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Inleiding
Dit schoolplan geeft de ontwikkeling vanaf de periode van 2019 tot 2022 aan: waar we staan
en waar we naar toe willen in de komende beleidsperiode van vier jaar. Het is een
kwaliteitsinstrument, waarin onderwijsontwikkeling en onderwijsverbetering worden
geformuleerd en vastgesteld.
Het biedt in toenemende mate duidelijkheid aan alle betrokken geledingen. Het functioneert
als planningsdocument en reflectie-instrument voor de groei, schoolontwikkeling en de
schoolkeuzes met als einddoel onderwijs aan te bieden dat handelingsgericht is en tevens
rekening houdt met verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden en interesses.
Een strategische en operationele uitwerking vindt u na de uitwerking van visie en missie. Wij
onderscheiden daarbij vijf thema’s:
1. Identiteit
2. Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie
3. Personeel & Organisatie
4. Ouders
5. Financiën & Beheer
Door middel van SMART geformuleerde doelen zijn de kaders door de diverse
ontwikkelteams, het managementteam en het team geconcretiseerd.
Gegevens die we gebruiken voor de totstandkoming van het plan
De strategische visie en beleidskeuzen in ons schoolplan zijn gebaseerd op uitgangspunten
van het beleidsplan van stichting Quo Vadis en uit de volgende informatiebronnen:

















Inspectiebeoordeling
Management rapportages (Marap)
Audits
Quo Vadis Strategisch Beleidskader
Evaluatie vorig schoolplan en jaarplannen
Enquête ouders (1 keer per twee jaar)
Enquête leerlingen groep 5 t/m 8 (1 keer per twee jaar)
Enquête leerkrachten (1 keer per twee jaar)
Evaluaties Sine Limite (samenwerkingsverband Deventer e.o.)
Medezeggenschapsraad
VISION-WEB (voorheen SWOT- analyse)
DOL op Adwaita (Doorlopende onderwijsleerlijn)
Schoolondersteuningsprofiel (www.sopdeventer.nl)
ICT-plan
Protocol organisatie en overlegstructuur
Communicatieplan.

Procesvorm:
In verschillende teamsessies en studiedagen van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019
staat de schoolontwikkeling centraal. Het Schoolplan is het eindproduct van het hele proces.
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Tijdens de teambijeenkomsten is een aantal onderdelen aan bod gekomen: enquêtes,
VISION-web (voorheen SWOT-analyse), passend onderwijs, visie en de toekomst van de
school.
De interne discussies in verschillende vormen en geledingen (ook in de MR-vergaderingen)
dragen bij tot de juiste balans en de inbedding van het beleid.
School vormen we samen; leerlingen, ouders, team en bestuur.
Verantwoording
De school is de spil waar alles om draait. De bovenschoolse organisatie is vooral faciliterend,
dienstverlenend, kaderscheppend en richtinggevend. Verantwoordelijkheid ligt op alle
niveaus in de organisatie; bij de individuele leerkracht, bij het team, directie en bij de
bovenschoolse organisatie.
Eveneens op alle niveaus geldt dat er altijd rekenschap aan elkaar, ouders, inspectie en aan
de maatschappij moet worden afgelegd. Het Schoolplan 2019-2023 is een onderdeel van het
strategisch bestuursbeleidsplan 2018-2022 (“Jongleren met talenten …. een bordje erbij”) en
dient dan ook beoordeeld te worden op de behaalde resultaten. Daar past ook het afleggen
van verantwoording naar elkaar bij.
Binnen de eigen organisatie wordt het schoolplan opgedeeld in jaarplannen. Deze worden
jaarlijks geëvalueerd volgens de PDCA cyclus en daar waar noodzakelijk bijgesteld. Dit geldt
zowel naar het team als ook naar de medezeggenschapsraad.
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Missie en Visie
Als er iets is dat bergen kan verzetten,
dan is dat het vertrouwen
in je eigen kracht
Positie
Adwaita is gehuisvest in twee karakteristieke gebouwen, die op loopafstand van elkaar
liggen in de wijk Zandweerd. Dit is een zeer gemêleerd samengestelde wijk van Deventer
met zowel oud- als nieuwbouwhuizen. Er zijn vooral laagbouwwoningen, enkele
flatgebouwen en er zijn zowel koop- als huurwoningen.
De onderbouwlocatie (groep 1 t/m 4) van Adwaita ligt aan de Jacob van Deventerstraat. De
bovenbouwlocatie (groep 5 t/m 8) ligt aan de Kerkstraat. De naam van de school komt uit
het Sanskriet en betekent: hij die de tweeheid overwint (tweeheidsloos) en is gekozen om de
samenvoeging in 1995 van de school aan de Jacob van Deventerstraat en de school aan de
Kerkstraat te symboliseren.
Bewoners van de wijk Zandweerd hebben relatief veel te maken met problematiek rondom
werkloosheid, uitkering, besteedbaar inkomen, jeugdoverlast en laag opgeleide bevolking. Er
heerst relatief veel verborgen armoede. Deze problematieken lijken op Adwaita minder
zichtbaar te zijn dan op andere scholen in onze buurt, maar spelen wel degelijk een rol. Dit
blijkt uit het aantal aanvragen van ouders bij Stichting Leergeld die via onze school worden
ingediend. Qua opleidingsniveau van de ouders kunnen wij zeggen dat ouders over het
geheel genomen voldoende tot goed zijn opgeleid. De betrokkenheid bij de school is goed.
Ouders vinden het belangrijk om te weten wat hun kind(eren) op school doen en hoe hun
resultaten zijn.
De school werkt samen met andere scholen en partners. Binnen het bestuur van Stichting
Quo Vadis wordt gewerkt in conglomeraten. Adwaita maakt deel uit van het conglomeraat
Binnenstad samen met De Steenuil, Het Palet en De Windroos. Samenwerking wordt gezocht
op het gebied van organisatie en het delen van expertise.
Andere partners zijn peuterspelen, kinderdagverblijven en BSO’s van bijvoorbeeld Raster.
Adwaita vormt samen met een aantal partners een Kindcentrum.
Ouders vinden de aandacht voor de christelijke waarden en normen die verweven zijn in de
Nederlandse cultuur van waarde om mee te geven aan hun kinderen in de opvoeding. Dit
argument speelt mee bij de keuze van een basisschool. Ouders kiezen daarom bewust voor
de Katholieke identiteit van onze school.
De school heeft te maken met krimp. De afgelopen twee schooljaren is de school
teruggegaan van 448 op 1-10-2016 naar 423 leerlingen op 1-10-2019 (prognose).
De oorzaak is te vinden in de landelijke krimp van het aantal leerlingen en in het feit dat er in
de wijk een groot aantal starterswoningen staat: na een aantal jaren stromen gezinnen de
wijk uit naar nieuwbouwwijken of woningen in een duurder segment. Voor de toekomst
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willen we het ‘concept’ Adwaita stevig neerzetten zodat ouders bewust voor onze school
kiezen.
Een visie en een missie zijn richtinggevend voor de uitvoering van innovatief onderwijs. Zij
dienen beiden als leidraad bij het maken van keuzes en het vaststellen van doelen.

Missie: “Adwaita zet je in je KRACHT”
We richten ons onderwijs zo in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doorlopen. Uitgaande van onze Katholieke identiteit willen wij een school zijn waar
de leerlingen samen leren, spelen en vieren met respect voor ieders levensbeschouwing en
identiteit.
Ons onderwijs richt zich in de basis op een gezonde leefstijl, zelfstandigheid, samenwerken
en talentontwikkeling. Deze pijlers worden verbonden door het principe van
verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.
Het is ons doel om leerlingen een stevige basis te geven voor hun toekomstige ontwikkeling
in de meest brede zin van het woord.

Visie
Met ons onderwijs streven wij naar waarden-vol en effectief onderwijs. Wij streven naar
ontwikkeling en groei. Daarbij doelen we in de eerste plaats op ontwikkeling in cognitie
door het geven van effectief en kwalitatief goed onderwijs. Maar daarnaast is er ook ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling is meer dan alleen groei; het is ook meegaan in
verandering. Verandering die hoort bij de huidige tijd en bij onze maatschappij. Daarbij is
plezier een essentieel onderdeel; want plezier op school geeft plezier in leren. We
benaderen daarom de leerlingen op een positieve wijze door hen te complimenteren en te
benoemen wat goed gaat en hen tips te geven.
Veiligheid en vertrouwen geeft dat je kunt zijn wie je bent in een omgeving waarin je het
beste uit jezelf kunt halen. Als school leven we in verbondenheid met de wereld om ons
heen. Door te leren samenwerken met elkaar kunnen we ons aandeel leveren voor de zorg
voor onze leefomgeving. Ieder op de manier die bij hem of haar past.

Identiteit
Onze Katholieke identiteit geeft ons de route van kernwaarden en normen die we volgen bij
de voorbereiding van onze leerlingen op de toekomst en hoe we kinderen in hun kracht
zetten. Het Katholieke geloof kleurt onze visie op onderwijs en opvoeding. Vanuit de
Katholieke traditie vinden wij dat mensen uniek en gelijkwaardig zijn, maar verschillen in
aanleg, belangstellingssferen, intelligentie en vaardigheid. Van hieruit trachten wij ons
onderwijs zo in te richten dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en
evenwichtige mensen, in een veilige en geborgen omgeving, waarbij sociaal, emotionele
en intellectuele ontwikkeling in balans dienen te zijn.
Als Katholieke school voor basisonderwijs willen wij bij de vorming en begeleiding van de
kinderen aandacht besteden aan de godsdienstige vorming. We streven ernaar om meer
verdieping aan te brengen in de samenwerking met de geloofsgroepen. Dit vraagt om een
nadere verkenning en uitwerking.
Onze school staat open voor alle kinderen en ouders/verzorgers die de grondslag van de
school respecteren. Wij verwachten dat alle kinderen meedoen met alle godsdienstige
activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd.
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Onderwijskundig concept
Wat hebben onze leerlingen nodig als we ze kansen willen bieden in de samenleving van
2030? Ons onderwijs moet zodanig effectief en van goede kwaliteit zijn dat de leerlingen
goed voorbereid de maatschappij in kunnen stappen. Naast kennis is het belangrijk dat zij
vaardigheden hebben ontwikkeld die zij ook in de samenleving moeten hanteren. Zelfstandig
aan een taak kunnen werken, samenwerken aan een opdracht, kunnen luisteren naar elkaar
verantwoordelijkheid geven en nemen.
Leerlingen moeten leren denken en eigen kracht (h)erkennen. We richten ons onderwijs om
die reden zo in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen. Wij werken volgens een aantal pijlers: een gezonde leefstijl, zelfstandigheid,
samenwerken en talent ontwikkeling. Deze worden verbonden door het principe van
verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.








Een gezonde leefstijl: we stimuleren een gezonde leefstijl, zowel lichamelijk als in
omgangsvormen zodat kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. Het
ontwikkelen van sociale vaardigheden zorgt ervoor dat kinderen respect hebben voor
elkaar en voor hun omgeving.
Zelfstandigheid: het principe van zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat leerlingen
actief en zelf ontdekkend bezig willen zijn. Zelfstandigheid impliceert zelfwerkzaamheid.
De taak moet hiervoor ruimte geven. Een leerkracht moet goed weten wat zijn
leerlingen wel of niet kunnen. Dan pas is hij of zij in staat een taak samen te stellen, die
leerlingen de kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren de
leerlingen creatief denken en handelen en reflecteren. Door de leerlingen na te laten
denken over wat zij gaan doen, wat zij aan het doen zijn of hebben gedaan, leren de
leerlingen over het eigen gedrag en dat van anderen. Ze leren zichzelf en anderen
begrijpen en daardoor meer over eigen kunnen en over hoe zij met anderen om kunnen
gaan.
Samenwerken: in de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband,
belangrijk. In een school kunnen de leerlingen in jaargroepen met elkaar samenwerken
en coöperatief leren. Leerlingen helpen elkaar door:
• het stellen van vragen aan andere leerlingen
• samen naar een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem
• elkaar suggesties te geven om iets te maken, bijvoorbeeld bij expressie
Talentontwikkeling: we maken in ons onderwijs gebruik van ieders talenten en
mogelijkheden. Op deze manier bieden we passend onderwijs zonder daarbij de grenzen
van wat mogelijk is, uit het oog te verliezen.

Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Vrijheid is
nooit onbeperkte vrijheid. Het betekent keuzevrijheid en is altijd verbonden met
verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze. Welke vrijheid krijgen leerlingen. Wat
kunnen zij kiezen? Voorbeelden kunnen zijn: met welk vakgebied van mijn taak zal ik
beginnen, hoeveel tijd zal ik er aan besteden, doe ik het alleen of met andere leerlingen. Zijn
er afspraken over keuze vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen? De leerlingen
dragen wel de verantwoordelijkheid om hun taak op tijd af te hebben. De leerkracht
overlegt met medeleerkrachten, ouders, verzorgers en leerlingen hoe ver deze vrijheid gaat,
want niet alle leerlingen kunnen dezelfde vrijheid aan.
Om onze leerlingen te leren denken, is het nodig dat de school op een boeiende wijze werkt
aan de basisvaardigheden van leerlingen. Leerlingen moeten op maat goed leren lezen,

8

rekenen en schrijven, om het leren denken ook daadwerkelijk vorm te geven. Maar boeiend
onderwijs richt zich ook op de verschillen in leren, denken en doen. Dit noemen wij
talentontwikkeling. Onze uitdaging voor de toekomst is: de leerlingen door ons onderwijs
goed voor te bereiden op het functioneren in de 21 ste eeuw (21th century skills).

Effectiviteit
Binnen de school is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en
opvoeding. Iedereen in de school, met eigen taak en verantwoordelijkheid, draagt er zorg
voor dat het team:
 de goede dingen doet en die dingen goed doet
 inzicht heeft in sterktes en zwaktes van zichzelf en de school
 concrete aanknopingspunten vindt voor verbetering van zijn onderwijs
Kortom: het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen en werkt daardoor
handelingsgericht.

Organisatie
Op Adwaita werken wij planmatig aan handelingsgericht onderwijs wat passend is voor onze
leerlingen.
De uitgangspunten daarbij zijn:
1. doelgericht werken volgens de pdca cyclus
2. werken van school- naar groep- naar leerling-niveau
3. middenmoot als vertrekpunt
4. clusteren van zorg (overeenkomsten van onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte)
5. differentiatie door basis-verrijking-intensivering (waar nodig versnellen of
vertragen)
6. meten van de respons op de instructie
De doelen zijn:
1. Opbrengsten realiseren: de planning van het proces moet geborgd worden. Dit
proces start met het verzamelen van gegevens van alle leerlingen in een groep, zoals
toetsresultaten en observaties. Deze gegevens worden vergeleken met de landelijke
normen en de eigen schoolambities. Op basis van een analyse wordt een aanpassing
op het bestaande onderwijsaanbod gepland en vervolgens uitgevoerd. Op deze
manier wordt toegewerkt naar het bereiken van de gewenste opbrengsten.
2. Passend onderwijs bieden: leerlingen moeten onderwijs krijgen dat past bij hun
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte: het proces van handelingsgericht werken. Dit
proces eindigt met didactische, pedagogische en organisatorische aanpassingen die
nodig zijn om met een groep, een groep leerlingen of een individuele leerling, in
samenwerking met de ouders, het volgende doel te bereiken. Onderwijs is passend
als aan de behoeften van alle leerlingen wordt voldaan.
We hanteren zes instrumenten in ons zorgsysteem: het onderwijsplan, het
opbrengstenverslag, de leerlingkaart, het groepsoverzicht, de gesprekkencyclus en de dagen weekplanning. De opbrengstenvergadering en de groepsbespreking vormen de basis van
waaruit interventies op school-, groeps- en individueel niveau worden afgeleid om het
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onderwijs opbrengstgericht en passend te maken. Deze interventies worden vastgelegd in
afspraken die periodiek worden gemonitord in het opbrengstenverslag. Interventies op
individueel niveau staan in het pop en opp van de leerling. De opbrengstenverslagen geven
ambities voor minimaal een half jaar. Voor de korte en middellange termijn worden de
kaders beschreven op het groepsoverzicht en bij de dag- en weekplanning en de
leerlingkaart.

