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Slootdorp, juni 2018
Beste ouders/verzorgers,
In deze schoolgids schets ik een beeld van De Meertuin. De schoolgids bestaat uit drie aparte delen:
● De schoolgids: hierin staat hoe ons onderwijs eruit ziet en waarom.
●

Het jaarboekje: De meest actuele informatie en alles wat u in praktische zin van onze school wilt weten..

●

Het schoolondersteuningsprofiel: hierin beschrijven wij de leerlingenzorg.

Wilt u meer weten? U bent altijd van harte welkom!
Vriendelijke groet,
Eveline van Mameren
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Algemeen
Waar vindt u ons?
Onze school is gevestigd in het gebouw van de voormalige
Landbouwschool (en later bibliotheek) aan de Langeweg in
Slootdorp. De school ligt in het groen en heeft volgens ons
het mooiste schoolplein van Nederland.
In 2020 gaan wij een nieuw gebouw betrekken. We verhuizen
dan naar gebouw op De Belboei, bij de sportvelden van
CVW.
Onze denominatie
Officieel zijn wij een algemeen bijzondere basisschool,
afgekort ABBS.
De term algemeen bijzonder wordt gebruikt zoals andere
scholen het woord openbaar (OBS), katholiek (KBS) of
protestants-christelijk (PCB) gebruiken.
Het woord algemeen heeft betrekking op de
levensbeschouwelijke achtergrond van onze school.
Onderwijs op algemene grondslag is onderwijs dat uitgaat
van de gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen.
Onze naam
Onze school heet De Meertuin en dat is niet zomaar… Deze naam voldoet aan alle criteria die we van te voren
hadden opgesteld…
● De verbinding tussen De Zaaier en De Regenboog, de scholen waaruit we ontstaan zijn: we zaaien de
kleuren van de regenboog en krijgen een mooie, gevarieerde tuin.
● De verbinding met de Wieringermeer: die zit ‘m in de woorden
● meer (de Wieringermeer wordt door veel inwoners ook wel ‘de Meer’ genoemd);
● en tuin (verwijzing naar land- en tuinbouw in de polder).
● Onze visie: één + één = meer, nl. de zesde Covey-gewoonte ‘synergie’: De Zaaier + De Regenboog = méér
voor alle kinderen van Slootdorp.
● De naam kun je mooi verbeelden (logo, huisstijl, website, …).
● Het is een naam die niet (vaak) voortkomt: er is nl. geen enkele basisschool die zo heet.
● Het is een eenvoudige naam, voor kinderen goed te begrijpen (al zullen kinderen de naam wellicht
magischer invullen dan volwassenen, maar dat is juist erg mooi…).
● Tuin is een mooie metafoor voor een school: de kinderen zijn de plantjes, ze groeien vanzelf, zoeken licht
en voedsel op, en hebben af en toe wat verzorging nodig – de een wat meer dan de ander…
Het schoolbestuur
Wij worden bestuurd door de Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland. Deze stichting valt onder
de Raad van Toezicht en bestuur van Stichting Surplus, een samenwerkingsverband van openbare scholen in de
Kop. Het stafbureau van Surplus is gevestigd in Anna Paulowna.
Ons bestuur bestaat uit twee bestuurders: mevr. José Vosbergen (Stichting Surplus, openbaar basisonderwijs) en
dhr. John Deckers (Stichting Kopwerk, protestants-christelijk basisonderwijs).
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Een samenwerkingsschool: identiteit en visie
Onze identiteit
Officieel zijn wij een algemeen bijzondere basisschool, maar wij noemen onszelf liever een samenwerkingsschool.
De Meertuin is op 1 augustus 2014 ontstaan uit de fusie van PCB De Zaaier en ABBS De Regenboog. Wij zijn er
voor de kinderen van Slootdorp en de wijde omgeving (het buitengebied), ongeacht hun achtergrond.
Wij gaan op zoek naar wat ons bindt en staan open voor de verschillen die er (mogen!) zijn.
Uitgangspunten
● Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige en
levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden.
● Voor het christelijk onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de
medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders
inbreng.
● Een samenwerkingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk.
● De school is voor kinderen een oefenplaats voor de wereld van de volwassenen. Die wereld is een wereld vol
verschillen. Het gaat erom die verschillen te begrijpen en te respecteren, en ze als bron te zien voor een rijker
leven en een mooiere wereld
Trefwoord
Wij gebruiken de methode Trefwoord. Deze methode biedt ons de mogelijkheid om samen te werken in de
voorbereiding, de keuze van materialen enz.
● Een interne werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders van verschillende achtergronden, bereidt de
thema’s voor en waakt ervoor dat alle levensbeschouwingen bij elk thema voldoende aan bod komen bijv.
door het aanreiken van extra verhalen.
● In de teamvergaderingen vindt afstemming plaats over wat we wél en wat we niet doen uit de aangereikte
verhalen en activiteiten. Bij de voorbereiding van vieringen zoals Kerst en Pasen wordt samengewerkt met
de Identiteitsraad.
● De lessen levensbeschouwing worden door de eigen leerkracht gegeven in de eigen groep.
Weekopening
We starten de schoolweek met een weekopening op maandag. Die duurt ongeveer 20 à 30 minuten.
De weekopening heeft als doel elkaar leren kennen en leerlingen betrekken bij het onderwijs op de hele school.

