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Voorwoord  
Voor je ligt de schoolgids van De Schoolwerkplaats. Een niet zo heel 
gewone school waar veel verhalen ontstaan. Verhalen van kinderen 
die tot bloei komen, verhalen van vriendschappen die ontstaan, 
verhalen van interesses die passies worden, verhalen van het geloof 
in de ontwikkeling van een kind, verhalen over de uniciteit van elk 
kind, elke ouder, elke leerkracht. 

Ons verhaal begint bij de verbondenheid die we voelen. De verbinding met onszelf en met elkaar. 
Dat doen we door openheid en nieuwsgierigheid te stimuleren en in ons onderwijs veel aandacht 
te hebben voor het ontwikkelen van taal om onszelf en de ander te leren kennen. Diezelfde 
verbondenheid voelen we met onze omgeving; de natuur. Onze prachtige, natuurrijke omgeving 
speelt dan ook een belangrijke rol in de schooldag. We geven veel buiten onderwijs en laten ons 
inspireren door de natuur.  

Een goed verhaal heeft een richting nodig, een gevoelde drang, een intrinsieke motivatie. De 
vrijheid om zélf je eigen verhaal te schrijven, de vrijheid om keuzes te maken. De vrijheid je eigen 
fouten te maken hoort daar direct bij. De verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat is net 
zo belangrijk als de keuzes zelf. Rekening houden met de ander en met de consequenties van je 
keuzes zijn bij ons onlosmakelijk verbonden bij al deze vrijheden. De beste verhalen gaan over 
oorspronkelijkheid en uniciteit. Wij zijn niet alleen nieuwsgierig naar wat er in onze schoolboeken 
staat maar ook naar wat wij allemaal zelf mee naar school nemen. We vieren verschillen en 
juichen het ontdekken van jezelf toe. We willen dat iedereen (leerlingen én elke leerkracht) zich 
ontwikkelt naar zijn of haar beste zelf. 

Ik wens je heel veel plezier met deze schoolgids en ga graag het gesprek met je aan.   

Jan Willem Koot 
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Over deze schoolgids 
In deze schoolgids laten we graag zien hoe wij werken, wat wij 
belangrijk vinden en welke keuzes we maken. Wij zijn een 
jonge, groeiende en lerende school. Dat betekent voor ons dat 
het maken van een schoolgids een kans biedt om te 
beschrijven hoe wij ons onderwijs vormgeven.  

We hebben geprobeerd deze gids zo te schrijven dat de 
verschillende belangstellenden ermee bediend worden. We 
hopen oriënterende ouders een beeld te geven van wat onze 
school aan bijdrage kan bieden aan de ontwikkeling van hun 
kind. We hopen aan ouders van leerlingen die al bij ons op 
school zitten meer achtergrond te kunnen geven bij wat zij op 
dagelijkse basis zien. Aan andere geïnteresseerden willen we 
laten zien wat onze visie op onderwijs is en hoe we dit vertalen naar onze school. In deze 
schoolgids laten we dit zien aan de hand van de volgende zes secties: 

Sectie 1: Wie we zijn 

Hier vertellen we wat onze uitgangspunten zijn. Wat de reden is waarom we doen wat we doen. 

Sectie 2: Wat ons uniek maakt 

Op een aantal gebieden doen we dingen hetzelfde als andere scholen en op een aantal gebieden 
maken we andere keuzes. We beschrijven in dit deel hoe onze uniciteit in het onderwijs zichtbaar 
is.  
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Sectie 3: Onderwijskundig beleid  

Wat zijn de doelen van ons onderwijs? Hoe komt dit tot uiting in de taal- en rekenlessen? Hoe 
worden deze lessen gegeven en waarin kan differentiatie verwacht worden? Antwoord op deze 
vragen, en ook een indeling van de onderwijstijd staat in deze sectie.  

Sectie 4: Ondersteuning van leerlingen  

In deze sectie beschrijven we hoe we zicht houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor 
het grootste deel van de leerlingen is de basisondersteuning voldoende. Hoe wij de basis- en extra 
ondersteuning vormgeven en met welke partners wij samenwerken om dit te kunnen bieden 
staat vervolgens beschreven.  

Sectie 5: Praktische zaken  

Wanneer was het ook alweer vakantie? 
Hoe kan ik mijn kind op de school 
aanmelden? Hoe kan ik de school en de 
leerkracht bereiken? Mag ik mijn kind 
tijdens schooltijd een dag thuishouden? 
Antwoord op deze vragen staan in deze 
sectie beschreven.  

Sectie 6: Kwaliteitszorg  

Een jonge school heeft veel nodig en vooral een cultuur waarin reflecteren en verbeteren de 
normaalste zaak van de wereld is. Hoe wij de kwaliteitszorg en onze kwaliteitscultuur vormgeven 
staat in de laatste sectie beschreven.  
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Sectie 1: Wie we zijn 

 

De Schoolwerkplaats

Sectie 1:
Wie we zijn
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Onze kernwaarden  
Onze opdracht is onderwijs geven: kinderen zich laten 
ontwikkelen zodat ze hun eigen, unieke plaats in de 
wereld kunnen innemen. Om dat te kunnen realiseren 
is het belangrijk om eerst stevig te wortelen, een 
fundament te hebben waar we steeds naar terug 
kunnen keren. De vraag steeds opnieuw durven 
stellen: "waar stáán wij voor: wat drijft ons?” Het 
stellen van deze vragen zit ons in het bloed. We blijven 
ze dan ook stellen. Om de basis van deze vragen stevig 
te hebben staan heeft de school in het schooljaar 
2021-2022 een uitgebreid onderzoek gedaan naar wat 
ons verbindt, wat de waarden zijn waarop wij onze 
school grondvesten. Bij dit proces zijn alle teamleden, 
alle ouders, bestuursleden en leerlingen uit 
bovenbouw betrokken. We voerden gesprekken en 
doorliepen trajecten. Het resultaat is iets waar we trots op zijn. Deze kernwaarden laten we in 
alle aspecten van ons onderwijs terugkomen en hebben een herkenbare uitwerking binnen de 
school.  

Drie kernwaarden, één sterk fundament  
Wij zien een school als een waardengemeenschap waarin we een doel hebben: onderwijs geven. 
We vinden het van belang om deze waarden helder verwoord en uitgewerkt te hebben en hier 
steeds in beslissingen op terug te vallen. Wij willen deze waarden overbrengen op onze 
leerlingen, ze voorleven en ze zichtbaar maken in de dagelijkse praktijk. 
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Verbondenheid  

Ontwikkelen en leren staan met elkaar in verbinding. Kinderen ontwikkelen zich door te leren en 
leren doordat ze zich ontwikkelen. Dit proces is bovendien onlosmakelijk verbonden met het 
ontwikkelen leerproces van leerkrachten, de organisatie waarvan zij deel uitmaken en de 
omgeving van deze organisatie. Ieder onderdeel van dit proces, deze organisatie en deze 
omgeving heeft het andere onderdeel nodig. Alle processen staan met elkaar in verbinding, geen 
enkele persoon en geen enkele schakel kan zonder een andere. We staan voortdurend met elkaar 
in verbinding. 

Wij zien onszelf verbonden met de wereld om ons heen. Die wereld bestaat uit onszelf, de ander, 
de omgeving en de tijd (het verleden en de toekomst). 

Jezelf en elkaar Kinderen zijn sterk 
sociale wezens. De fases die op de 
basisschool doorlopen worden, worden 
gekenmerkt door een steeds grotere 
behoefte om zich als persoon te 
profileren. Verschillende sociale settingen 
leveren verschillende kansen, uitdagingen en 
leermomenten op.  

 De omgeving Om goed te kunnen 
leren heeft een leerling een rijke, krachtige 
en betekenisvolle leeromgeving nodig. In 
zo’n omgeving wordt het leerproces van 
leerlingen optimaal bevorderd. De fysieke 
omgeving is meer dan het klaslokaal, meer 
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dan het schoolgebouw. Wij zijn ervan overtuigd dat de échte wereld de meest betekenisvolle 
leeromgeving is.  

 De tijd Elk mens heeft een geschiedenis, elk mens komt ergens vandaan. Alle kennis is 
ooit vergaard, elke ervaring is ondergaan. Een sensatie wordt een emotie, een emotie een 
herinnering. Deze sensatie, emoties en herinneringen bepalen weer hoe we nieuwe ervaringen 
tegemoet treden. Als we kijken naar het verleden zien we dat we anderen nodig hebben gehad 
en als we kijken naar de toekomst zien we dat ook. 

 
Vrijheid in verantwoordelijkheid 

De vrijheid om keuzes te maken vanuit eigen 
overtuigingen en wensen is voor ons een belangrijke 
waarde. Wij zien de uitdaging om daar verantwoordelijk 
mee om te gaan en de vrijheid van anderen (en het 
andere) in onze afwegingen mee te nemen als een 
meerwaarde en niet als een beperking. 

Oorspronkelijkheid  

Wij waarderen de verschillen tussen onszelf en de ander. 
Wij vieren verschillen en kijken met plezier, 
verwondering en een open blik naar de mensen en hun 
beweegredenen. We leren onze leerlingen dat ze in elke 
situatie opnieuw mogen kiezen.  
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Kernwaarden in de praktijk  

Kernwaarden verweven in de klas 

Verbondenheid 
Ontwikkelen en leren staan met elkaar in verbinding. Kinderen ontwikkelen zich door te leren en 
leren doordat ze zich ontwikkelen. Dit doen zij in verbinding met elkaar, de leerkrachten en de 
omgeving. Om dit proces van verbondenheid met elkaar te realiseren, zetten wij het volgende in:  

1. Wij creëren een rijke, betekenisvolle leeromgeving. Dit doen wij door veel van ons 
onderwijs in de natuur te geven. De kinderen ontdekken zo de veranderingen van de 
seizoenen en leren eerbied hebben voor de omgeving. Zij zijn het, die later voor de aarde 
moeten zorgen. 

2. Wij creëren ook een betekenisvolle 
omgeving door thematisch 
onderwijs te geven. Thematisch 
onderwijs betekent voor ons: het 
integreren van verschillende vakken 
in de betekenisvolle context van een 
thema. Er is aandacht voor de 
ontwikkeling van spel, sociaal-
emotionele vaardigheden, expressie 
en zelfstandigheid, naast de 
aandacht voor de ontwikkeling van taal, rekenen en motoriek. Leerlingen leren sneller en 
onthouden veel beter, wanneer zij aan iets kunnen werken dat hun werkelijke interesse 
heeft. We werken daarom met actuele thema's en interessante onderwerpen die dicht 
bij de belevingswereld van de kinderen liggen. 
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3. Wij zorgen voor een veilige sociale omgeving waarin leerlingen leren ontdekken waar 
grenzen liggen, fouten kunnen maken, leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop 
te worden aangesproken. Leerlingen moeten zich kwetsbaar kunnen opstellen, zich 
gezien en geaccepteerd voelen en het gevoel hebben erbij te horen Deze veilige 
omgeving creëren wij door een sterk pedagogisch klimaat, uitgewerkt in concrete 
gedragsverwachtingen die in de school zichtbaar zijn. Onze leerkrachten voelen zich 
(door de bewuste keuze die zij gemaakt hebben te werken op onze school) verbonden 
met de waarden van de school. Door hun grondhouding en pedagogische sensitiviteit 
reflecteren zij de kernwaarden van onze school.  