Kindcentrum
“De schouders eronder!” samenwerking Quo Vadis en Raster, September 2018-2020
Het Kindcentrum Zandweerd is er op gericht om kinderen meer ontwikkelingskansen te
bieden door middel van een gevarieerde mix van activiteiten op het gebied van cultuur,
sport, opvang, educatie en zorg. Het kind staat dus centraal. Ons uitgangspunt bij alle
activiteiten is de totale ontwikkeling van elk kind: zowel de cognitieve ontwikkeling als de
sociaal-emotionele en de fysieke ontwikkeling zijn. De wereld van een kind wordt gevormd
door het gezin, de school en de buurt. Vanuit dit uitgangspunt werken de medewerkers van
het Kindcentrum gezamenlijk om te komen tot een doorgaande ontwikkeling van elk kind
aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Elke partner van het Kindcentrum zet zijn eigen
expertise in om te komen tot optimale ontwikkelingskansen van elk kind. Zij versterken
elkaar op basis van hun specialiteit en bundelen hun krachten.
Samen met de Cees Wilkeshuisschool stuurt Adwaita het KC de Zandweerd aan. Wij doen
dat in samenwerking met andere partners zoals de BSO en de peuter opvang, de
speeltuinverenigingen, sportbedrijf Deventer, CJG, Leeuwenkuil en andere partijen.
Activiteiten worden zowel onder schooltijd als na schooltijd aangeboden en begeleidt door
combinatiefunctionarissen van Sport Bedrijf Deventer, medewerkers van Raster Welzijn en
docenten van Kunstcircuit.
In de bijlage vindt u de samenwerkingsovereenkomst met de educatieve partner Raster.
Quo Vadis en Raster werken nauw samen in kindcentra in wording om ieder kind de best
mogelijke basis te bieden voor de toekomst en zo de kans te geven zich optimaal te
ontwikkelen. Leren stopt namelijk niet als de school uit is. Ook is er geen onderscheid tussen
leren en spelen: leren is spelen en spelen is leren. Quo Vadis en Raster zijn van mening dat
zij in een kindcentrum op de beste manier voorzieningen voor kinderen kunnen organiseren.
Deze samenwerking faciliteert daarmee optimaal kinderen, hun ouders en de professionals
die er werken. We willen kinderen leren kansen te benutten, uitdagingen aan te gaan. We
willen ze vaardigheden en een attitude bieden waarmee zij, als gelukkige burgers, kunnen
bijdragen aan de wereld om hen heen. Ook hier gaat het dus om de samenwerking in de
brede zin.
Onderwijs, opvang en welzijnswerk komen samen in een verbinding voor gezinnen in de
wijk. We geloven daarmee in de verbinding tussen de voorschoolse en opvangwereld met de
schoolwereld, die op haar beurt weer is verbonden met de bredere leefwereld van kinderen
en ouders in de verschillende wijken in Deventer. Hierin heeft de combinatie van het
voorschoolse en opvangwerk met het welzijn kinderwerk een coachende rol om kinderen en
hun ouders in hun eigen kracht te versterken en ze daar te houden en om ouders te coachen
sterker in hun rol van opvoeder te staan. Daarnaast vervult deze manier van werken een
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brugfunctie tussen de (hulp)vraag/behoefte van ouders en kinderen en de hulp/aandacht
van de organisaties/instellingen in Deventer.

Kernwaarden van RKBS Adwaita
Het team RKBS Adwaita en de leden van de Medezeggenschapsraad heeft een aantal
waarden geformuleerd die voor ons het fundament vormen van ons onderwijs:
 ontwikkeling en groei (ontwikkeling in cognitie, maar ook persoonlijke ontwikkeling
en groei op sociaal emotioneel gebied)
 plezier (plezier op school geeft plezier in leren)
 veiligheid en vertrouwen (in een veilige omgeving haal je het beste uit jezelf)
 verbondenheid en samenwerken (wij maken als school deel uit van de maatschappij
en door te leren samen te werken kan ieder zijn of haar aandeel leveren voor de zorg
voor onze leefomgeving)
In het leven en werken van alle dag willen wij deze begrippen, vanuit onze identiteit,
herkenbaar maken op onze school in onze relaties met kinderen, ouders en collega’s.

Kwaliteitszorg
Centraal in het onderwijsproces en dus ook in de kwaliteitszorg, staat de
verantwoordelijkheid. De invulling hiervan is: elke deelnemer (leerlingen, ouders én
medewerkers) die is betrokken bij de onderwijsorganisatie draagt verantwoordelijkheid
vanuit de eigen rol.
In de school is het afleggen van verantwoording over de bijdrage een normaal onderdeel van
de functie, rol en taak. Verantwoording dragen betekent ook: open staan voor reflectie en
kunnen reflecteren. Het geven en ontvangen van feedback is normaal en een vast onderdeel
van het verantwoordelijk functioneren.
Adequate instrumenten, kengetallen en een heldere plan- en controlecyclus (PDCA) zijn
hierbij van belang. Het gaat bij het gebruik van de instrumenten uitdrukkelijk niet om de
resultaten zelf, maar om lering uit te trekken uit de gegevens die ze opleveren. Dat leidt tot
verhoging van de veranderingscapaciteit van de school.
Kwaliteit is de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid
van zichzelf, de overheid, team en ouders en kinderen.
Lees meer bij: thema 2: “Onderwijs, kwaliteit en innovatie”.
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VISION-web
Pride (trots)
1 Onze missie: Adwaita zet je in je kracht.
Helderheid waar we vanuit visie naar toe
werken volgens why-what en how:
 Zelfstandigheid
 Samenwerken
 Gezonde leefstijl
 Talentontwikkeling

2

3

Pedagogisch klimaat en sfeer in de school:
 Veiligheid
 Waardering voor de leerkracht
 Ouders en leerlingen zijn tevreden
 Goed contact met ouders
 Diversiteit van de gezinnen
Professionele leergemeenschap:
 “Samen leren van en met elkaar”
 Collegialiteit
 Leerlingenzorg met passende
opbrengsten

Opportunaties (kansen)
1 Onderwijs inhoud en aanbod:
 Talentontwikkeling leerlingen:
- Betekenisvol en thematisch onderwijs
- Cultuursubsidie
- Meer ruimte voor creativiteit
 Eigenaarschap van de leerling
 ICT- middelen en inzet (uitbouwen Snappet)
 Opbrengsten spelling en rekenen verhogen
door opbrengstgericht werken door te
ontwikkelen
2 Communicatie:
 ouderbetrokkenheid & communicatie
ouders

Dreams (dromen)
1  Iedereen op Adwaita, leerkrachten en
leerlingen, staat in zijn kracht.
 Leerkrachten en leerlingen (met ouders)
zijn samen eigenaar zijn van het onderwijs
op Adwaita. Iedereen vanuit de eigen rol,
taak (professionaliteit) en
verantwoordelijkheid.
 Adwaita: een integraal kindcentrum met
onderwijs voor 2-14 (?) jarigen.
2

Deskundige en innovatieve leerkrachten.

3 Professionele leergemeenschap door
ontwikkelen:
 Meer successen vieren
 Waardering en vertrouwen naar elkaar
uitspreken
 Meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten

3

Gebouw en plein:
 Inrichting gebouw en plein meer passend
bij de visie van de school
 Eén schoolgebouw
 Meerdere werkruimtes (Kerkstraat)

Disappointments (terleurstellingen)
1 Zelfsturend leren van de leerling:
 Eigenaarschap van de leerlingen
 Keuzevrijheid leerlingen
2 Didactische vaardigheden leerkrachten:
 ICT
 Passend onderwijs
3

Professionele leergemeenschap:
 Besluitvorming (proces & invloed van
de leerkracht).
 Eigenaarschap leerkracht.
 Traagheid van uitvoering en realisatie
plannen.
 Ervaring en professionaliteit van de
leerkracht wordt niet altijd ten volle
benut.

Threats (Bedreigingen)
1 Teveel nadruk op de cognitieve ontwikkeling
van de leerlingen.

Nightmares (Nachtmerrie)
1 Administratie & Toetsen

2 Professionele leergemeenschap:
 Transparantie in alle lagen van de
organisatie
 Autonomie van de leerkracht
3 Werkplezier met:
 Voldoende tijd voor de kerntaak
 Voldoende tijd voor vergaderingen en
studiedagen
 Efficiënte en minimale administratie
4 Budgetten (€)

2

Groep:
 Samenstelling
 Aantal

3

Vieze school

4
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Leerkrachten die niet in hun kracht staan:
- ontbreken van werkplezier
- stilstaan in ontwikkeling of niet mee
kunnen met de ontwikkelingen
Tekort aan leerkrachten

Uitslag vragenlijsten 2018
In het schooljaar 2017-2018 is aan ouders, leerlingen en leerkrachten een vragenlijst
voorgelegd over verschillende aspecten van het onderwijs op RKBS Adwaita. Doordat de
vragenlijsten door voldoende respondenten zijn ingevuld krijgt de school een goed beeld van
haar kwaliteit. De algemene score van de school is voldoende tot goed. Voor een uitwerking
in detail verwijs ik u naar het onderzoeksverslag.
Hieronder volgt een overzicht van de hoogste en laagste scores op de verschillende
onderwijsaspecten en de actiepunten die het team en de MR heeft vastgesteld naar
aanleiding van de uitkomsten. Deze actiepunten worden verderop beschreven in dit
schoolplan.
Uitslag vragenlijst ouders
onderwijsaspect

Hoogste score
Laagste score
Schoolscore
gemiddeld

De leerkracht
Omgeving van de school

Uitslag vragenlijst leerlingen
onderwijsaspect

Hoogste score
Laagste score
Schoolscore
gemiddeld

Contact van de docent met leerlingen
Eigenaarschap

Uitslag vragenlijst personeel
onderwijsaspect

Hoogste score
Laagste score
Schoolscore
gemiddeld

Zorgstructuur
Leerstof aanbod en leermiddelen

RKBS
Adwaita

Referentie:
alle
deelnemende
scholen

8,5
6,7
7,3

8,3
6,4
7,2

RKBS
Adwaita

Referentie:
alle
deelnemende
scholen

9,0
5,1
7,2

8,8
4,8
7,4

RKBS
Adwaita

Referentie:

8,0
5,8
7,4

alle
deelnemende
scholen

7,2
6,6
7,1
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Ambities & streefdoelen
De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nadere verkenning van het school zijn.
De ontwikkelingen geven een kijkrichting die het volgende rechtvaardigt:
 de school beperkt zich niet alleen tot kennisoverdracht
 de school krijgt de regie over meerdere activiteiten. (kindcentum)
Ondernemingsdoelstellingen
 de kwaliteit van de instructie en de begeleiding van de les verder door ontwikkelen
 de opbrengsten nog verder verbeteren
 het onderwijskundig concept gericht op talentontwikkeling meer vorm en inhoud
geven
 de professionele leergemeenschap een stevigere plek in de organisatie geven.
 de levensbeschouwelijke identiteit eenduidig uitdragen naar vorm en inhoud
 het realiseren van een kindcentrum waarbij de eigen identiteit herkenbaar is
Adwaita is gericht op het vergroten van de prestaties van leerlingen en het om kunnen gaan
met verschillen tussen leerlingen. Dat laatste betekent dat we naast het aanleren van de
basisstof kinderen helpen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.
Dit vraagt een goede afstemming van de onderwijsbehoeften van leerlingen en het
onderwijsaanbod. Wat heeft deze leerling nodig heeft om passende doelen te bereiken. De
positieve aspecten en mogelijkheden van de leerling zijn het richtpunt. Wat moet ik als
leerkracht (anders) doen om dat te bereiken?
Professionele leergemeenschap
De cultuur in de school, 'leren van en met elkaar' is een onderdeel van onze kwaliteit: de
verhouding tussen leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling, de veiligheid, de sfeer
in de klas en school, de verhouding tussen school en ouders.
Om dit te stimuleren stellen wij alles in het werk om de school zo in te richten, dat de
kinderen er zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

Adwaita, zet je in je kracht!
Streefdoelen
RKBS Adwaita kenmerkt zich door:
 een modern, positief en open pedagogisch klimaat waar men elkaar kent en het onderwijs
is afgestemd op de huidige maatschappij
 een schoolgebouw dat staat in een groene en prettige omgeving. De vorm en ontwerp van
de gebouwen dragen bij aan de goede en rustgevende sfeer
 een onderwijsvorm, waarbij individuele kwaliteiten (en mogelijkheden) van ieder kind
gerespecteerd worden.
 RKBS Adwaita haalt daarbij het maximale uit uw kind en uit de interactie tussen kinderen,
ouders en leerkrachten. De kinderen hebben het gevoel in een "veilige" omgeving te zijn.
De basis is dat de school uw kind leert het zelf te doen.
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 ruime mogelijkheden voor extra aandacht aan kinderen. Door deze extra ondersteuning is









er vrijwel altijd vervanging, zodat kinderen vrijwel niet naar huis gestuurd worden
een onderwijsvorm die de kinderen stimuleert zich te verdiepen in onderwerpen en
daarover te presenteren in de vorm van diverse en veelzijdige projecten en producten die
tegemoet komen aan de talenten van kinderen
een goede mix tussen creatieve ontwikkeling en prestatie
een hoge betrokkenheid en participatie van de ouders
hoge betrokkenheid van goed gekwalificeerde en professionele leerkrachten
goede aansluiting op het vervolgonderwijs doordat kinderen zelfstandig en sociaal vaardig
zijn, goed hebben leren plannen en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen
leerproces
mogelijkheden voor extra naschoolse activiteiten.

Wij bieden goed onderwijs:
• in een veilige en vertrouwde leef- en leeromgeving
• met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een zelfstandig en positief kritisch
denkend mens
• met gekwalificeerd en gepassioneerd personeel, dat zich continue bijschoolt
• met kwalitatief goede en boeiende lessen
• aan betrokken leerlingen
• met betrokken en participerende ouders
• resulterend in opbrengsten boven de inspectienorm.
Dit doen we door:
• de kinderen (samen) probleemoplossend te laten denken, handelen en reflecteren
• moderne methoden, materialen en middelen te gebruiken, waarbij rekening gehouden
wordt met de verschillen tussen- en talenten van onze leerlingen
• voor onze leerlingen het zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk te maken
• de kinderen de gelegenheid te geven te werken op eigen niveau, rekening houdend met
tempo, capaciteiten en interesses.
Leerling-participatie
We vinden het belangrijk om leerlingen te laten meedenken, meedoen en
verantwoordelijkheid te geven. Zo zitten er leerlingen in de leerlingenraad. De
leerlingenraad wordt door een leerkracht begeleid. De leerlingen moeten zich prettig voelen
op school. Wanneer er dingen veranderd of verbeterd worden, zien en betrekken we de
leerlingen bij dit proces als schoolexperts.
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid
Alle leerlingen hebben het nodig goede en deskundige begeleiding te krijgen, ondersteunt
door zowel de leerkracht als ook de ouders. Daarom is het van belang dat zowel de
leerkracht als ook de ouders in gesprek blijven met elkaar over de ontwikkeling van hun
kind. Het is van belang dat zij dezelfde ideeën hebben over de oorzaak en de aanpak bij leeren / of gedragsproblemen van het leerling. Thuis- en gezinsfactoren hebben voor 49%
invloed op het leren lezen en rekenen van kinderen. Voor de school zijn ouders geen klanten
of co-leerkrachten, maar ouders. Ouders zijn de experts van hun kind.
We vinden het belangrijk om ouders te laten meedenken, meedoen en verantwoordelijkheid
te geven. Veel ouders zijn op de een of andere manier bij onze school betrokken. Er zijn
ouders die het onderwijs praktisch ondersteunen en ouders die beleidsmatig meedenken
(medezeggenschapsraad). Regelmatig zijn er Ronde Tafel gesprekken, dan
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nodigen we ouders uit mee te denken over nieuwe onderwijsontwikkelingen. Ouders zijn
partners van de school.
Communicatie met ouders is voor de school een continu proces. Op de RKBS Adwaita willen
wij duidelijk kunnen communiceren over de volgende punten:
• de wijze waarop wij op school met elkaar omgaan
• de manier waarop we ons onderwijs hebben ingericht
• de wijze waarop we ouders betrekken bij het onderwijs
• wat we verwachten van de ouders en wat ouders van ons kunnen verwachten
• op welke wijze we de ontwikkeling van kinderen volgen en daarover met ouders
communiceren.
Om dit te kunnen realiseren is het leerkrachtgedrag:
• motiverend en stimulerend
• innovatief
• gericht op levenslang (samen) leren
• inspelend op de verschillen tussen leerlingen
• reflectief op eigen handelen
• voorspelbaar en vertrouwd
• borgend en registrerend met behulp van het leerlingvolgsysteem, zodat de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd kan worden
Het schoolmanagement:
• inspireert
• coacht, managet en geeft leiding op basis van het principe van verantwoordelijkheid
geven en nemen
• is gericht op transformatie en op duurzame veranderingen
• verbindt
• geeft vertrouwen
• is transparant
• viert successen in de school
• is naar buiten gericht en
• monitort de kwaliteit van het onderwijs en haar personeel

Thema’s:
Een strategische en operationele uitwerking vindt u hierna. Wij onderscheiden 5 thema’s:
1. Identiteit
2. Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie
3. Personeel & Organisatie
4. Ouders
5. Financiën, Beheer & Organisatie
Door middel van smart geformuleerde doelen zijn de kaders door de diverse
ontwikkelteams, het managementteam en team geconcretiseerd.
Kwaliteitszorg, nascholing, integraal personeelsbeleid en financieel management richt zich
op en sluit aan bij de bovenstaande doelen, bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
van de leerling en leerkracht.
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Thema 1:
Identiteit
18

Onze school maakt deel uit van Stichting Quo Vadis. Stichting Quo Vadis heeft binnen haar
stichting met name scholen met een confessionele grondslag: protestants-christelijke
scholen en katholieke scholen. In een aantal gevallen zijn scholen samengevoegd. Stichting
Quo Vadis kent daardoor ook interconfessionele scholen.
Het proces van secularisatie en ontzuiling schrijdt voort. Dat wil niet zeggen dat religieuze
overtuiging er niet meer toe doet. Stichting Quo Vadis ziet deze ontwikkeling als een
dynamisch proces waarin zij vanuit haar fundament de scholen wil faciliteren en vanuit haar
missie wil anticiperen op de toekomst.
Onze identiteit zegt veel over de sfeer op school en de wijze waarop wij dagelijks bezig zijn
de schooltijd voor de kinderen zo plezierig en waardevol te laten zijn.
Wij zijn een school waar we samen leren, spelen en vieren met waardering en respect voor
ieders levensbeschouwing en identiteit. Met deze levensopvatting bouwen we als team,
samen met de kinderen en hun ouders, aan een leeromgeving waarin het kind zich zo
volledig mogelijk kan ontplooien. Positiviteit vinden we heel belangrijk! Daarom streven wij
naar een positieve omgeving waarin kinderen zich oriënteren, kennis vergaren en
vaardigheden opdoen.

