkwijzer in en maken gezamenlijk een rapport. 
De  directie verzamelt de rapporten en daaropvolgende conclusies vanuit de functioneringsgesprekken. Zij bespreekt
haar bevindingen met het managementteam.   
Ook worden punten terug gekoppeld naar het gehele team gedurende plenaire vergaderingen of zelfs omgezet in
werkpunten voor studiedagen. De besluitvorming en rapportage hierover ligt bij de directeur in overleg met het
managementteam.   

Afstemming van de leerstof 
Het afstemmen van de leerstof aan individuele kinderen vereist van de leerkracht allereerst het inzicht in behoeftes en
mogelijkheden van leerlingen. 
Leerkrachten maken hiertoe gebruik van hun eigen observaties, hun ervaring en van  instrumenten als methodetoetsen,
diagnostische gesprekken en het leerling volgsysteem (cito lovs). De vertaling van inzicht naar opbouw, en aanbod van
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de juiste leerstof en instructie in de volgende stap. Naast de methodes die in de groepen worden gebruikt kent de
school een grote diversiteit aan materialen. Leerkrachten moeten hiermee hun aanbod verfijnen. 
De kwaliteit van het aanbod en de afstemming daarvan aan de kinderen wordt drie maal per jaar geëvalueerd middels
een gesprek met de interne begeleider (groepsbespreking). Tijdens dit gesprek ondersteunt de IB’er de leerkracht in de
zoektocht naar de behoeftes van het kind en de zoektocht naar het juiste aanbod passend bij de behoeftes. Ook
ondersteunt de IB’er de leerkracht in de communicatie met de ouders. De IB’er vervult een begeleidende en
ondersteunende rol maar blijft ook kritisch en geeft daarmee richting aan de kwaliteit van het aanbod. De
verantwoordelijkheid blijft echter liggen bij de leerkracht en in geval van verzuim tot uitvoering van adviezen zonder
gegronde reden rapporteert de interne begeleider dit aan de directeur. 
De groepsbesprekingen worden altijd per kind weergegeven middels een notitie in het digitaal dossier. Daarnaast
beschrijft de IB’er middels het leerkracht-groepsbesprekingsformulier de activiteiten en inzet van de leerkracht ten
aanzien van de afstemming van het aanbod aan de leerlingen in het algemeen.De leerkracht gebruikt het besprokene
bij het opstellen van het groepsplan. 
De interne begeleider geeft ook werkpunten aan die gelden voor haar eigen begeleiding als wel voor de leerkracht.
Werkpunten die gelden voor een hele bouw worden besproken in zorg/bouwvergaderingen. 
Gedurende het schooljaar bespreken de interne begeleiders met de directeur de werkpunten en eventuele knelpunten.
De punten komen terug in als evaluatiemomenten in latere besprekingen. 
Werkpunten die gelden voor meerdere leden van het team komen terug in plenaire vergaderingen en studiedagen. 
Knelpunten, belangrijke zaken en kennis mbt de ontwikkeling van de zorg op de Meander worden jaarlijks vastgelegd in
ons zorgplan. 

Zorg en begeleiding 
De kwaliteit van de zorg- en begeleiding ligt bij het inhoudelijke werk van de interne begeleiders zoals hierboven
beschreven. Daarnaast ligt het bij de mogelijkheden binnen school om de zorg te garanderen.  De mogelijkheden
binnen de Meander staan uitgebreid beschreven in het zorgplan. (zie bijlage zorgplan) 