Vrijheid in verantwoordelijkheid 

Wij willen dat leerlingen leren hun eigen beslissingen te maken vanuit eigen overtuigingen en 
wensen. Bij het maken van die beslissingen, leren wij de leerlingen de ander (en zijn overtuigingen 
en wensen) te erkennen. Dit doen wij door: 

1. De uitwerking van het burgerschapsonderwijs als rode draad door ons onderwijs te laten 
gaan. Wij geloven dat onze school dé plek is waarin de leerlingen burgerschap kunnen 
uitoefenen: het is een mini-
maatschappij en daarmee een 
oefenplaats om over verschillen in 
dialoog, debat of discussie te gaan. 
Door deze uitwisseling leren kinderen 
over zichzelf, hun eigen waarden en 
ook om zelf standpunt in te nemen.  

2. We horen vaak dat een opvallend 
onderdeel van ons onderwijs is dat de 
kinderen betrokken worden en 
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medeverantwoordelijk gemaakt worden voor onderdelen van het onderwijs. Onze 
leerlingen leren zo stapsgewijs steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Zo bepalen 
bijvoorbeeld de leerlingen van groep 5-6 aan het begin van het schooljaar samen welke 
gedragsverwachtingen zij van elkaar en zichzelf willen hebben. Gedurende het schooljaar 
spreken zij elkaar hierop aan, of gaan in gesprek als zij vinden dat er nog iets ontbreekt.  

Oorspronkelijkheid  

Ieder kind is uniek, met zijn of haar eigen krachten en uitdagingen. Wij vieren verschillen en kijken 
met plezier, verwondering en een open blik naar de mensen om ons heen. Wij laten ons 
inspireren door wat we niet kennen en leren graag nieuwe vaardigheden.  
In elke situatie zijn keuzes te maken. Wij richten ons op de positieve keuzes zonder onze ogen te 
sluiten voor de realiteit. Ons pedagogisch-didactisch handelen is gericht op een positieve bijdrage 
aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit krijgt een concrete uitwerking in het schoolbrede 
gebruik van de sociaalpedagogische methode ‘Dierenvriendjes’. In deze methode leren kinderen 
zichzelf beter kennen; hun talenten en uitdagingen. Meer over deze methode beschrijven wij 
verderop in deze schoolgids. 

Kernwaarden verweven in ons kwaliteitsbeleid 
Onze school heeft de Enigma methode van het systematisch en 
cyclisch werken met kwaliteitskaarten omarmt. Kwaliteitskaarten 
bieden ons een houvast om de inhoudelijke focus en de inrichting 
van het onderwijs voor de komende periode vorm te geven. Wij 
hebben (geheel in stijl van ons verlangen een deel van ons 
onderwijs en beleid zelf vorm te geven) ervoor gekozen om aan 
de kwaliteitskaarten nog een extra element toe te voegen: de relatie met onze visie. In elke 
kwaliteitskaart worden we daardoor (verplicht) uitgenodigd om na te gaan hoe de drie 
kernwaarden in een specifiek deel van onze school tot uiting komen.  



   
 

  Verbondenheid, vrijheid in verantwoordelijkheid & oorspronkelijkheid 
Sectie 1: Wie we zijn 

13 

Een kleine geschiedenis 
Op 1 september 2019 opende de Schoolwerkplaats haar 
deuren. We startten met maar liefst 10 kinderen en we 
gingen de wereld bestormen! Vol idealen en ideeën zijn 
we gestart. Bewegend leren, het kind centraal, weg van 
het klassikale onderwijs, een nadruk op pedagogische 
sensitiviteit. Na een jaar hadden we 36 kinderen en we 
omarmden de natuur als klaslokaal. We gingen de wereld 
in om van onze omgeving te leren en we keken naar elk kind. We koppelden onze idealen aan de 
praktijk van het lesgeven aan een diverse groep leerlingen. We vernieuwden, we verbeterden, 
we groeiden en we kozen steeds opnieuw. In het schooljaar 2021-2022 gingen we de volgende 
fase in. De geleerde lessen werden omgezet in beleid om dat stevige fundament te bieden dat 
een school in ontwikkeling nodig heeft. Ideeën werden visie, de ervaring werd onze missie.   

Team  
We startten met een klein team waarvan de kern nog steeds op de Schoolwerkplaats werkt. 
Inmiddels is ons team ook gegroeid en hebben we kennis in huis op de gebieden die van belang 
vinden zoals: thematisch onderwijs, hoogbegaafdheid en buitenonderwijs. We besteden veel 
energie aan het laten groeien van de expertise in het team door opleidingen en trainingen. Zo 
volgden alle teamleden opleidingen in het verbeteren van het pedagogische klimaat, in het 
werken met onze sociaal emotionele methode 'Dierenvriendjes' en volgen we met het team de 
opleiding Expliciete Directe Instructie (EDI) om via een wetenschappelijk bewezen didactisch 
model onze kennis over te dragen. Wij zien ons team als onze kracht. Met de gedeelde passie om 
ons onderwijs elke dag beter te maken. 
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Visie en missie  

Onze droom is… 
Een wereld waar verbondenheid met elkaar en de omgeving een 
basis vormt om in vrijheid te kiezen wie je wilt zijn en waarbij de 
verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt als een 
vanzelfsprekendheid ervaren wordt. Een wereld waar de uniciteit 
en de oorspronkelijkheid van het individu gevierd wordt. 

Wij bieden onderwijs waarvan het effect is dat… 
• Kinderen zich verbonden voelen met zichzelf en anderen. 
• Kinderen zich verbonden voelen met hun omgeving en de natuur. 
• Kinderen weten dat er iets voor hen kwam en dat er iets na hen zal komen. Kinderen die 

in deze tijd en deze maatschappij hun plaats en verantwoordelijkheid weten in te nemen.  
• Kinderen in vrijheid hun keuzes leren maken en in deze vrijheid de verantwoordelijkheid 

voor anderen en hun omgeving meenemen. 
• Kinderen oorspronkelijkheid en uniciteit in zichzelf en anderen weten te erkennen en 

waarderen. 

Hiertoe richten we ons onderwijs in 
Alle leerlingen verdienen een sterke basis om daarmee deel te kunnen nemen aan de 
samenleving op de manier die aansluit bij hun verlangen, hun ambities en hun vermogens. Een 
sterkte taal- en rekenvaardigheid is een basisvoorwaarde om de wereld open tegemoet te treden 
en de voorwaarden te scheppen om je eigen positie te verkennen en in te nemen.  
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Aanbod  

In ons onderwijsaanbod neemt het leren van 
taal en rekenen dus een centrale kernplaats 
in. Wij geven hier elke dag instructie in. Naast 
het geven van les is het toepassen van de taal- 
en rekenvaardigheden cruciaal om dit te 
internaliseren. In het thematisch deel van ons 
onderwijs zetten we de kinderen dan ook 
stevig aan het werk om hun taal en rekenen 
toe te passen in de echte wereld. Om ons 
onderwijs effectief en efficiënt te laten zijn 
zoeken we de belevingswereld van het kind 
op en gaan zitten in de zone van de naaste 
ontwikkeling. De zone van de naaste 
ontwikkeling (ZNO) is het verschil tussen wat een kind zonder hulp kan doen en wat hij of zij mét 
hulp kan doen. We dagen de leerlingen uit door ze van ervaringen te voorzien die ervoor zorgen 
dat ze de vaardigheden steeds meer zonder ondersteuning kunnen uitvoeren. Hierdoor blijft er 
meer van het aanbod hangen en besteden wij onze tijd effectief. Thematisch onderwijs is dé 
methode hiervoor.  

De manier hoe wij met elkaar omgaan is in belangrijke mate voorwaardenscheppend voor een 
leerling om tot leren te komen. Een kind dat zich veilig voelt, zich gezien voelt en het gevoel heeft 
dat het mag zijn wie het is, kan tot leren komen. De pedagogiek is dan ook een van de 
speerpunten van de school. Ons pedagogisch schoolklimaat wordt hoog gewaardeerd door 
kinderen en ouders.  
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Ondersteuning  

Geen kind is hetzelfde en toch zijn ze allemaal kind. Wij hechten eraan om elke leerling te zien als 
heel persoon: met eigen krachten en uitdagingen. Ook hiervoor geldt dat het pedagogisch klimaat 
hier een belangrijke rol speelt. De leerkrachten worden gestimuleerd en ondersteund in het zien 
van signalen bij hun leerlingen. Dit gaat om signalen van welzijn en betrokkenheid maar ook over 
signalen van didactische of sociaal-emotionele problemen. Vroegtijdige signalering maakt het 
acteren vaak veel makkelijker.  

Naast deze dagelijkse alertheid hebben we ook de ondersteuningscyclus. In deze cyclus gaan we 
drie keer per jaar alle groepen en leerlingen langs om te kijken wat zij nodig hebben om tot bloei 
te komen. We maken aan de hand daarvan groepsplannen en (zo nodig) individuele trajecten 
voor leerlingen. Als een groep of 
een leerling extra ondersteuning 
nodig heeft dan kunnen wij zelf veel 
leveren en hebben wij een 
uitgebreid netwerk aan specialisten 
die ons (of de leerling) kunnen 
ondersteunen. Voor ons is het 
vanzelfsprekend dat ouders een 
educatief partner zijn. Ze worden 
op verschillende manieren 
betrokken bij het onderwijs en de 
ondersteuning. Verderop schrijven 
we meer over de basis- en extra 
ondersteuning en over 
ouderbetrokkenheid. 
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Sectie 2: wat ons uniek maakt 

De Schoolwerkplaats
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Thematisch onderwijs 
Op de Schoolwerkplaats geloven wij dat 
leerlingen het meest geïnspireerd worden tot 
leren als de omstandigheden daar optimaal 
voor zijn. Dit vraagt om een inspirerende 
omgeving, een uitdagend onderwijsaanbod en 
een bevlogen leerkracht. Wij hebben er daarom 
voor gekozen om ons onderwijs thematisch 
vorm te geven. Thematisch onderwijs betekent 
voor ons: het integreren van verschillende 
vakken in de betekenisvolle context van een 
thema. Er is aandacht voor de ontwikkeling van 
spel, sociaal-emotionele vaardigheden, 
expressie en zelfstandigheid, naast de aandacht voor de ontwikkeling van taal, rekenen en 
motoriek. Leerlingen leren sneller en onthouden veel beter, wanneer zij aan iets kunnen werken 
dat hun werkelijke interesse heeft. We werken daarom met actuele thema's en interessante 
onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. De vragen en inbreng van 
leerlingen zijn medebepalend voor de invulling van het thema. Door goed te luisteren naar wat 
de kinderen al kennen en kunnen zijn wij nog beter in staat om aan te sluiten bij de 
ontwikkelingsbehoefte van de groep en het individuele kind. Dit geldt zowel voor de cognitieve 
als sociaal emotionele ontwikkelingsbehoefte.  