Adwaita: een positieve school!
We willen op Adwaita het onderwijs zo inrichten dat de kinderen houvast, veiligheid, warme
en geborgenheid ervaren. Zo’n omgeving stimuleert kinderen namelijk om te groeien. We
geven dit vorm door de kinderen positief te benaderen en door te zoeken naar de positieve
aspecten in wat een kind doet en zegt. Kan je iets niet? Dat accepteren we natuurlijk. Maar
we durven ook duidelijk aan te geven wat we van elkaar verwachten. Hiermee krijgen de
kinderen een positieve houding mee en hopen we dat zij hierdoor positief met elkaar
omgaan.
De Katholieke identiteit geeft ons de route van kernwaarden en normen die we volgen bij
de voorbereiding van onze leerlingen op de toekomst en kinderen in hun kracht zetten.
Wij werken volgens een aantal pijlers: een gezonde leefstijl, zelfstandigheid, samenwerken
en talent ontwikkeling. Deze worden verbonden door het principe van verantwoordelijkheid
nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.
Levensbeschouwelijke vorming
Godsdienstige vorming vindt in onze school plaats op verschillende momenten:
 in de lessen 'godsdienst en levensbeschouwing’ waarbij we gebruik maken van de
methode Trefwoord.
 op andere momenten, zoals bij dagopeningen, vieringen en festiviteiten
 in het kader van het vakgebied ‘geestelijke stromingen’.
Trefwoord
In een doorgaande lijn komen per kalenderjaar ongeveer veertien thema’s aan bod. Deze
thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen, houden in hun
uitwerking rekening met actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving en zijn
steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan Bijbelverhalen.
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Daarmee sluit de methode aan bij de drie domeinen, zoals geformuleerd voor de kerndoelen
voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ op de confessionele basisschool:
1. een bijdrage leveren aan de levensbeschouwelijk benadering en verdieping van
levensvragen en levenservaringen van kinderen
2. kennismaking met en verdieping van met name de Bijbelse verhalen en feest- en
gedenkdagen in de christelijke traditie
3. een bijdrage leveren aan de dialoog met mensen uit andere godsdienstige en
levensbeschouwelijke oriëntaties.
Jaarlijks wordt een aantal tradities en vieringen georganiseerd die inhoud geven aan onze
identiteit. Coördinatie en uitvoering ligt in handen van de werkgroep Levensbeschouwing.
De activiteiten staan beschreven in het Onderwijsplan. Er is binnen het onderwijs
programma tijd ingepland voor tradities zoals Carnaval en Palmpasen. Een aantal keren per
jaar worden er vieringen georganiseerd waarbij alle leerlingen betrokken zijn zoals de kerst-,
paas- en slotviering. Deze vieringen worden waar het kan voorbereid in samenwerking met
de pastor van de wijkkerk. Twee keer per jaar wordt een actie georganiseer voor een goed
doel; met Kerst en met Pasen (Vastenactie). Dagelijks is er door de inzet van ‘Trefwoord’
ruimte voor ontmoeting, bezinning en godsdienstige vorming.
Meer informatie met alle activiteiten vindt u in het Onderwijsplan

Onderwijsconcept
We stellen ons ten doel onze leerlingen zo voor te bereiden tijdens hun basisschoolperiode,
dat zij goed kunnen functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs moet zodanig effectief
en van goede kwaliteit zijn dat dit doel behaald wordt. Naast kennis is het belangrijk dat de
leerlingen vaardigheden hebben ontwikkeld die zij ook in de samenleving moeten hanteren.
Zelfstandig aan een taak kunnen werken, samenwerken aan een opdracht, kunnen luisteren
naar elkaar, verantwoordelijkheid geven en nemen.
Leerlingen moeten leren denken en eigen kracht (h)erkennen. We richten ons onderwijs om
die reden zo in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen. Wij werken volgens een aantal pijlers: een gezonde leefstijl, zelfstandigheid,
samenwerken en talent ontwikkeling. Deze worden verbonden door het principe van
verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.
Vanuit de drie basisbehoeften van een kind; relatie, competentie en autonomie willen de
leerkrachten met de leerlingen werken.
Bij relatie gaat het erom dat een kind zich welkom en gewaardeerd voelt. De leerkrachten
creëren hiervoor een veilige leer- en leefomgeving.
Onder competentie verstaan wij dat de leerkrachten voor een uitdagende en gevarieerde
leeromgeving zorgen waarin leerlingen succeservaringen kunnen opdoen.
Bij autonomie krijgen de leerlingen de gelegenheid zelf te (leren) kiezen, waarbij ze ervaren
dat zij in staat zijn zelfstandig aan de slag te gaan en te beslissen.
In ons onderwijsplan staat beschreven hoe wij ons onderwijs vormgeven. Voor het
onderwijsplan verwijs ik u naar de website: www.adwaita.nl. In dit plan vindt u de
protocollen en afspraken die betrekking hebben op het klassenmanagement. In het
onderwijsplan zijn ook algemene regels en routines als DI-model, effectieve leertijd,
voorspelbaarheid, inrichting e.d. beschreven.
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Planningen en vakinhoudelijke afspraken en borgingsdocumenten staan ook beschreven in
het onderwijsplan, volgens een vast format per vakgebied, dat wordt gebruikt bij de
planning van de lange termijncyclus.

Onze school ziet een kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de
gevolgen van zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt.
Kinderen nemen/zijn verantwoordelijk(heid) voor:
 het verloop van de dag. Dagritme wordt in de groep zichtbaar gemaakt
 de eigen gemaakte keuzes binnen de taak
 de leerlingen krijgen in een doorgaande ontwikkellijn steeds meer invloed op het
maken van de eigen planning en de mogelijkheid tot wel of niet volgen van de
instructie
 het afkrijgen van de opdrachten
 de eigen manier van corrigeren
 het zelf om hulp vragen, als er fouten gemaakt zijn
 de gevolgen van zelf bedachte oplossingen bij problemen
 de sociale omgeving: rekening houden met, elkaar helpen, samenwerken, etc.
 de te gebruiken materialen en de schoolomgeving
 het kiezen van een gunstige werkplek of samenwerkplek
 het naleven van de regels en afspraken en zo voor de goede sfeer in de groep
 elkaar.

Een gezonde leefstijl
We stimuleren een gezonde leefstijl, zowel lichamelijk als op sociaal emotioneel gebied.
Kinderen moeten zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. Het ontwikkelen van sociale
vaardigheden zorgt ervoor dat kinderen respect hebben voor elkaar en voor hun omgeving.
Goede leerprestaties worden vooral bereikt als leerlingen en leerkrachten met plezier naar
school gaan. Een veilig klimaat en een prettige sfeer dragen hier sterk aan bij. Respect voor
elkaar staat bij ons hoog in het vaandel en algemene fatsoensnormen en goede
omgangsvormen vinden we belangrijk. Daarom hebben we op Adwaita afgesproken dat we
naast het algemene veiligheidsprotocol en pestprotocol, het protocol gezonde leefstijl en de
methode Leefstijl hanteren, waar alle betrokkenen van de school zich aan moeten houden.
Meer informatie vindt u in het Onderwijsplan: beleidsplan Gedrag - sociaal emotionele
ontwikkeling en in het Handboek Veilige School
Onze school is een Leefstijl school. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd. Jaarlijks staan de
zes hoofdstukken van Leefstijl op het programma. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in
wordt gegaan op de thema’s. Zo wordt er schoolbreed gewerkt. De zes Leefstijlthema’s zijn:
1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
2. Praten en luisteren (over communicatie)
3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)
In de kleutergroepen werken we met het observatiesysteem KIJK. Verder wordt twee keer
per jaar de vragenlijst van het leerlingvolgsysteem Zien afgenomen, waarbij leerlingen
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gevraagd wordt naar hun sociaal welbevinden. De aandachtspunten vanuit deze
vragenlijsten worden door de leerkrachten verwerkt in de lessen rondom Leefstijl.
Daarnaast wil Adwaita een Gezonde School zijn. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en
aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak van
het RIVM helpt Adwaita hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een
gezonde leefstijl van leerlingen. Omdat Adwaita binnen de thema’s ‘Bewegen en sport’ en
‘Voeding’ alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan het zich profileren als
Gezonde School met een vignet voor dat thema.
De gezonde schoolpijlers zijn:
1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid.
2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de
fysieke en sociale omgeving.
3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik
te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal
emotionele ontwikkeling.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd
in het schoolbeleid.
We streven ernaar dat de keuze voor een gezonde levensstijl binnen het Adwaita voor
iedereen bereikbaar is. De school probeert zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven en
stimuleert gezonde keuzes. Adwaita streeft naar een gezond en duurzaam aanbod voor
allerlei verschillende activiteiten, zoals sportactiviteiten en andere bijeenkomsten op onze
school. Gezondheidsbevordering en -preventie worden aangepakt in een breder perspectief.
We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een gezond en
veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit
alles in samenspraak met leerlingen en het schoolteam. Er zijn ook afspraken over roken
gemaakt op onze school. De medewerkers en ouders mogen niet binnen de school en op het
schoolplein roken.
Gezondheidseducatie met betrekking tot het thema Sport en Bewegen op Adwaita houdt
het volgende in:
 Minimaal één les bewegingsonderwijs per week wordt voor elke groep gegeven door
een vakleerkracht. Dit gebeurt aan de hand van een jaarplan bewegingsonderwijs.
We werken in de groepen 3 t/m 8 met de gymmethode Bewegen samen regelen en
in de groepen 1/2 met de gymmethode Spelen in het speellokaal en de gymlessen uit
de methode Kleuterplein.
 De leerlingen van groep 8 hebben elk jaar een of meerdere sportdagen.
 Adwaita heeft een structureel aanbod voor sport- en beweegactiviteiten buiten
lestijd. Jaarlijks bekijken we aan welke activiteiten we meedoen. Dit kunnen onder
andere zijn de IJsselloop en het korfbaltoernooi. Leerlingen kunnen hier vrijwillig aan
meedoen.
 Op de pleinen van beide locaties staan verschillende buitenspeeltoestellen die de
leerlingen uitdagen te bewegen. Op de locatie Kerkstraat staat verder een
tafeltennistafel en zijn er voetbaldoelen. Leerlingen kunnen daar in de
ochtendpauzes en tijdens buiten-speel-momenten gebruik van maken.
 Tijdens de middagpauze wordt er begeleid-spelen aangeboden onder leiding van
professionele medewerkers. Doel hiervan is het sociaal- en sportief spelgedrag te
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bevorderen, leerlingen te leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en
krijgen voor elkaar en het materiaal, motorische ontwikkeling.
 Voor kennismaken met sport wordt structureel samengewerkt met buitenschoolse
beweeg- en sportaanbieders.
Gezondheidseducatie met betrekking tot het thema Voeding op Adwaita houdt het volgende
in:
 In alle groepen wordt aandacht besteedt aan het nut van ontbijten. We willen
stimuleren dat de leerlingen elke morgen goed ontbijten door mee te doen aan
activiteiten als het Nationaal Schoolontbijt, het Voorleesontbijt of het ontbijt bij de
Koningsspelen. Jaarlijks wordt bekeken aan welke activiteiten we meedoen.
 EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Elk jaar
wordt door loting bepaald of we aan deze actie mee kunnen doen. Na inloten
ontvangen de leerlingen drie keer per week op school een stuk fruit of groente. Dit
20 weken lang.
 Elk jaar komt er in de groepen 1/2 tandartsassistenten die de kinderen uitleggen hoe
je tanden moet poetsen.
 Met behulp van de methode Leefstijl en vanuit de methode Natuur en techniek
wordt het thema Gezonde Voeding aangeboden.
 Gezond eten wordt via beleid gepromoot naar ouders en kinderen toe (onder andere
gezonde traktatie en gezonde lunch)

Zelfstandigheid
Het principe van zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat leerlingen actief en zelf
ontdekkend bezig willen zijn. Zelfstandigheid impliceert zelfwerkzaamheid. De les en de
weektaak moet hiervoor ruimte geven. Een leerkracht moet goed weten wat zijn leerlingen
wel of niet kunnen. Dan pas is hij of zij in staat een taak samen te stellen die leerlingen de
kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren de leerlingen creatief denken,
handelen en evalueren. Door de leerlingen na te laten denken over wat zij gaan doen, wat zij
aan het doen zijn of hebben gedaan, leren de leerlingen over het eigen gedrag en dat van
anderen. Ze leren zichzelf en anderen begrijpen en daardoor meer over eigen kunnen en
over hoe zij met anderen om kunnen gaan.
Zelfstandigheid op Adwaita betekent dat leerlingen zowel op eigen kracht als met anderen
beslissingen kunnen nemen, handelingen kunnen verrichten en opdrachten kunnen
uitvoeren en/of geven. We geven de leerlingen hierbij de ruimte om bovenstaande aspecten
zelfstandig te leren uitvoeren. Bij het ontwikkelen van zelfstandigheid is een belangrijke rol
voor de leerkracht weggelegd. Een leerkracht moet goed weten wat zijn leerlingen wel of
niet kunnen. De leerkracht begeleidt en stimuleert de leerlingen om problemen zelf op te
lossen, werk zelf te plannen en het werk zelf te beoordelen. Daardoor leren de leerlingen
creatief denken, handelen en reflecteren. Hierdoor wordt ook het zelfvertrouwen en de
zelfredzaamheid vergroot.
Binnen onze school maken we veel gebruik van het zelfstandig werken. Het is een onderdeel
van ons klassenmanagement. In de kleutergroepen dragen de takenborden en
dagritmekaarten bij aan het zelfstandig werken. In de hogere groepen maken we gebruik van
het dagplanning-bord en de afspraken rondom voorspelbaar leerkrachtgedrag. Het stoplicht,
de time-timer en de BAS-blokje zijn tijdens het zelfstandig werken een onmisbaar
hulpmiddel voor zowel de leerkracht als de leerling. Op Adwaita wordt het zelfstandig
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werken structureel ingezet door gebruik te maken van de leerlijn Zelfstandig werken. In een
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 wordt een opbouw gemaakt in het zelfstandig werken,
waarbij de steeds verder op niveau wordt gedifferentieerd.

Samenwerken
In de huidige samenleving leren kinderen niet meer lineair. Zij ontwikkelen meerdere
vaardigheden tegelijk, onderzoekend, interactief en coöperatief. Dat vraagt om een ander
type onderwijs, dat leerlingen uitdaagt en aan ieder een motiverende context biedt.
Vakoverstijgende vaardigheden als samenwerken moeten tot de vaste basis van alle
leerlingen behoren. Aan het basisonderwijs de opdracht om leerlingen te leren
samenwerken aan een gezamenlijke doelstelling.
In samenwerken zit zowel een sociale als een cognitieve component, nl:
 Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen
 Hulp en feedback vragen, geven en ontvangen
 Een positieve en open houding hebben ten aanzien van anderen ideeën
 Respect hebben voor verschillen
 Onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team
 Functioneren in heterogene groepen
 Effectief communiceren
Deze componenten zijn nodig om in de 21e eeuw in teams samen te kunnen werken.
Leerlingen die samen leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal
heterogeen samengestelde groepen (sterkere en zwakkere leerlingen). Door samen te
werken groeit het sociale inzicht van de leerling en ook de persoonsvorming is erbij gebaat.
Daarnaast verhoogt samenwerken de betrokkenheid van de leerlingen. Ze vinden de leerstof
leuker en ze leren de leerstof beter als ze het uit kunnen leggen aan de medeleerlingen.
Samenwerken heeft voor alle leerlingen een meerwaarde; de zwakke leerling leert van de
slimme leerling, maar dit geldt zeker ook andersom. Sociale interactie is dè manier om de
hersenen te activeren en de schoolprestaties van leerlingen te verbeteren.
In de leerlijn Samenwerken zijn de samenwerkingsvaardigheden en coöperatieve
werkvormen omschreven die van groep 1 t/m groep 8 worden aangeleerd op Adwaita om
samenwerken succesvol te laten verlopen.
Naast het gericht aanleren van samenwerken leren de leerlingen ook binnen Leefstijl en
Trefwoord sociale vaardigheden om samen te werken. Want samenwerken kan alleen
wanneer er vertrouwen en respect voor elkaar is. Iedereen is verschillend en we kunnen
leren van elkaar. “Samen elke dag een beetje beter”.
Het aanleren van samenwerkingsvaardigheden gebeurt met behulp van coöperatieve
werkvormen bij verschillende vakken en vormingsgebieden. Sommige werkvormen duren
slechts een paar minuten, andere vragen wat meer tijd. De meeste werkvormen vragen geen
bijzondere aanpassing van het lesmateriaal of de gebruikte methode, zodat het gemakkelijk
te integreren is de dagelijkse manier van lesgeven.
We hanteren het volgende stappenplan om de coöperatieve werkvorm aan te bieden:
 De leerkracht legt de werkvorm uit met behulp van een stappenkaart, waarom de
werkvorm voor de kinderen beschreven is
 De werkvorm wordt gedemonstreerd door de leerkracht en een groepje of tweetal
 De leerkracht controleert of de leerlingen de werkvorm begrepen hebben en daarna
gaan de leerlingen aan de slag
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De leerkracht geeft feedback tijdens het toepassen
De leerkracht evalueert de werkvorm met de groep

De werkvorm zal in ieder geval twee keer per week aangeboden worden voor minimaal drie
weken, totdat het geleerde ingeslepen is. De werkvorm wordt dan routine en is daarna in te
zetten op allerlei gebieden.
Per leerjaar zullen we 2 of 3 verschillende werkvormen aanbieden, om ervoor te zorgen dat
alle werkvormen goed zijn ingeslepen en alle samenwerkingsvaardigheden voor dat jaar aan
bod kunnen komen binnen herkenbare werkvormen.
Meer informatie vindt u in het Onderwijsplan; Leerlijn Samenwerking.

