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Inleiding
Het format van ons schoolplan is in samenwerking met de directies van de scholen van OPOA tot stand
gekomen.
Het fundament onder het schoolplan wordt gevormd door:
 De vertaling van het meerjarig strategisch beleid 2019-2023 van OPOA naar beleid op schoolniveau.
 De schoolzelfevaluatie die een neerslag is van de jaarlijkse analyse van de opbrengsten van de
kwaliteitsmatrix van OPOA.
Het schoolplan is vooral bedoeld om houvast te bieden bij de te maken beleidskeuzes: het tot stand brengen
van continuïteit gedurende de beleidsperiode. Het is de basis voor de invulling van de jaarplanning en de te
bereiken einddoelen in deze schoolplanperiode. Tevens is het schoolplan één van de belangrijkste middelen
om verantwoording af te leggen aan het bevoegd gezag en aan de onderwijsinspectie.
Het schoolplan bestaat uit twee delen:
 Deel A: hierin beschrijven we welke ontwikkelingen we in willen zetten, waarom, hoe, wanneer en
met wie. Uitgangspunten hiervoor zijn de schoolzelfevaluatie, de opbrengst van de
kwaliteitszorginstrumenten en visie en doelen van de school.
 Deel B: concrete uitwerking van het verwoorde beleid in een vierjaren planning op hoofdlijnen
aangevuld met een specifiekere jaarplanning. Deze jaarplanning zal jaarlijks worden geëvalueerd
waarna een nieuw jaarplan wordt opgesteld met in achtneming van de hoofdlijnen van
meerjarenbeleid. Op deze wijze wil de school op alle beleidsthema’s vorm, inhoud en uitvoering geven
aan de PDCA – cyclus. Tevens maakt deze werkwijze het mogelijk om de opbrengsten van de
kwaliteitszorginstrumenten per jaar direct in te voegen in het te voeren schoolbeleid.
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Deel A
Beleid OPOA en andere relevante documenten
Het in het schoolplan geformuleerde beleid is gebaseerd op het meerjarig strategisch beleid 2019-2023 van
OPOA. Ter ondersteuning van het beleidsuitvoerend niveau worden afspraken, vastgesteld beleid en dergelijke
opgenomen in de Beleidsmap OPOA. Items uit deze Beleidsmap worden jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld of op
onderdelen herzien. Interne en externe ontwikkelingen worden waar mogelijk direct vertaald in
beleidsafspraken en als zodanig opgenomen in de Beleidsmap.
Van invloed op het beleid van OPOA is het lokale onderwijsachterstandenbeleid en de samenwerking met
belangrijke partners binnen de gemeente Almelo. Met ingang van 1 januari 2018 is het overheidsbeleid
onderwijsachterstanden gewijzigd. In de gemeente Almelo is 2019 daarom een overgangsjaar waarin het oude
beleid deels wordt doorgezet en nieuw beleid gefaseerd tot stand komt. Centraal in dit nieuwe beleid staat het
Jonge Kind van 0-12 jaar met de focus op de voor- en vroegschoolse educatie en de IKC-vorming die de
omgeving van het jonge kind moet optimaliseren. Zodra duidelijk is in welke bestuurlijke afspraken dit zal
uitmonden en op uitvoeringsniveau voor de school gaat betekenen zal de school deze afspraken vertalen naar
concrete doelen en ambities die zullen worden opgenomen in de jaarplanning.
Kernwaarden en speerpunten strategisch beleid 2019-2023 OPOA
OPOA heeft in het strategisch beleidsplan doelen en ambities verwoord, die na een analyse van de interne
‘sterkte’ van de organisatie, realistisch en haalbaar zijn. Overkoepelende doelen op stichtingsniveau vormen de
leidraad voor de komende jaren. Stichting OPOA vindt het belangrijk om te werken vanuit een aantal
kernwaarden als basis voor het dagelijks handelen: kwaliteit, innovatie, professionaliteit en verbinding.
Deze kernwaarden zijn concreet vertaald naar speerpunten voor de komende vier jaar:
 Kernwaarde kwaliteit ->Speerpunt: integrale kwaliteitszorg die zich richt op het tot stand brengen van
die veranderingen die de kwaliteit van het primaire proces verbeteren: het leren van leerlingen.
 Kernwaarde innovatie ->Speerpunt: continu proces van verbetering en vernieuwing van ons
onderwijs.
 Kernwaarde professionaliteit ->Speerpunt: een professionele leeromgeving met ruimte voor
persoonlijk leiderschap en autonomie.
 Kernwaarde verbinding -> Speerpunt: structurele samenwerking gericht op duurzaamheid en/of het
versterken van het openbaar onderwijs.