Schoolklimaat 
Een positief schoolklimaat is de basis van de mogelijkheid tot ontwikkelen. Ouders en met name kinderen en
leerkrachten moeten zich veilig en betrokken voelen bij school, dan pas kunnen zij hun taken goed uitvoeren. De
Vreedzame School vormt de grondslag voor de wijze waarop we met elkaar omgaan. 
De veiligheid onder kinderen en leerkrachten wordt gemeten door de veiligheidsthermometer welke is opgesteld door
Eduniek. Eenmaal per jaar vullen alle leerlingen en leerkrachten de bijbehorende formulieren in. De uitslagen worden
geanalyseerd en weergegeven. Uit de analyse komen werkpunten naar voren die worden besproken met de MR en het
gehele team. De werkpunten worden jaarlijks geagendeerd op de plenaire vergaderingen. Doel is om na te gaan of de
werkpunten verbeterd zijn en wat er nog gedaan moet worden om tot verdere verbetering te komen. 
Jaarlijks wordt in elke klas (behalve 1-2) een observatie uitgevoerd met Zien! Een instrument voor het “meten” van
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De veiligheid onder ouders wordt in de toekomst gemeten met het vervolg van de invoering en verwerkingswijze van het
kwaliteitsinstrument van Oberon (INK). 
In de jaarkalender van De Meander zijn alle CITO toetsmomenten vastgelegd. De resultaten van de CITO-toetsen
worden digitaal opgeslagen in het Cito-LVS computerprogramma en in ParnasSys. 
In de bouw- en teamvergaderingen worden de uitslagen besproken en worden noodzakelijk geachte aanpassingen van
het onderwijs afgesproken. 
In de plenaire vergadering worden de resultaten en conclusies uitgewisseld en indien noodzakelijk op schoolniveau
bijgesteld. 
De eventuele bevindingen tijdens een inspectiebezoek, van de onderwijsmonitor of van een schooldiagnose krijgen
dezelfde aandacht. 
In het coördinatorenoverleg wordt e.e.a. centraal aangestuurd. 
Na afloop van elke schooldag reflecteert de leerkracht op het eigen handelen en de resultaten van het onderwijs in de
eigen klas. Bijv. door het uitwerken van observaties(= systematisch observeren en registreren van o.a. leren,
concentratie en gedrag) en correctiewerk. Leerkrachten bespreken en evalueren het eigen functioneren met collega’s
(klassenbezoeken, intervisie) en directie (klassenbezoeken, POP- ,voortgangs-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken). 
In het kader van leerlingzorg en schoolontwikkeling worden resultaten geanalyseerd door directie, coördinatoren en
interne begeleiders 

Specifieke kwaliteitskenmerken van De Meander 
•    Gedeelde visie, waaraan alle betrokkenen zich wijden 
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•    Positieve hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen (pedagogisch klimaat) 
•    Creëren van een veilige voorbereide leeromgeving 
•    Rekening houden met individuele verschillen (didactische en pedagogische differentiatie) 
•    Op de hoogte zijn en blijven van de individuele ontwikkeling van kinderen(observatie/registratie, zorgstructuur) 
•    Kritische reflectie op dagelijks handelen en morele thema’s (klimaat/cultuur) 
•    Persoonlijke relaties tussen kind en leerkracht. 
•    Bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij kinderen. 
•    Instructie en lesinhouden wekken interesse van kinderen. 
•    Er is samenhang tussen vakinhouden (relaties en samenhang) 
•    Organisatie en vormgeving van de leeromgeving zijn ondergeschikt aan het ontwikkelingsperspectief van kinderen. 

Hanteren en handhaven van eigen kernwaarden, die grotendeels zijn gebaseerd op Montessori-onderwijs: 
•    De werkwijze van De Meander is deels gebaseerd op de antropologie en het pedagogisch en didactisch concept
van Maria Montessori 
•    De school voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van de Wet primair Onderwijs voor zover deze betrekking
hebben op inrichting en kwaliteit van het onderwijs. 
•    Het schoolbestuur en alle personeel onderschrijven het eerste aandachtpunt. Alle ouders van de kinderen die de
school bezoeken respecteren dat  uitgangspunt. 
•    De doelstellingen van de school worden omschreven in het schoolplan en in de schoolgids. Een continue
ontwikkeling van de kinderen staat daarbij centraal. 
•    De vastbenoemde onderwijsgevenden hebben de onderwijsbevoegdheid. 
•    De school is een voorbereide omgeving waarin: 
     > de vrije werkkeuze van kinderen wordt georganiseerd en gestimuleerd; 
     > er deels vrijheid is in het lesrooster (“vrije” werkkeuze); 
     > wordt voldaan aan de gestelde eisen t.a.v. aanwezigheid van materiaal en inrichting van             klaslokalen; 
     > leerlingen groepsdoorbrekend kunnen (samen)werken 
•    Het is noodzakelijk dat alle leerkrachten een adequate klassenadministratie bijhouden waarbij de individuele
ontwikkeling van het kind en groepsactiviteiten centraal staan. 
•    Over de ontwikkeling van het kind wordt regelmatig overleg gevoerd tussen ouders/verzorgers en leerkracht(en).
Rapportage gebeurt schriftelijk en mondeling. 
•    De school nauw samenwerkt met andere vernieuwingsscholen

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de schoolleiding, maar de kwaliteitszorg is van de mensen in de groep. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 2,95