Talentontwikkeling
We maken in ons onderwijs gebruik van ieders talenten en mogelijkheden. Op deze manier
bieden we passend onderwijs zonder daarbij de grenzen van wat mogelijk is, uit het oog te
verliezen.
Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Vrijheid is
nooit onbeperkte vrijheid. Het betekent keuzevrijheid en is altijd verbonden met
verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze. Welke vrijheid krijgen leerlingen. Wat
kunnen zij kiezen? Voorbeelden kunnen zijn: met welk vakgebied van mijn taak zal ik
beginnen, hoeveel tijd zal ik er aan besteden, doe ik het alleen of met andere leerlingen. Zijn
er afspraken over keuze vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen? De leerlingen
dragen wel de verantwoordelijkheid om hun taak op tijd af te hebben. De leerkracht
overlegt met medeleerkrachten, ouders, verzorgers en leerlingen hoe ver deze vrijheid gaat,
want niet alle leerlingen kunnen dezelfde vrijheid aan.
Om onze leerlingen te leren denken, is het nodig dat de school op een boeiende wijze werkt
aan de basisvaardigheden van leerlingen. Leerlingen moeten op maat goed leren lezen,
rekenen en schrijven, om het leren denken ook daadwerkelijk vorm te geven. Maar boeiend
onderwijs richt zich ook op de verschillen in leren, denken en doen. Dit noemen wij
talentontwikkeling. Onze uitdaging voor de toekomst is: de leerlingen door ons onderwijs
goed voor te bereiden op het functioneren in de 21 ste eeuw (21th century skills).

KC Zandweerd
In 2009 is op verzoek van de stuurgroep Brede School gemeente
Deventer het initiatief genomen voor de oprichting van een brede school
Zandweerd. Onder leiding een jongerenwerker van het jeugdwerk van de
stichting Raster zijn de eerste initiatieven gezet. De partners die dit
initiatief tot uitvoering hebben gebracht zijn: RK basisschool Adwaita,
obs Cees Wilkeshuisschool, jongerenwerk Raster, sportbedrijf Deventer
en cultureel centrum de Leeuwenkuil. Na vele jaren brede school, zijn de
partners steeds verder gaan zoeken naar onderlinge samenwerking. De
scheidslijnen tussen school en opvang vervagen. Er ontstaan, mede door beleid van de
gemeente Deventer, samenwerkingsvormen. In 2016 ontstond de wens om de brede school
verder te ontwikkelen naar een integraal kindcentrum. We denken dan aan een doorontwikkelende brede school, die volgende stappen zet en op onderdelen meer en meer op
een kindcentrum gaat lijken en waar we op steeds meer gebieden inhoudelijk verder willen
samenwerken, vanuit een gemeenschappelijke visie, zodat kinderopvang en onderwijs
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naadloos in elkaar overlopen. We kiezen voor deze verschijningsvorm omdat we fysiek in
verschillende gebouwen op verschillende plekken in de wijk zitten.
Belangrijk bij de ontwikkeling van een kindcentrum is gemeentelijk beleid. Het stedelijk
Kenniscentrum VVE ondergebracht bij Sine Limite, (hierin zijn experts, de organisaties voor
kinderopvang, het Deventer onderwijs en de gemeente Deventer vertegenwoordigd)
hebben een beleidsnotitie (Beleidsnota VVE 2017-2018) opgesteld betreffende de
ontwikkeling van het Jonge kind. Dit beleidsstuk is gericht op een optimale ontwikkeling voor
álle kinderen. Het verwezenlijken van dit beleid zal geschieden vanuit Kindcentra.
In de nabije toekomst willen we ons ontwikkelen als Integraal Kindcentrum Adwaita, waarbij
de bestaande en toekomstige organisatie en hierbij de specifieke kenmerken, kenbaar willen
maken. We denken hierbij aan een voorziening voor kinderen tussen 0(4) tot 13 jaar, waar zij
komen om te spelen, te leren en te ontmoeten. Er is een dagprogramma dat opvang,
onderwijs en ontwikkeling in zich heeft. Het kind staat hierbij centraal. Dan is het een
logische gedachte dat voorschool, school, en vrije tijd geen gescheiden werelden zouden
moeten zijn, maar beter afgestemd kunnen worden op ontwikkeling en behoeftes van
kinderen. Verder willen we ook de jeugdgezondheidszorg stimuleren om zich aan te sluiten
bij ons kindcentrum. Dit doen we in een stuurgroep, waarin de schoolleiding en de
clustermanager van kinderopvangorganisatie Sam&Ko zitten.

Organisatiedoelen
Het bestuur en haar scholen geven invulling
aan het betekenisvol (voorbereiden) en vieren
van de christelijke tradities en feestdagen.
Het bestuur en haar scholen zijn helder over
haar school-specifieke identiteit.
Iedere school heeft een orgaan dat identiteit
van de school vorm en inhoud geeft.

Ontwikkeldoelen
Identiteit koppelen aan de kernwaarden van
Stichting Quo Vadis.
Perspectief: je staat er niet alleen voor.

Uit het bestuurskader van Stichting Quo Vadis:
van Stichting Quo Vadis:

Voor de doelen met betrekking tot Gedrag, Zelfstandigheid, Samenwerken en
Talentontwikkeling: zie het onderdeel Onderwijs, kwaliteit en innovatie.
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Thema 2:
onderwijs,
kwaliteit & innovatie
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Het onderwijs van Stichting Quo Vadis is op orde. Onze leraren zijn goed toegerust. Zij
werken in professionele leergemeenschappen waar het samen leren centraal staat.
Autonomie, relatie en competentieontwikkeling staan centraal in het handelen van iedereen
die betrokken is bij de ontwikkeling van de leerling. Wij maken onze
leerlingen wegwijs in mediagebruik. Wij maken daarbij gebruik van hedendaagse ICTmogelijkheden en middelen. Vanuit maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen
nemen wij eigen regie op innovatieve ontwikkelingen, die onze leerlingen toerusten voor de
snel veranderende maatschappij om ons heen. Om recht te doen aan passend onderwijs zet
Stichting Quo Vadis zich maximaal in voor thuisnabij onderwijs voor al onze leerlingen. Wij
brengen zoveel mogelijk de zorg naar de leerlingen in plaats van de leerling naar de zorg.
Middels arrangementen krijgen kinderen die dat nodig hebben ondersteuning.
Ondersteuning zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk.

Professionele leergemeenschap
Op Adwaita werken we aan een professionele leergemeenschap. Dit houdt in dat het
leerkrachtenteam werkt aan een gezamenlijk doel en dat het team functioneert in een
lerende structuur. Doel van het werken in een professionele leergemeenschap is het
verhogen van de ontwikkeling van de school en het focussen op het zo goed mogelijk laten
leren van de leerlingen. Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen werkt de school volgens
de principes van stichting LeerKRACHT.
Daarnaast streven we ernaar dat het team professioneel handelt. Teams doorlopen diverse
stadia van ontwikkeling. Elk stadium stelt nieuwe eisen. Het dwingt de teamleden om zich,
naarmate ze groeien in hun ontwikkeling en omstandigheden veranderen, aan nieuwe
behoeften aan te passen. Wij willen op Adwaita komen tot een professioneel team dat de
relatie aangaat met de omgeving en open staat voor invloeden van buitenaf (M4-team,
Marijke Lingsma; Aan de slag met teamcoaching).

Vakgebieden en tijdbesteding
Hieronder vindt u twee tabellen. In de urentabel is de onderwijstijd per vakgebied
aangegeven. Dit is in de basis de tijd die per week wordt besteed aan een vak. De leerkracht
kan hier in overleg met de interne begeleider van afwijken. Het kan zijn dat er meer tijd voor
bijvoorbeeld rekenen nodig is.
Maandag
Onderwijstijd 5.00
Pauze
0.30

Dinsdag
5.00
0.30

Woensdag Donderdag
5.00
5.00
0.30
0.30

Vrijdag
5.00
0.30

Totaal
25.00
2.30
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Urentabel
Groep
Vak
Bewegingsonderwijs

1

2

3

4

5

6

7

8

5.00

5.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Taal/lezen en schrijven

7.40

7.40

10.15

10.15

9.15

9.15

8.30

8.30

Rekenen

3.30

3.30

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

0.45

0.45

Engels
Wereld Oriëntatie

1.00

1.00

1.30

1.30

3.00

3.00

3.00

3.00

Sociale zelfredzaamheid &
Bevorderen gezond
gedrag
(met Burgerschap)
Expressie

2.30

2.30

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

4.30

4.30

3.00

3.00

2.30

2.30

2.30

2.30

Levensbeschouwing

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Onderwijsuren
per groep

25

25

25

25

25

25

25

25

Taal:









Lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Methode
Woordenschat
Schrijven
Verwerking (weektaak)
Studievaardigheden

Rekenen:




Automatiseren
Verwerking (weektaak)
Methode

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde

Natuur

Geschiedenis

Techniek

Verkeer
Sociale Zelfredzaamheid, Bevorderen gezond gedrag en Burgerschap:

Leefstijl

Trefwoord

Taakspel
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En verder zie beleidsplan op www.adwaita.nl

Expressie:





Drama
Dans
Handvaardigheid
Tekenen

Burgerschap
Onder burgerschap verstaan wij de voorbereiding van onze leerlingen op het deelnemen aan
een pluriforme samenleving. Wij vinden dat het bij burgerschapsvorming vooral moet gaan
om:
 zelfstandigheid,
 respect voor de ander en accepteren van verschillen,
 sociale omgangsvormen en vaardigheden,
 samenwerking,
 zorg dragen voor de leeromgeving,
 kennis en begrip hebben van onze maatschappij en van andere landen, culturen en
godsdiensten.
Voor het bereiken van de doelen van burgerschapsvorming zoeken we samenhang met
lessen godsdienstonderwijs uit Trefwoord, beleidsdocument Sociaal emotionele
ontwikkeling, Leefstijl, Taakspel en zaakvakken.
Binnen het schoolklimaat is ruimte voor oefenen in burgerschapsvorming: leerlingen maken
deel uit van een groep en zijn mede verantwoordelijk voor de leefomstandigheden in die
groep en de omgeving waarin de groep functioneert. Dit alles natuurlijk rekening houdend
met de fase van ontwikkeling waarin de leerling zich bevindt. Zo is er op school bijvoorbeeld
een leerlingenraad.

Schakelklassen
Het kan zijn dat kinderen bij de aanmelding de Nederlands taal niet voldoende beheersen.
Ze worden dan niet direct ingeschreven, maar worden verwezen naar de TinTaan. De
schakelklas is bedoeld voor alle kinderen met een forse taalachterstand. Deze
taalachterstand kan worden gemeten met de TAK-toets van het Cito (Taaltoets Alle
Kinderen). De verwijzing kan ook al gedaan zijn door de peuterspeelzaal of door het
consultatiebureau.
De schakelklassen zijn een initiatief van de gezamenlijke Deventer basisscholen en de
gemeente. In een schakelklas wordt 1 tot 1,5 jaar met een speciale methode gewerkt om de
woordenschat van de kinderen te vergroten. Na afloop kunnen de kinderen in principe weer
terug naar de basisschool.

Kerndoelen en referentieniveaus.
Elke leerling krijgt op de basisschool vakken die wettelijk verplicht zijn. Per vak wordt dit
beschreven in kerndoelen. Kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en
taal de belangrijkste landelijke leerplankaders. De kerndoelen geven richtlijnen en
minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Het zijn
streefdoelen. Ze geven aan wat uw kind aan het eind van de schooltijd moet weten en
kunnen. Deze beschrijven wat kinderen moeten beheersen aan het eind van de basisschool.
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Op Adwaita worden voor alle vakgebieden methoden gebruikt die voldoen aan de
kerndoelen en referentieniveaus.

Zorgstructuur
De directie stelt zich ten doel om beter zicht te krijgen en te houden op de kwaliteit van de
organisatie op gebied van:
 kwaliteit van het onderwijs
 de juiste zorg voor kinderen
 niveau van de leerlingen
 de uitstroomcijfers
 waardering door direct bij de school betrokkenen
Hiertoe is het nodig dat het management dit opneemt in het activiteitenschema. Op
deze wijze kan borging plaats vinden om op de juiste momenten gebruik te maken
van de input.
De ontwikkeling van kinderen wordt systematisch gevolgd door middel van:
 CITO leerlingvolgsysteem ( onderdeel van Parnassys)
Cito – midden en eindtoetsen diverse groepen
Leerlingvolgsysteem ZIEN
 Iep eindtoets groep 8
 Methode gebonden toetsen
 DMT- toetsen/AVI
 Signaleringslijsten voor groep 1 en 2
 Protocol DHH
 Protocol Dyslexie
 ZIEN
 KIJK!
Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen werkt de school volgens de principes van
stichting LeerKRACHT. Er zijn jaarlijks:
 teamsessies met voornamelijk inhoudelijke agendapunten ingebracht door
team en/of directie (ongeveer één keer per drie weken)
 wekelijks een bordsessie met het team volgens vooraf ingedeelde groepen
 zes keer per jaar inhoudelijk overleg van ontwikkelteams
 vooraf geplande professionaliseringssessies en administratieve dag(delen)
 maandelijks directie-IB bijeenkomsten (Dib)
 wekelijks MT-bijeenkomsten (directie en locatieleiders)
 vier keer per jaar groepsbesprekingen met leraren (IB – leraren; nov. / mrt.)
 twee keer per jaar een opbrengstenvergadering voor het hele team. Citoresultaten worden gezamenlijk geanalyseerd en interventies vormgegeven en
ambities gesteld (schoolbreed, groepsgebonden en individueel per leerling)
 Een startvergadering
 Een evaluatievergadering

Handelingsgericht werken
Uitgangspunt van onze leerlingenzorg is het zo goed mogelijk afstemmen van het
onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken daarbij zo veel
mogelijk handelingsgericht, dat wil zeggen dat we ons zo veel mogelijk concentreren op het
verzamelen van die informatie over de leerling die bij kan dragen aan ons handelen.
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Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling is cruciaal.
Diagnostiek, advisering en begeleiding richten zich op het verbeteren van deze afstemming:
het wegnemen (of afzwakken) van factoren die een “probleem” beïnvloeden, het versterken
van de positieve aspecten en het zoeken naar een aanpak die werkt. Deze activiteiten
richten zich op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak
een positief effect heeft.
Handelingsgericht werken gaat uit van het transactioneel denken. We gaan er daarbij van uit
dat kind en omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden. Kinderen ontwikkelen zich niet in een
isolement maar in een context: de onderwijsleersituatie op school (leraar en
medeleerlingen), de opvoedingssituatie thuis (ouders, broertjes en zusjes, oma en opa,
oppas) en in hun vrije tijd (sportclub, buurthuis, naschoolse opvang, op straat). Soms is een
instelling voor jeugdzorg of een hulpverlener ook onderdeel van de context.
Om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen, moeten we ons bewust zijn van en
rekening houden met de context waar een kind deel van uitmaakt.
Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle
leerlingen te verbeteren. Handelingsgericht werken maakt adaptief onderwijs en
doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat een schoolteam effectief kan omgaan met
verschillen tussen leerlingen. Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische
werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkracht, interne begeleider en leidinggevende)
de volgende zeven uitgangspunten toepassen:
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig
om een bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, andere
werkvormen, extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo
goed mogelijk ondersteunen?
2. Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in
wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze
leerkracht, op deze school en van deze ouders. Hoe goed is de omgeving afgestemd
op wat dit kind nodig heeft?
3. Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage
aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding
en sociaal-emotioneel functioneren. Met andere woorden: het is de leerkracht die
het doet. Maar wat heeft hij/zij hiervoor nodig, wat zijn of haar
ondersteuningsbehoeften?
4. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot
belang. Naast problematische aspecten zijn deze nodig om de situatie te begrijpen,
ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te
voeren.
5. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleider
is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve
communicatie tussen betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie
6. Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijn doelen voor het
leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en
evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor de betrokkenen
duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie
wat doet, waarom, hoe en wanneer. Formulieren en checklists ondersteunen dit
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streven. Teamleden zijn open over hun manier van werken en over hun plannen en
motieven.