1. Visie en identiteit
Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden en het klaarstomen van leerlingen voor de
maatschappij. Scholen hebben ook een maatschappelijke opdracht en worden geacht een bijdrage te leveren
aan de samenleving en aan de directe omgeving waarin ze zijn gevestigd. De OPOA-scholen hebben een
essentiële opdracht in het leren over en van de diversiteit die onze samenleving kenmerkt, het bijdragen aan
integratie en het stimuleren van kritisch-democratisch burgerschap.
Visie
De stichting OPOA is ambitieus en biedt vanuit verbinding en relatie kwalitatief goed onderwijs.
OPOA wil met haar onderwijs van betekenis zijn voor leerlingen. Van betekenis voor de wijze waarop ze
kunnen deelnemen aan de maatschappij en de verbinding met de wereld aan te gaan.
Drie kernbegrippen die staan hierbij centraal: Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
De scholen van OPOA ontwerpen gezamenlijk vanuit deze drie domeinen een professionele en inspirerende
leeromgeving.
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OBS De Tandem

‘Voor je totale ontwikkeling!’
Samen zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling om zo te
komen tot optimale leerprestaties van het kind.

leerkracht

ouder

leerkracht

leerling
Vanuit heldere afspraken worden de grenzen van het team, de leerlingen en hun ouders aangegeven. Dit kan
gerealiseerd worden door het afstemmen van wederzijdse verwachtingen en deze te verbinden met de
opvoedings- en ontwikkelingsdoelen tussen de verschillende groepen, die actief participeren in de school. Een
belangrijke voorwaarde om zich optimaal te ontwikkelen wordt daarmee vervuld. Dit is van groot belang voor
onze leerlingen.
De school biedt leerlingen, leerkrachten en ouders de helpende hand, ondersteunt en stuurt bij waar nodig.
Het schoolklimaat is veilig, plezierig en uitdagend. Het is versterkend en optimaliseert de mogelijkheden voor
ontwikkeling van elk individueel kind als onderdeel van de groep.
Voortdurend wil de Tandem zoeken naar samenwerking. Vanuit onze openbare identiteit willen we
verschillende groepen (leeftijd, etnisch, sociaal-economisch, rol-functie) in de samenleving verbinden.
Wij vinden het onze taak dat onze leerlingen basiskennis verwerven en vaardigheden leren, zodat zij zicht
krijgen op de wereld en op welke wijze zij met deze wereld kunnen omgaan. Hierdoor kunnen zij een positieve
bijdrage leveren aan de maatschappij.

Identiteit
Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs. Dit maakt dat de populatie van openbare scholen is te
kenschetsen als ‘de samenleving in het klein’. De scholen van OPOA benutten de pluriformiteit van hun
populatie ten volle door leerlingen van en met elkaar te laten leren en zo hun eigen opvattingen te
ontwikkelen. Daarnaast schenken de OPOA-scholen bewust aandacht aan de diversiteit in de samenleving.
Openheid, ontmoeting, dialoog vormen hierbij de wezenlijke kenmerken. Actief burgerschap het doel waar
naar we streven.

