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1. Inleiding
Dit is het schoolplan van basisschool de Biezenkamp voor de periode van 2015-2019. Dit document is richtinggevend voor
het schoolbeleid in de komende vier jaren.
In dit schoolplan wordt de visie van de school beschreven en hoe vanuit deze visie het onderwijs wordt vormgegeven. De
visie moet voor kinderen en ouders zichtbaar en merkbaar zijn. Daarom hebben we ambities en doelen opgesteld. In dit
schoolplan wordt zo concreet mogelijk beschreven hoe er gewerkt wordt op school en wat de speerpunten zijn voor de
komende vier jaren.
Bij het schrijven van dit schoolplan zijn verschillende beleidsstukken van de afgelopen vier jaren gebruikt, zoals het
schoolplan 2011-2015, de jaarplannen, de kwaliteitskaarten, het tevredenheidsonderzoek dat in 2014 afgenomen is onder
leerlingen, ouders en leerkrachten, de twee rapporten van de auditing in het kader van het kwaliteitsonderzoek ten aanzien
van de kerntaken van de leerkracht en de specifieke schoolkleur uit 2014 en het inspectierapport met bevindingen uit het
stelselonderzoek verricht in 2014. In schooljaar 2014-2015 is het team aan de slag gegaan met de visie van de school. Input
vanuit studiedagen, overleggen met een denktank van ouders en inbreng van de MR zijn medebepalend geweest voor de
inhoud van dit schoolplan.
De doelen voor de komende vier jaar zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART). Vervolgens
zijn de doelen zoveel mogelijk vertaald naar succesindicatoren. De doelen en succesindicatoren kunnen zo goed
geëvalueerd worden en zullen bijdragen aan een resultaatgerichte aanpak.
De speerpunten voor de komende vier jaren zijn ‘leren door ervaren’ en ‘waarden gedreven onderwijs’.
Dit zal terug te vinden zijn in alle facetten van ons onderwijs. Leerlingen staan centraal op de Biezenkamp, we gaan uit van
de natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen. Ook gaan we uit van de behoefte aan competentie,
autonomie en relaties bij ieder mens, dit uitgangspunt is terug te vinden op onze visie op leerlingen, ouders en
leerkrachten. Om onze speerpunten een duidelijke plaats te geven in onze school zullen we de komende jaren aan de slag
gaan met scholing van leerkrachten op het gebied van leerlijnen, de brede ontwikkeling van leerlingen en het geven van
gedifferentieerde instructies. Bij de keuze van de lesstof zal de ontwikkeling van de leerling centraal staan, en zullen de
leerlijnen steeds meer leidend zijn en de methode een middel om doelen te bereiken. Onderzoekend leren, project
onderwijs, het aanbieden van een rijke leeromgeving en een evenwichtig lesaanbod zullen de komende vier jaren een
duidelijke rol krijgen op de Biezenkamp. Ouders worden gezien als belangrijke partners binnen onze school. Ouders en
school werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de schoolontwikkeling van kinderen.
Het team van de Biezenkamp hoopt dat de lezer de plannen met interesse zal lezen en dat een bezoeker van de school het
beschrevene terugziet in de praktijk.
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2. Visie
2.1. Schoolvisie
In schooljaar 2014-2015 is het team van de Biezenkamp gestart met een visie-traject.
Uit het tevredenheidsonderzoek en de audits bleek dat er geen duidelijke visie aanwezig is die koersbepalend is voor het
onderwijs op de Biezenkamp.
Tijdens studiedagen is het team aan de slag gegaan met visie op kindbeeld en daarmee op verschillende facetten van
onderwijs. Ouders hebben we tijdens ouderavonden gevraagd naar hun ideeën en er is een denktank ontstaan van ouders
die meedenken en praten over de visie van onze school.
Het visie-traject is nog volop in gang bij het schrijven van dit schoolplan. Er zijn twee werkgroepen gestart die twee pijlers
van ons onderwijs verder ontwikkelen, namelijk ‘samen leren door ervaren’ en ‘waarden en normen op de Biezenkamp’.
De komende jaren gaan we aan de slag met de hieronder beschreven visies.
Visie op kinderen, ons kindbeeld:
De Biezenkamp is een school die veel waarde hecht aan de eigenheid van kinderen waarbij ieder kind zijn eigen talenten en
persoonskenmerken in oorsprong in zich heeft. Onderwijs moet ervoor zorgen dat deze talenten en persoonskenmerken
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Nieuwsgierigheid, leergierigheid en betrokkenheid bij de omgeving zijn kenmerkend voor kinderen. Een kind zal deze
eigenschappen inzetten bij zijn ontwikkeling en het verkennen van de wereld, daarbij zal een kind veel leren door de
ervaringen die hij opdoet waarbij vaak verschillende ontwikkelgebieden in samenhang worden geprikkeld (door o.a.
experimenteren en imiteren).
Ieder kind heeft behoefte aan competentie, autonomie en relaties. Als er onvoldoende oog is voor deze behoeftes zal de
ontwikkeling van de eigenheid van een kind worden belemmerd.
Een te moeilijk of te makkelijk aanbod van lesstof vermindert de natuurlijke nieuwsgierigheid, leergierigheid en
betrokkenheid van een kind. Het zal zich hierdoor minder competent kunnen gaan voelen en er kan weerstand voor leren
en ontwikkeling ontstaan. Een kind heeft behoefte aan een positieve relatie met andere kinderen en met de leerkracht. Een
kind wil serieus genomen worden als autonoom individu, wil voelen dat hij of zij ertoe doet.
Deze drie behoeften staan met elkaar in verband. Een kind wil autonoom zijn, wil ertoe doen. Hij wil zichzelf leren kennen
en wil dat de ander hem kent. Hij wil ook gekend worden in datgene wat hij kan. Het aanbod moet afgestemd zijn op zijn
mogelijkheden.
Visie op basisonderwijs:
De Biezenkamp ziet het als doel van het basisonderwijs dat een kind wordt begeleid in zijn ontwikkeling in de leeftijd van 4
tot en met 12 jaar. In deze periode moeten er doelen worden nagestreefd zodat het kind een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling kan doormaken. Deze doelen zijn in ieder geval de kerndoelen die zijn opgesteld door de overheid.
Het kind mag in deze periode kind zijn, de Biezenkamp wil niet alleen bezig zijn met de toekomst van de kinderen maar ook
stilstaan bij het heden van de kinderen en de huidige ontwikkeling en beleving van een kind.
We streven ernaar dat onze leerlingen na de periode op de Biezenkamp klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Er is
voldoende kennis aanwezig op het niveau dat passend is bij de leerling, de leerlingen voelen zich competent. Sociaalemotioneel zijn de leerlingen klaar voor de komende ontwikkelingsfase in het leven namelijk die van de puberteit. Ze
beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfoplossend vermogen, ze zijn autonome persoonlijkheden die in
staat zijn een relaties met anderen aan te gaan en te onderhouden.
We willen dat kinderen zich veilig voelen op de Biezenkamp en dat ze een prettige schooltijd doormaken.
Ook wordt het doel van de Biezenkamp in een breder perspectief gezien: ervoor zorgen dat leerlingen zich ontwikkelen tot
burgers die de samenleving in de toekomst vorm geven op een positieve wijze met respect voor zichzelf, de ander en de
omgeving.
Visie op leerkrachten:
De leerkrachten op de Biezenkamp handelen vanuit het kindbeeld van de school; hebben oog voor de eigenheid van ieder
kind, maken gebruik van de nieuwsgierig, leergierigheid en betrokkenheid van kinderen en zorgen dat leerlingen zich
competent en autonoom voelen en een goede relatie hebben met zichzelf, andere kinderen en met de leerkracht.
Leerkrachten moeten verschillende rollen kunnen innemen; de rol van opvoeder, de rol van kennisoverdrager, de rol van
inspirator, stimulator, coach en rolmodel.
Bij dit alles is het van belang dat een leerkracht steeds de relatie aangaat met de leerling. De leerling heeft natuurlijke
interesse naar zijn leerkracht: wie is deze persoon? Vandaar ook dat de eigenheid en autonomie van iedere leerkracht als
een groot goed wordt gezien op de Biezenkamp.
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De leerkracht wordt gezien als een vakman die kennis heeft van de brede ontwikkeling van kinderen en van de leerlijnen. Zo
kan de leerkracht gebruik maken van de zone van de naaste ontwikkeling en kan hij de lesstof compacten en verrijken.
Doordat de leerkracht weet hoe de leerlijnen zijn opgebouwd staat hij boven de methode, de methode wordt ingezet als
een hulpmiddel om doelstellingen te bereiken en is geen doel op zich. Ook worden, waar mogelijk, vakken niet afzonderlijk,
maar projectmatig en geïntegreerd, aangeboden waarbij het leren door ervaren een grote rol krijgt. Zo krijgen de vakken
meer samenhang, wordt het leren een meer natuurlijk geheel en krijgt het geleerde betekenis. Doordat de leerkracht
kennis heeft van de brede ontwikkeling van kinderen heeft hij oog voor zowel cognitieve, expressieve, creatieve en sociaalemotionele ontwikkelingsgebieden en zorgt hij voor een evenwichtig lesaanbod.
De leerkracht geeft de leerling een belangrijke rol bij zijn leerproces, de leerling heeft inbreng. De leerkracht zorgt ervoor
dat een leerling kan experimenteren, onderzoeken, zelfredzaam is bij het zoeken naar oplossingen, kritisch kan nadenken
en kan doorzetten bij tegenslag. In deze rol als coach is de leerkracht tevens stimulator en inspirator. De leerkracht laat
kinderen soms ploeteren, laat een kind fouten maken omdat dit deel moet uitmaken van de ontwikkeling.
De leerkracht heeft een grote rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit vraagt van de leerkracht dat hij waardeert
waar het kan en normeert waar het moet. Bij dit normeren horen ook het bieden van structuur, het stellen van grenzen en
het hanteren van een veilig en goed klassenmanagement. Ongewenst gedrag kan namelijk worden veroorzaakt doordat
kinderen teveel vrijheid of te weinig verantwoordelijkheid krijgen. Teveel vrijheid lijkt in tegenspraak te zijn met eerder
genoemde eigen inbreng. Toch zijn dit verschillende zaken, bij eigen inbreng geef je een kind verantwoordelijkheid met
daarbij kaders en grenzen. Bij vrijheid bestaat het gevaar dat je de relatie met het kind niet aangaat.
Om juist te kunnen waarderen of normeren probeert de leerkracht zich in te leven in een kind.
Een leerkracht maakt onderdeel uit van een team. De Biezenkamp gaat uit van een open en flexibele houding binnen het
team waarbij het geven en ontvangen van feedback als een meerwaarde wordt ervaren en men vertrouwen heeft in de
ander. Door met elkaar in gesprek te gaan over lesstof, didactische werkvormen en leerlingen, inspireren en motiveren
leerkrachten elkaar en zorgen ze ervoor dat de visie gaat leven en duidelijk zichtbaar is binnen de school. Door gebruik te
maken van elkaars talenten wordt het onderwijs op een hoger niveau gebracht.
Naast de werkgerelateerde contacten zijn er momenten waarbij men geïnteresseerd is in het welbevinden van zijn collega
en waarin ruimte is voor humor en ontspanning.
De Biezenkamp gaat uit van de gedachte dat een mens zich blijft ontwikkelen en dat professionalisering onderdeel uitmaakt
van deze ontwikkeling. Deze professionalisering kan individueel of op schoolniveau gebeuren. Als de professionalisering op
individueel niveau (of in kleine groepjes) heeft plaatsgehad zal hij/zij het geleerde delen met collega’s.
Visie op lesstof:
Om leren betekenis te kunnen geven is het belangrijk dat lesstof zoveel mogelijk in een natuurlijke omgeving wordt
gegeven. Dit betekent dat we zorgen voor een rijke leeromgeving die uitdaagt tot experimenteren en onderzoeken zodat
leerlingen een hoge betrokkenheid hebben bij de lesstof. Het opdoen van ervaringen wordt hierbij steeds nagestreefd. Dit
kan zowel in het lokaal in het gebouw of in een ‘ lokaal’ buiten het gebouw. Bij het aanbieden van de lesstof wordt
rekening gehouden met verschillen in leerstijlen bij leerlingen.
We gaan uit van een doorgaande lijn in de lesstof, daarbij zijn de leerlijnen leidend en niet de methode. Leerkrachten
moeten daarom op de hoogte zijn van het aanbod van de overige groepen en hebben kennis van de leerlijnen en de
ontwikkeling van leerlingen.
Bij het aanbieden van de lesstof gaan we uit van de brede ontwikkeling. Vandaar dat er sprake moet zijn van een
evenwichtig aanbod waarbij we uitgaan van de door de overheid gestelde kerndoelen voor de volgende gebieden:
Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs.
Ruimte voor ontwikkeling van en zicht hebben op talenten van kinderen hebben een duidelijke rol bij deze brede
ontwikkeling. Zo is er aandacht voor leerlingen die meer zorg nodig hebben om tot een goede ontwikkeling te komen en
voor leerlingen die meer begaafd zijn dan het gemiddelde kind.
Om ons onderwijs te kunnen meten en de ontwikkeling van leerlingen te volgen gebruiken we toetsen. Deze worden
ingezet om de opbrengsten in kaart te brengen op kind-, groeps- en schoolniveau. Omdat het afnemen van de toetsen veel
onderwijstijd vraagt en het verwerken en interpreteren arbeidsintensief is zal steeds het belang van de afname van een
toets vooraf duidelijk moeten zijn. We meten alleen de zaken die we willen weten.
De uitslagen van toetsen worden op kindniveau gebruikt om passend onderwijs vorm te geven. Leerlingen krijgen een
arrangement binnen het groepsplan, daarbij wordt gebruik gemaakt van compacten en verrijken.
De uitslagen van toetsen worden op groeps- en schoolniveau gebruikt om het onderwijsaanbod in de groep te meten en om
het onderwijs in de groepen te sturen. Daarom is het noodzakelijk om streefdoelen en referentieniveaus te stellen.
De maatschappij ontwikkelt zich op dit moment in een snel tempo. Dit vraagt van ons dat we de leerlingen hierop
e
voorbereiden met de zogenaamde vaardigheden van de 21 eeuw; sociaal en culturele vaardigheden, samenwerken,
probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en communiceren. Het aanleren van deze
vaardigheden zal de komende jaren een duidelijke plaats binnen onze lesstof krijgen.
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Visie op de rol van ouders binnen het onderwijs:
Op de Biezenkamp staat de leerling centraal, we richten ons onderwijs in voor de ontwikkeling van leerlingen . Ouders zien
we als partner bij het uitvoeren van deze taak. Zij kennen hun kind het best en kunnen advies geven aan school. Samen
zoeken naar manieren waarop een kind zich kan ontwikkelen. Ouders informeren school en school informeert ouders op
basis van gelijkwaardigheid en met ieder zijn eigen beeld en kennis van het kind. Deze gelijkwaardige samenwerking is niet
vrijblijvend, het vraagt van ouders en leerkrachten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.
School oriënteert zich of de huidige ouderbetrokkenheid nog passend is bij de ontwikkelingen binnen de school rondom
‘samenleren door ervaren’ en ‘waarden en normen in onze school’. Ook door de invoering van passend onderwijs is andere
ouderbetrokkenheid nodig. De vraag is of de huidige manier van oudergesprekken nog voldoet en of er niet gezocht moet
worden naar een manier die passend is bij het kind. Zo kan het zijn dat de ene ouder twee maal per jaar een oudergesprek
heeft en een andere ouder wekelijks. Ook zullen ouders meer gezien moeten worden als expert op het gebied van het
kennen en snappen van het kind en de leerkracht meer als expert op het gebied van de didactische en sociaal-emotionele
ontwikkeling.
2.2. Visueel beeld specifieke schoolkleur
Het onderstaande visuele beeld van de Biezenkamp is ontwikkeld in voorgaande jaren.
Omdat we op dit moment nog volop aan de slag zijn met vernieuwing van onze visie is de kans aanwezig dat dit beeld
gedurende de periode van dit schoolplan zal wijzigen.
De pijlers ‘samen leren door ervaren’ en ‘waarden binnen onze school’ zullen hierbij duidelijk tot uiting komen.