Visie
Wij zien het unieke van elk kind en houden rekening met de verschillen en mogelijkheden van kinderen. Wij gaan op zoek
naar hun onderwijsbehoeften en houden daar in de mate van het mogelijke rekening mee.

De leerkrachten hebben een goed beeld van elk kind in de klas. Dat beeld krijgen ze door naar kinderen te kijken,
door met hen en hun ouders in gesprek te gaan en door de ontwikkeling van het kind te volgen.
Wij werken met methodes die uitgaan van verschillen tussen kinderen en die differentiatie bieden in tempo en
moeilijkheidsgraad. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, en zorgen er tegelijkertijd voor dat een kind samen met
andere kinderen leert.
Wij zijn een school waarin aandacht is voor vrijheid en de grenzen die daarbij horen, zelfstandigheid en samenwerking. We
leren kinderen rekening met elkaar te houden, samen te werken en respect te hebben voor elkaar en voor de verschillen die
er zijn. We stimuleren ze om zichzelf te ontplooien te midden van andere kinderen en daarbij zichzelf te zijn en een positief
zelfbeeld te ontwikkelen. We helpen kinderen bij het ontwikkelen van een kritische blik, met aandacht voor ieders belangen.
Wij bereiden kinderen voor op een plek in de maatschappij waarin mensen er zijn voor elkaar, dichtbij en veraf. Wij leren
kinderen de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden, zonder last van vooroordelen.
Wij brengen kinderen de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij. Wij leren kinderen respect te hebben voor de aarde en
brengen hen het besef bij dat onze planeet ook voor volgende generaties een plek moet zijn waar vrede heerst en waar er
voor iedereen genoeg is om een fijn leven te leiden.
Wij zijn een Kanjerschool. Wat betekent dat?

We streven de volgende doelen na:
● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
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●
●
●

Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Met ons onderwijs werken wij aan de zgn. kerndoelen.

Aan het einde van de basisschool hebben kinderen genoeg geleerd om aansluiting te vinden in het voortgezet
onderwijs, op het niveau dat past bij de eigen talenten en mogelijkheden.
Aandachts- en ontwikkelpunten hierbij zijn:
● leren vanuit de kerndoelen en de referentieniveaus,
● goed reken- en taalonderwijs,
● een brede ontwikkeling (kennis van de wereld), het betrekken van de (school-)omgeving bij het onderwijs:
de school de wereld in, de wereld de school in,
● aandacht voor samenwerken en voor leren van en met elkaar,
● aandacht voor creatieve vakken,
● zorgvuldig volgen van ontwikkeling en resultaten,
● ICT ter ondersteuning van het leerproces.
Tijdens het werken in de klas bouwen we ruimte in waarin kinderen kunnen samenwerken.

Wij stimuleren kinderen om zelfstandig te werken. Zelfstandig werken betekent niet hetzelfde als ‘alleen werken’,
maar drukt een aantal vaardigheden uit:
● plannen
● omgaan met uitgestelde aandacht
● verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk en je eigen leerproces
In het onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua
godsdienst en levensbeschouwing. Wij leren de kinderen deze verschillen te waarderen
We werken met een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs. In deze methode worden onderwerpen en
thema’s aangeboden die het vertrekpunt zijn voor gesprekken met de kinderen. Daarbij gaan we op zoek naar wat
ons bindt en laten we de verwondering en de waardering toe voor wat en hoe anderen denken. We leren kinderen
om te luisteren naar elkaar, open en zonder oordeel.
Opvoeden vindt plaats in een wisselwerking tussen school en thuis; daarom worden ouders actief betrokken bij
de school. Ouders en leerkrachten vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de leerlingen.