2. Onze leerlingen en de schoolomgeving
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Onze leerlingen
De gemeente Almelo telt ruim 72.000 inwoners. Demografische invloeden leiden ertoe dat in Almelo het aantal
0-12 jarigen afneemt. Volgens prognoses van de gemeente Almelo daalt het aantal leerlingen tot 2030 met
ruim 15%.
De gemeente Almelo kent een hoog percentage kinderen met een onderwijsachterstand.
De bevolking van de stad Almelo kenmerkt zich door een zwakke sociale structuur met een gemiddeld laag
opleidingsniveau en een relatief gering aantal hoogopgeleide inwoners.
Kenmerken van de bevolking van de gemeente Almelo zijn:
 Het percentage hoogopgeleiden (HAVO en hoger) is krap 30%, in de G4 is dat ca 47 % en in de G37
44%. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 40% (Bron: OAB-scan CBS 2017).
 Het percentage inwoners met een andere etnische achtergrond is hoog en er is sprake van etnische
en/of sociaaleconomische segregatie.
 23,5% van de bevolking heeft een ander land van herkomst dan Nederland, waarvan 10% afkomstig is
uit Turkije.
 1,5% van de ouders zit in de schuldsanering, ter vergelijk het landelijk gemiddelde is 1%. Ca. 10% van
de huishoudens heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum.
Ruim 47% van het totaal aan achterstandsleerlingen van de gemeente Almelo bezoekt één van de scholen van
OPOA.
Het marktaandeel van OPOA is al jaren stabiel en schommelt rond de 41%.
Wel is er sprake van afname van het absolute aantal leerlingen door:
-natuurlijke krimp van ca. 2%
-uitvoering te geven aan de Scholenvisie:
 Sluiting van een van de scholen
 Fusie van een van de scholen
 Overdracht SBO aan eigenstandige stichting

Context van de school
Onze schoolpopulatie is hoofdzakelijk afkomstig uit de wijk de Schelfhorst, enkele leerlingen uit andere wijken
van Almelo en Vriezenveen. De Schelfhorst is een wijk die circa vijfenveertig jaar geleden is gebouwd en
bestaat uit een mix van huur- en koopwoningen.
De teldata van oktober 2015-2019 geven inzicht in ontwikkeling van de leerlingenaantallen
Teldatum 1
2015
2016
2017
2018
oktober
Aantal
201
197
196
183
leerlingen

2019
167

In verband met de vergrijzing van de wijk daalt het leerlingenaantal.
De Tandem wil zich samen met ouders zodanig profileren dat de school ook aantrekkelijk is en blijft voor alle
wijkbewoners. Daarnaast willen wij leerlingen trekken uit de nieuwbouwwijk Harberinkhoek. De school blijft
zich inzetten op het ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod, om daarmee tegemoet te kunnen komen aan
een zich geleidelijk veranderende en steeds meer divers wordende schoolbevolking. Verscheidenheid en diversiteit
in de schoolpopulatie is voor de ontwikkeling van leerlingen belangrijk en dit wordt door onze ouders zeer
gewaardeerd. Vanuit het gesprek met de ouders zetten we in op meer zichtbaarheid van de school in de wijk.
Hoe ervaren de ouders de Tandem
Onze ouders ervaren De Tandem als een school waar duidelijkheid en structuur belangrijk is. Op De Tandem
heerst een familiegevoel. De leerlingen kennen elkaar en worden gekend door de medewerkers. De ouders
zeggen een team te zien dat warm en professioneel betrokken is, dat leiding geeft aan de klas en richting van
de schoolontwikkeling. Zij zeggen over ons Tandemteam dat het stabiel is, een mooie mix van juffen en
meneren. Goed in het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen de
groepsstructuur. Dit met een stevige ondersteuning vanuit de intern begeleider, zowel richting de leerlingen als
de ouders/verzorgers. (Ouderraadpleging 11-10-2019.)
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We hebben een nieuwe facebook pagina aangemaakt, waarin we in beelden het verhaal van De Tandem
vertellen. Aan nieuwe ouders geeft dit een betere indruk van de start van een vierjarige op school. Vanuit
burgerschap willen we meer zichtbaar worden in de wijk.
Wij vormen samen met twee andere wijkscholen en een regionale school, de kinderopvang van Humankind en
peuterspeelzaal de Binnenhof IKC De Schelfhorst.
Binnen ons IKC hebben we een sterke doorlopende lijn vanuit de PSZ, kinderopvang naar de basisscholen.
Als IKC hebben we gezamenlijk op De Tandem een Bieb Op School in gebruik. De leerlingen zijn hierdoor
gemotiveerd om te lezen en de wereld in zich op te nemen.