Opbrengstgericht Werken
Elkaars sterke kanten benutten

Kleur van de Biezenkamp!

Onderwijs voor grote en kleine maatjes

2.3 Visie SPO Condor
SPO Condor werkt vanuit de visie: ‘Leren leren doen we samen’ en heeft een katholieke en oecumenische grondslag. Het
onderwijs aan de scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de christelijke,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. SPO Condor vindt het
belangrijk dat ouders, kinderen en personeel in openheid en met respect voor elkaar kunnen samenwerken.
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2.4. Visie op culturen
Het fundament voor ‘Leren leren doen we samen’ zijn de volgende vier culturen:
*de zelfverantwoordelijke cultuur
*de samenwerkende cultuur
*de reflecterende cultuur
*de resultaatgerichte cultuur.
Deze vier culturen spelen een belangrijke rol om als lerende organisatie de centrale doelstelling en hoofddoelen te
bereiken. Hieronder worden ze beschreven.
Zelfverantwoordelijke cultuur:
Leren komt pas tot zijn recht in een zelfverantwoordelijke cultuur met 'een krachtige leeromgeving'. SPO Condor legt
daarom verantwoordelijkheid ook laag in de organisatie. Binnen gestelde kaders krijgen werknemers de ruimte te
experimenteren en eigen oplossingen te bedenken. Het probleemoplossend vermogen van de organisatie wordt hierdoor
vergroot.
Samenwerkende cultuur:
In een samenwerkende cultuur werken teams aan een gezamenlijk doel, waarbij de bijdrage van ieder teamlid van belang
is. Ieder teamlid is aanspreekbaar op zijn/haar bijdrage aan het gezamenlijke doel. De dialoog is daarbij een belangrijk
middel. Niet alleen het product staat centraal, maar ook het proces. Hoe verliep het allemaal, wat kunnen we de volgende
keer beter of anders doen?
Reflecterende cultuur:
Reflecteren is een middel om stil te staan bij het eigen denken en handelen. Reflectie is noodzakelijk om het eigen
functioneren en dat van anderen op een kritische wijze te onderzoeken en indien nodig bij te sturen. Hierdoor ontstaan
zelfsturende teams.
Resultaatgerichte cultuur:
Binnen een resultaatgerichte cultuur schakelen we verstand en gevoel bewust in voordat we aan het werk beginnen.
Vandaaruit formuleren we onze doelstellingen “smart” en zetten die om in actie. Het resultaat van de acties nemen we
bewust en precies waar door te meten. We controleren of het beoogde resultaat op effectieve wijze is bereikt. Hierdoor
kunnen we bijsturen, vervolgacties kiezen en het werkgedrag aanpassen. We leren op deze manier van het leren. Dit brengt
ons terug bij onze missie ‘Leren leren doen we samen’.

2.5. Visie op leidinggeven
SPO Condor werkt vanuit de besturingsvisie van Carver. Deze visie gaat uit van de opvatting dat het rendement van een
organisatie het hoogst is wanneer alle betrokkenen veel ruimte krijgen om te werken vanuit een eigen
verantwoordelijkheid.
Op schoolniveau is dit terug te zien op de Biezenkamp op de manier waarop het management (directeur,
bouwcoördinatoren, intern begeleider) het team aanstuurt. Zelfverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid zijn belangrijk.
Er worden voorwaarden geschapen waardoor teamleden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Hiervoor zijn
duidelijke kaders nodig. Procedures en protocollen worden daarom zo helder mogelijk vastgelegd in een
kwaliteitshandboek. Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid tussen team en management, waarbij iedere geleding andere
verantwoordelijkheden kent. Eén van de verantwoordelijkheden van het management is het monitoren van de
opbrengsten, het stellen van doelen, het maken van verbeterplannen en projectplannen en het aansturen van het team om
de gestelde doelen ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Ook hierbij wordt uitgegaan van de zelfverantwoordelijkheid van
de individuele teamleden. Het management is verantwoordelijk voor het scheppen van een veilig klimaat, waarbinnen er
vertrouwen is naar elkaar.
Op klassenniveau is deze manier van leidinggeven terug te zien in de manier waarop leerkrachten omgaan met leerlingen.
Leerlingen hebben een eigen inbreng in de klassenorganisatie. Ook hier is er sprake van gelijkwaardigheid, met
verschillende verantwoordelijkheden. De leerkracht zorgt voor een basis van vertrouwen en veiligheid.
2.6 Visie vanuit de maatschappelijke omgeving
De Biezenkamp heeft een katholieke en oecumenische grondslag. Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de
leerlingen met aandacht voor de christelijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de
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Nederlandse samenleving. Het is belangrijk dat ouders, kinderen en personeel in openheid en met respect voor elkaar
kunnen samenwerken.
2.7 Strategische kaart SPO Condor
SPO Condor heeft zijn visie compact weergegeven in een strategische beleidskaart.
Het hart van de strategische kaart is uiteraard het kind (midden van de kaart). SPO Condor heeft als missiezin ‘Leren leren
doen we samen’. De stichting draait/werkt/draagt zorg voor leerlingen en personeel (bovenste balk). Dit gebeurt vanuit vier
culturen (bovenste vier groene ovalen).
Onze teams en de individuele leerkracht ontwikkelen voortdurend ten dienste van het onderwijs/het kind en zichzelf (gele
vlakken naast het hart van de kaart).
Het onderwijs binnen SPO Condor vanuit deze culturen en deze ontwikkelende teams en leerkrachten geven antwoorden
aan ouders, kinderen en de omgeving (drie groene rechthoeken onderaan). Dit wordt vormgegeven in “Zeggen wat je doet,
doen wat je zegt, laten zien wat je gedaan hebt” (onderste gele balk). In de twee rode balken aan de zijkant staat
weergegeven wat SPO Condor bij het realiseren daarvan nodig heeft.