Verbeterpunt Prioriteit

De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau
(groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

hoog

De onderwijsbehoeften zijn door de directie geformuleerd op groeps- en schoolniveau en
voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

gemiddeld

De school beschikt over een planning die verheldert welk aspect wanneer geëvalueerd wordt. gemiddeld

6.2 Meervoudige publieke verantwoording
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Onze leerlingen informeren we via
de leerkrachten en ouders en in de toekomst is de inrichting van een leerlingenraad gewenst. De ouders ontvangen
maandelijks een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via de website van de school. Ook de schoolgids
is een belangrijk medium om ouders op de hoogte te stellen van zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren
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we de MR. Daarnaast voeren we één keer per drie maanden een gesprek met onze bevoegd gezag
(managementrapportage). Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):

Eindopbrengsten
Tussenopbrengsten
Sociale opbrengsten
Realisatie verbeterdoelen

In het kader van “verantwoording afleggen” maken we sinds 2015 gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart
(een product van Vensters voor Verantwoording). De directeur heeft de taak om de informatie daar waar noodzakelijk of
gewenst te voorzien van schoolspecifiek commentaar.

6.3 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan/toetskalender leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan/toetskalender voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,67

6.4 Strategisch beleid
De SPO-Utrecht beschikt over een strategisch beleidsplan/koersplan. Daarin worden ijkpunten onderscheiden. 

De ijkpunten zijn: 
1.    Onze school heeft haar visie op het onderwijs gerelateerd aan de leerlingenpopulatie en vertaald in concrete
doelen, doorlopende leerlijnen en gewenste (tussen-)opbrengsten. 
2.    Onze school heeft haar pedagogische opdracht geformuleerd in een pedagogisch-didactische aanpak en vertaald
naar leerkrachtvaardigheden, leerlijnen en gewenste (tussen-)opbrengsten. 
3.    Onze school heeft zicht op de ontwikkeling van leerlingen en past aanpak, lesaanbod en (extra) ondersteuning af
op de onderwijsbehoefte van leerlingen. 
4.    Het schoolklimaat draagt bij aan het realiseren van goed onderwijs, waarbij de samenwerking met ouders er op is
gericht om het kind maximaal te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling 
5.    Onze gesprekscyclus voor personeel is gericht op ontwikkeling, expertise en inzet van personeel gericht op het
behalen van de schooldoelen. De gewenste leerkrachtvaardigheden zijn beschreven en opgenomen in de personele
gesprekscyclus. 
6.    Organisatie en middelen worden in onze school zodanig ingezet, dat zij optimaal bijdragen aan goed onderwijs. 
7.    Onze school realiseert een systematische en integrale aanpak van kwaliteitszorg. 
8.    De professionele cultuur in onze school bevordert de in- en externe samenwerking bij het realiseren van
onderwijsdoelen. 

Ijkpunt Verbeterpunten tbv ijkpunten 

1 Balans tussen Montessori en Opbrengstgericht werken; 
Handelingsgericht werken verder ontwikkelen; 

2 Effectieve instructie in balans met vrijheid in gebondenheid; 
Collegiale consultaties cq. PLG's organiseren en inrichten; 
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3 Inzet van adaptieve software; 
Schoolondersteuningsprofiel afstemmen op de Utrechtse standaard voor de basisondersteuning; 

4 Ouders als partner in onderwijs; 
Meer inzetten van deskundigheid ouders; "yellow-paper" overzicht; 

5 Specialisten en werkgroepen als rekenschaphouders van ontwikkeld en te ontwikkelen beleid; 
Bevordering van een onderzoekende cultuur; 

6 Montessori in verhouding tot enkelvoudige groepen, groepsoverstijgende activiteiten vastleggen in vrij
roostertijd; 
Balans tussen Montessori en nieuwe eisen aan de nieuwe inspectie eisen; 

7 aandacht voor evaluatie en borging van ingezet beleid; 
structurele evaluatie momenten organiseren op alle niveaus; 

8 Inrichten van een lerende organisatie als basis voor een professionele cultuur; 
Leraren nemen meer verantwoording over hun eigen ontwikkelproces, inrichten digitaal
bekwaamheidsdossier per persoon; 

Ijkpunt Verbeterpunten tbv ijkpunten 

Bijlagen
1. Koersplan SPO-Utrecht 2014-2018

6.5 Inspectiebezoeken
Onze school heeft op 10 december 2011 een schoolbezoek gehad, in het kader van het afronden van het
kwaliteitsonderzoek, van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie
bijlage). De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en
Wet- en regelgeving. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op het
merendeel van de onderzochte onderdelen op orde is. Via vernieuwd toezicht heeft de inspectie jaarlijks overleg, over
de opbrengsten van de Meander en de SPO in haar geheel, met het bevoegd gezag van de SPO Utrecht. 