Directe Instructie
De kwaliteit van de les bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit van de les te

borgen werken we op Adwaita volgens het model van Directe Instructie. Uitgangspunten van
het DI-model zijn dat kinderen beter leren wanneer zij nieuwe informatie kunnen verbinden
aan aanwezige kennis, de les aansluit op het individuele tempo van de leerling
(differentiatie), er duidelijke doelen worden gesteld en er directie feedback wordt gegeven.
De instructie in de basisvaardigheden zijn opgebouwd rondom het DI-model. De les bestaat
uit de volgenden fasen:
1.
2.
3.
4.
5.

Dagelijkse terugblik
Presentatie
Begeleide (in)oefening
Individuele verwerking
Terugkoppeling/evaluatie/feedback

Differentiatie
Op schoolniveau is afgesproken dat de fase van de begeleide inoefening alleen wordt
toegepast op leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. We kennen de volgende
instructiegroepen:
1. (hoog)begaafde leerlingen: tweede leerlijn, cito niveau I+
2. oranje groep (plusleerlingen/3ster): eventueel eerste leerlijn, cito niveau I en hoge II
3. gele groep (gem. leerlingen): cito niveau II en hoge III
4. groene groep (verlengde instructie/1 ster), cito niveau III/IV/V

Effectieve leertijd
In veel studies is aangetoond dat de hoeveelheid tijd die leerlingen aan leren besteden een
samenhang vertoont met leerprestaties. Dit lijkt met name ook van belang voor
zorgleerlingen, die gemiddeld genomen 5 maal zoveel onderwijstijd nodig hebben om
minimumdoelen te kunnen halen. We vinden het dan ook belangrijk dat op onze school alles
in het werk wordt gesteld om de beschikbare hoeveelheid leertijd voor de kinderen te
maximaliseren. We realiseren ons echter dat het maximaliseren van onderwijstijd alleen niet
helpt. De beschikbare onderwijstijd moet evenzeer doelmatig worden ingevuld, bij voorkeur
door leerlingen een actieve rol in het leerproces toe te dichten.
Op Adwaita concentreren we ons op maatregelen met het oog op het maximaliseren van de
onderwijstijd alsmede het tegengaan van tijdverspillers. Door o.a. inzet van regels en
routines wordt tijdverspillen zoveel mogelijk tegen gegaan, zoals afspraken over de starttijd
aan het begin van de dag of regels rondom toiletbezoek . Ook is er beleid gemaakt op het
buitenspelen, om de weg-lek-tijd door conflicten, ontstaan in de pauzes, te reduceren.
In de bovenbouw [groep 6 t/m 8] verlengen we de onderwijstijd door kinderen een aantal
opdrachten thuis te laten maken. Hierbij denken we aan wereldoriëntatie verslagen, het
voorbereiden van spreekbeurten e.d. en bij hoge uitzondering het afmaken van werk dat op
school niet afgemaakt is.
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Voorspelbaarheid
Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag vinden wij een wezenlijke voorwaarde voor het
welbevinden van onze leerlingen. Het bepaalt niet alleen in grote mate de rust en orde,
maar ook de betrokkenheid van kinderen bij hun werk.
Op ‘onvoorspelbaarheid ‘ in leerkrachtgedrag reageren veel kinderen direct en emotioneel,
vaak door gedrag dat door leerkrachten wordt ervaren als storend.
Voorbeelden zijn: te pas en te onpas aandacht vragen door roepen, vingers in de lucht of
boosheid, maar ook beweeglijkheid of apathisch gedrag (bij onnodig wachten op hulp).
Als een kind niet weet wat van hem/haar verwacht wordt gaat het zich onzeker voelen.
Het indirect effect van onvoorspelbaarheid is veelal dat de planning van instructie van de
leerkracht in gevaar komt en zelfstandig denken en werken van de kinderen wordt
belemmerd.
Op Adwaita hebben we daarom afspraken gemaakt voor voorspelbaarheid in
leerkrachtgedrag. Deze afspraken richten zich op het nadrukkelijk openen en afsluiten van
de lesmomenten, het reguleren van de aandachtverdeling tijdens lesmomenten (bv.
uitgestelde aandacht) en het onderscheiden van hulp-contacten en instructie-contacten.
Meer informatie vindt u in het Onderwijsplan; Voorspelbaarheid

Kwaliteitszorg
Binnen de school hechten wij veel waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van ons doen
en laten en wel specifiek van ons onderwijs.
We werken vanuit de cultuur dat:
 We de goede dingen doen en die goed doen;
 We verder kijken dan onze eigen groep en/of taak en leren van en met elkaar;
 We inzicht hebben in onze sterke en zwakke kanten en die van de school in z’n totaal.
 We instaat zijn om de verbeteringen vorm en inhoud te geven.
Goed bruikbare instrumenten en data die deze kunnen generen stellen ons in staat om
inhoudelijk, doel- en opbrengstgericht overleg te kunnen voeren en vervolgens wijzigingen
door te voeren. Door de samenhang ontstaat er een duidend beleid dat voor alle
deelnemers aan het proces helder en duidelijk is. Het stelt de school instaat om de
veranderingen in prioriteit door te voeren in omvang en tempo, waarbij succesindicatoren
onze leidraad zijn. Voor onze school betekent het bovenstaande concreet, dat er weliswaar
diverse toetsmetingen, procedures en formulieren worden gebruikt, maar dat de cyclische
aanpak (PCDA) een ontwikkelpunt voor de komende plan periode is.
 To Plan ( P) vaststellen van de doelen van de school en medewerkers
 To Do ( D) de doelen in praktijk realiseren
 To Check ( C) controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd worden
 To Act ( A) wat goed gaat vasthouden ( borgen) en verbeteringen realiseren

De rol van de IB-er is van groot belang voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg
aan de leerlingen. Het directieteam, directie en ib-er, de kwaliteit van het gehele
onderwijs binnen de school.
Meer informatie vindt u in het DOL op Adwaita.
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Uit het bestuurskader van Stichting Quo Vadis:

Organisatiedoelen
Basis blijft op orde. Alle leerlingen stromen uit
op het niveau dat van hen verwacht mag
worden.
Alle leerlingen gaan met plezier naar school en
voelen zich daar aantoonbaar veilig.

Het kwaliteitszorgsysteem kent een cyclisch
proces van PDCA en er zijn normgerichte
doelen vastgesteld binnen het INK-model.

Vanuit de PLG-gedachte voeren wij als
professionals de open dialoog over het
onderwijs van de toekomst binnen onze
basisscholen.
Wij rusten onze leerlingen in voldoende mate
toe om in de toekomst volwaardig in de
maatschappij te kunnen functioneren:
hieronder verstaan wij voldoende kennis en
een breed scala aan vaardigheden.

Ontwikkeldoelen
Onderwijs voor leerlingen van 2-13 binnen
“Kindcentra”, waarbij leerlingen maximaal
worden toegerust om te kunnen participeren
binnen onze maatschappij.
Gepersonaliseerd maar niet geïndividualiseerd
onderwijs. Alle leerlingen krijgen dezelfde
kansen, eigenaarschap via zelfregulerend
leren staat voor alle leerlingen centraal; ieder
kind krijgt een passend aanbod.
Er komt een gefundeerde eigen inzet op
passend onderwijs binnen Stichting Quo Vadis.
Het
conglomeraat
als
professionele
leergemeenschap is het uitgangspunt voor
toekomstige activiteiten en ontwikkelingen
binnen passend onderwijs.
Er is nog meer ruimte om gerichter in te gaan
zetten op talentontwikkeling. Hierbij zijn
ambities
sturend,
handelingsen
opbrengstgericht.
Eigenaarschap bij de leerling, kind(leer)gesprek,
de leerling voegt zich niet naar het stelsel maar
de omgeving moet worden aangepast aan de
leerling. De leraar verdiept zich in de wijze van
leren van de leerling.
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Overzicht ontwikkelteams en werkgroepen
Leerkrachtvaardigheden
(Team)

Zelfstandigheid

Samenwerken

Gezonde leefstijl: sport,
bewegen en gezonde
voeding
Gezonde leefstijl: Sociaal
emotionele ontwikkeling

2019-2020: 7 OT
Ontwikkelteam
- verdiepend leerkracht
gedrag OGW/HGW
- verwerking van de
instructie in een speelleerrijke omgeving
- procesgerichte didactiek
- een taal spreken HGW
- Persoonlijke coaching op
gedrag
- Snappet rekenen en
spelling
- Prowise
Ontwikkelteam
- eigenaarschap leerlingen
- weektaak
- keuzewerk
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Ontwikkelteam
- een taal spreken
- persoonlijke coaching

2020-2021: 6 OT
Ontwikkelteam
- verdiepend leerkracht
gedrag OGW/HGW
- verwerking van de
instructie in een speelleerrijke omgeving
- procesgerichte didactiek
- een taal spreken HGW
- Persoonlijke coaching op
gedrag
- Snappet rekenen en
spelling
- Prowise
Ontwikkelteam
- eigenaarschap leerlingen
- weektaak
- keuzewerk
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid

2021-2022: 6 OT
Ontwikkelteam
- begaafd onderwijs: IPC of
soortgelijke methodiek
gr. 1-8 / aanbod Sine
Limite?
- Persoonlijke coaching op
gedrag
- Snappet rekenen en
spelling
- Prowise

2022-2023: 4 OT
Ontwikkelteam
- begaafd onderwijs: IPC of
soortgelijke methodiek
gr. 1-8 / aanbord Sine
Limite?
- Persoonlijke coaching op
gedrag
- Snappet spelling
- prowise

Ontwikkelteam
- eigenaarschap leerlingen
- weektaak
- keuzewerk
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
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Talentontwikkeling

Ontwikkelteam
Cultuur CMK
- procesgerichte didactiek
- leerlijn 4 deel gebieden

Ontwikkelteam
Cultuur CMK
- procesgerichte didactiek
- leerlijn 4 deel gebieden

PLG

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
hoogbegaafdheid

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
hoogbegaafdheid

Ontwikkelteam
- verwerking van instructie
in een rijke speel- en
leeromgeving 1 t/m 3
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
- spelling bij ict onder
gebracht
- creatief schrijven bij
talentontwikkeling
Ontwikkelteam
- met sprongen vooruit
- bewegend leren
Ontwikkelteam
- readspeaker
- snappet rekenen
- snappet spelling
- pro wise

Doorlopende ontwikkellijn

Doorlopende ontwikkellijn

Taal, spelling en lezen

Rekenen

ICT

Ontwikkelteam
- verwerking van instructie
in een rijke speel- en
leeromgeving 1 t/m 3
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid

Ontwikkelteam
- begaafd onderwijs: IPC of
soortgelijke methodiek gr. 18 / aanbod Sine Limite?
- eigenaarschap leerlingen
- thematisch onderwijs
- onderzoekend leren
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Ontwikkelteam
- beter presterende leerling
(begaafd onderwijs)
Ontwikkelteam
- verwerking van instructie
in een rijke speel- en
leeromgeving 1 t/m 3
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid

Ontwikkelteam
- begaafd onderwijs: IPC of
soortgelijke methodiek gr. 18 / aanbod Sine Limite?
- eigenaarschap leerlingen
- thematisch onderwijs
- onderzoekend leren
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Ontwikkelteam
- beter presterende leerling
(begaafd onderwijs)
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid

Ontwikkelteam
- met sprongen vooruit
- bewegend leren
Ontwikkelteam
- readspeaker
- snappet rekenen
- snappet spelling
- pro wise

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Ontwikkelteam
- readspeaker
- snappet rekenen
- snappet spelling
- pro wise

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Ontwikkelteam
- readspeaker
- snappet rekenen
- snappet spelling
- pro wise

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
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Ouders

Identiteit

Natuur en techniek

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Valt onder
talentontwikkeling

Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Werkgroep
- voortzetten en borgen
beleid
Valt onder
talentontwikkeling
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Talentontwikkeling:
Uit het bestuurskader Quo Vadis 2018-2022:
Wij rusten onze leerlingen in voldoende mate toe
om in de toekomst volwaardig en in de
maatschappij te kunnen functioneren: hieronder
verstaan wij voldoende kennis en een breed scala
aan vaardigheden.
De rol van de leraar verandert, hierbij is een brede
kennis van de doorgaande lijnen noodzakelijk. Er is
continue aandacht voor de professionele
ontwikkeling van de leraar waardoor de leraar
toegerust is om inhoud te geven aan de nieuwe
leraar.
Doelen Adwaita 2019-2024
Leerkrachten zijn bekwaam in het geven lessen
door (PLG) volgens procesgerichte didaktiek. Dit
gebeurd naast nascholing ook volgens de principes
van onze professionele leergemeenschap.
Het aanbod van de vier disciplines: muziek, nieuwe
media, creatief schrijven, beeldend vormen is
ontwikkeld met een leerlijn talentontwikkeling;
cultuur.
De leerlijn wordt geïmplementeerd in het
onderwijs.
Invoering van begaafd onderwijs:

IPC of soortgelijke methodiek gr. 1-8 / aanbod
Sine Limite?
- eigenaarschap leerlingen
- thematisch onderwijs
- onderzoekend leren

Doelen 2018-2019
 Doelen en acties wegzetten in een meerjarenplanning.
 Team is geïnformeerd en meegenomen

Doelen 2019-2020
 Inventariseren methodes en materialen
 Visie op talentontwikkeling door-ontwikkelen met cultuuronderwijs, beschrijven en borgen in het
onderwijsplan.
 Leraren worden getraind in procesgerichte didaktiek
 Leraren hebben kennisgemaakt met de de vier disciplines: muziek, nieuwe media, creatief schrijven,
beeldend vormen
 Begroting 2020
Materialen:
- €2500,- instrumenten: muziek
- € 500,- verbruik: beeldend
- € 500,- ict
Nascholing: €1500,00
Doelen 2020-2021
 Leraren bekwamen zich in de procesgerichte didaktiek in één van de vier disciplines: muziek, nieuwe
media, creatief schrijven, beeldend vormen.
 Cultureel erfgoed is gekoppeld aan onze visie, aanbod en leerlijn talentontwikkeling
 Leraren reflecteren op scholing en trainingen en maken plan van aanpak tav persoonlijke ontwikkeling
 Begroting 2021
Materialen:
- €2500,- instrumenten: muziek
- € 500,- verbruik: beeldend
- € 500,- nieuwe media ict
Nascholing: €1500,00
Doelen 2021- 2022
 Leerlijn talentontwikkeling; cultuur is ontwikkeld en geborgd in het onderwijsplan.
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Oriëntatie & pilot begaafd onderwijs: IPC of soortgelijke methodiek gr. 1-8 / aanbod Sine
Limite?
- eigenaarschap leerlingen
- thematisch onderwijs
- onderzoekend leren

Doelen 2022-2023

Implementatie begaafd onderwijs: IPC of soortgelijke methodiek gr. 1-8 / aanbod Sine Limite?

- eigenaarschap leerlingen
- thematisch onderwijs
- onderzoekend leren
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Zelfstandigheid:
Het ontwerpen van een leerlijn en een visie gericht op
zelfstandigheid passend bij Adwaita.
Het implementeren van de leerlijn.
Oriëntatie op en vervolgens ontwerpen-, uitproberenen implementeren van een nieuwe weektaak.
Oriëntatie op en het ontwikkelen van een visie op de
inzet van keuzewerk. Vervolgens beleid ontwikkelen
op de inzet van keuzewerk naast de weektaak in de
groepen op Adwaita.
Ontwikkelen van visie en beleid op Eigenaarschap van
de leerling.
Het nieuwe beleid borgen volgens PCDA

Doelen: 2018-2019
1. Implementatie leerlijn: leerkrachten gebruiken de leerlijn actief in de groep en in overleg met
anderen.
2. Monitoren implementatie leerlijn: doen we het allemaal op dezelfde manier
3. Weektaak: Week/dag taak hoe ziet deze er overal uit en kunnen we hier één lijn in trekken?
Moet hij blijven bestaan zoals hij nu is?
4. Oriëntatie op keuzewerk voor leerlingen
5. Borgingsdocument Zelfstandigheid volgens WHY WHAT en HOW
Doelen: 2019-2020
1. Borgen van de leerlijn zelfstandigheid
2. Vaststellen en implementeren van de nieuwe weektaak
3. Oriëntatie op en het ontwikkelen van een visie op de inzet van keuzewerk.
4. Oriëntatie op inzet van eigenaarschap van de leerling op Adwaita
5. Updaten van het borgingsdocument Zelfstandigheid
Doelen: 2020-2021
1. Borgen van de inzet van de weektaak
2. Implementeren van de inzet van keuzewerk
3. Doelen stellen over eigenaarschap van de leerling op Adwaita
4. Updaten van het borgingsdocument Zelfstandigheid
Doelen: 2021-2022
1. Borging van de inzet van keuzewerk
2. Doorontwikkelen van Eigenaarschap
3. Updaten van het borgingsdocument Zelfstandigheid
Doelen: 2022-2023
1. Eigenaarschap van de leerling is dagelijkse praktijk op Adwaita. Er is beleid en een
borgingsdocument ontwikkeld.
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Samenwerken
In onze huidige samenleving ontwikkelen
leerlingen meerdere vaardigheden tegelijk:
onderzoekend, interactief en coöperatief.
Vakoverstijgende vaardigheden als samenwerken
moeten tot de vaste basis van alle leerlingen
behoren. Daarnaast verhoogt samenwerken de
betrokkenheid van de leerlingen. Ze vinden de
leerstof leuker en ze leren de leerstof beter als ze
het uit kunnen leggen aan of kunnen leren van
medeleerlingen.