Onze opdracht
Kinderen leren vanuit betrokkenheid: betrokkenheid bij zichzelf en de ander, betrokkenheid bij onderwerpen en
thema’s uit de omgeving en uit de samenleving. Door kinderen te ondersteunen in deze wijze van leren en omgaan
met zichzelf en de ander, willen wij kinderen begeleiden in het opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige en
empathische mensen.
Onze school biedt kinderen de mogelijkheid zich in een veilige en gestructureerde omgeving voor te bereiden op
het volwaardig deelnemen aan een steeds sneller veranderende en complexer wordende samenleving. De school is
als het ware een oefenplaats voor ‘het echte leven’.
We geven hen het gereedschap mee dat ze daarvoor nodig hebben.

Onze kernwaarden
Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:
● samen,
● respect,
● vertrouwen,
● openheid en
● gelijkwaardigheid.
Deze kernwaarden willen wij graag zichtbaar maken (in praktijk brengen) in de basishouding van iedereen die bij
de school is betrokken.
Ze vormen ook de basis voor de algemene gedragsregels op de school. Volwassenen, ouders én leerkrachten,
hebben een zeer belangrijke voorbeeldfunctie voor de kinderen. De uitgangspunten van de Kanjertraining sluiten
hier naadloos op aan.

Sleutelbegrippen
Proactief zijn, initiatief nemen, keuzes maken
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Proactief zijn = initiatieven nemen, maar het is meer dan dat. Het wil zeggen dat we verantwoordelijk nemen voor ons

eigen leven.
● We maken onze eigen keuzes en nemen onze eigen beslissingen.
● We letten erop dat we anderen daarbij niet schaden.
● We nemen verantwoordelijkheid voor onze keuzes.
Doelen stellen
Doelen stellen is weten waar je naartoe werkt. Beginnen met het einde voor ogen wil zeggen dat je jezelf voor ogen
houdt waar je heen gaat, zodat je beter begrijpt waar je nu bent en je stappen kunt zetten in de juiste richting.
We kunnen het ook klein houden: wat wil je leren en hoe kom je daar?
Plannen maken en prioriteiten stellen
Als je weet waar je heen wilt, dan kun je ook een plan maken: hoe kom ik daar, welke stappen moet ik zetten, wie heb ik
daarbij nodig, …
Er leiden altijd meerdere wegen naar Rome, m.a.w. je zult geregeld uitgedaagd worden om keuzes te maken.
Kinderen moeten leren wat belangrijk voor ze is. Een voorbeeld: natuurlijk is buiten spelen leuk én belangrijk,
maar soms is het toch verstandiger om eerst je les te leren of je huiswerk te maken…
Win/win nastreven
Als er een probleem of een conflict is, dan zijn er drie mogelijke uitkomsten:
● Er is een winnaar en er is een verliezer: de een gaat blij verder, de ander is op zijn minst ontevreden en zint
wellicht op revanche. Het probleem of het conflict is waarschijnlijk slechts tijdelijk opgelost – het is niet uit
de wereld geholpen! En kan gedacht worden: deze keer verlies ik, zodat jij kunt winnen, maar volgende keer
wil ik winnen en dan zal jij verliezen!
● Er wordt een compromis gesloten: er zijn dan geen winnaars, er zijn alleen verliezers. De kans dat het
probleem of het conflict hiermee definitief is opgelost, is eveneens klein.
● Bij win/win zijn er twee ‘winnaars’: beide partijen zijn tevreden met het resultaat, niemand gaat weg met een
ontevreden gevoel. Beslissingen en oplossingen hebben dus voor alle partijen een voordeel, iedereen moet
zich er goed bij voelen en zich gecommitteerd voelen aan de oplossing.
Je kunt nog verder gaan: win/win or no deal. Dit is de mentaliteit om alleen een afspraak te maken als beide
partijen er beter van worden. Wordt er niet zo'n oplossing gevonden, dan worden de gesprekken gestaakt. Zo blijft
de relatie intact en wordt er niet gekozen voor een beslissing waar een van de partijen spijt van heeft.
Een andere manier om tot win/win te komen, is de TWO: de tijdelijk werkbare oplossing. N.B. Een compromis kan
als een tijdelijk werkbare oplossing worden ingezet, om tijd te creëren en op zoek te gaan naar een duurzame
oplossing.
Samen leren en samen werken
In de klas leren en werken we samen. Een klas is een kleine gemeenschap. In de gemeenschap hebben we elkaar