Schoolplan basisschool de Biezenkamp 2015-2019

3. De ambities van de Biezenkamp
In hoofdstuk 4 en 5 worden de doelstellingen voor 2015-2019 beschreven. In dit hoofdstuk wordt een globale
beschrijving gegeven van de ambities die de Biezenkamp de afgelopen vier jaar heeft nagestreefd. Er wordt
kort beschreven wat bereikt is, en wat de ambities voor de komende vier jaar zijn. In hoofdstuk 5 wordt
uitgebreid beschreven wat de huidige stand van zaken is, concrete doelstellingen voor de toekomst en de
daarbij behorende succesindicatoren worden gesteld.
Onderwijskundig beleid
 De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de leerlingenzorg op de Biezenkamp. Dit is terug te vinden in
positieve scores bij kwaliteitsmetingen. De Biezenkamp is een dorpsschool en een aantal leerlingen uit
het dorp met speciale onderwijsbehoeften volgen hier onderwijs in plaats van speciaal onderwijs, er is
sprake van passend onderwijs in de woonplaats. Met de invoering van passend onderwijs en de komst
van meer leerlingen die tweetalig worden opgevoed komen nieuwe aandachtspunten binnen de
leerlingenzorg. Daarbij heeft het team van de Biezenkamp de ambitie om onderwijs zoveel mogelijk
binnen de groep te geven en hulp buiten de groep alleen in kortdurende arrangementen te laten
plaatsvinden. Hoe we dit vorm geven is te lezen in het schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage 2).
 Het werken met groepsplannen is in alle groepen terug te vinden waarbij leerlingen worden ingedeeld
in arrangementen. Leerlingen die minder instructie nodig hebben volgen het verdiepte arrangement,
leerlingen die meer instructie nodig hebben volgen het intensieve arrangement en er is een
basisarrangement voor de overige leerlingen. Het werken met groepsplannen en groepsoverzichten
en het afnemen en analyseren van toetsen vraagt veel administratie van de leerkrachten en intern
begeleiders. We hebben de ambitie om de komende jaren te zoeken naar een werkwijze die minder
administratie vraagt zodat meer tijd vrij komt voor voorbereiding van lessen en het verdiepen in
leerlijnen. Uiteraard hebben we de ambitie om de leerlingenzorg op een hoog niveau te houden. We
willen bij de 2-meting opnieuw goede resultaten behalen en bij een volgend inspectiebezoek goede
beoordelingen i.p.v. voldoende beoordelingen. Hierbij is het behalen van de beoordeling niet het doel,
maar het welbevinden en een optimale ontwikkeling van iedere leerling van de Biezenkamp.
 De afgelopen vier jaar hebben de leerkrachten zich het directe instructiemodel eigen gemaakt. Ook
hebben de leerkrachten steeds beter leren differentiëren zodat het werken met groepsplannen meer
inhoud heeft gekregen. De komende jaren gaan we als team aan de slag met het IGDI-model
waardoor de instructie op een hoger niveau komt en er nog duidelijker gedifferentieerd gaat worden.
 De opbrengsten van ons onderwijs zijn goed behalve op het gebied van technisch lezen in de groepen
3 en 4. In schooljaar 2014-2015 zijn twee collega’s opgeleid tot leescoördinatoren en hebben zij een
leesbeleidsplan opgesteld. In schooljaar 2015-2016 wordt gestart met het uitvoeren van dit plan. We
hebben de ambitie dat er een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 binnen de school zichtbaar is op het
gebied van lezen en dat de opbrengsten duidelijk zullen stijgen.
 Op de Biezenkamp gebruiken we de opbrengsten van ons onderwijs nog onvoldoende als
sturingsinstrument voor ons onderwijs. De intern begeleider maakt trendanalyses van de CITO-scores
maar een duidelijke vertaalslag naar het team is er nog niet. Ook bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen is dit van toepassing, de analyses van de ingevulde SCOL-lijsten worden
niet of onvoldoende gebruikt als sturingsinstrument binnen de groepen en de school. We hebben de
ambitie om de trendanalyses te bespreken in het team en om met elkaar te leren van deze resultaten
en ons onderwijs hierdoor te sturen. Daarbij is het van belang dat we hoge ambitieuze streefdoelen
handhaven, dus dat we de doelen niet alleen benoemen in termen van een te realiseren minimale
leerwinst. Vandaar ook dat we in schooljaar 2015-2016 doelen zullen opstellen voor het reken- en
taalonderwijs waarbij we uitspreken welk percentage van de leerlingen referentieniveau 1F en 2F
moet behalen aan het eind van groep 8.
 De afgelopen jaren heeft de focus duidelijk op de cognitieve vakken gelegen. Ouders, leerlingen en
leerkrachten geven in het tevredenheidsonderzoek aan dat ze een evenwichtiger lesaanbod willen. In
schooljaar 2014-2015 is het gehele team aan de slag gegaan met herziening van de visie van de
Biezenkamp. De visie was onduidelijk voor ouders en leerkrachten, zo bleek uit het
tevredenheidsonderzoek. Ook uit de audits moet de conclusie worden getrokken dat de specifieke
schoolkleur onvoldoende zichtbaar is binnen de school en dat niet alle kerntaken van leerkrachten als
voldoende kunnen worden beoordeeld. Het team heeft uitgesproken dat ze de reeds bestaande visie
‘Samen leren door ervaren’ willen handhaven maar dat deze zichtbaar moet worden in het handelen
van de leerkrachten en in het aanbieden van een evenwichtig lesaanbod. Het werken met methodes
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wordt soms als keurslijf ervaren. De meeste leerkrachten willen dat de interesses van leerlingen meer
het onderwijs bepalen in plaats van de methodes. Om flexibel om te kunnen gaan met methodes is
het nodig om kennis te hebben van de leerlijnen en de ontwikkelingsfases van leerlingen. Vandaar dat
de Biezenkamp de komende vier jaren zal inzetten op scholing van het team op het gebied van
leerlijnen en de ontwikkeling van leerlingen.
 Tijdens het visietraject in schooljaar 2014-2015 is ook de ambitie gesteld dat we ons willen bezinnen
op waarden binnen ons onderwijs en dat vervolgens deze waarden bepalend zijn voor ons
pedagogisch handelen. We zien het namelijk als onze taak dat leerlingen zich ontwikkelen tot burgers
die in de toekomst de samenleving vormgeven op een positieve wijze met respect voor zichzelf, de
ander en de omgeving. In schooljaar 2014-2015 heeft SPO Condor een signaleringsinstrument
ontwikkeld om het pedagogisch handelen van leerkrachten te analyseren. In schooljaar 2015-2016
wordt gestart met deze kijkwijzer. SPO Condor en basisschool de Biezenkamp hebben de ambitie om
het pedagogisch handelen hiermee inzichtelijk en bespreekbaar te maken en hierdoor de kwaliteit van
het pedagogisch handelen te verhogen.
 Leerkrachten hebben leerlingen geleerd hoe ze zelfstandig moeten werken en het toepassen van
coöperatieve werkvormen heeft een plaats gekregen binnen de groepen. Het zelfstandig werken en
het toepassen van coöperatieve werkvormen moet echter nog meer worden geborgd binnen ons
onderwijs. Er is nog onvoldoende sprake van een doorgaande lijn binnen de school. Binnen het
beleidsplan ‘Onderwijs in 2020’ zullen duidelijke doelen worden opgenomen m.b.t. het bevorderen
van zelfstandig werken en het samenwerkend leren.
 Op de Biezenkamp wordt er in alle groepen gewerkt met een digi-bord. In enkele groepen is dit bord
vervangen door een bord met touchscreen. De komende jaren zullen alle digi-borden worden
vervangen. Daarnaast worden tablets aangeschaft en krijgen deze een rol binnen ons onderwijs. De
komende twee jaren mag dit nog een soort van experimenteren zijn, maar vervolgens worden in het
projectplan duidelijke doelen gesteld en is er een visie op ICT-geletterdheid in het kader van de
projectplannen ‘Onderwijs in 2020’ en het ‘ICT-meerjarenbeleidsplan’.
 Het cultuuronderwijs wordt aangestuurd door de cultuurcoördinator. De afgelopen jaren zijn er lessen
ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8 waarbij het cultureel erfgoed aanbod komt. Ook zijn er projecten
rondom de tweede-wereldoorlog in samenwerking met buurtscholen en een stichting rondom de
herdenking van Market Garden en de dodenherdenking van 4 mei. Het muziekonderwijs heeft in de
groepen 4 en 7 een duidelijke invulling door de samenwerking met de plaatselijke harmonie KNA. De
meeste groepen gaan één of meerdere keren naar een museum en ook zijn er schoolbrede
toneeldagen geweest de afgelopen twee jaren. Toch is er geen duidelijk plan van aanpak waarbinnen
alle competenties van cultuureducatie worden beschreven en is er dus ook onvoldoende sprake van
borging. Aan het eind van dit schoolplan, dus in 2019, is dit er wel.
 Natuuronderwijs leeft bij leerkrachten, de ouders en de leerlingen van de Biezenkamp. Dit is duidelijk
zichtbaar door de grote inspanning voor het handhaven van de natuur driedaagse ‘Woldhuis’ voor de
groepen 7. Ook de landelijke ligging van de school en de schooltuin zorgen ervoor dat natuur een plek
krijgt buiten de schoollokalen. De Biezenkamp heeft de ambitie om het schoolplein groener te maken
en de schooltuin en schoolomgeving steeds meer te betrekken bij het onderwijs. In schooljaar 20152016 wordt gestart met een koppeling van de leerlijn natuur met de methode Naut, leskisten en
excursies. De jaren daarna zal dit worden geborgd en uitgebreid.
In schooljaar 2014-2015 is de Biezenkamp geadopteerd door NXP. Dit houdt in dat er technieklessen
worden verzorgd door ouders van de Biezenkamp, die werken bij NXP. Deze lessen zijn voor de
groepen 6 t/m 8. Uitbreiding van technieklessen zal plaatsvinden doordat we meer ruimte maken voor
ontdekkend leren.
 Sinds schooljaar 2014-2015 is er opnieuw een leerlingenraad actief binnen de school. Er zijn leerlingen
gekozen uit de groepen 6, 7 en 8. De leerlingenraad vergadert maandelijks samen met de directeur
van de school. De leerlingenraad bevragen andere leerlingen over o.a. de ontwikkeling van een
groener schoolplein. Ook heeft de leerlingenraad een rol gehad bij de organisatie van het schoolfeest.
De Biezenkamp vindt de mening van leerlingen zeer belangrijk. In de toekomst willen we de
leerlingenraad blijven betrekken bij de plannen voor de school en zal de raad een inspiratie- en
informatiebron zijn voor het team.
 Tot slot heeft de Biezenkamp de ambitie om, waar mogelijk, vakken niet afzonderlijk, maar
projectmatig en geïntegreerd aan te bieden waarbij het leren door ervaren een grote rol krijgt. Zo
krijgen de vakken meer samenhang, wordt het leren een meer natuurlijk geheel en krijgt het geleerde
betekenis. Doordat de leerkracht kennis heeft van de brede ontwikkeling van kinderen heeft hij oog
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voor zowel cognitieve, expressieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden en zorgt
hij voor een evenwichtig lesaanbod.
Personeel:
 De Biezenkamp is een vrij grote school met een groot team doordat er veel parttimers werken. In de
meeste groepen wordt lesgegeven door twee leerkrachten. Dit vraagt om goede afspraken,
communicatie en samenwerking tussen de duo-partners. Hierbij gaat de directie uit van de
zelfverantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid van leerkrachten waarbij de directie
verantwoordelijk is voor het scheppen van een veilig klimaat, waarbinnen vertrouwen is naar elkaar.
 De afgelopen jaren heeft het team te maken gehad met wisselende directeuren. In 2013 is de
directeur vertrokken vanwege een andere werkplek, vervolgens was er sprake van een ad-interimdirecteur en in 2014 is de huidige directeur gestart. Veel personeelsleden beschrijven deze periode als
hectisch en onduidelijk.
 Teamleden op de Biezenkamp hebben veel zorg voor elkaar en de leerlingen, we kunnen spreken dat
er een hoge mate van familiecultuur heerst.
 Op de Biezenkamp is sprake van een professionele bureaucratie/organisatie; de kennis en kunde bij de
specialisten (leerkrachten) is gestandaardiseerd. Binnen het team is sprake van grote deskundigheid
en behoefte aan eigen verantwoordelijkheid of ruimte. Ook willen de teamleden zich graag verder
ontwikkelen. De aandacht voor professionalisering is groot. Ieder jaar komen er bijvoorbeeld
gespecialiseerde leerkrachten bij en volgen teamleden diverse cursussen.
 In de komende jaren waarbij we de visie vorm gaan geven zullen we intervisiemomenten plannen
waarbij we meer in gesprek gaan over de inhoud van ons onderwijs en waarbij nog meer ruimte
ontstaat voor professionalisering en specialisaties.
Klant en omgeving:
 Meerderde organisaties waaronder Stichting School en veiligheid, de PO-raad en de VO-raad, hebben
in april 2015 een landelijk congres georganiseerd over de sociale veiligheid op scholen. De enorme
belangstelling hiervoor geeft aan dat dit punt landelijk een ‘hot item’ binnen het onderwijs is.
Voorwaarde voor goed onderwijs is namelijk dat leerlingen en leerkrachten zich veilig voelen op
school. Ook vanuit de politiek is hier veel aandacht voor. Er is per 1 augustus nieuwe wetgeving
waarbij scholen verplicht worden een sociaal veiligheidsbeleid te voeren. Op de Biezenkamp is in
schooljaar 2014-2015 een werkgroep vanuit de MR ontstaan die de sociale veiligheid zal gaan
monitoren.
 De Biezenkamp heeft betrokken ouders;
*er is een actieve oudervereniging die samen met leerkrachten verantwoordelijk is voor de organisatie
van vieringen, sportdagen en het jaarlijkse schoolreisje.
*iedere groep heeft twee groepscontactouders, de leerkracht kan deze ouders inschakelen bij allerlei
zaken die spelen in een groep, bijvoorbeeld lief en leed, luizenpluizen, organiseren van vervoer naar
excursies.
*de MR heeft een oudergeleding die het beleid van de school bewaakt en oog heeft voor de belangen
van leerlingen en leerkrachten.
*er is een denktank van ouders die vier keer per jaar meedenkt over de invulling van het onderwijs op
onze school. In schooljaar 2014-2015 is deze denktank ontstaan en men heeft dat jaar vooral
meegedacht over de visie van de school.
*de tuinouders komen om de drie weken bij elkaar om mee te denken over het natuuronderwijs op
school en om, samen met leerlingen, concreet aan de slag te gaan in de tuin.
*voor nieuwe ouders is er een zogenaamde intro-ouder die de nieuwe ouder wegwijs maakt binnen
de school.
*daarnaast zijn er veel ouders die klaar staan voor allerlei klussen binnen de school.
De Biezenkamp wil bovengenoemde werkgroepen in stand houden de komende jaren.
De ambitie ligt vooral om de minder betrokken ouders meer betrokken te maken bij de school.
Ook wil het team van de Biezenkamp ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, dit
wordt ook wel ouderbetrokkenheid 3.0 genoemd. Ouders worden meer bevraagd over de
ontwikkeling van hun kind, oudergesprekken zijn meer afgestemd op de behoeften van de ouders en
de leerkracht. De verantwoordelijkheid wordt duidelijk bij beide partijen gelegd zodat er sprake is van
educatief partnerschap.
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Leerlingen van de Biezenkamp gaan naar vier verschillende BSO’s. De Biezenkamp heeft een
convenant met Kion. Kion deelt ook enkele lokalen met de Biezenkamp. Er is een warme overdracht
op het moment dat de leerlingen van het kindcentrum naar onze school gaan. Deze warme overdracht
willen we verder ontwikkelen en we gaan onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor dat er een betere
doorgaande lijn van kindcentrum naar basisschool komt.
De Biezenkamp is de enige basisschool in het dorp. Tegenover ons gebouw staat het Kulturhus. Er is
een samenwerking met de gebruikers van dit Kulturhus zoals ervaringslessen door Kalorama ( een
zorginstelling voor mensen met een visuele en auditieve beperking) en activiteiten met de gebruikers
van de dagbesteding van de gemeente. In de toekomst willen we deze activiteiten uitbreiden.
De Biezenkamp ziet het als haar taak om leerlingen een duidelijke plek te geven in het dorp en ze te
onderwijzen in het cultureel erfgoed. De herdenking van Market Garden, de adoptie van het
oorlogsmonument en de rol van de school bij de dodenherdenking op 4 mei zijn hier al mooie
voorbeelden van.

Materieel en huisvesting:
 De Biezenkamp wil een school zijn met een groene uitstraling. Vandaar dat er veel zorg is voor het
onderhouden van de schooltuin en het schoolplein. In schooljaar 2014-2015 hebben we nieuwe
leerlingensets en kasten aangeschaft voor de groepen 3 t/m 8. We vinden het belangrijk dat de school
opgeruimd is en dat we zuinig omgaan met onze spullen. We willen dan ook de komende jaren de
muren van de lokalen verven en beschadigd houtwerk bijwerken. Ook het schoonhouden van het
gebouw is een aandachtspunt, we streven ernaar dat we het gebouw schoner en netter houden de
komende jaren.
 In schooljaar 2015-2016 worden zonnepanelen geplaatst op het gebouw. We willen de komende jaren
ook in het energiegebruik een groenere school worden. We willen de leerlingen hierbij betrekken
zodat zij ook bewust worden van schone energie.
Financieel beleid:
 De school maakt personele en materiële kosten.
De personele kosten worden bovenschools beheerd. Dit betekent dat door SPO Condor
meerjarenbegrotingen, jaarbegroting en jaarrekeningen worden gemaakt. De school krijgt ieder jaar een
personeelsbudget toegekend.
Dit bestaat uit de volgende componenten:
- het volledige personele budget dat het ministerie aan de school toekent.
- 30% van het budget “Personeel en Arbeidsmarkt”
- de schoolgebonden zorggelden, vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Binnen dit budget en de kaders vanuit SPO Condor m.b.t. de verhouding ondersteunend onderwijs
personeel, onderwijs personeel en directie zet de school zijn personeel in.
 M.b.t. de materiële kosten maakt de financieel medewerker van SPO Condor de meerjarenbegroting.
Samen met de directeur van de school wordt jaarlijks een begroting gemaakt. De begroting wordt
gemaakt n.a.v. de uitgave het jaar ervoor en de beschikbare middelen voor het komend jaar.
De financieel medewerker levert maandelijks management rapportage aan, zodat de directeur inzicht
heeft in de uitgaven lopende het schooljaar.
De financieel stafmedewerker maakt de jaarrekening en deze wordt door de accountant gecontroleerd.
 De kosten m.b.t. het onderhoud van de scholen worden bovenschools geregeld. Alle scholen dragen
hiervoor een vast percentage van de materiële kosten af. De stafmedewerker onderhoud maakt vanuit
onderhoudsmeerjaren-planningen per school jaarlijks een onderhoudsplan.
Kwaliteitsbeleid:
Op de Biezenkamp worden plannen gemaakt waarin hoge verwachtingen uitgesproken en geformuleerd
worden. We willen op die manier iedereen duidelijk maken en laten ervaren dat je vertrouwen hebt in de groei
van ieders kwaliteit. We willen het kwaliteitsaspect op alle gebieden van het onderwijs leggen. Met behulp van
het kwaliteitsbeleid willen we zoveel mogelijk toeval uitsluiten.
We streven voortdurend naar een juiste balans tussen betrokkenheid, mede door eigen inbreng, van de
leerlingen en het kennis overbrengen door de leerkracht, waardoor de leerlingen vaardig worden deze kennis
toe te passen.
We blijven dus voortdurend zoeken naar kennisconstructie.
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We hebben de volgende ambities:
 Kwaliteitszorg blijven verfijnen d.m.v. integraal monitorings- en verantwoordingsdocumenten.
 De audit “kerntaken leerkrachten” (veiligheid, zelfverantwoordelijkheid, evenwichtig aanbod en eigen
inbreng leerlingen) uit te breiden met het aspect “talent ontwikkeling”.
De kwaliteitszorg is volgens de inspectie op alle scholen van SPO Condor op hoog niveau.
De school brengt zijn kwaliteit in beeld door een beleidsstuk, waarin integraal de normen, doelen,
succesindicatoren en procedures zijn uitgewerkt.
Zowel op school- en stichtingsniveau wordt:
 via uniforme projectplannen structureel aan verbeteronderwerpen gewerkt.
 met dezelfde meetinstrumenten gewerkt.
 via een vaste structuur gewerkt van data verzamelen, analyseren, conclusies trekken en nieuwe doelen
en succesindicatoren formuleren.
 cyclisch aan kwaliteitszorg gewerkt.
De audits “zorg”, “kerntaken leerkracht” en “specifiek schoolkleur” zijn uitgevoerd en hebben bijgedragen tot
een beter beeld van de kwaliteit van de school en worden doorvertaald naar nieuwe beleidsvorming.
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4. Hoofddoelen
In dit hoofdstuk worden de hoofddoelen genoemd waaraan het team en het management van de Biezenkamp
de komende vier jaar gaan werken. De concrete uitwerking van deze doelen is te vinden in hoofdstuk 5.
Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, als het gaat om het overeenkomen van de eindopbrengsten
met de leerlingpopulatie.
Kritische succesindicator:
1.Eindopbrengsten
-In de periode 2015 tot en met 2019 zijn de opbrengsten van de eindtoets CITO boven het landelijk
gemiddelde.
- In de periode 2017 tot en met 2019 zijn de opbrengsten van de eindtoets CITO bij het onderdeel WO boven
het landelijk gemiddelde.
-In de periode 2015 tot en met 2019 scoort de Biezenkamp een voldoende ten aanzien van de inspectienorm
m.b.t. het onderwijsrendement.
2. Tussenopbrengsten
-In de periode 2016 tot en met 2019 is er een stijgende lijn te zien wat betreft de tussenopbrengsten van
technisch lezen. In 2017 is deze voldoende volgens de kwaliteitskaart van SPO Condor.
Het aanbieden van kwalitatief goede leerlingenzorg

Kritische succesindicator:
-Bij de Condor zorgmeting (instrument 2-meting) in 2016 scoort de Biezenkamp op alle aspecten een goed.
Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, als het gaat om de kerntaak van de leerkracht.