Thema’s lopen van vakantie tot vakantie en duren daarmee zes tot acht weken. De thema's 
hebben zoveel mogelijk hetzelfde onderwerp door de hele school heen. Ons thematisch 
onderwijs kent drie fases. Voordat een thema start, bepalen we samen met de leerlingen de 
doelen en bereiden we mogelijke activiteiten voor.  
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Fase 1 is de startfase. Elke themaperiode begint met een gezamenlijke start. De kennisoogst 
(ophalen wat de kinderen al weten) en het samen bepalen wat we willen leren staan hier centraal. 
Tijdens de startperiode wordt samen met de leerlingen vastgesteld aan welke kennis- of 
vaardigheden zij willen werken in deze periode.  

Tijdens de tweede fase gaan we aan de slag met het thema. De diverse onderzoeksplannen en de 
daaraan verbonden activiteiten worden uitgevoerd door de leerlingen. We gebruiken creatieve 
verwerkingsactiviteiten en gaan ook buiten de school op zoek naar ervaringen.  

Tijdens de derde en laatste fase ronden de leerlingen het thema af door bijvoorbeeld een 
voorstelling, een verkoop, veiling of presentatie. De opbrengsten van de thema’s worden in de 
portfolio’s van de leerlingen verwerkt. 
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De natuur: een klaslokaal zonder muren 
Onze school ligt in een prachtige omgeving, dicht bij de bossen en duinen. We maken daar graag 
gebruik van en als het kan geven we veel van onze lessen in de natuur. Door naar buiten te gaan, 
wordt de natuur niet slechts een onderwerp waarover wij lesgeven maar wordt het ons klaslokaal 
waarin wij lesgeven en een bron van inspiratie voor ons onderwijs. Buiten lesgeven heeft 
verschillende voordelen. Ten eerste ligt de natuur vol materiaal dat uitnodigt om samen op 
avontuur te gaan, samen te genieten, samen te onderzoeken en samen te bouwen. Het zet alle 
zintuigen op scherp. Het prikkelt de fantasie, zowel bij de leerlingen als de leerkrachten. De 
onderwijsdoelen vertalen wij in het buitenonderwijs, waardoor de taal- en rekenmethode, het 
thema, wereldoriëntatie en burgerschaps-onderwijs veel meer context en betekenis krijgen. 
Buiten leren kinderen determineren, ze leren over biodiversiteit en over de dieren en 
jaargetijden. Buiten ontdekken de 
kinderen de veranderingen van de 
seizoenen en leren eerbied hebben voor 
de omgeving. Zij zijn het, die later voor de 
aarde moeten zorgen.  

Een ander voordeel van buiten lesgeven is 
dat de leerlingen de kans krijgen om zich 
sociaal en persoonlijk te ontwikkelen in de 
natuur. De natuur biedt de fysieke ruimte 
die een klaslokaal niet kan bieden. 
Kinderen kunnen veel bewegen, risicovol spelen en hun energie kwijt. Het is de ideale plek voor 
de ontwikkeling van grove motoriek. Voor elke leeftijd en voor elk kind zijn er uitdagingen te 
vinden in de natuur. Kortom: de natuur is een plaats vol belevingsactiviteiten, die wij graag 
opzoeken en de ervaringen ook weer terug naar ons klaslokaal brengen. 
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Burgerschapsonderwijs 

De school als maatschappij in het klein 
Burgerschap leer je niet uit een boek of van een werkblad. Wij geloven dat onze school dé plek is 
waarin de leerlingen elke dag burgerschap kunnen uitoefenen. Geïntegreerd. Onze school ís 
namelijk een mini-maatschappij en oefenplaats voor burgerschap. Onze leerlingen leren over de 
democratie en over burgerschap door ideeën, waarden en ervaringen uit te wisselen en met 
elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek voeren we op basis van gelijkwaardigheid en erkenning van 
wederzijdse belangen. We moedigen daarom onze 
leerlingen aan om over verschillen in dialoog, 
debat of discussie te gaan, zodat ze proberen om 
de ander te begrijpen. Op deze manier leren ze 
verschillen te waarderen zonder dat ze zich hoeven 
te identificeren met de ander. Door op deze 
manier met elkaar om te gaan, krijgen leerlingen 
zelf de vrijheid om hun eigen identiteit te 
ontwikkelen en hun denk- en oordeelsvermogen te 
scherpen. 

Omdat we geloven dat je burgerschap vooral leert 
door te doen, hebben we een belangrijk deel van 
de kerndoelen over burgerschapsonderwijs 
geïntegreerd in de dagelijkse praktijk in de klas en 
school. Voorbeelden van uitwerkingen zijn:  
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1. Gesprekken en mogelijkheid tot inbreng van kinderen vinden dagelijks plaats, hierbij 
leren we kinderen bijbehorende gedragsverwachtingen en gespreksvaardigheden. In 
onze sociaal emotionele methode besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van 
taal om onszelf en elkaar beter te begrijpen. Ze leren hun mening, ideeën, waarden en 
ervaringen onder woorden brengen. We moedigen de kinderen aan om over verschillen 
in dialoog te gaan, zodat ze proberen om de ander te begrijpen.  

2. Samenwerken komt dagelijks voor door middel van coöperatieve werkvormen in 
groepjes op tweetallen. Hierdoor leren kinderen zichzelf en de ander goed kennen, wat 
basis biedt voor samenwerken in de wereld en toekomst. 

3. Burgerschapsvorming loopt binnen het thematisch onderwijs als een rode draad door de 
activiteiten;  

a. We bouwen aan kennis over de verschillende samenlevingen en de wereld als 
geheel. Kennis is nodig voor inleven, begrijpen en komen tot handelen. De 
onderwerpen voor onze thema’s kiezen we daarom bewust uit. 

b. Leerlingen voeren de plannen en activiteiten uit, waarbij ze moeten leren kijken 
naar het talent van ieder kind 
afzonderlijk om zo het project te 
kunnen laten slagen. Deze 
samenwerking, verschillen in creatie 
en verschillen in bijdrage worden 
gevierd tijdens de afsluiting van het 
thema. 

4. In de kleuterklas krijgen de kinderen lessen 
filosofie, waarbij het leren stellen van vragen 
centraal staat. Het stellen van vragen wordt 
gebruikt als basis om nieuwsgierigheid naar 
de ander aan te wakkeren.  
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Sociaal emotionele ontwikkeling 
Wij willen als school bijdragen aan de 
ontwikkeling van het kind in de brede zin: zowel 
cognitief als sociaal-emotioneel. Om 
persoonlijke groei, zelfbewustzijn en sociaal-
emotionele ontwikkeling bij leerlingen te 
bevorderen maken wij gebruik van de methode 
‘Dierenvriendjes’. Via deze methode leren 
kinderen taal geven aan hun gevoelens, ze leren 
reflecteren op hun eigen gedrag en de reactie 
van hun gedrag op anderen. Elke leerkracht geeft 
dagelijks een Dierenvriendjes les van 15 
minuten. Tijdens deze lessen wisselen 
(beweging)oefeningen, verhalen, activiteiten en 
reflectievragen elkaar af. In de onderbouw leren de leerlingen zichzelf kennen met behulp van de 
dierenvriendjes en hun talenten. Ze leren ontdekken welke kenmerken van de dierenvriendjes ze 
in hun eigen persoonlijkheid laten zien en van welke dierenvriendjes ze kunnen leren. In de 
middenbouw gaat het om het ontplooien van de eerste zelfkennis en zelfreflectie. Ze ontdekken 
welke talenten voor zichzelf helpend zijn om in balans te kunnen blijven. In de bovenbouw 
vergroten ze de zelfkennis, zelfreflectie en zelfregulatie door te ontdekken hoe ze in het leven 
een goede vriend voor zichzelf én anderen kunnen zijn.   
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Executieve vaardigheden 
Executieve functies zijn regelfuncties van de hersenen. Ze zijn essentieel om ervoor te zorgen dat 
een kind optimaal van het onderwijs kan profiteren en tot leren te komen. Voorbeelden van 
executieve functies zijn organisatievermogen, timemanagement en emotieregulatie. Ieder 
persoon heeft deze functies in min- of meerdere mate ontwikkelt. Als het gaat over een 
succesvolle ontwikkeling op school, dan is de ontwikkeling van executieve functies een 
voorwaarde. Als je weet hoe je het 
beste leert, hoe je je werk kunt 
organiseren, hoe je jezelf kunt 
motiveren dan kan het rendement 
van het onderwijsaanbod beter tot 
zijn recht komen. Leerlingen 
verschillen in hoe sterk ze zijn in de 
verschillende executieve functies. De 
ene leerling is goed in het plannen 
van zijn werk, terwijl de andere 
leerling juist goed op zijn beurt kan 
wachten en daarmee een goede 
reactie inhibitie laat zien. Gaandeweg 
hun leven krijgen kinderen niet 
steeds meer executieve functies, maar versterken ze de capaciteit en integratie van de aanwezige 
functies. Dit is een langdurig proces en gaat hand in hand met de ontwikkeling van de hersenen. 
De school is bij uitstek geschikt als bron om nieuwe strategieën te ontdekken en als omgeving om 
ze uit te proberen. De leerling ontdekt ook welke strategieën klasgenoten inzetten en leert hoe 
dingen anders kunnen. De leerling probeert een andere strategie uit en door te oefenen merkt 
hij of de strategie bij hem past.  
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Integratie executieve functies in ons onderwijsaanbod  
Op onze school zijn we op individueel niveau bezig met de ontwikkeling van de executieve 
functies. We hebben de executieve functies gekoppeld aan de krachten uit de methode 
Breinhelden. Het Rapportfolio van de leerlingen is gebaseerd op de ontwikkeling van die functies.  
Volledige integratie en uitwerking op groeps- en schoolniveau binnen ons onderwijs heeft de 
ambitie op de korte termijn. In 2022 zijn we daarom samen met Fibbe (Studie centrum voor 
leerontwikkeling) gestart met een pilotonderzoek. In dit onderzoek willen we bepalen of we een 
methode kunnen ontwikkelen om de ontwikkeling van de executieve functies bij leerlingen in 
kaart te brengen. Het doel van het in kaart brengen is om vervolgens een onderwijsaanbod te 
creëren dat afgestemd is op de behoeftes van de leerlingen in ontwikkeling van de executieve 
functies. 