nodig. We kunnen gebruik maken van elkaars talenten, we kunnen elkaar helpen, we kunnen elkaar stimuleren en
versterken. Leren is een sociaal proces: het gebeurt in de interactie met anderen.
Samenwerken vraagt iets van kinderen, nl. goed luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven, verantwoordelijkheid
nemen voor een gemeenschappelijk doel, elkaars verschillen erkennen én
inzetten.
Leren leren en daarbij je eigen leerstijl ontwikkelen
Zo kijken wij naar leren.
● Leren doe je op veel manieren. De een leert door iets te ervaren, de ander onderzoekt het liever, weer een
ander gaat het gesprek aan, leest boeken of kijkt filmpjes. Iedereen heeft zo zijn voorkeur.
●

Er zijn dingen die je moet leren en er zijn dingen die je wilt leren. Je moet uit het hoofd leren (de tafels,

spellingregels, …), je moet snappen hoe iets werkt, je moet teksten kunnen begrijpen, je moet weten hoe je
iets kunt onderzoeken, …
●

Bij leren hoort fouten maken. Wie nooit fouten maakt, loopt het risico dat hij niet leert leren. Je denkt dan dat

leren iets is dat vanzelf gaat. Als je dan opeens wordt geconfronteerd met iets dat níet vanzelf gaat of
waarbij je fouten maakt, dan weet je niet hoe je dat moet aanpakken – of je wordt heel onzeker omdat je
vindt dat fouten maken echt niet mag.
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●

Bij leren hoort reflecteren: hoe verliep het leerproces? Is het resultaat wat ik ervan verwacht heb? Kan ik nu

verder of moet ik eerst nog iets anders doen? enz.
Over de diversiteit van leren kunt u meer lezen op http://wij-leren.nl/hoe-kinderen-leren.php.

Burgerschapsvorming en sociale integratie
Onze school wil een school zijn die de kansen voor al onze leerlingen op een succesvolle deelname aan de
maatschappij vergroot. Ons onderwijs is erop gericht dat we ieder kind mogelijkheden bieden om zich zo optimaal
mogelijk te ontwikkelen, zodat het als volwassene een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling
van een multiculturele samenleving.
Naast het geven van een stevige basis t.a.v. het schoolse leren (basisvaardigheden als taal en rekenen) leggen wij de
nadruk op het sociale en emotionele leren: de vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen leren én om in de
samenleving goed te kunnen functioneren (omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid, regulering van emoties enz.).
Het onderdeel burgerschap is geen vakgebied dat je als een geïsoleerd gebied kunt beschouwen. Van groot belang
is het modelgedrag van de volwassenen in de school en het functioneren van de school in zijn geheel.
Uitgaande van de basisbehoeftes van kinderen (relatie, competentie en autonomie) die onontbeerlijk zijn om tot
leren te komen, bieden wij een veilig, gestructureerd klimaat o.a. aan de hand van de aanpak van de Kanjertraining.
Ook in Trefwoord (methode levensbeschouwelijk onderwijs) besteden we aandacht aan Burgerschapsvorming en
sociale integratie.
Daarnaast bieden de methodes die wij gebruiken voor de wereldoriënterende vakken aanknopingspunten om te
werken rond onderwerpen die aansluiten bij het leergebied Burgerschapsvorming. Denk aan onderwerpen / thema’s
als:
- staatsinrichting
- racisme en discriminatie
- wereldgodsdiensten
- kennismaken met andere culturen
- …