3. Onderwijskundig beleid van onze school
De beleidsvoornemens van OPOA met betrekking tot het onderwijskundig beleid zijn gebaseerd op de
kenmerken van de leerlingen, de schoolomgeving, het onderwijsachterstandenbeleid en de opbrengsten van
het instrumentarium kwaliteitszorg zoals OPOA dit hanteert. Voor OPOA als organisatie ligt het zwaartepunt
van het beleid op de volgende thema’s:
 Het onderwijsaanbod is afgestemd op de kerndoelen en referentieniveaus. Dit uit zich in voldoende
onderwijsopbrengsten passend bij de schoolgroep van de school en overeenkomstig de hiervoor
vastgestelde bestuursnormen.
 Afstemming handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken in de praktijk ->continue aandacht
voor het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht
 Een ononderbroken ontwikkelingsproces voor kinderen van 2-12 jaar in IKC-verband
 Sociaal-emotionele ontwikkeling met specifieke aandacht voor de executieve functies, gedrag,
veiligheid en actief burgerschap
Onderwijskundig beleid van onze school
Eigentijds, doelgericht en gedegen onderwijs
Aandacht voor elke leerling als lid van de groep
Moderne en uitdagende methodes
Inzet van moderne materialen zoals IPad; Chrometablet en Chromebook als leermiddel, niet als doel.
Onze leerlingen leren schrijven en doen dat ook geregeld
Een enthousiast en betrokken team
Een ruim opgezet schoolgebouw in een groene omgeving om te leren en te spelen
Wij hebben inhoudelijk sterke leerkrachten door zeer gerichte teamtraining en individuele studies van de
afgelopen jaren. Zij geven les volgens de laatste wetenschappelijk bewezen ontwikkelingen.
Pedagogisch en didactisch handelen:
Uitgangspunten en wat zien we dan
Pedagogisch schoolklimaat
Binnen OBS de Tandem heerst een positief pedagogisch klimaat, waarin leerlingen zich veilig en geborgen
voelen, waarin onderling vertrouwen centraal staat, het onderwijs uitdagend is, waarin respect en
verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen naar voren komen en kinderen kunnen rekenen op
ondersteuning van de leerkracht. Op deze wijze komen we toe aan de behoefte van leerlingen om kennis en
vaardigheden te leren, zichzelf te ontwikkelen als persoon en dit actief toe te kunnen passen in de
maatschappij.
De basis voor ons handelen is de visie van Basics for all (B6-4all),’ Goed gedrag kun je leren’. Wij hebben als
school onze gedragsverwachtingen voor alle ruimten zowel binnen als buiten samen met de leerlingenraad
opgesteld. Dit is de basis voor het geven van gedragslessen. De gedragsverwachtingen bevorderen de
werksfeer en een fijn leefklimaat. We doen ons best om voortdurend toezicht te houden op naleving van deze
gedragsverwachtingen. Het naleven wordt positief bekrachtigd. In situaties waar het nodig is, treden wij
consequent en op gepaste wijze op.
We gaan ervan uit dat ouders achter de aanpak van de school/ de leerkrachten en andere medewerkers staan.
Contact is hierbij voor ons vanzelfsprekend, waarbij elkaars inzichten en meningen besproken en uitgewisseld