Kritische succesindicator:
-Bij de audit op kerntaken van de leerkrachten in 2018 scoort de Biezenkamp op alle vier kerntaken voldoende
of meer.
De school specifieke schoolkleur en visie is herkenbaar vormgegeven

Kritische succesindicator:
-Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9 (5puntsschaal) op de vragen m.b.t. de school specifieke kleur.
-Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9 (5puntsschaal) op de vragen m.b.t. de herkenbaarheid van de visie van de school.
Het bieden van een professionele leeromgeving voor leerkrachten

Kritische succesindicator:
De school/stichting biedt een professionele leeromgeving, te meten op de onderdelen:
*Professionele dialoog
-Op de Biezenkamp is met 90% van de leerkrachten een professionele dialoog conform de schoolse planning
van de gesprekscyclus gevoerd (meting 01-08-2017).
*Persoonlijke ontwikkeling
-Op de Biezenkamp werkt 90% van de leerkrachten met een POP-plan (meting 01-08-2017).
-Op de Biezenkamp werkt 90% van de leerkrachten met het digitale personeelsdossier (meting 01-08-2017)
-Op de Biezenkamp zijn duidelijke taken vastgelegd voor impulsleerkrachten en gespecialiseerde leerkrachten
(meting 01-08-2017)
*Beoordeling
-Per 01-08-2018 is er een overzicht met beroepscompetenties op schoolniveau
-Op de Biezenkamp heeft 80% van de leerkrachten zichzelf beoordeeld (meting 01-08-2018)
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5. Beleidskader schoolplan (doelen + succesindicatoren):
Het beleid van basisschool de Biezenkamp omvat meer dan de hoofddoelen. In dit hoofdstuk wordt het
beleidskader van het schoolplan gedetailleerd uitgewerkt.
Om het schoolplan verder vorm te geven is het van belang zicht te hebben op het proces van:
 Waar staan we nu (data verzameling kwaliteitszorg , evaluatie oude strategisch beleidsplan en
trends)?
 Wat willen we bereiken (doelen)?
 Hoe meten we dat (succesindicatoren)?
In dit hoofdstuk zal er per onderdeel teruggekomen worden op deze drie punten.
Onze evaluatiegegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen:
 Data vanuit kwaliteitsinstrumenten
*Kwaliteitskaarten van basisschool de Biezenkamp
*Inspectierapport (november 2014)
*Tevredenheidonderzoek ouders, leerlingen, leerkrachten (mei 2014)
*Auditing Zorg (2012)
*Auditing kwaliteit (juni 2014)
*Auditing specifieke schoolkleur (januari 2015)
*Meerjaren investeringsplan (M IP)
*Meerjaren onderhoudsplan (MOP)
*Teamrollen (mei 2015)
*IPB (integraal personeelsbeleid)
*Financiële jaarverslagen en begrotingen
*Zorgplan GHUM
*Evaluatie schoolse projectplannen
 Actiepunten vanuit de evaluatie oude schoolplan
 Kansen vanuit trends.
Vanuit onderstaande items beschrijven we de bestaande situatie, de nieuwe doelen en de daaraan gekoppelde
succesindicatoren.
Deze ordening sluit aan bij het beleidsstuk “Kwaliteitszorg”, waarin uitvoering, proces en inhoud van de
kwaliteitszorg beschreven wordt.

Onderwijskundig
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5.1. Onderwijskundig beleid
5.1.1. Zorg
Bestaande situatie:
 De afgelopen jaren heeft het team van de Biezenkamp, samen met het bovenschools zorgteam van
stichting Condor gewerkt aan verbetering van de zorg binnen de school. Dit heeft tot het resultaat
geleid dat bij het inspectiebezoek van november 2014 de zorg met een voldoende is beoordeeld. Uit
de 1-meting zorg van 2012 is gebleken dat de zorg die we bieden op goed niveau ligt. Na analyse is
gebleken dat de inspectie een strengere normering hanteert dan SPO Condor, we hoeven dus niet te
concluderen dat de zorg achteruit is gegaan.
 Vanaf 2011 wordt op de Biezenkamp gewerkt met groepsplannen. Het streven was om te werken met
groepsplannen voor technisch lezen, rekenen en spelling. Deze doelstelling is ruim behaald, er wordt
ook gewerkt met groepsplannen voor begrijpend lezen en indien nodig voor een groepsplan op
gedrag.
De handelingsplannen en groepsplannen worden opbrengstgericht geformuleerd. De inspectie heeft
bij het inspectiebezoek in november 2014 opnieuw een basisarrangement gegeven aan de
Biezenkamp. Op het gebied van de leerlingenzorg werden de volgende verbeterpunten genoemd:
*In de groepsoverzichten wordt vooral aandacht besteed aan onderwijsbehoeften op het
gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling. Er moet meer aandacht zijn voor de
didactische onderwijsbehoeften van de leerlingen.
*De meeste groepsplannen leggen de nadruk op het preventieve karakter, curatieve
elementen komen minder nadrukkelijk aan bod.
*In een groepsplan wordt bij de planningsperiode teveel gerefereerd aan de doelen uit de
methode, er worden te weinig specifieke, inhoudelijke doelen genoemd voor een leerling of
een groepje leerlingen.
*De verdere invoering van het nieuwe observatiesysteem voor de groepen 1 en 2 (OVM)
verdient nog aandacht. Het is nog enigszins onduidelijk of alle doelen en tussendoelen in
voldoende mate aan bod komen, met een opbouw vanuit groep 1 naar groep 2 en daarna
richting groep 3. .
 Er wordt gewerkt met groepsplannen en groepsoverzichten in de groepen 1 en 2 voor de vakken
rekenen en taal. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in het zogenaamde
ontwikkelingsvolgmodel (OVM) dat ontwikkeld is door het seminarium voor orthopedagogiek
universiteit Utrecht. Het werken met OVM verdient nog verdere scholing en ontwikkeling.
 Er wordt gewerkt met verschillende arrangementen binnen de groepen. Deze worden beschreven in
groepsplannen. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden zoveel mogelijk begeleid in de
groep. Leerlingen die in vorige schooljaren een zogenaamd rugzakje hadden, hebben nu een
arrangement gekregen. Deze arrangementen bestaan uit begeleiding door een gespecialiseerde
leerkracht van de leerling en van de leerkracht. De begeleiding van de leerling vindt zoveel mogelijk in
de groep plaats waarbij de gespecialiseerde leerkracht de leerkracht begeleidt en coacht. Ambulant
begeleiders vanuit het speciaal onderwijs worden of ingezet bij ingewikkelde vragen of bij tijdelijke
begeleiding buiten de groep waarbij gewerkt wordt vanuit een handelingsgerichte aanpak. Het
schoolondersteuningsprofiel is een document dat nog duidelijk in ontwikkeling is omdat passend
onderwijs nog vaak een zoeken is naar mogelijkheden binnen de Biezenkamp en SPO Condor.
 Vanuit de audit ‘kerntaken van de leerkracht’ die afgenomen is in juni 2014 komt naar voren dat de
gegevens vanuit SCOL nog onvoldoende worden vertaald naar de leerlingen en groepsplannen. Dit is
een verbeterpunt voor de komende vier jaren. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten en
bovenbouwleerlingen de SCOL-lijst in om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in
beeld te krijgen. Deze lijsten worden vooral op individueel niveau gebruikt. De ambitie om de lijsten te
gebruiken als sturingsinstrument voor het onderwijs is nog niet uitgevoerd.
 De opbrengsten van technisch lezen in de groepen 3 en 4 zijn onvoldoende. De overige opbrengsten
zijn op voldoende niveau. Technisch lezen in de onderbouw is een zorgpunt binnen de Biezenkamp.
 Binnen SPO Condor zijn er kangoeroeklassen voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn. Het
beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid wordt binnen de Biezenkamp uitgevoerd. De borging van dit
plan is een aandachtspunt. In schooljaar 2014-2015 is het beleidsplan geactualiseerd, in schooljaar
2015-2016 wordt tijdens inhoudelijke vergaderingen scholing gegeven over de uitvoering van dit plan.
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Een teamlid is verantwoordelijk voor het actueel houden van de lesmaterialen, alle leerkrachten zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan binnen de groep.
Doelen:














Bij de kwaliteitsmeting zorg SPO Condor scoren we opnieuw goed bij de volgende onderdelen:
*De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen
van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen;
*Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard van de zorg
voor zorgleerlingen
*De school voert de zorg planmatig uit
*De school gaat de effecten van de zorg na.
In schooljaar 2015-2016 wordt gestart met het werken met gewijzigde groepsoverzichten en
groepsplannen. Hierbij worden ook de didactische onderwijsbehoeften van leerlingen genoemd en
komt het curatieve aspect van de zorg duidelijker naar voren. Omdat er meer gewerkt gaat worden
vanuit leerlijnen zullen de doelen specifieker worden benoemd en zullen de doelen minder
voortkomen vanuit methodes.
In de schooljaren die hierop volgen zal steeds het gebruik van de groepsoverzichten en groepsplannen
geëvalueerd worden met het gehele team waarbij het opbrengstgericht en handelingsgericht werken
uitgangspunten zijn. Dit betekent dat de groepsoverzichten, groepsplannen en toetsen middelen zijn
om te komen tot goed onderwijs en geen doel op zich zijn . Dit leidt tot het resultaat dat we bij een
volgend inspectiebezoek op deze onderdelen een goed scoren.
In schooljaar 2015-2016 zijn de leerlijnen van OVM voor de groepen 1 en 2 uitgebreid en eventueel
aangepast zodat de ingevulde leerlijnen kunnen worden gebruikt bij het opstellen van groepsplannen
met OVM. In schooljaar 2015-2016 is er in de groepen 1 en 2 gewerkt met tenminste één groepsplan
vanuit OVM. In de volgende schooljaren wordt het werken met groepsplannen uitgebreid. Ook zal
worden onderzocht bij de verdere uitwerking van het visie-traject of OVM bruikbaar is voor overige
groepen binnen de school.
Passend onderwijs is duidelijk terug te vinden in het onderwijs op de Biezenkamp. Datgene dat
beschreven staat in het schoolondersteuningsprofiel is zichtbaar in de groepen en binnen de
arrangementen passend onderwijs. Ieder jaar zal het SOP worden geëvalueerd en geactualiseerd.
In schooljaar 2015-2016 zal de uitslag van SCOL tijdens de groepsbesprekingen nadrukkelijk worden
geëvalueerd en zal deze uitslag worden gebruikt voor het opstellen van doelen binnen de groep. Ook
als de resultaten positief zijn zullen er doelen worden opgesteld zodat duidelijk gewerkt wordt aan
sociaal gedrag binnen de groep. In de jaren daarop zal de kwaliteit hiervan steeds duidelijk omhoog
gaan en zal het pedagogisch handelen van de leerkrachten meer afgestemd zijn op de behoeften van
de leerlingen (zie ook 5.1.3.)
In schooljaar 2015-2016 wordt gestart met de uitvoering van het leesbeleidsplan dat ontwikkeld is in
schooljaar 2014-2015. De resultaten van de technisch lezen zullen in de groepen 3 en 4 van
onvoldoende naar voldoende gaan in schooljaar 2016-2017.
Op de Biezenkamp krijgen meer-en hoogbegaafde leerlingen extra begeleiding in de kangoeroeklas of
binnen de groep.

Succesindicatoren:
 Bij de 2-meting scoort de Biezenkamp op het gebied zorg op alle vier deelgebieden een goed.
 Bij het inspectiebezoek (waarschijnlijk in 2018) scoren we op tenminste de helft van de onderdelen
van de leerlingenzorg een goed i.p.v. voldoende.
 In schooljaar 2015-2016 hebben alle drie groepen 1/2 gewerkt met een groepsplan uit OVM.
 In schooljaar 2018-2019 is OVM een sturingsinstrument voor tenminste drie ontwikkelingsgebieden in
de groepen 1 en 2.
 Ieder schooljaar wordt het SOP geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. Dit wordt ieder jaar
besproken met het team en de MR. Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen
en leerkrachten gemiddeld een 3,9 (5-puntsschaal) op de vragen m.b.t. passend onderwijs.
 In de periode 2015 tot en met 2019 worden de uitslagen van SCOL twee keer per jaar op groeps- en
schoolniveau besproken.
 In de periode 2016 tot en met 2019 is er een stijgende lijn te zien wat betreft de tussenopbrengsten
van technisch lezen, in 2017 is deze voldoende volgens de kwaliteitskaart van SPO Condor.
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Ieder schooljaar wordt het beleidsplan meer- en hoogbegaafde leerlingen geëvalueerd en eventueel
geactualiseerd. Dit wordt ieder jaar besproken met het team en de MR. Bij het
tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9 (5puntsschaal) op de vragen m.b.t. passend onderwijs.