In ontwikkeling: Profielschets
In de afgelopen jaren is het team van De Meertuin veranderd: er zijn teamleden vertrokken en er zijn nieuwe
teamleden komen werken op De Meertuin. Daarnaast is het onderwijs aan het veranderen: een nieuw curriculum is
in de maak, met veranderende inzichten over hoe kinderen leren.
Deze ontwikkelingen vragen van ons om goed na te denken over de richting waarin wij willen: Hoe ziet het
eindprofiel van onze leerlingen eruit? Dit betekent ook iets voor onze schoolcultuur en het pedagogisch
klimaat, de inrichting schoolgebouw en schoolplein (nieuwbouw), de hoogtepunten op school, de
samenwerking met buitenschoolse partners en natuurlijk de leerkrachtkwaliteiten.
Om een breed gedragen, maar wel duidelijk beeld te creëren van onze school ontwikkelen we dit
schooljaar (18-19) een profielschets. We hebben met het team en leerlingen een start gemaakt en
ouders uitgenodigd om ook mee te denken.

Pedagogische huisstijl
Inleiding
We werken, leren en leven met veel kinderen en volwassenen in ons schoolgebouw... Dat vraagt om heldere regels
en afspraken, om ervoor te zorgen dat alles in goede en veilige banen wordt geleid...
Pedagogische handelingen worden ingezet vanuit 'de automatische piloot': vanuit het autobiografisch
reactiepatroon, vanuit de ervaringen van een opvoeder. Ze verschillen van mens tot mens, van ouder tot ouder, van
leerkracht tot leerkracht.
Voor kinderen is het belangrijk dat er een duidelijk afgebakend pedagogisch kader is: dat er grenzen worden
aangegeven en dat er congruentie (overeenstemming) is in het handelen van de verschillende opvoeders.
Kanjertraining
Wij kiezen voor de aanpak van de Kanjertraining.
Kanjertraining hoogst mogelijke effectiviteitsoordeel.
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De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de Kanjertraining beoordeeld als effectief volgens sterke
aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is uitzonderlijk dat het NJi een zo
hoog oordeel toekent.
Het NJi is een kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit
van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. De Erkenningscommissie Interventies van het NJi is een onafhankelijke, landelijke commissie
die interventies beoordeelt op kwaliteit en effectiviteit.
Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of
ouders. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te
verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. De training wordt breed ingezet binnen en buiten het onderwijs. Ruim 2500
scholen gebruiken de Kanjertraining en op meer dan 40 plaatsen in Nederland wordt de Kanjertraining op praktijken aangeboden aan ouders en kinderen.

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan1 en door de onderwijsinspectie gebruikt kan
worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is meer dan alleen een methode, ze
vormt ons de leidraad om pedagogisch beleid te maken.
De Kanjertraining helpt ons om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op
Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar
te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. En dat is precies wat wij willen.

Zo werkt de Kanjertraining
De Kanjertraining vraagt bepaald gedrag van kinderen, leerkrachten en andere volwassenen. De Kanjertraining
hanteert als het ware een eigen taal; dat is de taal die we op school spreken.
Een wereld van vertrouwen: werken met de Kanjerpetten
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier
verschillende kleuren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen
tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt, noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een
drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen.
Kortom je bent een kanjer.
Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je
op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en
bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze
kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor
humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet
van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te
reageren.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang
naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en
rustige manier weten te reageren.

1

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt psychodiagnostische instrumenten die in Nederland worden uitgegeven en bij de
COTAN ter beoordeling aangeboden.
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De posters op de volgende bladzijde geven mooi weer wat de uitgangspunten zijn van de Kanjer-aanpak en welk
gedrag we van kinderen verwachten.

Uitgebreide informatie vindt u in de bijlage op de website van onze school.

Veiligheid
Naast de regels zoals die hierboven staan beschreven, kennen we binnen Surplus c.q. Stichting
Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland aanvullende gedragsregels voor personeel en een gedragscode
voor het gebruik van internet. De gedragscodes alsook het pestprotocol (zie verderop in deze gids) liggen bij de
schoolleiding ter inzage. Het pestprotocol kunt u ook downloaden van onze website.
In geval van bedreiging en/of geweld gericht tegen leerkrachten, zal aangifte worden gedaan bij de politie. Daarnaast is
er de mogelijkheid om over te gaan tot schorsing van de leerling, ook als het geweld of de dreiging uitgaat van de
ouders of aanverwanten.