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kunnen worden op een respectvolle manier. Vanuit de professionaliteit van de leerkrachten/het team zal de
school hierin haar verantwoordelijkheid nemen.
Ambities met betrekking tot het pedagogisch schoolklimaat
De stuurgroep B6-4all initieert, implementeert en coördineert de doorontwikkeling van een positief
pedagogisch klimaat en werkt daarmee samen met het team aan onderstaande ambities. We worden bij dit
proces ondersteund vanuit het samenwerkingsverband.
De gedragsverwachtingen worden actief nageleefd en indien nodig gewijzigd en opnieuw vastgesteld met het
team en de leerlingenraad.
De werkwijze van de gedragsverwachtingen worden systematisch aan de orde gesteld, zodat (nieuwe)
medewerkers, stagiaires (PABO en ROC) en de pedagogisch medewerkers van de BSO op de hoogte worden
gebracht. Hierdoor blijft de werkwijze uniform en duidelijk voor alle leerlingen, ouders en medewerkers.
Nieuwe gedragsverwachtingen worden op een positieve manier en in gezamenlijkheid aangeleerd. Hierbij
hoort ook dat de gedragsverwachtingen worden gevisualiseerd.
Gouden weken.
Er wordt voortdurend gewerkt aan een positief groeps- en schoolklimaat in de gouden (start van het
schooljaar) weken (na iedere vakantie). Het verbeteren en verdiepen van oefensituaties om leerlingen te
begeleiden bij de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties.
Doorgaande leerlijn gedragsverwachtingen binnen de groepen, klassenmanagement.
De komende periode besteden we aandacht aan een doorgaande lijn in gedragsverwachtingen binnen de
groepen. Door de krimp zullen we steeds meer in divers samengestelde groepen gaan samen werken. Wanneer
overal dezelfde leeftijdsadequate gedragsverwachtingen gelden, is het voor leerlingen duidelijk dat geldt: waar
je ook bent in de school, ‘Zo doen wij dat hier!’.
Lesmethoden voor het pedagogisch schoolklimaat
Lessen worden gegeven uit ‘Kinderen en hun sociale talenten’ en ‘Kleuterplein’ op basis van wat speelt in de
klas, op school, leeft bij individuele leerlingen of blijkt uit de resultaten van de SCOL-afname.
Het didactisch klimaat
Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden passend bij iedere leerling, wordt op onze school
uitgewerkt in de vorm van adaptief onderwijs. Wij gaan hierbij uit van een klassikale, programma- en
ontwikkelingsgerichte aanpak. De leerlingen van een groep krijgen dezelfde stof op hetzelfde moment
aangeboden in drie niveaus. Het basisniveau, een stapje omhoog of een stapje naar beneden. We werken
vanuit het expliciete directe instructie model (EDI). Dit wordt gehanteerd bij alle lessen m.b.t. rekenen, lezen
en spelling. We werken actief aan één leerdoel per les. Alle opdrachten van de les zijn gekoppeld aan dit
lesdoel.
Op deze wijze hebben we bijvoorbeeld onze technisch leesmethode ‘Estafette’ herschreven.
De blokvoorbereiding nu periodeplanning is de basis van ons rekenonderwijs. Eerst nemen wij de schaduwtoets
van een nieuw blok af. Op basis hiervan stelt de leerkracht een programma op voor het blok. Doelen die
beheerst worden, worden onderhouden. Aan nieuwe doelen of niet beheerste doelen (ook uit voorgaande