Er zijn nauwelijks tekortkomingen.

Verbeterpunt Prioriteit

Op leraarniveau inrichten van resultaatgesprekken binnen de gesprekscyclus hoog

6.6 Vragenlijst Ouders
De vragenlijst voor Ouders (Beekveld en Terpstra voor de SPO-Utrecht)) is afgenomen in april 2015. De vragenlijst is
gescoord door ouders van de school (n=353). Het responspercentage was 25%. De ouders zijn gemiddeld genomen
tevreden over de school en geven de school rapportcijfer 7,0. 

De volgende aspecten zijn beoordeeld: 

Beleidsterrein                         Score (vierpuntsschaal) 

Vensters PO

Schoolklimaat 3,3 

Onderwijsleerproces 3,1 

Informatie en communicatie 3,0 

Onderwijs en leren
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Leerstof en toetsen 3,2 

Begeleiding 3,3 

Leer- en hulpmiddelen 3,4 

ICT 3,2 

Beleidsterrein Score (vierpuntsschaal) 

Onderwijs en Leren 

Zorg 2,9 

Ped. klimaat: sfeer 3,3 

Ped. klimaat: sociale omgang 3,4 

Ped. klimaat: veiligheid 2,8 

Handelingsgericht werken 3,0 

Cultuur

Interactie leerkracht-ouder 3,6 

Interactie leerkracht-leerling 3,5 

Beleidsterrein                         Score (vierpuntsschaal) 

Management

Directie 3,1 

Bedrijfsvoering

Huisvesting 3,4 

Procedures 3,3 

Informatievoorziening 3,5 

Organisatie

Overlegstructuur 3,0 

Ouderbetrokkenheid 

Beleidsterrein                         Score (vierpuntsschaal) 

Schoolkeuze

Verwachtingen 3,0 
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Verbeterpunt Prioriteit

Uitleg onderwijs en zorgstructuur aan ouders hoog

veiligheid op schoolplein vergroten gemiddeld

6.7 Planning vragenlijsten

  Jaar Maand

1 Vragenlijst Ouders (B&T) 2018 April

2 Vragenlijst Leraren (B&T) 2016 April

3 Vragenlijst Leerlingen (B&T) 2017 April

4 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders (Zien!) 2017 Februari

  2019 Februari

5 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leraren (Zien!) 2018 Februari

  2020 Februari

6 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen (Zien!) 2019 Februari

  2021 Februari

7 Kindervragenlijst Inspectie 2018 April

8 Leerlingen Burgerschap 2017 November
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7 Verbeterpunten 2015-2019
Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit

Verbeterpunten Inleiding Cyclisch bespreken van hoofdstukken uit het schoolplan gemiddeld

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

ontwikkelen van expertise mbt gedragsproblemen gemiddeld

doorontwikkeling OGW hoog

doorontwikkeling HGW hoog

visie en waarden gestuurd hoog

ontwikkelen van meer professionele ruimte gemiddeld

ontwikkeling naar een lerende organisatie hoog

Montessori in een moderne school in balans met OGW hoog

Borgen Montessori hoog

Aspecten van opvoeden: Actief
burgerschap, sociale-emotionele
ontwikkeling en cohesie

positief pleingedrag gemiddeld

borgen van inzet en gebruik Zien! gemiddeld

DVS borgen door inzet van klassenbezoeken door
specialisten

gemiddeld

ICT kritische houding tav sociale media hoog

Afstemming Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens,
conclusies en interventies.

gemiddeld

Passend onderwijs en het
ondersteuningsprofiel

voldoen aan de standaard basisondersteuning PO Utrecht hoog

basisondersteuning koppelen aan de Montessori
kernwaarden

hoog

Opbrengsten De school beschikt over een overzicht van de kenmerken
van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse,
conclusies en (uitgevoerde) interventies.

gemiddeld

De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de
eindopbrengsten, gekoppeld aan een analyse, conclusies
en (uitgevoerde) interventies.

laag

Schoolklimaat De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien
van een analyse, conclusies en interventies.

gemiddeld

De school zet planmatig vragenlijsten in om de
veiligheidsbeleving van de leerlingen te meten.