5.1.2. Opbrengsten
Waar we nu staan:
Eindopbrengsten:
 In november 2014 heeft de inspectie een stelselonderzoek afgenomen op de Biezenkamp en is er een
basisarrangement afgegeven.
 De afgelopen vier jaren zijn de scores van de Cito-eindtoets boven het landelijk gemiddelde geweest.
In schooljaar 2014-2015 waren de scores voor de onderdelen ‘geschiedenis ’ en ‘natuur’ lager dan het
landelijk gemiddelde. Er wordt een analyse gemaakt van de resultaten en met leerkrachten van de
bovenbouw en de intern begeleiders wordt een plan van aanpak opgesteld met het doel dat we hier
hogere scores op zullen behalen in de toekomst.
Tussenopbrengsten:
 Bij de tussenopbrengsten zijn de scores van de DMT van eind groep 3 en eind groep 4 duidelijke
zorgsignalen. In schooljaar 2014-2015 zijn twee leerkrachten opgeleid tot leescoördinator en is er een
leesbeleidsplan opgesteld. De komende vier jaren zal het plan van aanpak uit de leesbeleidsplan
worden uitgevoerd en de verwachting is dat dit positief effect zal hebben op de opbrengsten bij o.a.
het technisch lezen in de groepen 3 en 4.
De overige opbrengsten worden als voldoende beoordeeld, het streven is om deze resultaten te
borgen.
Opbrengsten sociaal-emotionele ontwikkeling:
 De opbrengsten van de sociaal-emotionele ontwikkeling worden gemeten met behulp van de SCOLlijsten. De opbrengsten zijn door de inspectie als voldoende beoordeeld; de sociale competenties
liggen op een niveau dat mag worden verwacht.
De opbrengsten van SCOL worden niet meegenomen in de kwaliteitskaart en worden dan ook niet
jaarlijks op schoolniveau beoordeeld en besproken. Dit is een ontwikkelpunt voor de komende vier
jaren.
Trendanalyse:
 Er zijn trendanalyses gemaakt n.a.v.de opbrengsten van het CITO-LOVS van de toetsen van rekenen,
spelling, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen. Ook de opbrengsten van de DMT zijn
geanalyseerd. Er is een verbeterplan opgesteld voor technisch lezen in de groepen 3, 4 en 5 en spelling
in de groepen 4 en 5. Het verbeterplan voor technisch lezen heeft nog niet tot voldoende resultaat
geleid. In het leesbeleidsplan zijn deze analyses meegenomen en vertaald in een plan van aanpak. Het
verbeterplan voor spelling heeft geleid tot hogere opbrengsten die als voldoende kunnen worden
beoordeeld.
Doelen:
Eindopbrengsten:
 Bij het volgend inspectie-onderzoek behoudt de Biezenkamp een basisarrangement.
 Bij de eindcito blijven de opbrengsten boven het landelijk gemiddelde. Er wordt ingezet op verbetering
van de scores op het onderdeel Wereldoriëntatie, met name geschiedenis en natuuronderwijs.
 In schooljaar 2015-2016 hebben we onze ambities voor taal en rekenen vertaald in maximum en
minimale streefdoelen wat betreft het behalen van de referentieniveaus 1F en 2F. De opbrengsten van
ons onderwijs zullen we vanaf einde schooljaar 2015-2016 evalueren aan de hand van deze gestelde
streefdoelen. In schooljaar 2017-2018 zullen deze opbrengsten van de schooljaren 2015-2016 en
2016-2017 bepalen of de streefdoelen wel of niet bijgesteld moeten worden.
Tussenopbrengsten:
 Alle tussenopbrengsten zijn tenminste in schooljaar 2016-2017 voldoende. In schooljaar 2015-2016
wordt gestart met het uitvoeren van het leesbeleidsplan waarbij in schooljaar 2015-2016 de nadruk
ligt op voorbereidend en aanvankelijk lezen in de groepen 1 t/m 3 en woordenschat in de groepen 1
t/m 8.
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Opbrengsten sociaal-emotionele ontwikkeling:
 Er worden normen vastgelegd met bijbehorende acties naar aanleiding van de scores van de SCOLlijsten op groeps- en leerlingniveau, hierdoor zal SCOL worden gebruikt als sturingsinstrument van ons
onderwijs.
Trendanalyse:
 Trendanalyses worden gebruikt als sturingsinstrument door directie en intern begeleiders. De analyses
worden in inhoudelijke vergaderingen besproken en bestudeerd met alle teamleden
Succesindicatoren:
1. Eindopbrengsten:
 In de periode 2015 tot en met 2019 zijn de opbrengsten van de eindtoets CITO boven het landelijk
gemiddelde.
 In de periode 2017 tot en met 2019 zijn de opbrengsten van de eindtoets CITO bij het onderdeel WO
boven het landelijk gemiddelde.
 In de periode 2015 tot en met 2019 scoort de Biezenkamp een voldoende ten aanzien van de
inspectienorm m.b.t. het onderwijsrendement.
2. Tussenopbrengsten:
 In de periode 2016 tot en met 2019 is er een stijgende lijn te zien wat betreft de tussenopbrengsten
van technisch lezen, in 2017 is deze voldoende volgens de kwaliteitskaart van SPO Condor.
 In de periode van 2015/2016 scoort de Biezenkamp op vier van de vijf onderdelen voldoende volgens
de kwaliteitskaart van SPO Condor.
 In de periode van 2016 tot en met 2019 scoort de Biezenkamp op alle onderdelen voldoende volgens
de kwaliteitskaart van SPO Condor.
3. Opbrengsten sociaal-emotionele ontwikkeling:
 In de periode van 2016 tot en met 2019 worden de scores van de SCOL-lijsten twee keer per jaar
genormeerd. Tijdens groepsbesprekingen worden deze resultaten besproken en in de
groepsoverzichten wordt duidelijk dat de resultaten mede bepalend zijn voor het onderwijs in de
groepen.
 In de periode van 2016 tot en met 2019 worden de scores van de SCOL-lijsten twee keer per jaar op
schoolniveau besproken in het BMT en vervolgens in het team.
4. Trendanalyse:
 Twee keer per jaar maakt de intern begeleider een trendanalyse van de resultaten van het CITO-LOVS,
deze wordt vervolgens besproken in het BMT en in het team. N.a.v. de trendanalyses worden
conclusies getrokken die worden beschreven in concrete handelingsadviezen voor leerkrachten.
 De intern begeleider maakt diepte-analyses bij zorgsignalen uit de trendanalyse. Vervolgens wordt een
verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.
5.1.3. Pedagogisch en didactisch handelen.
Waar staan we nu?
Biezenkamp en stichting Condor
 SPO Condor heeft een strategische beleidskaart ontwikkeld. In deze kwaliteitskaart is de kerntaak van
de leerkracht beschreven namelijk het begeleiden van kinderen vanuit de volgende aspecten:
*Een basisgevoel van veiligheid geven
*Eigen verantwoordelijkheid bevorderen
*Evenwichtig aanbod op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied realiseren
*Aansluiten op leerkwaliteiten
*Inbreng van het kind (leerinhoud/presentatie) te realiseren
*Ontdekken van talenten en deze benutten
*Realiseren van afgestemde leerlijnen.
Bij de audit van juni 2014 in het kader van het kwaliteitsonderzoek ten aanzien van enkele van deze
kerntaken scoort de Biezenkamp onvoldoende op de volgende twee kerntaken: ‘eigen
verantwoordelijkheid bevorderen’ en ‘eigen inbreng van het kind realiseren’. Een voldoende score
krijgen de kerntaken: ‘het geven van een basisgevoel van veiligheid’ en ‘een evenwichtig lesaanbod’.
De kerntaken ‘het aansluiten bij de leerstijlen van de leerlingen en het zorgen voor afgestemde
leerlijnen zijn bij de audit van het zorgteam als goed beoordeeld. De kerntaak ‘ontdekken van talenten
en deze benutten’ zijn binnen Condor inhoudelijk niet verder uitgewerkt. Deze zal duidelijk naar voren
komen bij de projecten ‘samen leren door ervaren’ en ‘Onderwijs in 2020 ‘.
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Ook de inspectie geeft aan dat de eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen en leerkrachten een
duidelijk speerpunt moet zijn de komende jaren.
De specifieke kleur van de Biezenkamp
 De specifieke kleur van de Biezenkamp wordt op dit moment nog gevisualiseerd door een boom
waarbij ‘samen leren door ervaren’ de stam vormt. De takken bestaan uit de volgende zaken:
*Elkaars sterke kanten benutten
*Leerlingenzorg/zorg voor elkaar
*Expressie
*Vakken ervaren
*Opbrengstgericht werken
*Ouders willen beleven en ervaren
Vanuit het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en leerkrachten (afgenomen in 2014) en
de audit naar de specifieke schoolkleur moet geconcludeerd worden dat deze onvoldoende zichtbaar
is binnen de school.
Tijdens schooljaar 2014-2015 is het team van de Biezenkamp gestart met een visie-traject. De
volgende twee pijlers ‘samen leren door ervaren (met een evenwichtig lesaanbod)’ en ‘waarden
binnen ons onderwijs’ moeten in de toekomst duidelijk zichtbaar worden als de specifieke kleur van de
school. De komende vier jaren zal het team deze pijlers verder ontwikkelen en zal dit terug te zien zijn
in het onderwijs aan de leerlingen en de samenwerking met ouders.
Registratie doelen, aanbod en resultaten
 Op de Biezenkamp wordt opbrengstgericht en handelingsgericht gewerkt. Er wordt gewerkt met
groepsplannen en groepsoverzichten voor de registratie van doelen en resultaten. Er wordt vooral
gewerkt met een methodegebonden aanbod in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 1 en 2 wordt
ontwikkelingsgericht gewerkt en is het aanbod bij de meeste vakken niet-methodegebonden. In
bijlage 1 is een overzicht te vinden van de methodes die worden gebruikt op de Biezenkamp.
Wat betreft het methodegebonden aanbod is het vastleggen van het aanbod, de doelen en de
resultaten voldoende gewaarborgd. Wat betreft het niet-methodegebonden aanbod worden er wel
middelen gebruikt, maar de registratie van de doelen en de keuze van het aanbod is soms onduidelijk.
De inspectie vraagt zich af of alle doelen en tussendoelen in voldoende mate aan bod komen en of er
sprake is van een doorgaande leerlijn vanuit groep 1 naar groep 2 richting groep 3.
Ook in de toekomst zal er op de Biezenkamp opbrengstgericht en handelingsgericht worden gewerkt
waarbij de leerkracht wordt gezien als een vakman die kennis heeft van de brede ontwikkeling van
leerlingen en van de leerlijnen. De leerkracht maakt gebruik van de zone van de naaste ontwikkeling
en kan de lesstof compacten en verrijken. Doordat de leerkracht weet hoe de leerlijnen zijn
opgebouwd staat hij boven de methode.
Instructie volgens het IGDI-model
 Op dit moment wordt op de Biezenkamp het directe instructiemodel gebruikt. Het gebruik van dit
model kan bij sommige leerkrachten en op sommige momenten beter. Door het toepassen van het
Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie model (IGDI model) zullen we de kwaliteit van de
instructie van de leerkrachten verhogen.
Samen leren door ervaren en onderwijs in 2020
 In schooljaar 2014-2015 is er vanuit het visie-traject een werkgroep gevormd die onderzoekt hoe we
het samen leren door ervaren en een evenwichtig lesaanbod duidelijker vorm kunnen geven binnen
de Biezenkamp. Zoals hierboven al beschreven werd de specifieke schoolkleur ‘Samen leren door
ervaren’ in onvoldoende mate herkend binnen de school door zowel leerlingen, leerkrachten als
ouders.
Daarnaast is stichting SPO Condor in schooljaar 2014-2015 gestart met het beleidsplan ‘Onderwijs in
2020, verder met leren’. Dit beleidsplan is bedoeld om inzicht te geven in de aanpak op bovenschools
niveau wat betreft de kerntaken: ‘bevorderen van eigen inbreng van kinderen’ en ‘bevorderen van
eigen verantwoordelijkheid van kinderen’ en de koers van SPO Condor wat betreft het initiëren van
innovatie in het onderwijs de komende jaren.
De twee genoemde kerntaken krijgen een duidelijke rol bij het ontwikkelen van het onderwijs op de
Biezenkamp richting 2020. Het onderwijsdebat in Nederland speelt zeker ook op onze school; welke
kennis en vaardigheden zijn van belang om de leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende
maatschappij?
e
Er wordt gesproken in Nederland over de vaardigheden van de 21 eeuw die bestaan uit cognitieve
vaardigheden en conatieve vaardigheden (vaardigheden in de omgang met jezelf en de ander). De
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vaardigheden van de 21 eeuw die een rol zullen krijgen in het projectplan ‘onderwijs in 2020, verder
met leren’ bestaan uit:
*Communicatie
*Samenwerken
*ICT-geletterdheid
*Creativiteit
*Kritisch denken
*Probleem oplossend vermogen
*Sociale en culturele vaardigheden.
De werkgroep ‘samen leren door ervaren’ krijgt in schooljaar 2015-2016 de opdracht mee om het
projectplan ‘onderwijs in 2020’ mede invulling te geven. Dit geldt tevens voor de projectplannen ‘ICT’,
‘Cultuureducatie’ en ‘Waarden binnen ons onderwijs’.
De afgelopen twee jaren is het onderzoekend leren in enkele groepen aan bod gekomen bij
projectonderwijs. Dit zijn voorbeelden die laten zien dat vakken geïntegreerd kunnen worden. De
komende jaren zal het onderzoekend leren en projectonderwijs een duidelijke plaats krijgen in ons
onderwijs. Methodes worden vaker losgelaten omdat de lesdoelen en de leerlijnen leidend zijn en niet
de lesstof uit de methode.
Waarden binnen ons onderwijs en pedagogisch handelen
 De afgelopen jaren heeft de focus op de Biezenkamp veel gelegen op de cognitieve ontwikkeling van
kinderen. Het team en de ouders hebben tijdens studiedagen en ouderavonden aangegeven dat
waarden binnen de maatschappij een duidelijker rol moeten krijgen binnen de school. De Biezenkamp
heeft een Rooms-Katholieke identiteit maar deze is, voor veel ouders, niet duidelijk zichtbaar binnen
de school. De vraag is op welke wijze het team van de Biezenkamp aandacht wil besteden aan deze
identiteit van de school. In schooljaar 2014-2015 heeft het team tijdens het visie-traject uitgesproken
dat we burgerschap als één van de doelen van ons onderwijs zien; ons onderwijs moet ervoor zorgen
dat de leerlingen zich ontwikkelen tot burgers die de samenleving in de toekomst vorm geven op een
positieve wijze met respect voor zichzelf, de ander en de omgeving.
De werkgroep ‘waarden binnen ons onderwijs’ werkt in schooljaar 2015-2016 deze visie verder uit
samen met het team en ouders, daarbij zal het pedagogisch handelen van de leerkracht een centrale
rol innemen.
Cultuureducatie
 Op de Biezenkamp is een cultuurcoördinator. De afgelopen jaren is er gewerkt met projectplannen om
cultuureducatie een vaste plek binnen ons onderwijs te geven. Er is een lessenserie ontwikkeld door
studenten van de HAN rondom cultureel erfgoed binnen de gemeente voor de groepen 1 t/m 8. Deze
lessenserie wordt op dit moment nog niet structureel gegeven in alle groepen. De vakken
handvaardigheid/tekenen en muziek/drama staan wekelijks op het rooster. Het komt voor dat deze
vakken niet doorgaan vanwege tijdgebrek en ook zijn de gestelde doelen bij deze vakken vaak
afhankelijk van de vaardigheid en interesse van de leerkracht.
In de groepen 4 en 7 is al enkele jaren een goed lopend muziekprogramma dat in samenwerking met
de plaatselijke harmonie KNA wordt uitgevoerd. In schooljaar 2014-2015 heeft een groep 5 en een
groep 6 een lessenserie gevolgd van tien zanglessen. Al deze muziekprogramma’s hebben geleid tot
optredens voor ouders, medeleerlingen en overige belangstellenden.
In schooljaar 2013-2014 en schooljaar 2014-2015 waren er schoolbrede theaterdagen voor alle
groepen. In schooljaar 2014-2015 was er ook een poppenvoorstelling voor de leerlingen van de
groepen 1 t/m 3.
Excursies maken onderdeel uit van cultuureducatie en hebben de afgelopen jaren regelmatig
plaatsgevonden.
Bij de audit ‘specifieke schoolkleur’ in 2014 scoort de Biezenkamp een voldoende op het onderdeel
expressie. Als aandachtspunt wordt de borging genoemd.
De komende jaren zal het team cultuureducatie verder uitwerken zodat alle zes competenties van
cultuureducatie aan bod komen binnen het onderwijsaanbod namelijk de culturele competenties;
onderzoeken, creëren en reflecteren en de algemene competenties; presenteren, samenwerken en
zelfstandig werken.
In schooljaar 2015-2016 komt er een tweede cultuurcoördinator op de Biezenkamp, beiden gaan een
opleiding volgen. In de projectplannen cultuureducatie zullen de doelen en succesindicatoren jaarlijks
worden opgesteld en geëvalueerd.
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Doelen:
Biezenkamp en stichting Condor
 Bij de audit in 2018 worden twee van de vier te onderzoeken kerntaken als goed beoordeeld en twee
als voldoende. Het is duidelijk zichtbaar in ons onderwijs dat we de eigen verantwoordelijkheid bij
leerlingen bevorderen, dat we de eigen inbreng van de leerling realiseren, dat er sprake is van een
evenwichtig lesaanbod en dat leerlingen een basisgevoel van veiligheid ervaren.
 In 2015-2016 is het projectplan ‘Onderwijs in 2020’ opgesteld en is omschreven wat de doelen voor de
komende vier jaren zullen zijn. In 2019 zijn de gestelde doelen voor 80% behaald. Terugkijkend in 2019
moet er gesteld kunnen worden dat een duidelijke onderwijsvernieuwing heeft plaatsgevonden.
 Bij een volgend inspectiebezoek scoren we een goed als het gaat om de beoordeling van de eigen
verantwoordelijkheid bij leerlingen en leerkrachten.
De specifieke kleur van de Biezenkamp
 In 2015-2016 hebben de werkgroepen ‘Samen leren door ervaren’ en ‘Waarden binnen ons onderwijs’
een projectplan opgesteld en is omschreven wat de doelen voor de komende vier jaren zijn. In 2019
zijn de gestelde doelen voor 80% behaald.
 De Biezenkamp heeft een heldere visie op onderwijs en deze wordt gezamenlijk uitgedragen door het
team. De visie is te lezen in de schoolgids en is terug te zien in de dagelijkse onderwijspraktijk.
 De visie van de Biezenkamp is terug te vinden in een visueel beeld en/of slogan.
Registratie doelen, aanbod en resultaten
 Er is een middel ontwikkeld voor de registratie van doelen en de keuze van lesaanbod bij nietmethodegebonden aanbod.
 Bij een volgend inspectiebezoek wordt gesteld dat er een duidelijke doorgaande leerlijn is vanuit
groep 1 naar groep 2 richting groep 3.
 Het team heeft kennis van de kerndoelen en de leerlijnen voor de vakken Nederlands, Engels,
Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs.
Leerkrachten stellen de doelen uit de leerlijnen steeds centraal bij het onderwijs en gebruiken deze
kennis bij het compacten en verrijken van het onderwijsaanbod.
 SPO Condor ontwikkelt in 2015-2016 een kijkwijzer voor het in beeld brengen van het pedagogisch en
didactisch handelen van de leerkracht.
 In de periode van 2015 tot en met 2019 wordt de kijkwijzer voor pedagogisch- en didactisch handelen
twee maal per schooljaar ingevuld door de intern begeleider of de directeur. Tijdens de nabespreking
worden ontwikkelpunten door de leerkrachten genoteerd. Bij iedere nabespreking worden de eerdere
ontwikkelpunten geëvalueerd.
Instructie volgens het IGDI-model
 In de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 heeft het team scholing gehad over het gebruik van het
instructiemodel IGDI.
 Uit de kijkwijzer voor pedagogisch- en didactisch handelen blijkt dat leerkrachten het IGDI-model
toepassen tijdens de lessen. Deze kijkwijzer wordt gebruikt om de komende vier jaren de kwaliteit te
volgen.
Samen leren door ervaren en onderwijs in 2020
 In 2015-2016 is er een projectplan ‘ Samen leren door ervaren’ ontwikkeld voor de komende vier
jaren. In dit plan zijn duidelijke doelen en succesindicatoren beschreven. Het beleidsplan ‘Onderwijs in
2020’ van SPO Condor wordt deels verweven in dit projectplan.
 In 2015-2016 hebben alle groepen tenminste één project uitgevoerd waarbij verschillende
vakgebieden zijn geïntegreerd en waarbij onderzoekend leren aan bod komt.
 In 2015-2016 hebben twee leerkrachten de cursus ‘onderzoekend leren’ met succes gevolgd en is deze
kennis tijdens inhoudelijke bijeenkomsten gedeeld met het team.
Waarden binnen ons onderwijs en pedagogisch handelen
 In 2015-2016 is er een projectplan ‘ Waarden binnen ons onderwijs’ ontwikkeld voor de komende vier
jaren. In dit plan zijn duidelijke doelen en succesindicatoren beschreven. Het beleidsplan ‘Onderwijs in
2020’ van SPO Condor wordt deels verweven in dit projectplan.
 In 2015-2016 is het team zeer regelmatig in gesprek gegaan met elkaar over pedagogisch handelen. Er
zijn schoolstandaarden opgesteld zodat duidelijk is welke eisen worden gesteld aan pedagogisch
handelen.
 In 2015-2016 is de - door Condor ontwikkelde - kijkwijzer ‘pedagogisch handelen’ twee keer gebruikt
bij klassenbezoeken door directie, bouwcoördinator en /of intern begeleiders. In een nagesprek
Schoolplan basisschool de Biezenkamp 2015-2019