Wij verwachten in het 
voorjaar van 2023 de 
eerste opbrengsten te 
kunnen evalueren.  
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Het jonge kind op de Schoolwerkplaats 

Een warm welkom 
Welkom! De kleutertijd is een magische tijd. Als je als vierjarige voor het eerst de school binnen 
stapt dan heb je het gevoel dat er grootste dingen gaan gebeuren. Voor sommige kinderen is dat 
één groot avontuur, voor anderen is dat wat spannender. Als jouw kind op de Schoolwerkplaats 
komt dan zorgen we dat hij/zij zich meer dan welkom voelt. Omdat er in de kleuterklas door het 
hele jaar heen kinderen instromen zijn we gewend om hier mee om te gaan. We zien het als een 
van onze grootste opdrachten om te zorgen dat er ruimte voor ontwikkeling ontstaat en dat 
begint met het laten thuis voelen. Elke leerling voelt zich daardoor gezien en gehoord. Door de 
leerkracht én door de medeleerlingen. Veel tijd en energie gaat dan ook zitten in het scheppen 
van een warm, veilig pedagogisch klimaat. Daarnaast maken we een start door al bewegend, 
spelend en voorlezend de leerlingen kennis te laten maken 
met taal en rekenen.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling  

Vanuit onze kernwaarden werken wij aan zelfbewustzijn van 
de kinderen en leren we ze aandacht te hebben voor het 
perspectief van de ander. Hiervoor gebruiken we de 
methode Dierenvriendjes. Deze methode werkt met voor de 
leerlingen herkenbare archetypes in de vorm van diertjes. 
Deze diertjes hebben eigenschappen zoals 
"doorzettingsvermogen", betrokkenheid", "verbondenheid" 
en "openheid". Hiermee geven zij stapje voor stapje taal aan 
eigenschappen die je als mens kan hebben. Hierdoor 
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kunnen de kinderen gevoelens veel makkelijker benoemen. Ze kunnen zien in wat voor gevoel ze 
zitten, bij welk dier dat past en dat een ander kind andere kenmerken kan hebben. Leren hoe je 
met emoties om kan gaan, hoe je ergens je aandacht bij kan houden of juist kan ontspannen, kan 
zoveel brengen.  

Motorische ontwikkeling 

Niet alleen de hersenen maar ook het lichaam van een kleuter ontwikkelt zich razendsnel. Je ziet 
kleuters nog veel via fysiek contact spelen met de andere kleuters. Door dit te doen leren ze de 
grenzen van hun eigen lichaam begrijpen, ontdekken ze wat andere kinderen wel en niet kunnen, 
zijn ze sociaal bezig doordat ze verschillende rollen spelen, op hun beurt leren wachten en tot 
slot energie kunnen verbranden en leren loslaten. Vooral de Buitendag is de perfecte 
mogelijkheid voor de kleuters om in de natuur fysiek bezig te zijn.  
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De rol van ouders in de school 
Een hoge mate van ouderbetrokkenheid  

Samenwerking met ouders betekent in de Schoolwerkplaats dat ouders ruimte krijgen om mee 
te denken, mee te beslissen en mee te doen in de uitwerking van het onderwijs. We zien de relatie 
tussen school en ouders als volgt: gelijkwaardig en verantwoordelijk voor het kind vanuit 
verschillende posities. Zowel onze school als ouders hebben hetzelfde belang: we willen allebei 
dat het kind zich veilig voelt en zich optimaal ontwikkelt. Het is daarom voor ons belangrijk om 
een goede vertrouwensband met ouders op te bouwen. Dit begint al bij het de eerste 
startgesprekken die we voeren, waarin we uitgebreid de tijd nemen om elkaar te leren kennen. 
De gesprekken zijn bedoeld om ouders opnieuw de gelegenheid te bieden om het verhaal van 
hun dochter of zoon aan de leerkracht te vertellen. In januari en juli vinden opnieuw 
oudergesprekken plaats waarin de voortgang van de leerling besproken wordt. 

Als ouder kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je kind op school. 
Je kunt thuis samen lezen, helpen met schoolwerk en je kunt voorwaarden scheppen (ontbijten, 
op tijd naar bed) om te zorgen dat je kind het goed kan doen op school. Je kunt ze aanmoedigen 
door belangstelling te tonen en hun inzet op school te 
stimuleren. Zelf ben je als ouder ook van harte 
welkom om een bijdrage aan de ontwikkeling van 
onze school en onderwijs te leveren. We staan open 
voor nieuwe kennis, ervaring en expertise. Daarnaast 
kun je deelnemen aan bijvoorbeeld de excursies, de 
uitwerking van de thema’s of via de 
medezeggenschapsraad of ouderraad meedenken 
over beslissingen op de school. 
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Een jonge school 

Voordelen, nadelen en eigenschappen 
Pas in augustus 2019 opende De Schoolwerkplaats haar deuren in Santpoort-Noord. Dat maakt 
ons een jonge school: een gegeven dat unieke kansen en mogelijkheden met zich meebrengt. Er 
is veel ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing; die van leerlingen, van de teamleden en die van 
de (professionele) organisatie. We werken met een bevlogen team: de leerkrachten hebben heel 
bewust gekozen voor onze school en ons onderwijsconcept. De leerkrachten krijgen veel ruimte 
om binnen hun klas het onderwijs vorm te geven naar de behoefte van de groep en van de 
individuele leerlingen. Binnen de organisatie, op school- en bestuursniveau maken we een forse 
groei door. We onderzoeken en evalueren ons onderwijs voortdurend en bewust. Zo zorgen we 
ervoor dat onze visie en missie niet enkel een statement zijn, maar deze visie, missie en de 
bevlogenheid van het hele team elke dag een stukje zichtbaarder en merkbaarder zijn in het 
onderwijs van alledag.  De Schoolwerkplaats wordt gekenmerkt door haar jongheid. De eerste 
jaren van ons bestaan stonden in het 
teken van het ontdekken van wie wij zijn. 
Nu worden in hoog tempo conclusies 
getrokken en de consequenties daarvan 
omarmt. Dat betekent ook dat we nog 
niet alles helemaal hebben zoals we het 
uiteindelijk willen hebben. Een jonge, 
startende school heeft natuurlijk ook zijn 
uitdagingen. Juist omdat we het 
onderwijs anders willen, kiezen we ervoor 
om niet terug te vallen op vaste 
protocollen en systemen.  
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We ontwikkelen onze eigen school en daarmee ook onze eigen kwaliteitszorg en 
kwaliteitscultuur. Veel zaken ontdekken en ontwikkelen we daarom voor het eerst. Dat betekent 
dat we ook soms beslissingen nemen waarop we terugkomen. Door de groei van onze school 
biedt ook onze huisvesting uitdagingen. De hoofdlocatie van de Schoolwerkplaats is gevestigd 
aan de Frans Netscherlaan in Santpoort-Noord. Dit is een tijdelijke locatie, de lokalen worden 
gehuurd van Partou kinderopvang. Daarnaast huren wij ruimtes (lokalen) bij de kerken in de 
buurt: De Naaldkerk aan de Frans Netscherlaan en de Protestantse Dorpskerk aan de 
Burgemeester Enschedélaan. Beide zijn op loopafstand van de hoofdlocatie. Wij voeren 
gesprekken met de gemeente en zoeken zelf mogelijkheden om spoedig onze school op een vaste 
locatie onder te kunnen brengen. Een vaste locatie, waarin we al onze dromen en wensen over 
groei, ontwikkeling en inrichting van ons onderwijs kunnen realiseren.
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Sectie 3: Onderwijskundig beleid 
 

De Schoolwerkplaats

Sectie 3:
Onderwijskundig beleid
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Doelen van ons onderwijs 
Onderwijs vervult een belangrijke taak in onze 
samenleving. Het onderwijs begeleidt leerlingen naar 
vervolgonderwijs of werk, als werknemer of 
ondernemer. Daarnaast zorgt het onderwijs ervoor 
zorgen dat kinderen leren hoe zij als burger 
volwaardig deel kunnen uitmaken van onze 
samenleving. Om elke leerling daadwerkelijk in staat 
te stellen te werken en mee te doen, geeft het 
onderwijs hun de benodigde kennis en vaardigheden 
mee. Het is immers aan het onderwijs om de talenten 
van álle leerlingen tot bloei te laten komen. Anders 
gezegd: het leren (kwalificatie), de vaardigheden 
aanleren om mee te doen en bij te dragen aan de 
samenleving (socialisatie), en de weg vrijmaken naar 
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt (allocatie, 
waaronder selectie en gelijke kansen) vormen de 
kernfuncties van het Nederlandse onderwijs. 

In de praktijk 
Wat betekent bovenstaande taak voor de invulling van het onderwijs op de Schoolwerkplaats? 
Wij geloven dat je van het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid groeit als persoon. Het is 
aan ons als school om leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken om 
leerlingen in staat te stellen deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Een kant-en-klare 
methode hiervoor bestaat nog niet. Wij zoeken daarom actief naar een balans tussen bestaande 
(bewezen) methodes en methodieken en het zelf ontwikkelen van ons onderwijs. We kiezen 
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ervoor om ons dagelijks onderwijs zo in te richten dat onze leerlingen in verschillende fasen en 
klassen zullen toegroeien naar het nemen van meer verantwoordelijkheid. Enkele voo rbeelden 
daarvan;  

• Tijdens de Buitendag leren onze 
leerlingen al jong om in een 
groep op pad te gaan en 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor zichzelf en de groep. 

• Bij het thematisch onderwijs 
kunnen leerlingen 
experimenteren met 
verschillende rollen in een 
groep en kunnen zij zichzelf 
uitdagen om aan hun eigen 
doelen te werken die zij voordat 
het thema begint stellen. 

• Leerlingen leren via de 
methode Dierenvriendjes 
zichzelf kennen, hun unieke zelf 
en daarmee hoe zij dit straks 
kunnen inzetten.  
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Taal en rekenen 
De beste bijdrage die ons onderwijs kan leveren aan het vergroten van kansengelijkheid is ervoor 
te zorgen dat alle leerlingen voldoende toegerust de maatschappij instappen. Goed kunnen lezen, 
schrijven, rekenen en je goed kunnen uitdrukken zijn basisvaardigheden die belangrijk zijn om 
mee te kunnen doen in de samenleving. Elke ochtend geven we instructie op de gebieden taal en 
rekenen. Dat doen we aan de hand van methodes opdat we weten dat alle onderwerpen aan bod 
komen. We gebruiken het Expliciete Directe Instructie model als methodiek om effectief en 
efficiënt les te geven. Hierbij willen we alle kinderen activeren en alle kinderen betrekken (zie ook 
de pagina "Instructie"). Naast de technische aspecten van de taal en het rekenen besteden we 
ook tijdens het thematisch werken veel aandacht aan taal en rekenen. Dat gebeurt vanuit 
concrete, relevante opdrachten. Een betoog houden over waterverbruik, uitzoeken hoe het zit 
en presenteren aan de klas is leerzamer en effectiever voor het leren uitdrukken dan een 
opdracht uit een boekje. Voor het in kaart brengen van je buurt met behulp van verschillende 
rekenmethodes geldt hetzelfde. 

Methodes  
Helaas verlaten tegenwoordig te weinig leerlingen het primair onderwijs zonder goede 
beheersing van de basisvaardigheden als taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. De 
basisvaardigheden zijn nodig voor leerlingen om de schoolvakken succesvol te kunnen volgen, en 
klaar te zijn voor het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen. Wij hebben ervoor 
gekozen om taal en rekenen deels los van het thematisch onderwijs aan te bieden. We werken 
met de spellingsmethode ‘Staal!’ en voor rekenen ‘Getal en Ruimte’. De toepassing komt 
vervolgens wel terug in het thematisch onderwijs.  
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Taxonomie van Bloom 
 
Door de juiste vragen te stellen en door uitdagende verwerkingsopdrachten te bieden, verrijken 
wij onze lessen en stimuleren wij de verschillende denkvaardigheden bij leerlingen. Wij gebruiken 
de taxonomie van Bloom als helpend instrument om doelstellingen voor de leerlingen te 
formuleren. De taxonomie onderscheidt zes niveaus: 

Onthouden Onder onthouden verstaan we het kunnen ophalen van informatie. Daarmee worden 
niet alleen simpele feiten bedoeld, maar ook complexe theorieën. De doelen van dit onderdeel 
zijn het kennen van bijvoorbeeld basisbegrippen, methoden en procedures. 