toetsen en CITO) wordt volgens plan gewerkt op drie niveaus, rekening houdend met de onderwijsbehoeften
van de groep.
Binnen dit proces en in deze groepsomgeving differentieert de leerkracht naar instructie, tempo en
zelfstandigheid, waarbij de leerlingen waar nodig visueel en auditief worden ondersteund.
De Tandem legt de nadruk op het verwerven van een actieve zelfstandige en kritische leerhouding en het zo
goed mogelijk sociaal en emotioneel functioneren van leerlingen.
We streven voor alle leerlingen hoge doelen na als het gaat om de beheersing van rekenen, taal, lezen en
schrijven.
Ambities ten aanzien van het didactisch klimaat
Met het hele team zijn wij verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het didactisch klimaat.
Waarin moeten wij investeren om dit als onderwijsprofessionals waar te maken?
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-Iedere leerkracht is zich bewust wat de eindniveaus zijn voor onze Tandem doelgroep namelijk CITO niveau II.
We volgen voor alle leerlingen de reguliere programma’s met de groepen 1-5, vanaf groep 6,7 en 8 kan
beredeneerd worden afgeweken, na overleg met IB en ouders.
-Het didactisch handelen willen wij verder versterken. Binnen het EDI is belangrijk, dat wij aandacht hebben
voor de controle van begrip vragen, het modelen. De gehanteerde strategie is belangrijker dan de oplossing.
Hiervoor werken we met bijvoorbeeld met uitrekenschriften en wisbordjes.
-De doelen voor alle leerlingen maken we inzichtelijk voor alle leerlingen. Hierdoor vergroten wij het
verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen en het gevoel voor eigenaarschap.
-We werken aan een hoger niveau van automatiseren van rekenen, hiervoor voeren wij in 2019-2020 het
programma BAREKA in.
-Dit schooljaar wordt voor rekenen een nieuwe methode gekozen passend bij onze uitgangspunten.
-Dit schooljaar wordt een nieuwe methode voor wereldoriëntatie gekozen op basis van onze visie en
uitgangspunten
Hoog- en meer begaafdheid: hiervoor zullen we uitvoering geven aan de afspraken uit het kwaliteitshandboek
van OPOA. We gaan eerst een schoolscan uitvoeren. Deze leggen we naast ons huidige meer- en
hoogbegaafden beleidsplan. Op basis hiervan wordt een nieuwe route voor de school uitgestippeld.
Onze hoogbegaafdheidspecialist is hiervan de kartrekker en heeft onlangs een vervolgopleiding afgerond.
ICT
In de groepen 1 en 2 worden naast de vaste computers ook IPads gebruikt met programma’s passend bij de
thema’s.
De groepen 3 en 4 hebben naast de methode software voor taal en rekenen, ook een aantal apps die gebruikt
worden bij de verdieping van de lesstof. In de loop van 2020 stappen we over op het werken met Chromebooks
voor de groepen 3 en 4 onder leiding van een medewerker. De leerlingen van groep 3 en 4 delen de
Chromebook en Chrome tabs. De vaste computers groeien op deze wijze de school uit.
In de groepen 5-8 werken de individuele leerlingen met het Chromebook met programma’s die passen bij de
methoden die wij hanteren.
Voor Mediawijsheid wordt een doorgaande leerlijn ontwikkeld.