22
worden de gestelde standaarden en het waargenomen leerkrachtgedrag met elkaar vergeleken en
besproken.
Cultuureducatie
 De lessenserie rondom het cultureel erfgoed in Beek wordt jaarlijks gegeven in alle groepen.
 In iedere groep wordt wekelijks tenminste één les handvaardigheid of één les tekenen en één les
muziek of één les drama gegeven.
 Er is jaarlijks een lessenserie muziek voor vier groepen in samenwerking met harmonie KNA.
 Jaarlijks bezoekt iedere groep tenminste één keer een museum, voorstelling of tentoonstelling.
 In 2015-2016 hebben de twee cultuurcoördinatoren een vierdaagse cursus gevolgd waarbij scholing is
gegeven over de zes competenties van cultuureducatie.
 In 2018-2019 is er een methodiek/leerlijn ontwikkeld voor alle groepen waarin de zes competenties
van cultuureducatie aan bod komen.
 Jaarlijks geeft iedere groep tenminste één optreden voor publiek (medeleerlingen, ouders, etc.).
 Ieder jaar maken de cultuurcoördinatoren een projectplan, 80% van de gestelde doelen wordt jaarlijks
behaald.
Succesindicatoren:
Biezenkamp en stichting Condor
 Bij de audit ‘kerntaken van de leerkracht’ in 2018 scoren twee van de vier kerntaken goed en de
overige twee voldoende.
 In 2015-2016 is het beleidsplan ‘Onderwijs in 2020’ van SPO Condor aangevuld met schoolspecifieke
doelen en succesindicatoren.
 In de periode 2016 tot en met 2019 worden de gestelde jaardoelen uit het beleidsplan ‘Onderwijs in
2020’ één keer per jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld, hierbij worden de doelen ieder jaar voor
80% behaald.
 Bij een volgend inspectiebezoek is een duidelijke stijgende lijn zichtbaar als het gaat om de
beoordeling van de eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen en leerkrachten, deze wordt als goed
beoordeeld.
De specifieke kleur van de Biezenkamp
 Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9
(5-puntsschaal) op de vragen m.b.t. de schoolspecifieke kleur.
 Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9
(5-puntsschaal) op de vragen m.b.t. de herkenbaarheid van de visie van de school.
 In de periode 2016 tot en met 2019 worden de gestelde jaardoelen uit de projectplannen ‘Samen
leren door ervaren’ en ‘Waarden binnen ons onderwijs’ één keer per jaar geëvalueerd en eventueel
bijgesteld, hierbij worden de doelen ieder jaar voor 80% behaald.
 In 2017 is de visie van de Biezenkamp duidelijk terug te zien in een visueel beeld en/of slogan.
Registratie doelen, aanbod en resultaten
 In 2015-2016 is er scholing geweest op het gebied van voorbereidend lezen voor de leerkrachten van
de groepen 1 en 2, de intern begeleider en de directeur. Deze scholing wordt bij de evaluatie als ruim
voldoende beoordeeld.
 In 2015-2016 is een instrument ontwikkeld voor de registratie van de doelen en de keuze van het
lesaanbod bij niet-methodegebonden aanbod. Gedurende schooljaar 2015-2016 wordt dit toegepast
voor de registratie van fonemisch bewustzijn. In 2019 wordt binnen de gehele school dit instrument,
of een variant hierop, gebruikt bij niet-methodegebonden aanbod.
 Bij het volgend inspectiebezoek wordt gesproken van een duidelijke doorgaande leerlijn vanuit groep
1 naar groep 2 richting groep 3.
 In de periode van 2015 tot en met 2019 vindt ieder jaar teamscholing plaats op meerdere kerndoelen
en leerlijnen. 80% van de teamleden beoordelen deze scholing als zinvol en toepasbaar .
 In de periode van 2015 tot en met 2019 vinden ieder jaar twee klassenbezoeken en observaties plaats
door de intern begeleider of de directeur, waarbij het compacten en verrijken vanuit leerlijnen
centraal staat.
 In de periode van 2015 tot en met 2019 wordt de kijkwijzer voor pedagogisch- en didactisch handelen
twee maal per schooljaar ingevuld door de intern begeleider of de directeur, er vindt vervolgens
steeds een nabespreking plaats met de leerkracht.
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Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9
(5-puntsschaal) bij het item ‘Kwaliteit van het team’ op de volgende onderdelen: ‘leerkrachten
houden rekening met verschillen’ en ‘op school werken goede leerkrachten’.
Instructie volgens het IGDI-model
 In schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 zijn er scholingsmomenten voor het team geweest om het
IGDI-model aan te leren.
 In schooljaar 2015-2016 is een kijkwijzer ontwikkeld of gekozen die minstens twee maal per jaar de
instructie van een leerkracht in beeld brengt. In schooljaar 2015-2016 zal dit betrekking hebben op de
instructie bij woordenschat, in 2016-2017 voor technisch lezen en in 2017-2018 voor begrijpend lezen.
 In schooljaar 2018-2019 wordt door alle leerkrachten tijdens 90% van de instructiemomenten het
IGDI-model toegepast.
Samen leren door ervaren en onderwijs in 2020
 In de periode van 2016 tot en met 2019 wordt ieder jaar de doelen uit het projectplan voor 80%
behaald.
 In schooljaar 2015-2016 hebben alle groepen een project uitgevoerd en hebben ze het proces hiervan
gedeeld met collega’s.
 Zie ook de succesindicatoren bij ‘specifieke schoolkleur’.
Waarden binnen ons onderwijs en pedagogisch handelen
 In de periode van 2016 tot en met 2019 worden ieder jaar de doelen uit het projectplan voor 80%
behaald.
 Zie ook de succesindicatoren bij ‘specifieke schoolkleur’.
 In schooljaar 2015-2016 zijn schoolstandaarden pedagogisch handelen opgesteld.
 In schooljaar 2015-2016 is er een methode ontwikkeld om de kwaliteit van pedagogisch handelen te
meten. In de periode 2016 tot en met 2019 wordt dit ingezet en is er een stijgende lijn te zien in de
kwaliteit van de leerkrachten op het gebied van pedagogisch handelen.
 In de periode van 2015 tot en met 2019 is de kijkwijzer ‘pedagogisch handelen’ in ieder schooljaar
tenminste twee keer ingevuld en besproken.
Cultuureducatie
 Alle hierboven genoemde doelen bij cultuureducatie zijn behaald.
 In de periode van 2015 tot en met 2019 worden ieder jaar de doelen uit het projectplan voor 80%
behaald.
 In 2019 is er een methodiek/leerlijn voor cultuureducatie ontwikkeld.
 Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9
(5-puntsschaal) op de vragen m.b.t. cultuureducatie.
 Bij de audit ‘specifieke schoolkleur’ in 2018 scoort de Biezenkamp een goed op het onderdeel
expressie.
5.2 Personeelsbeleid
SPO Condor heeft de volgende beleidstukken ontwikkeld:
 IPB (Integraal Personeels Beleid) in vier delen:
IPB 1 persoonlijk ontwikkelingsplan
IPB 2 ontwikkelingsgericht beoordelen, leeftijdsbewust personeelsbeleid, ontslagen
IPB 3 mobiliteit
IPB 4 aanname en introductiebeleid.
 Scholingbeleid
 Taakbeleid
5.2.1. Competent personeel
Waar we nu staan:
Persoonlijke ontwikkeling:
 De leerkrachten werken met POP plannen.
 De leerkrachten werken nog onvoldoende met het digitale personeelsdossier.
 Bijna alle leerkrachten hebben in 2014 een kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe directeur,
daarbij zijn persoonlijke drijfveren voor het onderwijs, ambities voor de toekomst, pareltjes van de
Biezenkamp en ontwikkelpunten van de Biezenkamp besproken.
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Beoordeling:
 Alle leerkrachten zijn beoordeeld door hun directeur op alle Condor beroepscompetenties door de
vorige directeur. Deze beoordeling heeft voor zijn vertrek, in augustus 2013, plaatsgevonden.
Professionele dialoog:
 De beoordeelde beroepscompetenties worden per leerkracht krachtig weergegeven in attitudes
(Condor culturen) en vaardigheden. Deze attitudes en vaardigheden zijn ieder onderverdeeld in vijf
niveaus. Deze vijf niveau zijn beschreven in herkenbaar gedrag oplopend in niveau (Condor
leerkrachtenweb).
De gesprekscyclus is bijgesteld zodat loopbaanontwikkeling, POP plannen en beoordeling integraal op
elkaar zijn afgestemd.
In schooljaar 2014-2015 is met 60% van de teamleden een professionele dialoog gevoerd.
Scholing:
 Ieder jaar wordt individuele scholing structureel ingezet. De meeste teamleden van de Biezenkamp
blijven zich ontwikkelen en scholen. Als er geen scholing wordt aangevraagd wordt dit besproken
tijdens de professionele dialoog of het POP-gesprek.
Doelen:
Persoonlijke ontwikkeling:
 De leerkrachten werken met POP plannen (borging).
 De leerkrachten werken met het digitale personeelsdossier.
Beoordeling:
 Alle leerkrachten worden in de nieuwe cyclus van vier jaar beoordeeld door de directie (borging).
 Alle leerkrachten beoordelen zichzelf.
 Directeuren vergroten hun vaardigheid om leerkrachten te beoordelen o.a. door het gebruik van de
kijkwijzers voor pedagogisch- en didactisch handelen.
Professionele dialoog:
 De directeuren gaan met leerkrachten in professionele dialoog conform de gesprekcyclus.
 De directeuren zijn vaardig om met de leerkracht in gesprek te gaan over diens professie met als
uitgangspunt het leerkrachtenweb.
Scholing:
 Individuele scholing wordt structureel ingezet (borging).