Begrijpen Als je bepaalde informatie begrijpt, dat kun je die informatie een zekere betekenis 
geven. Je kunt bijvoorbeeld een onderwerp samenvatten, beschrijven, interpreteren of 
voorspellen aan de hand van de informatie die je hebt. 

Toepassen Na het begrijpen van kennis moet deze toegepast kunnen worden. Vaak gaat het om 
een concrete situatie, waarbij een specifieke opdracht of probleem wordt voorgelegd. Leerlingen 
laten bij dit niveau concepten, principes en procedures zien.  

Analyseren Hieronder verstaan we het opdelen van informatie op zo’n manier, dat de structuur 
bestudeerd en begrepen wordt. Denk hierbij aan het herkennen van patronen, organiseren van 
onderdelen en het uiteenzetten van redeneringen. Het is een logische stap na het toepassen. 
Leerkrachten creëren verdieping door te vragen naar argumentatie, alternatieve antwoorden of 
een andere vraag. 

Evalueren In dit stadium evalueert een leerling zijn eigen werk of dat van een andere leerling aan 
de hand van (zelf opgestelde) criteria. Heeft het afgeronde werk de gewenste waarde? Vaak hoort 
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hier het toekennen van een cijfer bij. De leerling kan verder aangeven of iets correct onderbouwd 
is en of er logische consistentie aanwezig is. Ook kan een leerling de eigen beslissingen motiveren. 

Creëren Dit niveau heeft als doel om met de geleerde kennis nieuwe ideeën, oplossingen en 
producten te ontwikkelen. Een leerling heeft bijvoorbeeld de kennis om een nieuwe uitvinding te 
doen voor een gegeven probleem. In dit stadium moet vaak kennis uit meerdere leergebieden 
worden gecombineerd en samengevoegd voor probleemoplossing. 

Naast het gebruiken van de taxonomie voor het formuleren van leerdoelen, gebruiken we de 
taxonomie ook voor het vaststellen van het beheersingsniveau. Door de taxonomie bepaalt de 
leerkracht welk eindgedrag we willen bereiken. Willen we dat een leerling kennis kan 
reproduceren of ook kunnen toepassen? Willen we dat ze leren analyseren of creëren? Als je dat 
helder hebt, dan kunnen 
we bepalen welke 
vragen we de leerlingen 
stellen en welke 
opdrachten we ze geven 
om dat te bereiken. 

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding om hem beter te kunnen lezen  
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Kerndoelen  
Het basisonderwijs is er om de brede vorming van leerlingen te bevorderen. Het richt zich op de 
cognitieve en emotionele ontwikkeling, op de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van 
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Er zijn 58 kerndoelen die een leerling aan het eind 
van groep 8 moet hebben behaald. Deze kerndoelen zijn ingedeeld in: Nederlandse taal, Engelse 
taal, Friese taal, rekenen- en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie 
en bewegingsonderwijs. Het werken aan deze 
kerndoelen kan voor een school een overvol 
curriculum opleveren. Als basisschool ben je wel 
vrij in hoe je al deze punten gaat aanbieden en hoe 
je gaat zorgen dat dit ook effectief gebeurt. De 
Schoolwerkplaats heeft gekozen om een splitsing 
aan te brengen tussen taal en rekenen en de rest 
van de 58 kerndoelen. Dit omdat wij vinden dat 
sterke basisvaardigheden een voorwaarde zijn om 
verder te ontwikkelen. 

De rest van de 58 kerndoelen behandelen we 
voornamelijk binnen ons thematisch onderwijs. 
Onze voornaamste redenen hiervoor zijn:  

1. Het is effectief voor de leerling: het 
onderwijs wordt aangeboden in een 
inspirerend, actueel thema. Ze laten een 
hoge betrokkenheid zien, omdat zij zelf 
binnen het thema doelen stellen en omdat 
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het thema per groep een eigen uitwerking krijgt.  
2. Het is efficiënter voor de leerkracht. Voorafgaand het thema wordt bepaald welke doelen 

aan bod zullen komen. Omdat er een integratie is worden er minder afzonderlijke lessen 
opgestart.  

Een uitdaging bij het thematisch werken 
is zichtbaar maken waar de leerling aan 
heeft gewerkt en hoe de ontwikkeling is. 
Dit vraagt van ons als school om een 
goede, geïntegreerde verantwoording 
binnen een doorgaande leerlijn in de 
school. Wij hebben dit binnen onze 
kwaliteitscyclus opgenomen. De 
uitwerking hiervan wordt in een 
doelenmap in het thema in het najaar 
2022 opgestart en zal vanaf het thema 
vanaf de kerstvakantie 2022-2023 in 
gebruik worden genomen.   
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Instructie 
Op de Schoolwerkplaats geven wij les aan de hand van het Expliciete Instructie Model. Dit kan in 
de klas zijn, tijdens de Buitendag of tijdens een les bewegend leren. Het model helpt leerlingen 
stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken. Het Effectieve Directie Instructiemodel is 
opgebouwd uit zes fasen:  

1. Activeren van voorkennis. In deze fase gaat de leerkracht na wat de leerlingen al weten 
over het onderwerp in het algemeen. Het activeren van voorkennis is een middel om 
leerlingen in de leerstand te zetten en wordt daarom kort gehouden.  

2. Lesdoel formuleren. Dit zorgt ervoor dat een les geen bezigheid is, maar dat er 
doelgericht onderwezen en geleerd wordt.  

3. Instructie. De leerkracht geeft op verschillende manieren instructie: uitleggen, handelen 
of hardop denken. De vorm is afhankelijk van het doel en de inhoud van de les.  

4. Begeleide inoefening. Tijdens de les verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht 
naar de leerlingen. Het gaat zo: ‘Ik doe het voor, we doen het samen, jij doet het zelf’. De 
fase van begeleide inoefening is de brug tussen de instructie en de zelfstandige 
verwerking. In deze fase is de pedagogische sensitiviteit van de leerkracht erg belangrijk. 
Wanneer de leerkracht door middel van het controleren van begrip merkt dat leerlingen 
een vaardigheid beheersen, kunnen de leerlingen verder met de zelfstandige verwerking. 

5. Lesafsluiting. De leerlingen worden pas zelfstandig aan het werk gezet als de leerkracht 
zeker weet dat ze het lesdoel beheersen. 

6. Zelfstandige verwerking. Tijdens deze fase oefenen de leerlingen met opdrachten bij het 
lesdoel. De leerlingen die het lesdoel onvoldoende beheersen krijgen 
een verlengde instructie aangeboden. De leerkracht loopt vervolgens 
na de verlengde instructie in de klas rond om leerlingen te helpen die 
nog vragen hebben.  
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Differentiatie 
Binnen een klas kunnen de niveaus van leerlingen behoorlijk uiteenlopen. Om daarmee rekening 
te houden, om recht te doen aan de ontwikkeling van elke individuele leerling of van kleine 
groepen leerlingen moet een leerkracht differentiëren. Tijdens differentiatie maken de 
leerkrachten proactief aanpassingen in de inhoud van de lesstof, de leermaterialen en de 
leeractiviteiten.  

Het is belangrijk om vooraf te weten welke 
onderwijsbehoefte de leerlingen hebben en 
daar de les op af te kunnen stemmen. Tijdens 
de ondersteuningscyclus analyseren onze 
leerkrachten samen met de intern begeleider 
welk aanbod passend is voor een leerling. Dit 
doen we aan de hand van observaties, 
analyses en evaluaties van eerder gemaakt 
werk, kindgesprekken, uitslagen van 
methode-gebonden toetsen en de Cito-
toetsresultaten. De conclusies die uit de 
analyse komen leggen we vast in het 
groepsplan. Tijdens de gesprekken met 
ouders en leerlingen bespreken we welk 
aanbod we de leerling aanbieden.  

Onze leerkrachten houden de leerlijnen met 
concrete tussen- en einddoelen voortdurend 
in het vizier. De leerkracht maakt tijdens de 
les steeds een weloverwogen keuze voor de 
inzet van bepaalde leerstof, didactische 
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werkvormen, leeractiviteiten en leermiddelen. De aanpak van de leerkracht is er immers op 
gericht dat alle leerlingen het doel van de les bereiken. De differentiatie kan vervolgens zijn in:  

- Differentiatie in instructie: niet elke leerling hoeft altijd dezelfde (lengte van) de instructie 
te volgen. Er zijn leerlingen die minder en die juist meer uitleg nodig hebben. Wij werken 
volgens het Effectieve Directe Instructie model, wat ervoor zorgt dat er per les goed 
nagegaan kan worden welke leerlingen meer uitleg nodig hebben en welke leerlingen 
eerder zelfstandig kunnen werken.  

- Differentiatie in verwerking: hierin kunnen leerlingen extra verdiepende opdrachten 
krijgen. Bijvoorbeeld: voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken op het gebied 
van rekenen hebben wij een aparte methode "Meesterwerk" waarmee we ze uitdagen 
om meer van zichzelf te vragen.  

Twee keer per jaar evalueren wij het aanbod, of de 
veranderingen het gewenste effect hebben, stellen 
acties bij en passen het groepsplan aan waar nodig. 
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Indeling onderwijstijd: Dag en week 
De dag op de Schoolwerkplaats start met een klas waar ouders welkom zijn in de klas. Vanaf 8:15 
is de leerkracht aanwezig. Wij stimuleren (zeker bij de onder- en midden- bouw) dat ouders de 
kinderen in de klas brengen en ze daar laten landen. Dit verkleint het verschil tussen de 
verschillende leefwerelden van het kind en geeft ouders meer zicht op wat er gebeurt in de klas. 
Daarnaast vergroot het de communicatie tussen de leerkracht en de ouders, omdat ouders de 
leerkracht laagdrempelig aan kunnen spreken. Globaal ziet er schooldag er als volgt uit:  

Vanaf 8:30 wordt er actief gelezen. In de kleuterklas leest de leerkracht voor.  

Om 8:45 wordt de dag in de kring doorgenomen. We bespreken wat er leeft onder de kinderen.  

Tussen 9:00 en 11:00 vinden de instructies plaats op het gebied van rekenen en taal. Instructies 
gebeuren in niveaugroepen. Het bewegingsonderwijs vindt plaats aan het eind van de ochtend.  
 
Tussen 12:30 en 14:30 wordt gewerkt aan het thema.  