gemiddeld

Interne communicatie inrichten van leerteams/PLG's hoog

wijziging van de overlegstructuur hoog

Contacten met ouders de ouder als partner in onderwijs gemiddeld

Kwaliteitszorg De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd
op kind- en groepsniveau (groepsoverzicht) en voorzien
van een analyse, conclusies en interventies.

hoog
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De onderwijsbehoeften zijn door de directie geformuleerd
op groeps- en schoolniveau en voorzien van een analyse,
conclusies en interventies.

gemiddeld

De school beschikt over een planning die verheldert welk
aspect wanneer geëvalueerd wordt.

gemiddeld

Inspectiebezoeken Op leraarniveau inrichten van resultaatgesprekken binnen
de gesprekscyclus

hoog

Vragenlijst Ouders Uitleg onderwijs en zorgstructuur aan ouders hoog

veiligheid op schoolplein vergroten gemiddeld

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit
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8 Meerjarenplanning 2015-2016
Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Docenten die ism interne gedragspecialisten, pro-actief zijn in het voorkomen en
behandelen van gedragsproblematieken in de groeps- en vrije situatie;

Opbrengst gericht werken toepassen en afstemmen op de werkwijze en visie van een
Montessori-school; Cyclisch werken;

Kernwaarden en visie (Montessori) zijn door de hele school herkenbaar en voelbaar;

eerste fase inzetten naar een lerende organisatie

balans in keuzes tbv OGW en onze visie Montessori

zie verbeterpunt; visie en waarden gestuurd;

ICT Leerlingen hebben een kritische houding tav moderne en sociale media en begrijpen wat
wel en niet verstandig is; leerlingen gedragen zich ook op de digitale snelweg;

Afstemming Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens, conclusies en interventies.

Passend onderwijs en het
ondersteuningsprofiel

De Meander voldoet aan alle criteria van de basisondersteuning

Kernwaarden koppelen aan schoolondersteuningsprofiel

Interne communicatie docenten leren en werken in leerteams of professionele leergemeenschappen (PLG);

overlegstructuur die aansluit bij de lerende organsiatie

Kwaliteitszorg na iedere periode zijn op kind- en groepsniveau de onderwijsbehoeften geevalueerd en
geanalyseerd voor de volgende periode

De onderwijsbehoeften zijn door de directie geformuleerd op groeps- en schoolniveau en
voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

Team, IB en directie hebben snel overzicht wanneer welk aspect wordt geevalueerd.

Vragenlijst Ouders Veilig schoolplein

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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9 Meerjarenplanning 2016-2017
Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten Inleiding Cyclisch bespreken van hoofdstukken uit het schoolplan

Verbeterpunten Schoolbeschrijving Opbrengst gericht werken toepassen en afstemmen op de werkwijze en
visie van een Montessori-school; Cyclisch werken;

ontwikkelen van meer professionele ruimte

eerste fase inzetten naar een lerende organisatie

balans in keuzes tbv OGW en onze visie Montessori

zie verbeterpunt; visie en waarden gestuurd;

Aspecten van opvoeden: Actief
burgerschap, sociale-emotionele
ontwikkeling en cohesie

borgen van inzet en gebruik Zien!

DVS borgen door inzet van klassenbezoeken door specialisten

ICT Leerlingen hebben een kritische houding tav moderne en sociale media en
begrijpen wat wel en niet verstandig is; leerlingen gedragen zich ook op de
digitale snelweg;

Passend onderwijs en het
ondersteuningsprofiel

De Meander voldoet aan alle criteria van de basisondersteuning

Kernwaarden koppelen aan schoolondersteuningsprofiel

Schoolklimaat De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van een
analyse, conclusies en interventies.

De school zet planmatig vragenlijsten in om de veiligheidsbeleving van de
leerlingen te meten.

Interne communicatie docenten leren en werken in leerteams of professionele
leergemeenschappen (PLG);

overlegstructuur die aansluit bij de lerende organsiatie

Contacten met ouders de ouder als partner in onderwijs

Kwaliteitszorg Team, IB en directie hebben snel overzicht wanneer welk aspect wordt
geevalueerd.

Inspectiebezoeken Op leraarniveau inrichten van resultaatgesprekken binnen de
gesprekscyclus

Vragenlijst Ouders Veilig schoolplein

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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10 Meerjarenplanning 2017-2018
Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten Schoolbeschrijving Docenten die ism interne gedragspecialisten, pro-actief zijn in het
voorkomen en behandelen van gedragsproblematieken in de groeps- en
vrije situatie;

doorontwikkeling HGW

eerste fase inzetten naar een lerende organisatie

balans in keuzes tbv OGW en onze visie Montessori

zie verbeterpunt; visie en waarden gestuurd;

Aspecten van opvoeden: Actief
burgerschap, sociale-emotionele
ontwikkeling en cohesie

positief pleingedrag

borgen van inzet en gebruik Zien!