Succesindicatoren:
Persoonlijke ontwikkeling:
 90% van de leerkrachten werkt met een POP-plan (meting 01-08-2017).
 90% van de leerkrachten werkt met een portfolio (meting 01-08-2017).
 Er zijn duidelijke taken vastgelegd voor impulsleerkrachten en gespecialiseerde leerkrachten.
Beoordeling:
 Er is een herzien overzicht met beroepscompetenties op stichtingniveau (i.v.m. een herzien
schoolleidersregister).
 Per 01-08-2018 is er een overzicht met beroepscompetenties op schoolniveau.
 80% van de leerkrachten heeft zichzelf beoordeeld (meting 01-08-2017).
 Directeuren scoren gemiddeld hoger dan 3,5 op een 5 puntschaal op de vraag: “Mijn vaardigheid in
het beoordelen van leerkrachten is vergroot”.
Professionele dialoog:
 Met 90% van de leerkrachten is een professionele dialoog conform de gesprekcyclus gevoerd (meting
01-08-2017).
 Directeuren scoren gemiddeld hoger dan 3,5 op een 5 puntschaal op de vraag: “Ik ben vaardig om met
de leerkracht in gesprek te gaan over diens professie met als uitgangspunt het leerkrachtenweb”.
Scholing:
 Scholing is jaarlijks toegekend volgens de vastgestelde procedure.
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5.2.2. Competent team
Waar staan we nu.
Teamrollen:
 SPO Condor heeft een instrument ontwikkeld om teamrollen in kaart te brengen. De volgende zes
teamrollen worden in kaart gebracht:
*vernieuwer
*organisator
*practicus
*theoreticus
*verzorger
*beheerder
In 2015 hebben de teamleden van de Biezenkamp deze voor de tweede keer ingevuld. Als je naar de
gemiddelde scores kijkt is er een hoog percentage aan ‘practicus’ en ‘beheerder’. De teamrol
‘vernieuwer’ is het minst aanwezig. Dit kan een bedreiging zijn bij de uitvoering van het visie-traject,
LB functies
 SPO Condor heeft scholingsmodules uitgevoerd om van daaruit te komen tot het invoeren van LBfuncties. Drie leerkrachten van de Biezenkamp hebben deze scholing met succes gevolgd. Twee LBleerkrachten zijn duidelijk betrokken bij de leerlingenzorg, één daarvan is tevens leescoördinator. De
derde LB-leerkracht heeft nog geen duidelijke rol, naast die van impulsleerkracht. In schooljaar 20152016 moet het duidelijk worden welke taken LB-leerkrachten zoal kunnen uitvoeren.
Scholing:
 Ieder jaar wordt teamscholing structureel ingezet. De komende jaren zal dit vooral zijn op het gebied
van OVM, leerlijnen, technisch lezen en woordenschat, het gebruik van IGDI.
Doelen:.
Teamrollen:
 De teamrollen zijn geanalyseerd en besproken op schoolniveau. Met het team zijn ontwikkelpunten
opgesteld omdat het nodig zal zijn dat meer mensen zich gaan ontwikkelen als theoreticus,
vernieuwer en organisator.
 Op stichting niveau worden n.a.v. de teamrollen doelen en succesindicatoren geformuleerd v.w.b.
aanname beleid en mobiliteit.
LB functies
 Er zijn duidelijke taken vastgelegd voor impulsleerkrachten en gespecialiseerde leerkrachten.
Scholing:
 Ieder jaar wordt teamscholing structureel ingezet en kunnen we mede hierdoor onze doelen uit dit
schoolplan en de projectplannen behalen.
Succesindicatoren:
Teamrollen:
 De teamrollen zijn besproken. Ieder teamlid heeft tenminste één ontwikkelpunt voor zich opgesteld
en heeft deze vertaald in een SMART opgesteld doel.
LB functies
 In 2015-2016 zijn duidelijke taken vastgelegd voor impulsleerkrachten en gespecialiseerde
leerkrachten. Alle LB-leerkrachten hebben een duidelijke taakomschrijving.
Scholing:
 Bij de evaluatie wordt iedere teamscholing tenminste als voldoende beoordeeld.
 Van de projectplannen en het schoolplan zijn 80% van de doelen behaald.
Klant en omgeving
Waar staan we nu?
 Op de Biezenkamp is in schooljaar 2014-2015 een werkgroep vanuit de MR ontstaan die de sociale
veiligheid gaat monitoren. Op het tevredenheidsonderzoek in 2014 scoorde de veiligheid gemiddeld
een 3.8 (op een schaal van 5) bij de ouders, bij de leerlingen was dit een 4.2 (op een schaal van 5).
 De Biezenkamp heeft veel betrokken ouders, we willen de bestaande werkgroepen in stand houden
de komende jaren en waar nodig versterken of uitbreiden. Er is ook sprake van een groep minder
betrokken ouders, en er zijn ouders die soms niet reële verwachtingen hebben van de school. De
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komende jaren willen we ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, dit wordt ook wel
ouderbetrokkenheid 3.0 genoemd.
Leerlingen van de Biezenkamp gaan naar vier verschillende BSO’s. De Biezenkamp heeft een
convenant met Kion, zo deelt Kion enkele lokalen met de Biezenkamp, houdt ze rekening met de
studiedagen van onze school en is er een warme overdracht op het moment dat de leerlingen van het
kindcentrum naar onze school gaan. De komende jaren willen we een duidelijke doorgaande lijn
opbouwen.
De Biezenkamp werkt samen met gebruikers van het Kulturhus. In de toekomst willen we deze
activiteiten uitbreiden.
De Biezenkamp speelt een duidelijke rol bij herdenkingen rondom de tweede-wereldoorlog. Zo nemen
ze deel aan het cultureel erfgoed van het dorp. In de toekomst willen we dit borgen en eventueel
uitbreiden.

Doelen:
 Er is een plan van aanpak rondom sociale veiligheid op de Biezenkamp. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd
en eventueel bijgesteld.
 Leerlingen, ouders en leerkrachten ervaren de Biezenkamp als een veilige omgeving.
 De bestaande werkgroepen blijven bestaan en worden gevormd door enthousiaste ouders die de
samenwerking met het team van de Biezenkamp als opbouwend ervaren.
 Ouders en leerkrachten werken samen aan de invulling van educatief partnerschap. In 2018 is
duidelijk omschreven wat dit inhoudt.
 Door Kion en de Biezenkamp zijn doelen gesteld voor de komende vier jaren.
 De Biezenkamp speelt een duidelijke rol in het dorp Beek.
Succesindicatoren
 In 2015-2016 is een plan van aanpak opgesteld rondom sociale veiligheid. Dit is goedgekeurd door de
MR en besproken met het team en op een ouderavond.
 Bij het tevredenheidsonderzoek in 2018 scoren ouders gemiddeld een 4.0 (5 puntschaal) op de vragen
m.b.t. de veiligheid. Leerlingen scoren opnieuw een 4.2 of hoger.
 Bij het tevredenheidsonderzoek in 2018 scoren ouders gemiddeld een 4.0 (5 puntschaal) op de vragen
m.b.t. de ouderbetrokkenheid.
 Kion en de Biezenkamp hebben 75% van de gestelde doelen behaald.
 De huidige activiteiten zijn geborgd en tenminste twee keer per jaar zijn er overige activiteiten binnen
het dorp.
Materieel en huisvesting:
Waar we nu staan
 In schooljaar 2014-2015 hebben we nieuwe leerlingensets en kasten aangeschaft voor de groepen 3
t/m 8. Het schoonhouden van het gebouw is een aandachtspunt, we streven ernaar dat we het
gebouw schoner en netter houden de komende jaren. We vinden het belangrijk dat leerlingen zoveel
mogelijk spelen in de schooltuin en op een speelplaats die veel mogelijkheden biedt. Op dit moment
zien we dat sommige leerlingen onvoldoende spelmogelijkheden hebben. Ook vinden we het
schoolplein te grijs. Er is een actieve werkgroep die bestaat uit ouders, leerkrachten en de
leerlingenraad. In 2014-2015 zijn er plannen gerealiseerd, we hopen in 2015-2016 voldoende geld te
hebben voor verdere uitwerking.
 In schooljaar 2015-2016 worden zonnepanelen geplaatst op het gebouw. Op dit moment zijn er
momenten dat het lastig is om te zorgen voor een aangenaam binnenmilieu. Er zijn tips gegeven n.a.v.
een bezoek door de GGD, ventileren speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Leerkrachten moeten hier
soms op gewezen worden. In 2015-2016 moeten de ventilatoren in de klassen worden
schoongemaakt.
Doelen:
 De uitstraling van de school is door de keuze van meubilair vrolijk maar toch rustig. Er is sprake van
eenheid binnen het gebouw.
 De lokalen en overige ruimtes zijn opgeruimd, er is sprake van een klassenmanagement waarbij sprake
is van structuur en orde en waarbij zorgzaamheid voor middelen en materialen een belangrijke
waarde is.
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De plannen van de schooltuin en schoolplein zijn uitgevoerd, er is een groener schoolplein en
leerlingen zijn vaak te vinden in de schooltuin.
De Biezenkamp is een school met een groene uitstraling, er zijn zonnepanelen en er is sprake van
goede ventilatie in het gebouw. Leerlingen zijn actief betrokken bij het duurzame energie gebruik van
de school.

Succesindicatoren:
 Bij het tevredenheidsonderzoek in 2018 scoren leerlingen, ouders en leerkrachten gemiddeld een 4.0
(5 puntschaal) op de vragen m.b.t. uitstraling van het schoolgebouw en het schoolplein/uiterlijk en
reputatie van de school.
5.5.

Financieel beleid

Waar we nu staan
Begrotingsopstelling:
 De jaarbegroting van SPO Condor is opgedeeld in een personele en een materiële begroting:
*de personele begroting wordt bovenschools opgesteld;
*de materiële begroting wordt op schoolniveau opgesteld, jaarlijks vóór 1 december
voorafgaand aan het begrotingsjaar. Binnen de gegeven instroom van financiële middelen
heeft de schooldirectie de relatieve vrijheid het begrotingsjaar naar eigen inzicht te
budgetteren.
*de begroting blijft leidraad voor de financiële beheersing van en controle.
Verantwoording
 Jaarlijks vóór 1 juni is het financiële verslag over het voorafgaande jaar opgesteld en van
accountantsverklaring en managementletter voorzien, inclusief de materiële begroting van de school.
Afschrijvingen en MeerjarenInvesteringsPlan
 Met ingang van 2009 worden investeringen in enig kalenderjaar eerst afgeschreven in het kalender/boekjaar daarna. De investeringen in enig boekjaar worden (mede) bepaald op basis van de
afschrijvingsbudgetten. Stelregel daarbij is dat een actief eerst na volledige afschrijving vervangen kan
worden. In de begroting en verantwoording worden vier categorieën gehanteerd:
*Meubilair en Inrichting;
*Inventaris en Apparatuur;
*ICT;
*Leermethoden.
SPO Condor hanteert per categorie een standaard model voor afschrijvingstermijnen.
 Ter beheersing worden investeringen geadministreerd in een MIP (meerjareninvesteringsplan),
waarbij aanschafdatum en –waarde, afschrijvingstermijn, boekwaarde en vervangingsmoment zijn
vastgelegd.
Onderhoud
 Ultimo 2009 is het besluit genomen de schoolbegrotingen bovenschools te belasten met een zeker
percentage van de materiële ministeriële instroom, waardoor fluctuaties in het individuele
onderhoudsbudget vermeden kunnen worden en een collectieve verantwoordelijkheid voor
onderhoud van de schoolpanden is geregeld.
Doelen:
 Versterking van de financiële beheersing/bedrijfsvoering van de organisatie door invoering van een
adequate plannings- en controlcyclus;
 (Her-)allocatie van materiële financiële middelen;
 Waar mogelijk kostenbesparing door (collectieve) aanbesteding;
 Budgetbeheersingsoverzicht (managementrapportage) per kwartaal (model zie bijlage);
Succesindicatoren:
 Opstellen van de sluitende materiële begroting jaarlijks vóór 1 december voorafgaand aan het
begrotingsjaar;
 Budgetbeheersingsoverzicht (managementrapportage) per kalenderkwartaal vóór het einde van de
maand volgend op het kwartaal;
 Sluitende materiële exploitatie per boekjaar;
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5.6

Bezuiniging op afzonderlijke kostenposten (schoonmaak en energie) door voordeliger aanbesteding;

Kwaliteitsbeleid

Waar we nu staan:
Het kwaliteitsbeleid waarborgt dat de resultaten van de school integraal en over alle deelgebieden helder in
beeld worden gebracht, om van daaruit conclusies, aanbevelingen en interventies te formuleren.
Kwaliteitsbeleid is binnen SPO Condor een cyclisch proces.
Documenten waar de school gebruik van maakt zijn:
* Kwaliteitskaart stichting Condor
* Inspectiebeoordeling
* Auditing Zorg
* Auditing “kerntaken”, “specifieke schoolkleur” en “zorg”.
* Evaluatie schoolse projectplannen
* IPB (integraal personeelsbeleid)
* Teaminventarisatie (teamrollen)
* Tevredenheidonderzoek ouders, leerlingen, leerkrachten, omgeving.
* Meerjaren investeringsplan (M.I.P.) en meerjaren onderhoudsplan (M.O.P.)
* Financiële jaarverslagen, meerjarenbegroting
Doelen:
Het beleidsstuk “kwaliteitszorg”
 Kwaliteitszorg te blijven verfijnen d.m.v. integraal monitorings- en verantwoordingsdocumenten.
De data,die daaruit voortvloeien analyseren, conclusies trekken en vertalen naar nieuwe doelen en
succesindicatoren.
 De audit “kerntaken leerkrachten” (veiligheid, zelfverantwoordelijkheid, evenwichtig aanbod en eigen
inbreng leerlingen) uit te breiden met het aspect “talent ontwikkeling”.
Succesindicatoren:
 Kwaliteitszorg wordt door de inspectie als goed beoordeeld.
 In 2018 worden de audits “kerntaken leerkrachten” (inclusief talentontwikkeling) en “specifieke
schoolkleur” uitgevoerd.
De instrumenten zijn uiterlijk 01-01-2018 geüpdatet en talent ontwikkeling is toegevoegd.
 80% van in het beleidsstuk genoemde instrumenten zijn ingezet en vertaald naar nieuwe
doelen en succesindicatoren.
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6. Totaaloverzicht van beleidsvoornemens en planning

Succesindicatoren bij onderwerpen

20152016

20162017

20172018

20182019

Beleidsstuk

Verantwoordelijk

Zorgplan

IB/directie

zorgplan

IB/directie

5.1 ONDERWIJSKUNDIG BELEID
5.1.1.ZORG
Bij de 2-meting scoort de Biezenkamp op het gebied zorg
op alle vier deelgebieden een goed.
Bij het inspectiebezoek (waarschijnlijk in 2018) scoren we
op tenminste de helft van de onderdelen van de
leerlingenzorg een goed i.p.v. voldoende

X
X

In schooljaar 2015-2016 hebben alle drie groepen ½
gewerkt met een groepsplan uit OVM
In schooljaar 2018-2019 is OVM een sturingsinstrument
voor tenminste drie ontwikkelingsgebieden in de
groepen 1 en 2.
Ieder schooljaar wordt het SOP geëvalueerd en eventueel
geactualiseerd. Dit wordt ieder jaar besproken met het
team en de MR. Bij het tevredenheidonderzoek in 2018
scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een
3,9 (5-puntsschaal) op de vragen m.b.t. passend
onderwijs.
In de periode 2015 tot en met 2019 worden de uitslagen
van SCOL twee keer per jaar op groeps- en schoolniveau
besproken.
In de periode 2016 tot en met 2019 is er een stijgende
lijn te zien wat betreft de tussenopbrengsten van
technisch lezen, in 2017 is deze voldoende volgens de
kwaliteitskaart van SPO Condor.
Ieder schooljaar wordt het beleidsplan meer- en
hoogbegaafde leerlingen geëvalueerd en eventueel
geactualiseerd. Dit wordt ieder jaar besproken met het
team en de MR. Bij het tevredenheidonderzoek in 2018
scoren ouders, leerlingen en leerkrachten gemiddeld een
3,9 (5-puntsschaal) op de vragen m.b.t. passend
onderwijs.
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directie
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X
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X