De schooltijden zijn als volgt: 
Maandag 8:30 – 14:30 
Dinsdag 8:30 – 14:30 
Woensdag 8:30 – 12:00 
Donderdag 8:30 – 14:30 
Vrijdag 8:30 – 14:30 
 
Groep 1-2 en 3 hebben elke woensdag de Buitendag waarbij we de volledige onderwijsdag buiten 
doorbrengen, weer of geen weer. In het schooljaar 2022-2023 streven wij ernaar ons 
buitenonderwijs zover doorontwikkeld te hebben dat wij dit ook kunnen realiseren voor groep 4 
t/m 8.  
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Indeling onderwijstijd: periode en jaar 
Elk schooljaar kent op de Schoolwerkplaats 5 periodes waarin wij onze thema’s plannen. In het 
schooljaar 2022-2023 is dat  

- Tussen de zomervakantie en de herfstvakantie (thema Ridders en kastelen).  
- Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie (thema Feest en lekker eten, aan tafel!) 
- Tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie (thema Uitvindingen, het beste idee!) 
- Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie (thema Gigagroen) 
- Tussen de meivakantie en de zomervakantie (thema Water, natte voeten!) 

 

Elke themaperiode begint met een gezamenlijke start. De kennisoogst (ophalen wat de kinderen 
al weten) en het samen bepalen wat we willen leren staan hier centraal. Tijdens de startperiode 
wordt samen met de leerlingen vastgesteld aan welke kennis- of vaardigheden zij willen werken 
in deze periode.  

Tijdens de tweede fase gaan we aan de slag met het thema. De diverse onderzoeksplannen en de 
daaraan verbonden activiteiten worden uitgevoerd door de leerlingen. We gebruiken creatieve 
verwerkingsactiviteiten en gaan ook buiten de school op zoek naar ervaringen.  

Tijdens de derde en laatste fase ronden de leerlingen het thema af door bijvoorbeeld een 
voorstelling, een verkoop, veiling of presentatie. De opbrengsten van de thema’s worden in de 
portfolio’s van de leerlingen verwerkt. 
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Sociale veiligheid 
Een veilige sociale omgeving is een belangrijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen en je 
te kunnen ontwikkelen. Leerlingen gaan naar school om te leren, sociale vaardigheden te 
ontwikkelen en leren zij omgaan met de waarden, normen en sociale omgangsnormen die er in 
onze samenleving gehanteerd worden. Kortom: er gebeurt zo veel meer op school dan alleen het 
aanleren van taal- en rekenen. 
Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te 
maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. 
Leerlingen moeten zich kwetsbaar kunnen opstellen, zich gezien en geaccepteerd voelen en het 
gevoel hebben erbij te horen: een veilige omgeving hebben.  
Tijdens een schooldag wordt tijdens het spelen en werken, in de klas en rondom de school 
aandacht besteed hoe we met elkaar, de lesmaterialen en de omgeving (natuur) omgaan. 
Hiervoor hebben we gedragsverwachtingen (regels en afspraken) opgesteld die gebaseerd zijn 
op onze drie gemeenschappelijke waarden: 
1. Verbinding: met elkaar, met de omgeving en in de tijd.  
2. Vrijheid in verantwoordelijkheid.  
3. Oorspronkelijkheid: positieve keuzes maken, opnieuw 
beginnen, van elkaar leren.   
 
De normen en waarden zorgen voor een tastbare sfeer 
van veiligheid en respect voor elkaar. Vanuit 
bovenstaande gemeenschappelijke gekozen waarden zijn 
wij voortdurend actief met het versterken van pro-sociaal 
gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Dit doen 
we op individueel, klassikaal en schoolbreed niveau. Onze 
leerkrachten vervullen een belangrijke rol in het 
overbrengen en voorleven van de waarden, zij besteden 
veel aandacht aan het creëren van een veilig sociaal 
klimaat. 
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Als veiligheid in het gedrang komt 
Wij nemen twee keer per jaar een vragenlijst af die het sociaal-emotionele welbevinden van 
leerlingen monitort. Door het gebruik van (onder andere) de monitor sociale veiligheid, worden 
wij in staat gesteld om de signalen van 
onveiligheidsgevoelens of onveilig gedrag 
(bijvoorbeeld pesten) bij leerlingen en 
personeel op te merken. Als er uit de 
monitor blijkt dat leerlingen zich niet veilig 
voelen, dan nemen wij maatregelen 
passend bij de situatie. Dit kan erg divers 
zijn. Naar gelang van de ernst/urgentie van 
de situatie kunnen we contact opnemen 
met externen als de schoolarts, gemeente 
of wijkagent. 
 
Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen 
weten hoe en met wie zij contact kunnen 
opnemen als zij zich niet veilig voelen. De 
kwaliteitskaart Kind en Veiligheid is een 
kwaliteitskaart speciaal gericht aan 
leerlingen binnen onze school. Hierin staat 
beschreven bij wie leerlingen terecht 
kunnen om hun probleem bespreekbaar te 
maken, en waar zij terecht kunnen voor 
hulp. 
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Professionalisering  
Ontwikkelen en leren staan met elkaar in verbinding. Mensen ontwikkelen zich door te leren en 
leren doordat ze zich ontwikkelen. Dit proces is bovendien onlosmakelijk verbonden met het 
leerproces van leerkrachten, de organisatie waarvan zij deel uitmaken en de omgeving van deze 
organisatie. Ieder onderdeel van dit proces, deze organisatie en deze omgeving heeft het andere 
onderdeel nodig. Alle processen staan met elkaar in verbinding, geen enkele persoon en geen 
enkele schakel kan zonder een andere.  

Wij geloven dat je van het krijgen en nemen van 
verantwoordelijkheid groeit als persoon. Dit geldt 
zowel voor het leerproces van onze leerlingen als 
voor onze leerkrachten en onze organisatie. Onze 
school groeit als we verantwoordelijkheid nemen 
voor onszelf, voor elkaar en als we verantwoording 
kunnen afleggen over ons leerproces. We hebben 
het bewust over een leerproces, want onze 
medewerkers en de school als organisatie moeten 
de tijd en ruimte krijgen om zich te kunnen 
ontwikkelen. We bouwen daardoor samen, in 
verbinding met elkaar, aan een stevig fundament 
voor ons onderwijs. Voor de verdere ontwikkeling 
zetten we verschillende middelen in om het 
leerproces te versterken en verankeren:  

- We bieden interne en externe scholing aan, 
gericht op de ontwikkeling van de didactische of 
sociaal-emotionele vaardigheden.  
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- Ons aannamebeleid is erop gericht 
medewerkers aan te nemen die onze missie en 
visie willen helpen realiseren. Ze geloven in ons 
onderwijsconcept en willen dit verdiepen. Ze 
willen zichzelf ontwikkelen, zijn nieuwsgierig en 
zoeken naar nieuwe informatie om zo hun 
kennis- en kunde te verdiepen.  

Om samen aan de missie en visie van de school, 
en aan onze onderwijsdoelen te werken is een 
professionele omgangscultuur nodig. We 
stimuleren en motiveren elkaar. We nemen 
verantwoordelijkheid en zoeken de randen van 
onze eigen kaders op. Om een professionele 
cultuur te bereiken staan de volgende 
afspraken vast;  

- Leerkrachten worden betrokken bij de 
ontwikkeling van het schoolbeleid.  

-   De leerkrachten krijgen veel ruimte om in de klas het onderwijs vorm te geven, te differentiëren 
binnen de groep en voor de individuele leerling. Ook krijgen ze veel ruimte om de materialen aan 
te schaffen die zij nodig hebben om het onderwijsaanbod te kunnen optimaliseren en realiseren.  

-   Elk jaar voeren we een ontwikkelgesprek met de leerkracht, waarin we kijken naar het verloop 
van het ontwikkelplan. 
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Sectie 4: Ondersteuning van le  erlingen 
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Ondersteuning van leerlingen
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Zicht op onze leerlingen 
Wij verzamelen vanaf aanmelding van een leerling informatie over de kennis, vaardigheden en 
welbevinden van onze leerlingen. Het verzamelen van (toets)informatie gebeurt voor de 
kennisgebieden taal en rekenen met behulp van de volgende toetsen:   

1. De Cito-toets wordt tweemaal per jaar afgenomen, in januari/februari en in juni. Deze toetst 
de vorderingen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend 
lezen.   

2. De methodetoetsen voor rekenen (Getal en Ruimte junior) en spelling (Staal!) worden na elk 
blok afgenomen.  

Wij vergelijken de informatie vervolgens met de 
verwachte ontwikkeling van de leerling. Dit stelt 
ons als school in staat om het onderwijs af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel 
groepen als individuele leerlingen. Onze school 
waarborgt daarmee voor leerlingen de 
ononderbroken ontwikkeling en voortgang 
daarin en heeft daarbij oog voor de bevordering 
van gelijke kansen.   

Naast de toetsen op het gebied van rekenen en 
taal, meten wij ook twee keer per jaar het 
sociaal-emotionele welbevinden van onze 
leerlingen. Monitoring is een instrument om het 
veiligheidsbeleid van onze school te versterken. 
Door het gebruik van (onder andere) de monitor 
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sociale veiligheid, worden wij in staat gesteld om de signalen van onveiligheidsgevoelens of 
onveilig (pest)gedrag, bij leerlingen en personeel op te merken. Het doel van monitoring is dat 
wij bijtijds signaleren wanneer leerlingen zich niet veilig voelen en zo nodig maatregelen kunnen 
nemen tot verbetering. Op basis van de uitkomsten van de monitor kunnen wij ons gevoerde 
beleid rondom sociale veiligheid evalueren en waar nodig bijstellen. De vragenlijst die het sociaal-
emotioneel welbevinden van leerlingen 
onderzoekt (Zien!/Kindbegrip) wordt twee keer 
per jaar ingevuld. De leerlingen en leerkrachten 
van groep 5 t/m 8 vullen de vragenlijsten (zelf) in. 
De vragenlijsten van leerlingen uit groep 3 en 4 
worden enkel door de leerkrachten ingevuld. 
Voor het vastleggen van (toets)informatie maken 
wij gebruik van het leerling- en 
onderwijsvolgsysteem ParnasSys. 