Doelen 2018-2019
In 2018/2019 starten de groepen 1 en 2 zoals die staat beschreven in de leerlijn. De groepen 3 t/m 8
doen een nulmeting in de klas en starten bij de basisvaardigheden die nog niet aanwezig zijn bij de
groep.
Doelen 2019-2020
In het jaar 2019/2020 gaan de groepen 1 t/m 4 werken volgens de leerlijn en de groepen 5 t/m 8 gaan
verder met waar de vorige groep gebleven is.
Doelen 2020 – 2021
In het jaar 2020/2021 werken de groepen 1 t/6 volgens de leerlijn. De groepen 7/8 gaan verder met de
vaardigheden die nog niet beheerst worden

Doelen 2021-2022
Afgelopen schooljaar zijn we als werkgroep
In het jaar 2021/2022 moet de hele school met de leerlijn werken.
gestart met het ontwikkelen van een leerlijn op
het gebied van samenwerken tussen leerlingen.
De leerlijn bevat een opbouw van
samenwerkingsvaardigheden van groep 1 tot en
met 8 met behulp van coöperatieve werkvormen.
We willen op deze manier structureel aandacht
besteden aan hoe je samenwerkt.

We implementeren een leerlijn op het gebied
van samenwerken van groep 1 t/m 8. Binnen de
leerlijn moet een opbouw zitten in
samenwerkingsvaardigheden met behulp van
coöperatieve werkvormen.
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Doorgaande ontwikkellijn
De leerkrachten zijn in staat om hun handelen en
klassenmanagement af te stemmen op datgene
wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is,
volgens een vaste aanpak: Opbrengstgericht
werken (ogw) en Handelingsgericht werken (hgw)
Leerkrachten werken volgens DOL van
samenwerkingsverband Sine Limite
De school heeft een helder
schoolondersteuningsprofiel

Doelen 2018-2019
1. Cito lovs invoeren
2. Steviger monitoren ogw :
- Verdiepend leerkrachtgedrag
- opbrengsten Snappet
- trendanalyses maken op groepsniveau
- zichtbaarheid van de interventies in de klassenmap
- leertijd aanpassen aan behoefte groep
3. Hoogbegaafdenbeleid implementeren
4. Rapport
5. Leerling administratie evalueren op efficiëntie
6. Kijk borgen
7. Borgingsdocumenten aanpassen
Doelen 2019-2020
1. Stevig monitoren ogw :
- Verdiepend leerkrachtgedrag
- opbrengsten Snappet
- zichtbaarheid van de interventies in de klassenmap
- leertijd aanpassen aan behoefte groep
2. Visie & leerlijn beter presterende leerling
3. Visie verwerken instructies in een speelleerrijke omgeving 1 t/m 3
4. Rapport
5. Leerling administratie evalueren op efficiëntie
6. Borgingsdocumenten aanpassen
Doelen 2020-2021
1. Stevig monitoren ogw :
- Verdiepend leerkrachtgedrag
- opbrengsten Snappet
- zichtbaarheid van de interventies in de klassenmap
2. Leerlijn en implementatie beter presterende leerling
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3.
4.
5.
6.
7.

Onderwijsplan: Verwerken instructies in een speelleerrijke omgeving 1 t/m 3
Rapport
Leerling administratie evalueren op efficiëntie
Borgingsdocumenten aanpassen
Vernieuwen Schoolondersteuningsprofiel

Doelen 2021-2022
1. Stevig monitoren ogw :
- Verdiepend leerkrachtgedrag
- opbrengsten Snappet
- zichtbaarheid van de interventies in de klassenmap
2. Monitoren instructies in een speelleerrijke omgeving 1 t/m 3
3. Rapport
4. Leerling administratie evalueren op efficiëntie
5. Borgingsdocumenten aanpassen
Doelen 2022-2023
1. Stevig monitoren ogw :
- Verdiepend leerkrachtgedrag
- opbrengsten Snappet
- zichtbaarheid van de interventies in de klassenmap
2. Rapport
3. Leerling administratie evalueren op efficiëntie
4. Borgingsdocumenten aanpassen
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Taal, spelling en lezen:

Doelen 2018-2019

Het taalonderwijs op Adwaita sluit goed aan bij de
kerndoelen en de 21 century skills.









Het doel en de belevingswereld van het kind staan
centraal en van daaruit worden er motiverende en
functionele lessen ontworpen en gegeven.




Uit het bestuurskader Quo Vadis 2018- 2022:

Doelen Adwaita 2019-2022

Verdere oriëntatie op methodiek José Schraven.
Evaluatie Blits groep 7 en 8.
Methode Blits verder invoeren en in een onderwijsplan zetten.
Blits invoeren in de groepen 5 en 6.
Verdere implementatie LIST lezen en creatief schrijven.
Oriëntatie Bouw ( kleuterbouw).
Schoolbibliotheek aanvullen met actuele leesboeken ( met name geschikte boeken te gebruiken
bij het LIST lezen en creatief schijven, leuke boeken voor jongens en voor de verschillende
leesvormen in de groepen 3 en 4)
Invoeren theaterlezen t.b.v. het voordrachtlezen ( vloeiend hardop lezen)
Raadplegen leerlingenraad i.v.m. aanschaf nieuwe boeken.

Begroting 2019
 Kinderboekenweek, voorleesdagen en overige leesactiviteiten met bijbehorende materialen: €
500,  Boeken t.b.v. het voordrachtlezen ( theater lezen). In de groepen 4 t/m 8 minimaal 1 set
theaterleesboeken: € 500, Boeken voor de schoolbibliotheek: € 500,Doelen 2019- 2020
 Oriënteren op taal- en spellingonderwijs m.b.v. Snappet.
 Oriëntatie op Verdiepend lezen/ Close reading.
 Oriënteren methodieken t.b.v. hardop, vloeiend lezen.
 Samenwerking met Bieb op school onderhouden en optimaliseren.
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Rekenen:
Uit het bestuurskader Quo Vadis 2018- 2022:

Het rekenonderwijsonderwijs op Adwaita sluit
goed aan bij de kerndoelen en de 21 century skills.
Het doel en de belevingswereld van het kind staan
centraal en van daaruit worden er motiverende en
functionele lessen ontworpen en gegeven.
Rekenen gaat een nieuwe richting in. We gaan met
de groepen 4 t/m 8 werken met Snappet.
Speerpunten zullen daarom zijn:
* bewegend leren
* ondersteuning van voldoende materiaal, zoals
Met sprongen vooruit.

Doelen 2019-2020
1. Met sprongen vooruit bij de kleuters invoeren
2. Alle groepen experimenteren met MSV
3. Alle groepen experimenteren met bewegend leren
4. Invoering rekenen op Snappet monitoren groepen 4, 5 en 6
5. Ontwikkelteam jaagt aan, inspireert en monitort de doelen en opbrengsten mbv klassenbezoek
6. Evalueren van de getallenlijnen in de groepen 1,2 en 3,4
7. Borgen deel rekenen onderwijsplan
8. Ontwikkelteam adviseert het mt
Doelen 2020 - 2021
1. Schoolbrede afspraken/leerlijn MSV
2. Schoolbrede afspraken bewegend leren
3. Invoering rekenen op Snappet monitoren groepen 4 t/m 7
4. Ontwikkelteam jaagt aan, inspireert en monitort de doelen en opbrengsten mbv klassenbezoek
5. Borgen deel rekenen onderwijsplan
6. Beleidsgroep adviseert het mt
Doelen 2012 – 2022
1. Implementatie afspraken MSV
2. Implementatie afspraken bewegend leren
3. Ontwikkelteam jaagt aan, inspireert en monitort de doelen en opbrengsten mbv klassenbezoek
4. Borgen deel rekenen onderwijsplan
5. Ontwikkelteam adviseert het mt
Doelen 2022 – 2023
1. Nieuwe doelen
2. Ontwikkelteam jaagt aan, inspireert en monitort de doelen en opbrengsten mbv klassenbezoek
3. Borgen deel rekenen onderwijsplan
4. Ontwikkelteam adviseert het mt
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ICT:
In onze huidige maatschappij speelt ICT een
grote rol en ook in die toekomst zal ICT
ongetwijfeld een rol spelen. Om leerlingen een
goede basis voor de toekomst te kunnen bieden,
zullen we niet alleen zelf optimaal gebruik
moeten maken van de mogelijkheden van ICT,
maar zullen we ook de leerlingen voldoende ICT
kennis en vaardigheden moeten meegeven om
zich nu en ook in de toekomst te kunnen redden
in een snel veranderende maatschappij.
Deze visie levert op ICT gebied twee concrete
doelstellingen op:
1. het onderwijzen van ICT-kennis en vaardigheden aan onze leerlingen
2. het optimaal benutten van ICT middelen om zo
goed mogelijk onderwijs te bieden.
In beide gevallen staat of valt het resultaat met
de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom zal
vooral veel aandacht moeten worden besteed
aan de ICT-kennis en vaardigheden van onze
medewerkers.

Doelen: 2018-2019
1.Leerlijn ICT ontwikkelen.
2.Oriëntatie op passende devices voor kleuters.
3.Oriëntatie op apps voor kleuters
4.Leerkrachten zijn digitaal vaardig.
5.Snappet is geïmplementeerd in de groepen 4 en 5 voor rekenen
6.Kennis en vaardigheden t.a.v. Snappet zijn in het team gedeeld. Borgen beleid
Doelen: 2019-2020
1.Snappet rekenen groep 4-5-6
2.Snappet spelling groep 4-5
3.Prowise Presenter trainen aan leerkrachten
4.Readspeaker trainen ib-er en ict-er
5.Readspeaker trainen aan dyslecten
6.Oriëntatie Educatieve programma’s ter ondersteuning basislessen rekenen en spelling
7.Lessen word en Powerpoint e.d. aanleren in de bovenbouw
8.Leerkrachten zijn digitaal vaardig
Doelen 2020-2021
1.Prowise Presenter trainen aan leerkrachten
2.Readspeaker trainen aan dyslecten
3.Educatieve programma’s ter ondersteuning basislessen rekenen en spelling inzetten
4.Lessen word en powerpoint e.d. aanleren in de bovenbouw
5.Leerkrachten zijn digitaal vaardig
6.Snappet rekenen leerdoelen? Groep 4-5-6-7
7.Snappet spelling groep 4-5-6
Doelen 2021-2022
1.Prowise Presenter trainen aan leerkrachten
2.Readspeaker trainen aan dyslecten
3.Educatieve programma’s ter ondersteuning basislessen rekenen en spelling inzetten
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4.Lessen word en powerpoint aanleren in de bovenbouw
5.Leerkrachten zijn digitaal vaardig
6.Snappet rekenen leerdoelen? Gr. 4-5-6-7-8
7.Snappet spelling groep 4-5-6-7
Doelen 2022-2023
1.Prowise Presenter trainen aan leerkrachten
2.Readspeaker trainen aan dyslecten
3.Educatieve programma’s ter ondersteuning basislessen rekenen en spelling inzetten
4.Lessen word en powerpoint aanleren in de bovenbouw
5.Leerkrachten zijn digitaal vaardig
6.Snappet rekenen leerdoelen? Gr. 4-5-6-7-8
7.Snappet spelling groep 4-5-6-7-8
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Thema 3:
ouders
49

Bij Stichting Quo Vadis weten wij ons met elkaar en samen met ouders verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de kinderen die aan onze scholen zijn toevertrouwd. Alleen samen
kan de “best mogelijke basis geboden worden voor de toekomst”. De samenwerking, de
communicatie, het wederzijdse begrip en het wederzijdse respect tussen ouders en
medewerkers van de school krijgen de komende planperiode bijzondere aandacht.

Ouders van Adwaita
Het team van Adwaita hecht veel belang aan de betrokkenheid van ouders en/of verzorgers.
Samen staan we immers voor de leerlingen en alleen samen kunnen we voor elk kind een zo
optimaal mogelijke schoolontwikkeling realiseren.
Voorwaarde hiervoor is een goed en open contact en een goede relatie tussen de ouders en
de school.
Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengen de
leerlingen op school door. Het is noodzakelijk dat ouders en school elkaar ondersteunen in
de opvoeding en elkaar informeren over het welzijn van het kind, de leerling.
Ouders worden goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind(eren). In de
schoolgids staan de verschillende contact momenten beschreven.
Op Adwaita hechten wij naast een goed contact veel waarde aan een goede relatie met
ouders. Een relatie die uitgaat van elkaars kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Vanuit
verschillende verantwoordelijkheden hebben we samen een gemeenschappelijk belang: het
onderwijs zodanig te organiseren dat de leerlingen goed onderwijs krijgen. Samen met de
ouders wil Adwaita komen tot ouderbetrokkenheid 3.0. Voor Adwaita betekent dit dat wij
ouders betrekken bij het evalueren van ons onderwijs en het maken van nieuw beleid. De
ontwikkeling van de leerlingen staat hierbij centraal. Om de ouderbetrokkenheid te
stimuleren organiseert de school ieder jaar ronde-tafel-gesprekken.
Ouders zijn op RKBS Adwaita zeer welkom om de betrokkenheid met elkaar te delen. De
school kent een ouderraad waar ouders lid van zijn en werkgroepen, waar een ieder zich kan
aanmelden om hier deel vanuit te maken. Samen met de leerkrachten worden dan de
mogelijkheden van de invulling van de ondersteuning c.q. aanvullingen op het beleid
onderzocht en ingevuld.
De ouderraad en het team verzorgen aan het begin van het cursusjaar een avond waarin de
activiteiten van het komende cursusjaar over het voetlicht worden gebracht. Hierbij wordt
gestreefd naar de gezamenlijke verantwoordelijkheden en aanvulling op elkaars kwaliteiten.
Uitgebreidere informatie is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (www.sopdeventer.nl), DOL op Adwaita (zorgplan), de schoolgids, communicatieplan en op onze
website.
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Beleid
Een communicatieplan geeft in hoofdlijnen weer wat er wanneer, op welke wijze en aan wie
gecommuniceerd zal worden om het functioneren van school zo optimaal mogelijk te laten
zijn. Elk niveau van informatie kent een eigen wijze van communiceren:
 Generieke informatie

website
 Specifieke informatie

leerkracht (weekbericht)
 Klachten

klachtenregeling
 Beleidsinformatie

directie
Het plan zorgt er enerzijds voor dat de school op een goede manier uitlegt waar het voor
staat, welke keuzes men maakt en wat de consequenties hiervan zijn voor alle betrokkenen.
Aan de andere kant kunnen kinderen, ouders en andere betrokkenen gemakkelijk de juiste
informatie vinden. Dit plan gaat hoofdzakelijk over de interne communicatie. Aan de externe
communicatie en pr worden, in combinatie met de streefdoelen die recent zijn ontwikkeld,
in een later stadium invulling gegeven.
Uit het bestuurskader van Stichting Quo Vadis:
Organisatiedoelen
Iedere ouder wordt jaarlijks uitgenodigd voor
een
startgesprek.
Het
zogenaamde
omgekeerde gesprek. Ouders vertellen over
hun kind, de leerling vertelt over zichzelf en de
leraar luistert.
Tijdens het startgesprek worden afspraken
gemaakt over hoe ouders en school het
contact met elkaar onderhouden.
Tijdens een oudergesprek over een leerling in
groep 7 wordt er gesproken over
vervolgonderwijs.
School zorgt voor intensieve samenwerking
tussen school, ouders en hulpinstanties (SOT
en HIA trajecten).
Ouder kent en onderschrijft de missie van de
stichting en van de school.

Ontwikkeldoelen
Per school wordt beleid ontwikkeld hoe ouders
te betrekken bij de lesstof. Bijvoorbeeld
presentaties over beroep of hobby.

Per school wordt beleid ontwikkeld hoe ouders
actief te betrekken bij het verwerken van de
lesstof.
Iedere leraar voert voortgangsgesprekken met
de leerling door het jaar heen.
Iedere leraar kan een adequaat oudergesprek
voeren.
Onderwerpen die het welzijn, de ontwikkeling
van of de zorg voor de leerling
betreffen, worden in een persoonlijk contact
besproken. Als dat gewenst is, kunnen
afspraken in een verslag worden vastgelegd.
Ouders adequaat informeren en een rol geven
m.b.t IKC-ontwikkeling.
Het opstellen van een communicatieplan over
de wijze van communiceren met elkaar.
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Ouders:
Uit het bestuurskader Quo Vadis 2018-2022:
Met elkaar en met de ouders zijn wij samen
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
kinderen. Alleen samen kan de ‘best mogelijke basis
geboden worden voor de toekomst”. De
samenwerking, de communicatie en het wederzijdse
begrip en respect tussen ouders en medewerkers van
school, krijgen de komende planperiode bijzondere
aandacht.
Ontwikkeldoel 2018-2022
Samen met de ouders komt Adwaita tot
ouderbetrokkenheid 3.0
D.w.z. De school en de ouders delen en zoeken samen
naar nieuwe informatie met een voor beide partijen
helder doel: de ontwikkeling van het kind, de leerling.