Het pestprotocol
Ons pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Dit
protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining.
Meer informatie over kanjeraanpak en het volledige pestprotocol kunt u downloaden van onze website.
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Didactische huisstijl
Met het begrip didactische huisstijl bedoelen we: hoe geven wij les, hoe organiseren wij het lesgeven en het leren
van kinderen?
Jaarklassensysteem
Wij maken groepen op basis van de leeftijd van kinderen, m.a.w. kinderen zitten met leeftijdgenootjes in de groep.
Dit noemt men het jaarklassensysteem. Wij werken met 8 klassen: klas 1, klas 2, klas 3 enz. Dat betekent niet dat
wij ook 8 groepen hebben: soms zitten klassen bij elkaar in een zgn. combinatiegroep. Kleuters zitten altijd in een
gecombineerde groep: groep 1-2.
Convergerende differentiatie
Bij convergente differentiatie is er een minimumdoel voor de groep als geheel. Alle leerlingen doen mee aan
de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft
om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er
verdiepingsstof. Bij convergente differentiatie staat de leerkracht centraal: hij legt uit, doet voor, oefent eerst samen
met de kinderen en laat hen dan zelfstandig oefenen.
Convergente differentiatie heeft hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij voorbaat opgegeven of
op een eigen leerlijn gezet. Immers, het nadeel van een eigen leerlijn is dat de instructietijd voor de zorgleerlingen
relatief kort is, terwijl convergente differentiatie de instructietijd voor deze leerlingen juist verlengt. Bij
convergente differentiatie is de klas in drie niveaus verdeeld
● de basisgroep
● de instructiegroep: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
● de plusgroep: kinderen die extra uitdaging nodig hebben
Meer informatie hierover vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel (schoolgids deel 3).
Voordelen van convergent differentiëren
● Kinderen kunnen zo lang mogelijk meedoen met de klas, waardoor ze profiteren van de instructie en
interactie in de groep.
● De groep blijft bij elkaar. Hierdoor benutten alle leerlingen de instructietijd optimaal.
● Het kan goed gecombineerd worden met preteaching.
Instructie volgens het IGDI-model
Alle leerkrachten maken gebruik van het zgn. IGDI-model. IGDI staat voor: interactieve, gedifferentieerde, directe
instructie. Instructie betekent: uitleg geven, iets nieuws aanleren.
In elke les zie je de volgende fasen:
1.
Start les

2.

1. Dagelijkse terugblik: wat ging er aan deze les vooraf?
2. Lesdoel aangeven: wat gaan we vandaag leren?
3. Actualiseren van voorkennis: wat weten we al over dit onderwerp?
Presentatie / interactieve groepsinstructie

3.

De leerkracht…
1. legt uit in kleine stappen
2. geeft concrete voorbeelden
3. denkt hardop zodat de kinderen horen hoe hij redeneert
4. demonstreert / doet voor
5. legt uit
Begeleide inoefening

4.

De leerkracht…
1. laat de leerlingen onder begeleiding inoefenen
2. geeft korte en duidelijke opdrachten
3. stelt veel vragen
4. zet coöperatieve werkvormen in, bijv. denken-delen-uitwisselen
Zelfstandig toepassen / verlengde instructie
1. Zelfstandig toepassen van strategieën en/of samenwerkend leren (bijv. in duo’s) door de gemiddelde en
goede leerlingen.
2. Verlengde instructie voor zwakke leerlingen.
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5.

Feedback…

6.