Sinds halverwege het schooljaar 2021-2022 
gebruiken wij MijnRapportfolio als middel om 
onderwijsvorderingen te delen met de ouders. 
Hierin verzamelen wij gegevens (harde en zachte 
data) en presenteren deze op zo’n wijze dat ze 
een representatief beeld geven van de 
ontwikkelingen van de leerling. Deze dient ter 
informatie aan de ouders en als aanleiding tot het 
voeren van gesprek. 
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Basisondersteuning 
Een belangrijk deel van de basisondersteuning is het formuleren van duidelijke kaders voor de 
kwaliteit van onderwijs. Om dit concept werkbaar te houden beschrijven wij eenvoudige, heldere 
grenzen. Deze zijn als gedragsregels geformuleerd; zo willen wij dat wij handelen. Door het 
creëren van een veilig pedagogisch klimaat, goed klassenmanagement, pedagogisch en didactisch 
vakmanschap, activerende instructievormen en effectieve leertijd worden gunstige 
randvoorwaarden geschapen voor leren. Als we het goed doen, groeit een kind tijdens de 
schoolperiode naar groter bewustzijn. Als we het goed doen ontstaat er meer ruimte voor groei 
naar eigenheid. Onze school schept in eerste instantie de voorwaarden en helpt in het 
ontwikkelen van een begrip hierover. Kernbegrippen hierin zijn erkenning en waardering. Niet 
iedereen is gelijk, niet iedereen is hetzelfde. Wel is iedereen gelijkwaardig. Deze uitgangspunten 

zijn natuurlijk van belang als het gaat over de 
basisondersteuning die wij kunnen bieden binnen de 
Schoolwerkplaats. In deze basis liggen overtuigingen 
dat er voor de leerlingen;  

- Ruimte is voor experimenteren  
- Ruimte om fouten te maken  
- Ruimte om opnieuw te kiezen  
- Reflectie te maken op keuzes   

Door deze overtuigingen is er een brede basis voor 
leerlingen aan ondersteuning; ze mogen 
experimenteren en fouten maken. De leerkrachten zijn 
handelingsbekwaam, kunnen adequaat inspelen op 
uiteenlopende signalen en behoeften van leerlingen en 
weten in de lessen differentiatie toe te passen, zodat 
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leerlingen met verschillende leerstijlen binnen een bepaald onderwijsniveau tot leren kunnen 
komen. Wij geloven dat elke leerling binnen onze school zich moet kunnen ontwikkelen naar zijn 
of haar potentie. Om dit te realiseren, is kwalitatief goed onderwijs nodig. Voor leerlingen die een 
extra ondersteuningsvraag hebben, moet er een passend antwoord zijn. Passend onderwijs dus, 
dat een concrete uitwerking krijgt binnen onze school. Waar het om gaat is dat er voor elke 
leerling voldoende uit het onderwijs te halen is. De basisondersteuning die wij bieden is passend 
bij de leerling populatie, dit kan verschillen per groep. In eerste instantie gaan wij uit van de 
(grote) middenmoot per groep, hierop wordt de basisaanpak afgestemd. Bij de leerlingen die 
buiten deze middenmoot vallen differentiëren we, resulterend in de daaromheen liggende extra 
ondersteuning. Interventies in de basisondersteuning zijn aanpassingen in:  

- Onderwijsstructuur  
- Aangepast lesmateriaal  
- Ruimtelijke omgeving  
- Instructievorm  
- Onderwijstijd  
- Toets afname  
- Instructie- en verwerking  
- Leerlijn 
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Extra ondersteuning 
Extra ondersteuning: doelgroep interventies  

De ondersteuningscyclus binnen onze school zorgt ervoor dat wij een groep in zijn geheel, en 
individuele leerlingen goed kunnen volgen in hun ontwikkeling. Driemaal per jaar bespreken de 
intern begeleider en de leerkracht van de groep de vorderingen en wordt het groepsplan met 
hierin afspraken over ontwikkeling, zo nodig bijgesteld. Soms blijkt dat de aangeboden 
basisondersteuning onvoldoende effectief is. Het kan gaan om bijvoorbeeld:  

- Leerlingen die inhoudsdoelen in een verhoogd tempo 
bereiken, waardoor zij kunnen verbreden of 
verdiepen. 
- Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).  
- Vermoeden van lees-/spellingproblemen en/of 
dyslexie. 
- Vermoeden van rekenproblemen en/of dyscalculie. 
- Vastgestelde hoogbegaafdheid of onderpresteren. 
- Sociaal-emotionele achterstand of onderpresteren.   
 
Als de basisondersteuning voor een leerling onvoldoende effectief blijkt, kan extra ondersteuning 
voor de leerling worden ingezet. Daarbij is het van belang dat er vooraf een goede analyse is 
gemaakt van de pedagogisch of didactische ondersteuningsvraag van de leerling. Dit doen we 
door bijvoorbeeld aanvullende toetsen af te nemen. Als de hulpvraag in kaart is gebracht, bieden 
wij ondersteuning op het gebied van leer- en/of gedragstaken. Binnen onze school is de volgende 
expertise aanwezig:  

- Meer- en hoogbegaafdheidsspecialist. 
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- Leerkrachten zijn geschoold in de sociaal-emotionele methode "Dierenvriendjes". 
- Rots en Water trainer. 
- Expertise op het gebied van lees-spellingsproblemen en dyslexie.  
- Expertise op het gebied van rekenproblemen en dyscalculie.   

Bij voorkeur vindt de begeleiding plaats in de klas, bijvoorbeeld door onze remedial teacher. Wij 
hebben een nauwe samenwerking met verschillende externe partners, die wij inzetten als dit 
nodig is.   

Extra ondersteuning – intensieve individuele interventies  

In enkele gevallen kan onze school het pedagogisch-didactische aanbod niet passend maken voor 
een leerling. Dit kan het geval zijn als;  

- De problematiek te complex wordt en niet meer 
door een leerkracht kan worden ondervangen.  

- Interventies niet het gewenste resultaat 
opleveren. 

- Onze school niet meer kan zorgen voor 
ontwikkeling. 

- Het welbevinden van een kind of het 
functioneren van een groep in gevaar komt.   

Als de doelgroep interventies onvoldoende effect hebben, zijn intensieve individuele interventies 
nodig. Deze interventies zijn complexer en de aanpak vereist maatwerk. In bovenstaande gevallen 
zal de intern begeleider samen met de ouders van de leerling bij het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs IJmond onderzoeken welke intensieve individuele interventies kunnen 
worden ingezet. Mogelijk kan een toelaatbaarheids-verklaring speciaal onderwijs worden 
aangevraagd. Dit is altijd in samenspraak met de ouders van een leerling. 
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Samenwerking externe partijen 
Soms lijken individuele of groepen leerlingen niet genoeg te profiteren van het onderwijs op onze 
school: hun ontwikkeling stagneert. Dat kan komen door veel verschillende redenen, bijvoorbeeld 
als een leerling een taalontwikkelingsstoornis heeft, zich op sociaal of emotioneel vlak leeftijd 
inadequaat ontwikkelt, tijdens de les onder zijn niveau presteert of juist hoogbegaafd is. Als dit 
gebeurt, dan gaan we als school in gesprek met de ouders (en leerling zelf) om te kijken welke 
stappen we kunnen nemen. Allereerst analyseert de intern begeleider waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Als dit in kaart is gebracht, bepalen wij wat 
er nodig is om op eventuele achterstanden of voorsprongen in de ontwikkeling van leerlingen in 
te spelen. Al deze gegevens worden vervolgens in een ontwikkelingsperspectief beschreven. Dit 
ontwikkelingsperspectief stellen wij op en bespreken wij met ouders. We nemen echt de tijd om 
dit veelal precaire proces zorgvuldig en samen te doorlopen.  

In de begeleiding van onze leerlingen kunnen we de expertise van het samenwerkingsverband 
passend onderwijs, de gemeente en zorginstanties inzetten. Zij hebben een breed netwerk van 
professionals met verstand van verschillende 
ontwikkelingsgebieden bij kinderen. Hierdoor krijgt een leerling de 
ondersteuning die zij nodig hebben om het onderwijsprogramma 
beter te kunnen doorlopen. In de kwaliteitskaart samenwerking 
met externe partijen staat beschreven met welke partijen wij 
samenwerken en waarvoor wij ze inzetten. 

De ambitie van de Schoolwerkplaats is om de komende jaren de 
samenwerking met de externe partijen te optimaliseren. In de 
overleggen zal er onderzocht worden hoe er ook preventief 
gewerkt kan worden aan leerling ondersteuning.
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Vakanties, vrije dagen en verlof aanvragen  

Vakanties  
Herfstvakantie:    15-10-2022 t/m 23-10-2022  
Kerstvakantie:    24-12-2022 t/m 08-01-2023  
Voorjaarsvakantie:   25-02-2023 t/m 05-03-2023  
Goede Vrijdag en Pasen:  07-04-2023 t/m 10-04-2023  
Meivakantie:    22-04-2023 t/m 07-05-2023 (incl. Koningsdag)  
Hemelvaart:    18-05-2023 t/m 19-05-2023  
Pinksteren:    29-05-2023  
Zomervakantie:   22-07-2023 t/m 03-09-2023   

Studiedagen  
Dinsdag 11 oktober 2022  
Vrijdag 23 december 2022  
Donderdag 23 maart 2023  
Dinsdag 11 april 2023  
Dinsdag 27 juni 2023 
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Verlof tijdens schooltijd  

Onderwijstijd is kostbare tijd. Wij willen zorgvuldig omgaan met de tijd die wij met onze leerlingen 
hebben. Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen op de regel dat een leerling op school hoort te 
zijn. Het zorgvuldig maken van een afweging wat geoorloofd is en niet past bij ons.  Je vraagt 
toestemming voor verlof tijdens schooltijd bij de directeur. Dit moet 8 weken of eerder voordat 
het verlof aanvraagt. De directeur kan jullie kind vrijgeven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 
keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet volgens de 
wet. Je kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:   

- Dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;  
- Je door werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;  
- Je dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;  
- Je niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met je gezin. In geen enkele 

schoolvakantie.   

Toestemming kan gevraagd worden door het toestemmingsformulier op de website van de 
Schoolwerkplaats in te vullen. 
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Aanmelden 
Aanmelding leerlingen  

Als je geïnteresseerd bent om je kind aan te melden op onze school, neem dan contact op met 
de directeur voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek nemen we de 
tijd om elkaar te leren kennen; wij vertellen over waar wij voor staan en over ons onderwijs, en 
ouders vertellen over hun kind. Ouders kunnen daarna ook altijd een ochtend op de kleutergroep 
komen kijken of een Buitendag komen ervaren. Voordat je kind instroomt volgt er een 
startgesprek met de ouders en de leerkracht van de groep. De gesprekken zijn bedoeld om ouders 
de gelegenheid te bieden om het verhaal van hun dochter of zoon aan de leerkracht te vertellen. 

In sommige gevallen is 
het wenselijk dat de 
intern begeleider (samen 
met de leerkracht) 
contact opneemt met de 
peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf. Dit om 
te verzekeren dat er een 
stevige doorlopende 
leerlijn gegarandeerd kan 
worden en de 
onderwijsbehoeftes in 
kaart gebracht zijn.  
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Aanmelding zij-instromers  

Als het een zij-instromer betreft, neemt de intern begeleider contact op met de school van 
herkomst. Zij brengen de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart. Vervolgens wordt de leerling 
besproken door onze intern begeleider, directeur en de leerkracht van de groep. Daarbij gaan wij 
na of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling, en of de 
behoeften passen binnen de bestaande groep. Is het voor alle partijen passend? Bij een positieve 
beslissing, kan de leerling een dag meelopen en wordt de leerling vervolgens ingeschreven. We 
vragen altijd het overstapdossier aan de school van herkomst. Voor de eerste lesdag van de 
leerling op school vindt er een startgesprek met de ouders en de leerkracht van de groep plaats. 
De gesprekken zijn bedoeld om ouders de gelegenheid te bieden om het verhaal van hun dochter 
of zoon aan de leerkracht te vertellen. In de eerste startweek neemt de leerkracht contact op 
met de 
vorige 
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leerkracht om te laten weten hoe de leerling is gestart en eventueel nog praktische zaken af te 
stemmen.  
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Communicatie  
Communicatie op de Schoolplaats is persoonlijk en direct. We zijn altijd snel beschikbaar voor een 
persoonlijk gesprek waarin u vragen kunt stellen, zorgen kunt delen of waarin we samen 
constructief naar oplossingen kunnen zoeken voor vraagstukken. Het persoonlijke, face-to-face 
gesprek heeft daarbij altijd de voorkeur. Ouders kunnen daarom ’s ochtends voor schooltijd en ’s 
middags na de les in de klas komen om de leerkracht laagdrempelig te spreken. Ondersteunend 
aan het persoonlijke contact maken wij 
gebruik van de communicatie-app 
‘Parro’. In deze app worden 
(afgeschermde) foto’s van de lesdag 
gedeeld en updates van de groep of 
school gedeeld. Ook worden 10 
minuten gesprekken gepland en kunnen 
ouders de afwezigheid van hun kind 
melden. Ten slotte kunnen ouders ook 
in de app hun privacy-voorkeuren 
doorgeven. Dit waarborgt de 
vertrouwelijkheid van de gedeelde 
informatie van zowel de school, de 
ouders en de leerlingen. 