ICT Leerlingen hebben een kritische houding tav moderne en sociale media en
begrijpen wat wel en niet verstandig is; leerlingen gedragen zich ook op de
digitale snelweg;

Passend onderwijs en het
ondersteuningsprofiel

De Meander voldoet aan alle criteria van de basisondersteuning

Kernwaarden koppelen aan schoolondersteuningsprofiel

Opbrengsten De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde)
interventies.

Interne communicatie docenten leren en werken in leerteams of professionele
leergemeenschappen (PLG);

overlegstructuur die aansluit bij de lerende organsiatie

Kwaliteitszorg De onderwijsbehoeften zijn door de directie geformuleerd op groeps- en
schoolniveau en voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

Team, IB en directie hebben snel overzicht wanneer welk aspect wordt
geevalueerd.

Vragenlijst Ouders Uitleg onderwijs en zorgstructuur aan ouders

Veilig schoolplein

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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11 Meerjarenplanning 2018-2019
Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten Inleiding Cyclisch bespreken van hoofdstukken uit het schoolplan

Verbeterpunten Schoolbeschrijving doorontwikkeling HGW

ontwikkelen van meer professionele ruimte

eerste fase inzetten naar een lerende organisatie

balans in keuzes tbv OGW en onze visie Montessori

zie verbeterpunt; visie en waarden gestuurd;

Aspecten van opvoeden: Actief
burgerschap, sociale-emotionele
ontwikkeling en cohesie

DVS borgen door inzet van klassenbezoeken door specialisten

ICT Leerlingen hebben een kritische houding tav moderne en sociale media en
begrijpen wat wel en niet verstandig is; leerlingen gedragen zich ook op de
digitale snelweg;

Passend onderwijs en het
ondersteuningsprofiel

De Meander voldoet aan alle criteria van de basisondersteuning

Kernwaarden koppelen aan schoolondersteuningsprofiel

Opbrengsten De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten,
gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

Schoolklimaat De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van een
analyse, conclusies en interventies.

Interne communicatie docenten leren en werken in leerteams of professionele
leergemeenschappen (PLG);

overlegstructuur die aansluit bij de lerende organsiatie

Contacten met ouders de ouder als partner in onderwijs

Kwaliteitszorg Team, IB en directie hebben snel overzicht wanneer welk aspect wordt
geevalueerd.

Vragenlijst Ouders Veilig schoolplein

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 09HX

School: OMBS De Meander

Adres: Centrumlaan 1

Postcode: 3454 CX

Plaats: De Meern

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2015 tot 2019
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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13 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 09HX

School: OMBS De Meander

Adres: Centrumlaan 1

Postcode: 3454 CX

Plaats: De Meern

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2015 tot 2019 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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Verklarende woordenlijst schoolplan OMBS de Meander  

 

 Vernieuwende scholen 

 = scholen die volgens een specifieke visie werken, zoals Montessori, Jenaplan enz.; 

Nieuw Montessori 

= Montessori onderwijs dat over de grenzen van het originele Montessorionderwijs kijkt en 

“in de geest van Montessori” handelt; 

Leerteam 

= groep docenten of medewerkers die gezamenlijk aan hun ontwikkeling werken, soms ook 

intervisie groep genoemd; 

Montessori-leer-attitude 

= de houding om vanuit eigenaarschap en zelfstandigheid zelf keuzes willen en kunnen 

maken om tot leren te komen; Help mij het zelf te doen! 

Professionele cultuur 
= In een professionele cultuur gaat het om de erkende ongelijkheid. Als mens is iedereen 
gelijkwaardig, maar tussen professionals zijn er grote verschillen in talenten en in kwaliteit te 
zien. In een professionele cultuur ga je uit van de verschillen en erken je die verschillen. 
Het wordt heel gewoon dat mensen worden aangesproken op wat ze kunnen en dat ze 
openlijk met elkaar kunnen bespreken wat ze niet kunnen. Kwaliteit heeft dus de 
belangrijkste stem in een professionele cultuur. Je verlaat het idee dat iedereen over alles 
moet meepraten. Je mobiliseert op kwaliteit en op affiniteit; 

 

 

  

 