1. … aan groep zelfstandig werkers
2. én aan instructiegroep
Afsluiting
Inhoudelijke afronding van de les, zowel voor de instructiegroep als voor de groep die zelfstandig werkt:
checken of de doelen gehaald zijn!
Coöperatieve werkvormen
Leren doe je met en van elkaar. Coöperatieve werkvormen zijn korte samenwerkingsopdrachten die erop gericht
zijn alle kinderen in de actieve stand te zetten. Er bestaan veel coöperatieve werkvormen, wij hebben er drie
uitgekozen die we vaak gebruiken.
Denken-delen-uitwisselen
= alleen denken, samen delen, uitwisselen met de groep.
Stappen:
1. De leerkracht stelt een vraag of geeft een opdracht.
2. De leerlingen denken eerst individueel na
3. De leerlingen overleggen in tweetallen over hun antwoord.
4. Ze proberen een gezamenlijk antwoord te formuleren.
5. De leerkracht wijst willekeurige leerlingen aan die het antwoord geven.
Duo’s
= tweetallen maken om de beurt een opgave waarbij ze elkaar helpen.
Stappen:
1. De leerkracht wijst aan welke leerlingen samenwerken en licht de werkwijze van de opdracht toe
2. De leerlingen maken om de beurt een opgave terwijl de andere leerling (de helper) observeert en indien
nodig hulp geeft. De maker moet hardop denken zodat de helper weet op welke manier de maker de
opdracht oplost.
3. De eerste leerling maakt bijvoorbeeld de even opgaven, de tweede leerling de oneven opgave. De helper
controleert of het antwoord klopt. Als het goed is geeft hij een compliment als het fout is helpt hij de
maker.
4. De leerkracht vraagt de duo’s naar de manier van samenwerken en vraagt of het maken van de opdracht
goed is verlopen. De leerkracht kan kiezen om de antwoorden klassikaal te behandelen of om de
werkbladen van de duo’s na afloop te corrigeren.
Om de beurt
= tweetallen krijgen een open vraag waarop ze om-de-beurt antwoord geven
Stappen:
1. De leerkracht vormt tweetallen, de leerlingen vormen tweetallen of er worden tweetallen gevormd aan de
hand van de schoudermaatjes.
2. De leerkracht stelt vraag waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Hij vraagt bijvoorbeeld of de
leerlingen zoveel mogelijk soorten vogels kunnen noemen. Hij geeft aan dat de leerlingen straks om de
beurt een antwoord mogen geven.
3. Een leerling begint met het geven van een antwoord. Vervolgens geeft leerling 2 een antwoord, dan
leerling 1 weer etc. De leerlingen proberen zo veel mogelijk te bedenken.
4. Een paar leerlingen worden aangewezen om hun antwoorden met de rest van de klas te delen.
GIP
‘GIP’ staat voor: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Het is een model dat de
leerkracht extra ruimte biedt voor individuele aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben, maar het is ook een
instrument dat de leerling stimuleert om:
● zelfstandig te leren plannen en werken,
● taken beter te overzien,
● beter om te gaan met uitgestelde aandacht,
● beter om te gaan en samen te werken met andere kinderen.
Wij gebruiken een aantal elementen uit GIP. De meest in het oog springende zijn:
● het gebruik van het ‘vraag-blokje’,
● de leerkrachten lopen geregeld een vast rondje door de klas (een startronde om te checken of iedereen de
opdrachten heeft begrepen en aan het werk kan, hulprondes).
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Speerpunten in ons onderwijs
Taal is de basis van al het leren!
● technisch lezen: de techniek van het lezen, het kunnen ‘ontcijferen’ van teksten
● begrijpend lezen: begrijpen wat je leest, kunnen samenvatten
● woordenschat: in alle klassen werken we met een woordenschatmuur waaraan we dagelijks aandacht
besteden
Sociale vaardigheden
Je moet je op een fatsoenlijke en krachtige manier staande kunnen houden in de wereld.
Kennis van de wereld waarin we leven
Bestond vroeger de wereld uit het dorp waarin je leefde, nu ligt de hele wereld voor je open. Dat vraagt om kennis
en vaardigheden om hierin je weg te vinden.
Rekenen
Rekenen en wiskunde bevorderen o.a. het logisch denken. Daarnaast is rekenen een basisvaardigheid die je in het
dagelijks leven elke dag gebruikt.
Onderzoekend leren en 21st century skills
Leven en werken in de 21ste eeuw vraagt om een focus op vaardigheden die voorheen wellicht minder ‘in the
picture’ stonden.
● Wij vinden dat kinderen echt wel een bepaalde basiskennis (‘parate kennis’) moeten hebben, maar in onze
huidige samenleving moeten zij ook kunnen omgaan met de massa aan informatie die op hen afkomt.
● We willen dat kinderen de nieuwsgierigheid en de gretigheid om te leren vasthouden die kleuters hebben.
● We willen dat kinderen leren samenwerken en problemen oplossen.
● Enz.
U ziet een overzicht van de zgn. 21st century skills in het onderstaande model.
In plaats van de lesboeken open te slaan en te kijken wat er vandaag op het
programma staat, gaan we binnen een thema op zoek naar allerlei