Klachtenregeling  

Als er problemen zijn, ligt het voor de hand deze te bespreken met de groepsleerkracht van uw 
kind, de interne begeleider of de directie. We willen graag klachten voorkomen of zo zorgvuldig 
mogelijk aan te pakken. Daarom doen we een dringend beroep op u om contact op te nemen 
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met de leerkracht als u van mening bent dat bepaalde zaken niet goed of afdoende geregeld zijn. 
Soms kan dat niet, omdat er juist problemen zijn met deze personen. Er zijn dan andere 
mogelijkheden. U of uw kind kan contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon, Marja 
van der Heiden, via marja.vanderheiden@deschoolwerkplaats.nl. Zij kan u adviseren over de te 
nemen stappen. Klachten worden zoveel mogelijk voorkomen (preventie). Mocht er toch een 
situatie ontstaan waardoor een klacht wordt ingediend, handelen wij deze zo zorgvuldig mogelijk 
af. Vervolgens onderzoeken wij waarin de school kan verbeteren om toekomstige (gelijke) 
klachten te voorkomen. Dit is alleen mogelijk als er een actieve dialoog is. Deze zoeken wij daarom 
bewust op, door met de betrokkenen te blijven reflecteren op de samenwerking en de 
wederzijdse behoeftes en belangen. 
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Overige 

Vrijwillige ouderbijdrage 
- Vanuit de ouders is in juni 2021 het initiatief genomen om een ouderraad op te zetten 

voor De Schoolwerkplaats. Na de oprichting moeten de taken en verantwoordelijkheden 
worden bepaald. Daarbij zal de vrijwillige ouderbijdrage worden bepaald en 
gecommuniceerd met ouders: 

- Hoe hoog de ouderbijdrage is;  
- Voor welke extra activiteiten het 

geld wordt gebruikt;  
- Dat de ouderbijdrage voor extra 

activiteiten altijd vrijwillig is;  
- Dat leerlingen altijd mogen 

meedoen met alle extra activiteiten 
die de school organiseert. Ook als de 
ouders niet betalen. 

Verzuimbeleid 
Het aanpakken van schoolverzuim vraagt om 
een gelaagde aanpak. Een school die aansluit 
bij de behoeften van de leerlingen en oog 
heeft voor potentiële problemen kan het schoolverzuim beperken. Vervolgens zijn er meer 
gerichte interventies nodig voor leerlingen die dreigen te verzuimen of waarbij al sprake is van 
licht verzuim. Ten slotte zijn meer intensieve interventies noodzakelijk voor leerlingen die 
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langdurig verzuimen. Door deze gelaagde aanpak te hanteren investeren wij zowel in preventie 
van verzuim en wordt snel een passende aanpak geboden voor leerlingen die dreigen uit te vallen.   

Geoorloofd schoolverzuim  

Soms kan een leerling 
vrijstelling krijgen van de 
plicht om naar school te 
gaan. Dan is er geen sprake 
van schoolverzuim of 
spijbelen. Voorbeelden zijn 
ziekte, schorsing, religieuze 
feestdag en een huwelijk of 
begrafenis. In deze gevallen 
is er schoolverzuim met een 
goede reden. Ouders en 
leerlingen moeten wel 
voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim zoals gesteld door de inspectie van 
onderwijs. Meer hierover in de kwaliteitskaart beleid verlof tijdens schooltijden.   

Ongeoorloofd schoolverzuim  

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? De schoolleiding 
onderzoekt dan wat er aan de hand is en overlegt met de ouders en/of de leerling. Als een leerling 
te vaak of te lang afwezig is, schakelen wij de leerplichtambtenaar in. Die kan in gesprek gaan met 
ouders en/of de leerling om te zoeken naar oplossingen. Meer hierover in de kwaliteitskaart 
beleid verzuim leerlingen. 
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Kwaliteitszorg 
Onderwijs vervult een belangrijke taak in onze samenleving. Het onderwijs begeleidt leerlingen 
naar vervolgonderwijs of werk. Daarnaast zorgt het onderwijs ervoor dat kinderen leren hoe zij 
als burger volwaardig deel kunnen uitmaken van onze samenleving. Om elke leerling 
daadwerkelijk in staat te stellen te werken en mee te doen, leren ze op school de basiskennis en 
-vaardigheden die nodig zijn.  Als kwaliteit gaat over de mate waarin wij als school erin slagen 
bovenstaande doel te bereiken, gaat kwaliteitszorg om de zorg voor die kwaliteit. Hoe lukt het 
om de gestelde doelen te bereiken? In de kern gaat het om de beantwoording van de volgende 
vragen:   

1. Doen wij de goede dingen?  
2. Doen wij de dingen goed?  
3. Hoe kunnen wij meten of wij het goed doen?  
4. Wat vinden de betrokkenen van de school van de onderwijskwaliteit?  
5. Wat doen wij met bovenstaande antwoorden?   

We zijn een leergierige organisatie, 
volop in ontwikkeling. Dit betekent dat 
wij onszelf steeds bovenstaande vragen 
stellen. Dit gebeurt tijdens het gesprek 
van alledag, tijdens vergaderingen en 
tijdens studiedagen. Jaarlijks wordt er 
gekeken naar de resultaten van ons 
onderwijs. Dat doen we op drie 
manieren:  
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1. Waardering ouders en leerlingen.  

De waardering van ouders en leerlingen vinden wij erg belangrijk, we willen weten hoe zij tegen 
ons onderwijs aankijken en waarin wij ons nog verder kunnen ontwikkelen. Wij geloven dat een 
oudertevredenheidsonderzoek eens per twee jaar onvoldoende recht doet aan de waarde die wij 
hechten aan de mening van ouders. Wij kiezen er daarom voor om ruim de tijd te nemen om elk 
jaar aan het begin van het schooljaar in gesprek te gaan met de ouders. Alle ouders ontvangen 
hiervoor een uitnodiging. Daarnaast nemen wij een kwantitatief oudertevredenheidsonderzoek 
via Vensters af. Dit gebeurt in november. Leerlingen vullen ook elk jaar een vragenlijst in, deze 
gaat over het sociaal-emotioneel welbevinden. De input van de oudergesprekken, de uitslag van 
het oudertevredenheidsonderzoek en de uitslag van de leerling vragenlijsten evalueren wij 
vervolgens in het team, met het bestuur en de medezeggenschapsraad.  

2. Leeropbrengsten en evaluaties  

Op onze school brengen we de leeropbrengsten in kaart door middel van methode gebonden 
toetsen, de Cito-toets en door gebruik te maken van het leerlingvolgsysteem. De ontwikkeling 
van leerlingen kunnen wij daardoor goed volgen aan de hand van de resultaten, observaties en 
gesprekken. De uitslagen van de 
leeropbrengsten worden periodiek 
geanalyseerd door de leerkrachten en 
de intern begeleider. Als een leerling 
zich naar verwachting ontwikkelt, is 
dat voor ons een teken dat we op de 
goede weg zitten. Bij een afwijkende 
ontwikkeling wordt naar de oorzaak 
gezocht en extra ondersteuning 
geboden.  



   
 

  Verbondenheid, vrijheid in verantwoordelijkheid & oorspronkelijkheid 
Sectie 6: Kwaliteitszorg 

69 

3. Waardering van externen  

We ontvangen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de 
onderwijsinspectie. Tussen mei en september 2021 hebben we de inspectie op bezoek gehad 
voor het vierjaarlijks onderzoek dat zij bij alle scholen uitvoeren. De inspectie heeft toen een 
aantal zaken geconstateerd die beter konden. Gelukkig waren we toen zelf al een verbetertraject 
ingegaan. Naar aanleiding van het inspectierapport hebben we een grondige analyse laten doen 
door de PO raad. Vlak voor de zomervakantie hebben we de tussentijds rapportage ontvangen, 
waarin de verbetering duidelijk zichtbaar was en erkend werd.   



   
 

  Verbondenheid, vrijheid in verantwoordelijkheid & oorspronkelijkheid 
Sectie 6: Kwaliteitszorg 

70 

Werken met kwaliteitskaarten  
De Schoolwerkplaats werkt met kwaliteitskaarten waarop praktische werkafspraken op 
verschillende beleidsterreinen staan beschreven. De kwaliteitskaarten bevatten praktische ritmes 
en routines. Periodiek worden de kwaliteitskaarten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld tijdens 
(team)vergaderingen of studiebijeenkomsten. Deze cyclische manier van kwaliteitszorg vraagt 
wel om speciale aandacht, maar het is een integraal onderdeel van ons gehele schoolbeleid, onze 
pedagogische aanpak, personeelsbeleid en school-ontwikkeling.  

Ambities ter verbetering van de kwaliteit  
De Schoolwerkplaats wordt onder andere gekenmerkt door haar jongheid. De eerste jaren van 
haar bestaan stonden in het teken van het ontdekken van wie wij zijn. Nu worden in hoog tempo 
conclusies getrokken en de consequenties daarvan omarmd. Dat betekent ook dat we nog niet 
alles helemaal hebben zoals we het uiteindelijk willen hebben. Een jonge, startende school heeft 
natuurlijk ook zijn uitdagingen. Juist omdat we het onderwijs anders willen, kiezen we ervoor om 
niet terug te vallen op vaste protocollen en systemen. We ontwikkelen onze eigen school en 
daarmee ook onze eigen kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Veel zaken ontdekken en 
ontwikkelen we daarom voor het eerst. Dat betekent dat we ook soms beslissingen nemen 
waarop we terugkomen. De komende jaren gaan wij gaan verder op de ingeslagen weg. Dat wil 
zeggen dat wij doorgaan met de implementatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dat we 
doorgaan met het expliciet maken van ons pedagogisch klimaat. Dat we doorgaan met het 
verbeteren van ons didactisch handelen. Dat we doorgaan met expliciet maken wie we zijn, wat 
we zijn en wat dat betekent. We halen hiervoor externe experts naar binnen en gebruiken onze 
eigen ervaring en passie. 

 