Doelen 2018-2019
1. Ouderbetrokkenheid 3.0 verder ontwikkelen: zie acties
2. Ronde tafelgesprekken met ouders
3. Nieuwjaarsreceptie in september vindt voor de eerste keer plaats
4. Komen tot een beleidsplan ouderbetrokkenheid
5. Er vinden start- en voortgangsgesprekken plaats
2019-2023
1. Ouderbetrokkenheid 3.0 verder door ontwikkelen
2. 2021 Enquête uitzetten onder de ouders om de kwaliteit van het onderwijs te meten
3. Ronde tafelgesprekken met ouders
4. Nieuwjaarsreceptie in september
5. Gesprekkencyclus wordt geëvalueerd en bijgesteld
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Thema 4:
personeel & organisatie
53

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons voortdurend te heroriënteren op
het vak van leraar en op de organisatie van het onderwijs. Stichting Quo Vadis wil dat
scholen zich als professionele leergemeenschappen ontwikkelen, waarin aan leerlingen
goed, passend en toekomstgericht onderwijs wordt gegeven vanuit een verbetercultuur. De
medewerkers participeren in een continu proces van leren van en met elkaar door: het
uitvoeren van lesbezoeken bij collega’s en het geven van constructieve feedback; het
uitwisselen en delen van praktijkervaring, theoretische kennis en extern opgedane kennis en
ervaring met betrekking tot vorm en inhoud van leer- en vakgebieden; het onderzoeken van
de onderwijspraktijk met als doel deze te optimaliseren en verbeteren. De Quo Vadis-leraar
zet zijn professionaliteit in voor het geven van inspirerend, stimulerend en uitdagend
onderwijs aan de kinderen van de school. De genoemde heroriëntatie is nodig om mét
elkaar en mét ouders het best mogelijke onderwijs voor kinderen te blijven verzorgen
en om ervoor te zorgen dat rapportages een effectief middel blijven en niet verworden
tot een doel op zich. Stichting Quo Vadis werft en selecteert kwalitatief hoogwaardige
medewerkers die kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen en specialiseren in hun vak.
Het principe van “lifelong learning” is de norm.
Daarnaast wil Stichting Quo Vadis zichzelf scherp houden door omstandigheden te creëren
waarbij men optimaal gebruik kan maken van de talenten van collega’s. Niet alleen
binnen de school, maar binnen heel de stichting. Tot slot zet Stichting Quo Vadis zich in om
het werk aangenaam, uitdagend en inspirerend te houden. De kernwaarden van dit
strategisch beleidsplan (vakbekwaam, verbindend & samenwerking en doel gericht) zijn
daarvoor de bouwstenen.

Het team van Adwaita
Het team van basisschool RKBS Adwaita kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en
professionaliteit. Deze actieve, positieve en enthousiaste houding is de kracht van het team
voor zowel de eigen groep als voor de school in zijn geheel.
Op Adwaita werken ca. 35 leerkrachten. Een groot deel werkt in deeltijd en ook zijn er
leerkrachten met een voltijdbaan. Als twee leerkrachten samen een groep hebben, wordt
gesproken over een duo-baan, waarbij beiden verantwoordelijk zijn voor de groep.
Er zijn op school verschillende specialisten. Dit zijn leerkrachten met een extra opleiding,
zoals een master op gedrag, drama, rekenen, taal, leren en innoveren, remedial teaching en
interne begeleiding.
Op Adwaita werken we in een PLG; een professionele leeromgeving. Dit betekent dat we op
een actieve manier binnen ons team van en met elkaar leren. Dit doen we door o.a.
wekelijks een bordsessie te houden van 15 minuten waarbij we de doelen bespreken die op
het PLG bord in de teamkamer staan. De thema’s van de doelen komen uit het jaarplan van
school. De doelen bepalen de leerkrachten; wat past bij de groep. Ook bespreken we de
behaalde successen en de acties die er nodig zijn om het doel te behalen. We werken samen
aan de doelen. Zo bereiden we samen lessen voor, kijken de leerkrachten bij elkaar in de
klassen en geven we elkaar feedback.

De inzet en ontwikkeling van ons personeel.
Om het proces van de professionele ontwikkeling te continueren van elke individuele
groepsleerkracht, maar ook van het team in z’n totale omvang, blijven alle medewerkers zich
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continu ontwikkelen en bekwamen in een functioneel systeem, dat leidt tot duurzame
veranderingen, in een cultuur die gericht is op samen het positieve verschil te maken voor
onze leerlingen. De school volgt hierbij de methodiek van Stichting leerKRACHT.
“Samen elke dag een beetje beter”.
De ontwikkeling van leraren en van het schoolteam staat ten dienste van en draagt bij aan
de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Andersom kan de ontwikkeling van de school ook
nieuwe kansen en impulsen geven aan professionalisering. Professionalisering speelt een
belangrijke rol in de schoolorganisatie. De school maakt gebruik van het instrument MOOI.
Daarin is opgenomen een gesprekkencyclus en diverse observatie-instrumenten om leraren
te stimuleren zich verder te professionaliseren. Deze instrumenten richten zich op de
professionalisering van leraren (start-, basis en vakbekwaam).
Het digitale bekwaamheidsdossier MOOI bevat de wetgeving, zelfonderzoek, waardering
directeur, curriculum vitae, persoonlijk ontwikkelingsplan, enz. Leerkrachten zijn hier medeeigenaar van. Zij kunnen hierin zelf hun staat van dienst, certificaten en diploma’s, aktes van
benoeming uploaden.
Onze school wil met het personeelsbeleid de doelen van de school zo optimaal mogelijk
verwezenlijken en daartoe het functioneren van het personeel en het welbevinden in hun
arbeidssituatie bevorderen. Wij verwijzen hierbij naar de cao-overeenkomst.
Er is gekozen voor een stapsgewijze ontwikkeling en implementatie wat moet leiden tot een
samenhangend personeelsbeleid voor alle onder het bestuur staande scholen. Een en ander
is vastgelegd in Personeelsbeleid Stichting Quo Vadis, waarnaar hierbij wordt verwezen.
Zo heeft de Stichting beleid geformuleerd en regelingen vastgesteld, welke zich laten
onderscheiden in:
 loopbaanbeleid;
 aanname beleid;
 formatiebeleid;
 mobiliteitsbeleid;
 arbeidsvoorwaardenbeleid;
 arbeidsomstandighedenbeleid.
Over al deze punten zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in verschillende
beleidsdocumenten. Ze liggen ter inzage op school.

Werkverdelingsplan
In het werkverdelingsplan (in MOOI) wordt elk schooljaar op schoolniveau een breed scala
aan onderwerpen vastgelegd over de wijze waarop de door de schoolleiding in kaart
gebrachte werkzaamheden het komende schooljaar ingevuld dienen te worden. Te denken
valt dan aan het aantal groepen, het aantal (zorg)leerlingen, overige werkzaamheden en
geplande teamscholingen.
Jaarlijks bespreekt de schoolleiding met het team in de periode vanaf januari tot aan de start
van het nieuwe schooljaar de normjaartaak. Hierbij komende volgende onderdelen ter
sprake:
 het kader van het cao-overleg (vastgesteld door de PMR in 2017)
 de lestaken
 de werktijdfactor per teamlid
 de opslagfactor per groep (35% of 45% wanneer er bijzondere omstandigheden zijn)
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 professionalisering (individuele- en teamscholing)
 de duurzame inzetbaarheid
 schooltaken die vervuld worden in de overige uren
Het team maakt tijdens verschillende teamsessies samen met de schoolleiding een overzicht
van alle taken, werkgroepen en ontwikkelteams. Elk teamlid kan aangeven, tijdens
gesprekken met de schoolleiding of op papier, welke taken zij ambiëren.
In het beheersen van de taakbelasting van het personeel ziet de schoolleiding toe op een zo
evenredig mogelijke spreiding van de werkzaamheden door het jaar heen. Een zo
evenwichtig mogelijke taakbelasting van de individuele personeelsleden, op dag en week, in
relatie tot de werktijdfactor. Met de wetenschap dat een evenwichtige spreiding niet altijd
mogelijk is door het korte tijdsbestek waarin activiteiten elkaar opvolgen.
Wanneer de organisatie het toelaat wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden
met de arbeidsomstandigheden van bepaalde groepen personeelsleden, zoals personeel in
deeltijdbetrekkingen, startende en vakbekwame leerkrachten.
Ons beleid wordt gevoed door de volgende uitgangspunten:
 schooltaken moeten worden verricht (plichten, maar ook rechten, bieden
bescherming aan de persoon)
 er moet bewust met de taakverdeling en de neventaken worden omgegaan t.a.v. de
werkdruk en daaruit mogelijk voortkomend ziekteverzuim
 we gaan uit van het werkverdelingsplan (cao)
 voor bepaalde taken worden les-vrije schooltijden verstrekt

Formatiebeleid
De procedures en kaders van de formatie worden voorafgaande aan een nieuwe schooljaar
door het bestuur aangereikt. De grote lijnen van de formatieprocedure zijn echter elk jaar
hetzelfde. Op Adwaita ziet die procedure er als volgt uit.
Op 1 oktober van elk cursusjaar is de teldatum. Deze telling geeft inzicht in het aantal te
formeren groepen. Op dat moment kan er nog niet worden begonnen met een nieuwe
groepsverdeling. We hebben de ervaring dat in de loop van het cursusjaar nogal wat
verschuivingen plaatsvinden. In januari gaan we starten we met formeren. Allereerst gaan
we het aantal te formeren groepen bepalen. We gaan hierbij uit van een groepsgemiddelde
van 24 leerlingen.
Bij de samenstelling van de groepen hanteren we de volgende vuistregels:
 Onze voorkeur gaat uit naar jaargroepen. Kinderen zitten per leerjaar in een groep. Op
deze manier heeft de leerkracht voldoende tijd voor instructie op maat. Met name
belangrijk vinden wij de instructie en begeleide verwerking van de basisvakken taal,
rekenen en lezen.
 We maken zo weinig mogelijk combinatiegroepen. Zoals hiervoor beschreven is de
aandacht van de leerkracht voor één jaargroep beter te realiseren. Het vraagt veel van
een leerkracht om een combinatiegroep te leiden.
 Soms zitten er teveel leerlingen in een jaargroep en moeten we overgaan tot het
samenstellen van combinatie- of stamgroepen. In een combinatiegroep moeten de
deelgroepen ten minste uit 8 leerlingen bestaan zodat de groep niet te klein wordt t.o.v.
de andere groep. Wij streven ernaar combinatie- en stamgroepen niet groter te laten zijn
of worden dan 32 leerlingen. Wanneer een groep de streefgrootte, gedurende het
schooljaar overschrijdt, wordt de medezeggenschapsraad hiervan in kennis gesteld en
ouders worden geïnformeerd middels een brief.
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De leerkracht die een combinatie- of stamgroep (onderwijsteam) gaat leiden krijgt
hiervoor compensatie. Dit gebeurt in samenspraak met betreffende leerkrachten.
 We houden waar mogelijk rekening met de voorgeschiedenis van een groep.
 Jaarlijks evalueren wij de leerlingenzorg en dynamiek in de groepen. Soms kan er
gekozen worden voor een andere groepssamenstelling.
De personeelsgeleding van de mr geeft instemming op het voorstel.
We willen graag competente leerkrachten op onze school. Het is dus wenselijk dat
leerkrachten op een plek in de school gaan werken waar ze zich thuis voelen.
Naast de persoonlijke wensen van de leerkrachten spelen ook de inzetbaarheid,
competenties, de ervaring, opbrengstgerichte attitude van de leerkrachten een belangrijke
rol bij de indeling.
Speerpunten om te komen tot de personele formatie:
 Opbrengstgericht werken: duo’s en onderwijsteams* creëren, waarvan zeker één
partner zich bewezen heeft opbrengstgericht te kunnen werken. Gezien de opbrengsten
is sturen op de opbrengsten noodzakelijk.
 Bij het samenstellen van de duo’s en onderwijsteams is een bewuste keus gemaakt voor
partners die elkaar aanvullen en versterken bij het “sturen op gedrag”.
 Rekening houden met zorg in de groep en zorgleerlingen.
 Rekening houden talenten van de leerkrachten.
 Rekening houden werktijdfactoren.
 Rekening houden a.d.v. lerarenbeurzen en studie (vervanging en inzet).
 Rekening houden met het "meenemen" van een groep (dat kan zowel gunstig als
ongunstig zijn voor leerlingen).
 Rekening houden met persoonlijke bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld
werkdruk, belastbaarheid van de leerkracht of het geregeld wisselen van groep en/of
duo.
*Een onderwijsteam is een team leerkrachten die met elkaar het onderwijs verzorgd voor een
groep leerlingen uit een of meerdere leerjaren. In dit team staat het leren van en met elkaar
centraal: “Elke dag samen een beetje beter”.

Mobiliteit en boventalligheid
Bij stichting Quo Vadis is er een mobiliteitsplan vastgesteld. Wat mee wordt genomen om
tot schoolbeleid te komen. Daarnaast speelt krimp van de Quo Vadis ook een rol bij het
(her)bezetten van de vacatureruimte. Wanneer er sprake is van krimp ontstaat er verplichte
mobiliteit (boventalligheid). We hebben afspraken over wie er voor deze verplichte
mobiliteit in aanmerkingen komt.
Verdere toelichting op de procedure voor de inzet van de leerkrachten in de groepen en de
procedure van de verdeling van leerlingen over de groepen vindt u in het formatieplan van
Adwaita. Daarin staat ook beschreven hoe de communicatie naar ouders verloopt over de
nieuwe formatie en de groepsverdeling.

Arbeidsvoorwaardenbeleid
Onder arbeidsvoorwaardenbeleid verstaan we het geheel van regels en afspraken die gelden
in de arbeidsrelatie tussen een werkgever en werknemer. Veel is vastgelegd in het
Collectieve Arbeids Overeenkomst (cao) voor primair onderwijs.
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We onderscheiden:
 primaire arbeidsvoorwaarden, waaronder salaris en pensionverzekering
 secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder beleid inzake de verlofregeling en
diverse vergoedingen
 tertiaire arbeidsvoorwaarden, waaronder het afsluiten van voordelige verzekeringen
of begunstigingsovereenkomsten

Arbeidsomstandighedenbeleid
De belangrijkste verplichting die voor het bestuur voortvloeit uit de Arbo-wet is het voeren
van integraal Arbo-beleid. De zorg voor arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en
welzijn) dient ingebed te zijn in het beleid van de gehele Stichting. Daartoe is bovenschools
beleid geformuleerd en vervolgens op schoolniveau ingekaderd op de daarvoor van
toepassing zijnde situatie. De Arbo-wetgeving is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 de arbeidsomstandigheden worden beschouwd als onderdeel van het algemene
beleid van de instellingen
 de zorg en verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden zijn primair de
verantwoordelijkheid en de taak van werkgever en werknemers gezamenlijk
 de overheid schept de wettelijke kaders, stimuleert werkgevers en werknemers actie
te voeren en ziet toe op de naleving en sanctioneert indien noodzakelijk
Het te voeren Arbo- beleid in algemene zin heeft betrekking op het realiseren van een Arbozorgsysteem. Aandachtspunten voor beleid zijn:
 het voeren van gericht verzuimbeleid
 het voeren van preventief beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
teneinde onveilige en ongezonde situaties te voorkomen
 het voeren van beleid inzake welzijnsaspecten van het werk zoals verminderen van
de werkdruk en het scheppen van een arbeidsomgeving waarbinnen men zich kan
ontplooien
Om een overzicht per school van de knelpunten inzichtelijk te krijgen heeft een Risico
Inventarisatie plaatsgevonden. De uitkomst hiervan zal aanleiding kunnen zijn voor het
aanpakken van een aantal wettelijke zaken en deze om te zetten in een plan van aanpak. Dit
plan zal dan jaarlijks worden vastgesteld door de directie en de medezeggenschapsraad.
Op school zijn personen aanwezig die de opleiding van Bedrijfshulpverlener (BHV'er) met
goed gevolg hebben gevolgd. De school heeft een ontruimingsplan en toetst dit regelmatig
op zijn kwaliteit. Het geheel wordt gecoördineerd door de preventiemedewerker.
Uit het bestuurskader van Stichting Quo Vadis:
Organisatiedoelen
Elke leraar is bereid om zichzelf te
ontwikkelen. Deze ontwikkeling staat in dienst
van school- en conglomeraatontwikkeling.

De rol van de leraar verandert, hierbij is een
brede kennis van de doorgaande leerlijnen
noodzakelijk.
De leraar is digitaal vaardig.
Leraren kunnen ontwikkelgerichte gesprekken
voeren met de leerlingen.

Ontwikkeldoelen
Op conglomeraatsniveau en schoolniveau zijn
er leraren met specialistische kennis en
vaardigheden (experts), hiervoor wordt
professionele ontwikkelruimte voor alle
medewerkers gecreëerd.
Continue aandacht voor de professionele
ontwikkeling van de leraar waardoor de leraar
toegerust is om inhoud te geven aan de
“nieuwe leraar”.
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Gezonde leefstijl: Sociaal emotionele ontwikkeling
Op Adwaita spreken we dezelfde taal en doen we
dezelfde dingen, zonder onze eigenheid als leerkracht
of leerling te verliezen.
Sturen op positief gedrag en succes vormt de basis voor
het omgaan met elkaar en de aanpak van positief
gedrag.