X
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directie

5.1 ONDERWIJSKUNDIG BELEID
5.1.2. OPBRENGSTEN
Eindopbrengsten:
In de periode 2015 tot en met 2019 zijn de opbrengsten
van de eindtoets CITO boven het landelijk gemiddelde.
Eindopbrengsten:
In de periode 2017 tot en met 2019 zijn de opbrengsten
van de eindtoets CITO bij het onderdeel WO boven het
landelijk gemiddelde.
Eindopbrengsten:
In de periode 2015 tot en met 2019 scoort de
Biezenkamp een voldoende ten aanzien van de
inspectienorm m.b.t. het onderwijsrendement.
Tussenopbrengsten:
In de periode 2016 tot en met 2019 is er een stijgende
lijn te zien wat betreft de tussenopbrengsten van
technisch lezen, in 2017 is deze voldoende volgens de
kwaliteitskaart van SPO Condor.
Tussenopbrengsten:
In de periode van 2015/2016 scoort de Biezenkamp op
vier van de vijf onderdelen voldoende volgens de
kwaliteitskaart van SPO Condor.
Tussenopbrengsten:
In de periode van 2016 tot en met 2019 scoort de
Biezenkamp op alle onderdelen voldoende volgens de
kwaliteitskaart van SPO Condor.
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20152016

Opbrengsten sociaal-emotionele ontwikkeling:
In de periode van 2016 tot en met 2019 worden de
scores van de SCOL-lijsten twee keer per jaar
genormeerd. Tijdens groepsbesprekingen worden deze
resultaten besproken en in de groepsoverzichten wordt
duidelijk dat de resultaten mede bepalend zijn voor het
onderwijs in de groepen.
Opbrengsten sociaal-emotionele ontwikkeling:
In de periode van 2016 tot en met 2019 worden de
scores van de SCOL-lijsten twee keer per jaar op
schoolniveau besproken in het BMT en vervolgens in het
team.
Trendanalyse:
Twee keer per jaar maakt de intern begeleider een
trendanalyse van de resultaten van het CITO-LOVS, deze
wordt vervolgens besproken in het BMT en in het team.
N.a.v. de trendanalyses worden conclusies getrokken die
worden beschreven in concrete handelingsadviezen voor
leerkrachten.
Trendanalyse:
De intern begeleider maakt diepte-analyses bij
zorgsignalen uit de trendanalyse. Vervolgens wordt een
verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.

20162017

20172018

20182019

Beleidsstuk

Verantwoordelijk

X

X

X

Verbeterplan SCOL

IB

X

X

X

Verbeterplan SCOL

IB

X
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X

zorgplan

IB

X
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X
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5.1.3.Pedagogisch en didactisch handelen
Biezenkamp en stichting Condor:
Bij de audit ‘kerntaken van de leerkracht’ in 2018 scoren
twee van de vier kerntaken goed en de overige twee
voldoende.
Biezenkamp en stichting Condor:
In 2015-2016 is het beleidsplan ‘Onderwijs in 2020’ van
SPO Condor aangevuld met schoolspecifieke doelen en
succesindicatoren.
Biezenkamp en stichting Condor:
In de periode 2016 tot en met 2019 worden de gestelde
jaardoelen uit het beleidsplan ‘Onderwijs in 2020’ één
keer per jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld, hierbij
worden de doelen ieder jaar voor 80% behaald.
Biezenkamp en stichting Condor:
Bij een volgend inspectiebezoek is een duidelijke
stijgende lijn zichtbaar als het gaat om de beoordeling
van de eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen en
leerkrachten, deze wordt als goed beoordeeld.
De specifieke kleur van de Biezenkamp:
Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders,
leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9 (5puntsschaal) op de vragen m.b.t. de schoolspecifieke
kleur.
De specifieke kleur van de Biezenkamp:
Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders,
leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9 (5puntsschaal) op de vragen m.b.t. de herkenbaarheid van
de visie van de school.
De specifieke kleur van de Biezenkamp:
In de periode 2016 tot en met 2019 worden de gestelde
jaardoelen uit de projectplannen ‘Samen leren door
ervaren’ en ‘Waarden binnen ons onderwijs’ één keer per
jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld, hierbij worden
de doelen ieder jaar voor 80% behaald.
De specifieke kleur van de Biezenkamp:
In 2017 is de visie van de Biezenkamp duidelijk terug te
zien in een visueel beeld en/of slogan.

X

X
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Registratie doelen, aanbod en resultaten
In 2015-2016 is er scholing geweest op het gebied van
voorbereidend lezen voor de leerkrachten van de
groepen 1 en 2, de intern begeleider en de directeur.
Deze scholing wordt bij de evaluatie als ruim voldoende
beoordeeld.
Registratie doelen, aanbod en resultaten
In 2015-2016 is een instrument ontwikkeld voor de
registratie van de doelen en de keuze van het lesaanbod
bij niet-methodegebonden aanbod. Gedurende
schooljaar 2015-2016 wordt dit toegepast voor de
registratie van fonemisch bewustzijn. In 2019 wordt
binnen de gehele school dit instrument, of een variant
hierop, gebruikt bij niet-methodegebonden aanbod.
Registratie doelen, aanbod en resultaten
Bij het volgend inspectiebezoek wordt gesproken van een
duidelijke doorgaande leerlijn vanuit groep 1 naar groep
2 richting groep 3.
Registratie doelen, aanbod en resultaten
In de periode van 2015 tot en met 2019 vindt ieder jaar
teamscholing plaats op meerdere kerndoelen en
leerlijnen. 80% van de teamleden beoordelen deze
scholing als zinvol en toepasbaar .
Registratie doelen, aanbod en resultaten
In de periode van 2015 tot en met 2019 vinden ieder jaar
twee klassenbezoeken en observaties plaats door de
intern begeleider of de directeur, waarbij het compacten
en verrijken vanuit leerlijnen centraal staat.
Registratie doelen, aanbod en resultaten
In de periode van 2015 tot en met 2019 wordt de
kijkwijzer voor pedagogisch- en didactisch handelen twee
maal per schooljaar ingevuld door de intern begeleider of
de directeur, er vindt vervolgens steeds een
nabespreking plaats met de leerkracht.
Registratie doelen, aanbod en resultaten
Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders,
leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9 (5puntsschaal) bij het item ‘Kwaliteit van het team’ op de
volgende onderdelen: ‘leerkrachten houden rekening
met verschillen’ en ‘op school werken goede
leerkrachten’.
Instructie volgens het IGDI-model:
In schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 zijn er
scholingsmomenten voor het team geweest om het IGDImodel aan te leren.
Instructie volgens het IGDI-model:
In schooljaar 2015-2016 is een kijkwijzer ontwikkeld of
gekozen die minstens twee maal per jaar de instructie
van een leerkracht in beeld brengt. In schooljaar 20152016 zal dit betrekking hebben op de instructie bij
woordenschat, in 2016-2017 voor technisch lezen en/of
begrijpend lezen.
Instructie volgens het IGDI-model:
In schooljaar 2018-2019 wordt door alle leerkrachten
tijdens 80% van de instructiemomenten het IGDI-model
toegepast.
Samen leren door ervaren en onderwijs in 2020:
In de periode van 2016 tot en met 2019 wordt ieder jaar
de doelen uit het projectplan voor 80% behaald.
Samen leren door ervaren en onderwijs in 2020:
In schooljaar 2015-2016 hebben alle groepen een project
uitgevoerd en hebben ze het proces hiervan gedeeld met
collega’s.
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Waarden binnen ons onderwijs en pedagogisch handelen:
In de periode van 2016 tot en met 2019 worden ieder
jaar de doelen uit het projectplan voor 80% behaald.
Waarden binnen ons onderwijs en pedagogisch handelen:
In schooljaar 2015-2016 zijn schoolstandaarden
pedagogisch handelen opgesteld.
Waarden binnen ons onderwijs en pedagogisch handelen:
In schooljaar 2015-2016 is er een methode ontwikkeld
om de kwaliteit van pedagogisch handelen te meten. In
de periode 2016 tot en met 2019 wordt dit ingezet en is
er een stijgende lijn te zien in de kwaliteit van de
leerkrachten op het gebied van pedagogisch handelen.
Waarden binnen ons onderwijs en pedagogisch handelen:
In de periode van 2015 tot en met 2019 is de kijkwijzer
‘pedagogisch handelen’ in ieder schooljaar tenminste
twee keer ingevuld en besproken.
Cultuureducatie:
In de periode van 2015 tot en met 2019 worden ieder
jaar de doelen uit het projectplan voor 80% behaald.
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Cultuureducatie:
In 2019 is er een methodiek/leerlijn voor cultuureducatie
ontwikkeld.
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Projectplan
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Cultuureducatie:
Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders,
leerlingen en leerkrachten gemiddeld een 3,9 (5puntsschaal) op de vragen m.b.t. cultuureducatie.
Cultuureducatie:
Bij de audit ‘specifieke schoolkleur’ in 2018 scoort de
Biezenkamp een goed op het onderdeel expressie.
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5.2. PERSONEELSBELEID
5.2.1.COMPETENT PERSONEEL
Persoonlijke ontwikkeling:
90% van de leerkrachten werkt met een POP-plan.
Persoonlijke ontwikkeling:
90% van de leerkrachten werkt met een portfolio.
Persoonlijke ontwikkeling:
Er zijn duidelijke taken vastgelegd voor
impulsleerkrachten en gespecialiseerde leerkrachten.
Beoordeling:
Er is een herzien overzicht met beroepscompetenties op
stichtingniveau (i.v.m. een herzien schoolleidersregister).
Beoordeling:
Per 01-08-2018 is er een overzicht met
beroepscompetenties op schoolniveau.
Beoordeling:
80% van de leerkrachten heeft zichzelf beoordeeld.
Beoordeling:
Directeuren scoren gemiddeld hoger dan 3,5 op een 5
puntschaal op de vraag: “Mijn vaardigheid in het
beoordelen van leerkrachten is vergroot”.
Professionele dialoog:
Met 90% van de leerkrachten is een professionele
dialoog conform de gesprekcyclus gevoerd.
Professionele dialoog:
Directeuren scoren gemiddeld hoger dan 3,5 op een 5
puntschaal op de vraag: “Ik ben vaardig om met de
leerkracht in gesprek te gaan over diens professie met als
uitgangspunt het leerkrachtenweb”.
Scholing:
Scholing is jaarlijks toegekend volgens de vastgestelde
procedure.

Schoolplan basisschool de Biezenkamp 2015-2019

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

33
Succesindicatoren bij onderwerpen

20152016

20162017

20172018

20182019

Beleidsstuk

Verantwoordelijk

X

IPB Condor

Directie

X

IPB Condor

Directie

5.2. PERSONEELSBELEID
5.2.2.COMPETENT TEAM
Teamrollen:
De teamrollen zijn besproken. Ieder teamlid heeft
tenminste één ontwikkelpunt voor zich opgesteld en
heeft deze vertaald in een SMART opgesteld doel.
LB functies:
In 2015-2016 zijn duidelijke taken vastgelegd voor
impulsleerkrachten en gespecialiseerde leerkrachten. Alle
LB-leerkrachten hebben een duidelijke taakomschrijving.
Scholing:
Bij de evaluatie wordt iedere teamscholing tenminste als
voldoende beoordeeld.
Scholing:
Van de projectplannen en het schoolplan zijn 80% van de
doelen behaald.
KLANT EN OMGEVING
In 2015-2016 is een plan van aanpak opgesteld rondom
sociale veiligheid. Dit is goedgekeurd door de MR en
besproken met het team en op een ouderavond.

X
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X

X

X

X

X

X

SVP/plan
sociale
veiligheid

Bij het tevredenheidsonderzoek in 2018 scoren ouders
gemiddeld een 4.0 (5 puntschaal) op de vragen m.b.t. de
veiligheid. Leerlingen scoren opnieuw een 4.2 of hoger.
Bij het tevredenheidsonderzoek in 2018 scoren ouders
gemiddeld een 4.0 (5 puntschaal) op de vragen m.b.t. de
ouderbetrokkenheid.
Kion en de Biezenkamp hebben 75% van de gestelde
doelen behaald.

directie

X

X

X

De huidige activiteiten zijn geborgd en tenminste twee
keer per jaar zijn er overige activiteiten binnen het dorp.
MATERIEEL EN HUISVESTING

X

X

X

Nog op te
stellen

X

Bij het tevredenheidsonderzoek in 2018 scoren
leerlingen, ouders en leerkrachten gemiddeld een 4.0 (5
puntschaal) op de vragen m.b.t. uitstraling van het
schoolgebouw en het schoolplein/uiterlijk en reputatie
van de school.
FINANCIEEL BELEID
Opstellen van de sluitende materiële begroting jaarlijks
vóór 1 december voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Budgetbeheersingsoverzicht per kalenderkwartaal vóór
het einde van de maand volgend op het kwartaal.
Sluitende materiële exploitatie per boekjaar.

MR/

Kion/
directie
directie
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Bezuiniging op afzonderlijke kostenposten (schoonmaak
en energie) door voordeliger aanbesteding.
KWALITEITSBELEID
Kwaliteitszorg wordt door de inspectie als goed
beoordeeld.
In 2018 worden de audits “kerntaken leerkrachten”
(inclusief talentontwikkeling) en “specifieke schoolkleur”
uitgevoerd. De instrumenten zijn uiterlijk 01-01-2018
geüpdatet en talent ontwikkeling is toegevoegd.
80% van in het beleidsstuk genoemde instrumenten zijn
ingezet en vertaald naar nieuwe doelen en
succesindicatoren.
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Bijlage 1: Methodeoverzicht

Methode overzicht De Biezenkamp per september 2015

Rekenen

Taal

Groep 1-2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Bronnenboek
en o.a.: WIG –
Bewegend
leren rekenen
– Spelend
rekenen met
peuters en
kleuters.
Gecijferd
bewustzijn
Taalverhaal
“wat zeg je”
(van
bubbeldebup)
Spreekbeeld

Wereld in
getallen
(versie 4)
Met sprongen
vooruit
Kien

Wereld in
getallen
(versie 4)
Kien

Wereld in
getallen
(versie 4)
Kien

Wereld in
getallen
(versie 4)
Kien

Wereld in
getallen
(versie 4)
Kien

Wereld in
getallen
(versie 4)
Kien

Veilig Leren
Lezen
Spreekbeeld

Taal actief
(versie 4)
Spreekbeeld

Taal actief
(versie 4)

Taal actief
(versie 4)

Taal actief
(versie 4)

Taal actief
(versie 4)

Veilig Leren
Lezen
Veilig Leren
Lezen

Taal actief
(versie 4)
Lekker
Lezen

Taal actief
(versie 4)
Lekker
Lezen

Taal actief
(versie 4)
Lekker
Lezen

Taal actief
(versie 4)
Lekker Lezen

Taal actief
(versie 4)
Lekker
Lezen

Humpie
dumpie

Humpie
dumpie
Grip op
lezen

Grip op
lezen
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