dwarsverbanden. We nodigen de kinderen uitdrukkelijk uit om met hun
eigen vragen te komen en… zelf op zoek te gaan naar de antwoorden.
Daarbij komen de 21st century skills goed van pas!
Allemaal leuk en aardig, maar vraag rijst dan: hoe weten we wat de
kinderen aan het einde van zo’n thema hebben geleerd?
● Ten eerste houdt de leerkracht altijd in de gaten of de doelen die
hij zelf bij het thema heeft gekozen (gebaseerd op de doelen uit de
methode(s) en gerelateerd aan de kerndoelen), voldoende aan bod komen.
Hij kan daar een korte toets over afnemen, of een quiz organiseren enz.
● De kinderen laten zien wat ze hebben geleerd – en dat doen ze op
een manier die bij ze past, bijv. in de vorm van een spreekbeurt, een
presentatie, een toneelstukje, een muurkrant, een filmpje, een diashow, een
poster, een weblog, een tentoonstelling, een excursie voor de hele klas, …
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Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Passend onderwijs is in de eerste plaats een
verandering van kijken naar kinderen. Passend onderwijs wil niet langer uitgaan van de beperking van een kind
maar een antwoord bieden op de vragen ‘wat kan dit kind al en wat heeft het nog nodig?’.
Passend onderwijs wil bovendien dat elk kind onderwijs kan volgen écht dicht bij huis. Het is niet de bedoeling dat
kinderen nog 50 km met een busje moeten reizen, hooguit naar twee dorpen verderop.
Zorgplicht
Met de komst van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school waarbij
uw kind staat ingeschreven of zich aanmeldt te allen tijde moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Dat kan
een plek zijn op de eigen school met extra ondersteuning, maar ook op een andere reguliere school in de buurt of op
een speciale school. Niet u als ouder, maar de school moet voor die plek zorgen. Scholen helpen elkaar daarbij door
samen te werken in scholengroepen en samenwerkingsverbanden. Ze maken onderling afspraken over hoe ze
ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.
Nieuwe structuren
Vanaf 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het oude landelijke systeem van ‘rugzakjes’. De zogeheten
samenwerkingsverbanden nemen dit over. Zij worden de regisseur van alle vormen van extra zorg voor leerlingen
en ontvangen daarvoor geld rechtstreeks van de overheid.
Onze school valt onder het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland (SWV-KvNH). Dit
samenwerkingsverband bestaat op zijn beurt uit tien scholengroepen. In een scholengroep zitten scholen van
verschillende schoolbesturen. Onze school is lid van scholengroep Wieringen en Wieringermeer.
Ondersteuningsplan
Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in een ondersteuningsplan beschreven welke basiszorg
elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt
opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school
bewaakt dit.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit SOP staat op onze website. In het SOP staat welke
specifieke breedtezorg de school uw kind kan bieden. Breedtezorg is meestal de zorg om de school heen zoals zorg
van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een school kan ook zelf breedtezorg in huis
hebben zoals een dyslexiespecialist of een leerkracht die expert is op het gebied van autisme.
De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van breedtezorg.
Dus als onze school in z’n eentje uw kind niet de juiste zorg kan bieden, dan zorgt het ondersteuningsteam van
onze scholengroep (OTG) voor een passend ‘arrangement’ (zo noemen we dat) voor uw kind.
Als uw kind dieptezorg nodig heeft, dan vragen wij dit samen met u aan bij het Samenwerkingsverband.
Dieptezorg is meestal plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Speciale scholen voor kinderen met een
visuele beperking en voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen
een uitzondering. Zij bekijken zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt.
Positie van de ouders
De positie van u als ouder verandert met de komst van passend onderwijs. Eén van de effecten van passend
onderwijs moet zijn dat u niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd om extra begeleiding of speciaal
onderwijs voor uw kind te verkrijgen. De school dient dit te regelen. Bovendien zal elk samenwerkingsverband één
centraal loket instellen waar ouders kunnen aankloppen voor informatie en begeleiding.
Via de medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft u invloed op ons schoolondersteuningsprofiel. En via
afvaardiging naar de Ondersteuningsplanraad (OPR) ook op het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband.
Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.stichtingsurplus.nl/Voor-ouders/Ons-onderwijs/Passend-onderwijs
www.swvkopvannoordholland.nl
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