Doelen 2018-2019
1. Binnen Adwaita spreken we dezelfde taal:
- leerlingen met en zonder ASS begrijpen hun brein (oriëntatie op Brein Blocks)
2. Leefstijl is geïmplementeerd. OT monitort Leefstijl.
3. Gouden weken en Coole Kikker zijn geïmplementeerd
4. Monitoren Taakspel
5. Borgen beleid
Doelen 2019-2020
1. Monitoren/opnieuw onder de aandacht brengen taakspel
2. Borging Leefstijl
3. Teamtraining Autisme volgen + vervolg hieraan geven
4. Inzet gedragsspecialist op leerkrachtgedrag continueren
Doelen 2020-2021
1. Implementeren teamtraining Autisme (we spreken dezelfde taal)
2. Borgen taakspel
3. Borgingsdocument onder de aandacht brengen en monitoren
Doelen 2021-2022 en 2022-2023
1. Borgingsdocumenten onder de aandacht brengen en monitoren
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Leerkrachtvaardigheden
De leerkrachten zijn in staat om hun handelen en
klassenmanagement af te stemmen op datgene wat
de ondersteuningsbehoefte van de leerling is, volgens
een vaste aanpak.
Leerkrachten werken volgens DOL van
samenwerkingsverband Sine Limite.
De school heeft een helder
schoolondersteuningsprofiel.

Doelen 2018-2019
1. Het hele team is Leefstijl-geschoold
2. Leerkrachten zijn digitaal vaardig (Snappet, Prowise, Readspeaker en LVS).
3. Coaching op leerkrachtgedrag door gedragsspecialist wordt structureel ingezet door alle
leerkrachten en waar nodig.
4. BHV-ers zijn geschoold
5. Preventiemedewerker is geschoold
6. Leerkrachten stellen samen met de directie hun ontwikkelingsdoelen vast a.d.h.v. de
competentielijst en vaardigheden van de borgingsdocumenten.
Doelen 2019-2020
1. Leerkrachten zijn digitaal vaardig (Snappet, Prowise, Readspeaker en LVS).
2. Coaching op leerkrachtgedrag door gedragsspecialist wordt structureel ingezet door alle
leerkrachten en waar nodig.
3. BHV-ers zijn geschoold
4. Preventiemedewerker is geschoold
5. Leerkrachten stellen samen met de directie hun ontwikkelingsdoelen vast a.d.h.v. de
competentielijst en vaardigheden van de borgingsdocumenten, gericht op msv, 1 taal spreken
(gedrag), verdiepend leerkracht gedrag OGW, verwerking van de instructie in een speel- leerrijke
omgeving, procesgerichte didactiek.
Doelen 2020 - 2021
1. Leerkrachten zijn digitaal vaardig (Snappet, Prowise, Readspeaker en LVS).
2. Coaching op leerkrachtgedrag door gedragsspecialist wordt structureel ingezet door alle
leerkrachten en waar nodig.
3. BHV-ers zijn geschoold
4. Preventiemedewerker is geschoold
5. Leerkrachten stellen samen met de directie hun ontwikkelingsdoelen vast a.d.h.v. de
competentielijst en vaardigheden van de borgingsdocumenten, gericht op msv, verdiepend
leerkracht gedrag OGW, verwerking van de instructie in een speel- leerrijke omgeving,
procesgerichte didactiek.

60

Doelen 2021 2022
1. Leerkrachten zijn digitaal vaardig (Snappet, Prowise, Readspeaker en LVS).
2. Coaching op leerkrachtgedrag door gedragsspecialist wordt structureel ingezet door alle
leerkrachten en waar nodig.
3. BHV-ers zijn geschoold
4. Preventiemedewerker is geschoold
5. Leerkrachten stellen samen met de directie hun ontwikkelingsdoelen vast a.d.h.v. de
competentielijst en vaardigheden van de borgingsdocumenten, gericht op msv, verdiepend
leerkracht gedrag OGW, verwerking van de instructie in een speel- leerrijke omgeving, Begaafd
onderwijs: IPC of soortgelijke methodiek gr. 1-8 / aanbod Sine Limite?.
Doelen 2022 – 2023
1. Leerkrachten zijn digitaal vaardig (Snappet, Prowise, Readspeaker en LVS)
2. Coaching op leerkrachtgedrag door gedragsspecialist wordt structureel ingezet door alle
leerkrachten en waar nodig.
3. BHV-ers zijn geschoold
4. Preventiemedewerker is geschoold
5. Leerkrachten stellen samen met de directie hun ontwikkelingsdoelen vast a.d.h.v. de
competentielijst en vaardigheden van de borgingsdocumenten, gericht op msv, verdiepend
leerkracht gedrag OGW, verwerking van de instructie in een speel- leerrijke omgeving, Begaafd
onderwijs: IPC of soortgelijke methodiek gr. 1-8 / aanbod Sine Limite?.
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Professionele leergemeenschap
Op Adwaita werken we in een PLG; een professionele
leeromgeving. Dit betekent dat we op een actieve manier
binnen ons team van en met elkaar leren. Dit doen we door
o.a. wekelijks een bordsessie te houden van 15 minuten
waarbij we de doelen bespreken die op het PLG bord in de
teamkamer staan. De thema’s van de doelen komen uit het
jaarplan van school. De doelen bepalen de leerkrachten; wat
past bij de groep. Ook bespreken we de behaalde successen
en de acties die er nodig zijn om het doel te behalen. We
werken samen aan de doelen. Zo bereiden we samen lessen
voor, kijken de leerkrachten bij elkaar in de klassen en geven
we elkaar feedback.
Dit jaar gaan we voor het eerst een leerlingarena houden.
Tijdens deze arena krijgen een aantal leerlingen uit de
leerlingenraad vragen over hun school. Bijvoorbeeld: ‘Hoe
zouden we de pauzes gezellig kunnen later verlopen?’
De leerlingen zitten in een kring en mogen hier over praten
onder leiding van een gespreksleider. Een aantal leerkrachten
zit hier in een kring omheen en luistert hiernaar. Dit levert
waardevolle informatie op voor de school; van de kinderen!
Dit schooljaar zijn we begonnen met een leerlingenbord in de
klas voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Hierop staat een
doel voor de leerlingen die eventueel door de leerlingen zelf
bepaald kan zijn. Aan de hand van smiley’s kunnen de
kinderen aangeven hoe ze zich voelen. Dit doen we standaard
aan het begin en eind van de dag, maar het kan ook ingezet
worden als evaluatiemiddel. Bijvoorbeeld om in kaart te
brengen hoe kinderen de sfeer in de klas ervaren of in
hoeverre een doel is behaald. Een doel kan bijvoorbeeld zijn:
‘We geven elkaar complimenten over gedrag’ of juist een heel
concreet leerdoel over rekenen en taal. We bekijken
minimaal twee keer in de week hoe het met het doel gaat.

Doelen 2018-2019
1. Jaarplan omzetten in thema’s jaarbord
2. Team krijgt input van leerlingen d.m.v leerlingarena
3. Team maakt kennis met leerlingborden en kiest een lay-out
4. Leerlingborden worden gebruikt in de klassen 3-8
5. Team geeft elkaar constructieve feedback n.a.v. lesbezoek
6. Team doet kennis en inspiratie op bij collega’s van andere scholen en
onderwijsinstellingingen
7. Verbeteren bordsessies

Doelen 2019-2020
1. Jaarplan omzetten in thema’s jaarbord
2. Team brengt verdieping aan in de bordsessies door het stellen van krachtige vragen
3. Team brengt continuïteit aan in het afleggen van lesbezoeken
4. Team doet kennis en inspiratie op bij collega’s van andere scholen en
onderwijsinstelliningen
5. Team krijgt input van leerlingen d.m.v leerlingarena 2 x per jaar
6. Verbeteren bordsessies
7. Leren van elkaar - intervisie

Doelen 2020 – 2021
1. Jaarplan omzetten in thema’s jaarbord
2. Team doet kennis en inspiratie op bij collega’s van andere scholen en
onderwijsinstellingen
3. Team krijgt input van leerlingen d.m.v leerlingarena 2 x per jaar
4. Verbeteren bordsessies
5. Leren van elkaar – intervisie
6. Team geeft elkaar constructieve feedback n.a.v. lesbezoek
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Uiteraard benoemen we ook de successen en worden deze Doelen 2021-2022 en 2022-2023
zichtbaar gemaakt op het leerlingenbord.
1. Jaarplan omzetten in thema’s jaarbord
Op Adwaita doen we het zo elke dag samen een beetje beter! 2. Team doet kennis en inspiratie op bij collega’s van andere scholen en
onderwijsinstellingen
3. Team krijgt input van leerlingen d.m.v leerlingarena 2 x per jaar
4. Verbeteren bordsessies
5. Leren van elkaar - intervisie
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Thema 5:
financiën & beheer
64

Stichting Quo Vadis is een organisatie van hoogopgeleide medewerkers. Om de talenten van
deze medewerkers goed met elkaar te verbinden en optimaal te benutten wordt gewerkt in
een platte organisatie met korte lijnen. Dit uitgangspunt bewerkstelligt een groei voor de
stichting tot ongeveer 5000 leerlingen.
Onderwijs verzorgen aan kinderen tot plusminus 13 jaar is de kerntaak van Stichting
Quo Vadis. Ondersteunende taken worden binnen de stichting zoveel als mogelijk
uitbesteed. Het stafbureau van Stichting Quo Vadis is onder meer belast met het deskundig
uitbesteden van taken die niet tot de corebusiness van het onderwijs behoren. Ten aanzien
van het bewaken en bevorderen van de onderwijskwaliteit geldt binnen Stichting
Quo Vadis dat iedere schoolleider integraal verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit
van de school en voor de mensen die kwalitatief goed onderwijs mogelijk maken.
In de komende planperiode gaan de scholen van Stichting Quo Vadis meer en meer
onderdeel uitmaken van kindcentra. Samen met kindpartners en andere wijkpartners neemt
de school verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opdrachten in de wijk. De
behoeften van de wijk bepalen het aanbod. Stichting Quo Vadis zet bij het kindcentrum in op
één organisatie onder één leiding waarin meer partijen kunnen participeren. Directeuren
van Stichting Quo Vadis worden uitgenodigd en gefaciliteerd om zich te bekwamen als
directeur van een kindcentrum.
Stichting Quo Vadis verwacht dat op termijn het peuterspelen als voorbereiding op
het onderwijsonderdeel wordt van het primaire onderwijs. Doorgaande ontwikkelingslijnen,
pedagogische lijnen en zorglijnen kunnen eenvoudiger en doelmatiger worden
georganiseerd. Ten einde goed voorbereid te zijn op deze ontwikkeling met goede kennis en
ervaring start Stichting Quo Vadis in de komende periode peuterspelen onder eigen regie.
Daarnaast handhaaft zij de goede samenwerking met de huidige partners.
“Samen sta en samen ben je sterk” in het onderwijs. Op basis van deze overtuiging werkt
Stichting Quo Vadis in de komende planperiode binnen de stichting wederom nadrukkelijk
aan het verbinden van mensen op 3 niveaus.
 Op klassenniveau door project “LeerKRACHT” dat in de planperiode zich ontwikkelt tot
professionele leergemeenschappen.
 Op schoolniveau door de ontwikkeling van Conglomeraten waarbinnen scholen samen
werken aan onderwijskwaliteit.
 Op stichtingsniveau door het samen met andere stichtingen ontwikkelen van visie op
onderwijs en er samen inhoud aangeven.
Om zich goed te oriënteren op de te ondernemen activiteiten om het onderwijs te
optimaliseren, vindt de oriëntatiefase plaats buiten de geldelijke kaders. Geld volgt de
ontwikkeling en heeft hierbij geen sturende werking.
Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld. De voorgenomen ontwikkelingen zijn vastgelegd
in het schoolplan 2019-2024. Dit plan met de voorgenomen ontwikkelingen bepaalt de
prioritering en omvang van de onderdelen in de begroting.
Om alles inzichtelijk te houden blijven we als school het volgende onderscheid maken:
 wat er op schoolniveau nodig is
 wat er per leerjaar en in de groepen nodig is
 wat er voor de leerlingen individueel nodig is
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Begroting
Uitgaande van de financiële middelen wordt er jaarlijks een taakstellende begroting
ingediend. De procedure rond het indienen en accorderen van de begroting staat
beschreven in de nota bestuursbesluiten van de Stichting Quo Vadis.

Nascholingsbudget
Betreffende het nascholingsbeleid verwijzen we naar het beleid van stichting Quo Vadis. Een
gedeelte blijft onder beheer van de school. De school neemt de scholing mee met de
begrotingsgesprekken.
De ontwikkeling van leraren en van het schoolteam staat ten dienste van en draagt bij aan
de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Andersom kan de ontwikkeling van de school ook
nieuwe kansen en impulsen geven aan professionalisering. Professionalisering speelt een
belangrijke rol in de schoolorganisatie. De school maakt gebruik van het instrument MOOI.
Daarin is opgenomen een gesprekkencyclus en diverse observatie-instrumenten om leraren
te stimuleren zich verder te professionaliseren. Deze instrumenten richten zich op de
professionalisering van leraren (start-, basis en vakbekwaam).
Na weging van argumenten wordt de begroting samengesteld naar aanleiding van:
 Schoolbeleid; wat willen we de komende vier jaar bereiken en welke nascholing maakt
daarvan deel uit.
 Bovenschoolsbeleid; wat komt bovenschools op ons af.
 Individueel beleid; individuele wensen en ontwikkelpunten die tijdens ontwikkel-,
voortgang- en functioneringsgesprekken naar voren komen. Zie hoofdstuk 4 personeel
en organisatie.

Zorggelden Sine Limite
Binnen ons schoolbeleid is opgenomen dat een interne begeleider gefaciliteerd dient te
worden met minimaal één dagdeel per 2 groepen per week. Deze bekostiging komt deels uit
deze gelden. Ook worden deze gelden ingezet voor “passend onderwijs” op de school.

Sponsoring
De school voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële
of geldelijke bijdragen en volgen hierbij het landelijke convenant betreffende sponsoring.
We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan
verbonden zijn. Voor wat betreft de ouderbijdragen (onder meer in relatie tot het
overblijven) staat het beleid beschreven in de schoolgids.

Het materieel en huisvestingsbeleid
De raming van inkomsten en uitgaven is gebaseerd op gebouwafhankelijke- en niet
gebouwafhankelijke voorzieningen. Wanneer er nieuwe les methoden zijn ingevoerd, wordt
de afschrijvingstermijn in kaart gebracht en wordt de reservering vastgesteld
(meerjarenbegroting). Daarnaast moet ook het budget voor verbruiksmateriaal begroot
worden. Het verwerken van nota's gebeurt op declaratiebasis.
Met betrekking tot gebouwafhankelijke zaken bestaat er een directe relatie naar het
inspectieplan van het schoolgebouw. De uitvoering en controle op de planning van het
onderhoud ligt in handen van Stichting Quo Vadis .
Het dagelijks onderhoud van de gebouwen is, als het binnen de goedgekeurde begroting
valt, ter verantwoording van de directeur.
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Vanuit het bestuurskader van Stichting Quo Vadis:

Organisatiedoelen
Innovatie onderwijs.

Aandacht voor (te) kleine locaties. Locaties die
structureel een financieel tekort hebben,
worden niet gehandhaafd.
Peuterspelen in eigen beheer op tenminste 1
locatie.
Negatieve begroting presenteren t.b.v. nog
betere onderwijskwaliteit en innovatie.
Samenwerkingspartners vinden
(tot ongeveer 5000 leerlingen).
Het kwaliteitszorgsysteem kent een cyclisch
proces van PDCA en er zijn normgerichte doelen
vastgesteld binnen het INK-model.
Financieel gezonde organisatie met voldoende
reserves, rekening houdend met de door de
overheid gestelde kaders.

Ontwikkeldoelen
Doorontwikkelen conglomeraatstructuur. Ieder
conglomeraat een formatieplan, begroting en
een zorgplan.
Kindcentra op meer locaties in Deventer en
Almelo.
Anticiperen op personeelstekort door
innovatie organisatie en personeelsbeleid.
Professionalisering personeel door werving &
selectie, scholing en afscheid.
Scholenvisie Almelo en
Deventer doorontwikkelen.
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Formulier: “Vaststelling van strategisch schoolbeleidsplan”

RKBS Adwaita
Jacob van Deventerstraat 10
7412EV Deventer

Verklaring:
Het bevoegd gezag van RKBS Adwaita, de bestuurder van stg. Quo Vadis
heeft het van 1-1-2019 tot 1-1-2024 geldende strategisch schoolbeleidsplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
Plaats: Deventer
Datum:
Naam: Louis van Stiphout
Handtekening:

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van RKBS Adwaita.
in te stemmen met het strategisch schoolbeleidsplan.
Plaats: Deventer
Datum:
Naam:
Functie: voorzitter
Handtekening:
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