Schoolklimaat
Actief burgerschap en de democratische rechtstaat hebben directe raakvlakken met het leerplan en
consequenties voor de omgang tussen leerlingen en leraren, het pedagogisch klimaat en de schoolorganisatie.
Actief burgerschap en democratisch handelen maken wezenlijk deel uit van de pedagogische opdracht van de
scholen van OPOA en vormen daarmee het fundament onder het veiligheidsbeleid van de scholen.
De school onderschrijft het veiligheidsbeleid dat lokaal is vastgelegd in het Convenant Veiligheid op de scholen.
Daarnaast hanteert OPOA haar eigen gedragscode Veiligheid.
De school herkent en erkent de plicht zorg te dragen voor de veiligheid van de leerlingen, leraren en ouders.
Met betrekking tot de zorg voor de veiligheid van de leerlingen wil de school opmerken dat deze zorgplicht
niet zover strekt dat voortdurend op iedere leerling continu toezicht kan worden gehouden, zodanig dat elke
onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen.
Daarnaast daagt de toename van gedragsproblematiek de scholen uit om de komende periode te verkennen
en de grenzen te benoemen van de hieraan gerelateerde zorg die school kan bieden.
De school verbindt de begrippen actief burgerschap, sociale integratie, democratische rechtstaat en
veiligheidsbeleid met elkaar door in elk handelen het begrip ‘respect’ centraal te stellen. De school geeft hierin
niet alleen het voorbeeld, maar zal vanuit dit begrip ook de wederkerige relatie met leerlingen en ouders vorm
en inhoud geven. Wederkerigheid die veronderstelt dat leerlingen en ouders eveneens handelen vanuit
hetzelfde kader.
Veiligheidsbeleid
Elk kind moet veilig naar school kunnen gaan. Een goed pedagogisch klimaat is van belang voor het
welbevinden van kinderen. Wij werken daarom vanuit gedragsverwachtingen en een omgangscode voor school
en ouders.
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In de klassen wordt aan het begin van ieder jaar vanuit de gedragsverwachtingen en kernwaarden (respect,
vertrouwen, verantwoordelijkheid, veiligheid en samen zelfredzaam) klassenregels opgesteld. De
schoolverwachtingen en de klassenregels leren wij aan. Goed gedrag kun je leren.
Uiteraard hebben bepaalde gedragingen ook consequenties. Ontoelaatbaar gedrag vinden wij, fysiek of verbaal
geweld, dreigen, vernielzucht en diefstal. In ernstige gevallen volgen wij het beleid schorsing en verwijdering
van OPOA. Zie de map veiligheid in de directiekamer.
De school heeft een antipestbeleid. Dit wordt bewaakt door de sociale veiligheidscoördinatoren en in de
teamvergadering besproken. Zij bekijken vanaf voorjaar 2020 ook de SCOL vraag: ‘wil je met iemand over
pesten spreken’. Jaarlijks maken zij een ronde om zich voor te stellen aan de leerlingen.
Binnen de school zijn ook twee leerkrachten opgeleid als contactpersoon in het kader van de route naar de
vertrouwenspersoon. Ook zij stellen zich jaarlijks aan de leerlingen voor.
Monitoring van veiligheid
In het sociaalveiligheidsplan staat beschreven wat binnen de school preventief, curatie en reactief wordt
ingezet. Om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Tweemaal per jaar wordt de sociale veiligheid
gemonitord aan de hand van SCOL en eenmaal per jaar vullen de leerlingen van groep 6-8 de leerling
tevredenheidsenquête in. Als de monitoring er aanleiding toegeeft nemen wij maatregelen om de situatie te
verbeteren.
Daarnaast hanteert de school de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en volgt zij de hierin
aangegeven stappen wanneer de situatie daarom vraagt.
Voorts wordt er eenmaal per vier jaar een RI&E uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak
opgesteld.
Onze ambities op het gebied van veiligheid.
De in het plan van aanpak van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) beschreven acties uitvoeren.
Het klassenmanagement is leeftijdadequaat opgebouwd. Doordat alle medewerkers werken vanuit dezelfde
afspraken is het voor alle leerlingen duidelijk en zichtbaar gemaakt.
De B6-4all groep monitort de sociale veiligheid volgens de kwaliteitskaart. Deze kaart wordt geëvalueerd en
bijgewerkt voor 2023.
De leerlingen voelen zich veilig op De Tandem. De Leerlingen beoordelen de sfeer op school met een 8,5 in
vensters PO.
De leerlingenraad
Op De Tandem werken we met een leerlingenraad. We vinden het belangrijk dat leerlingen meedenken met
zaken die hen aangaan, dit past ook goed bij burgerschap.
Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingen van de leerlingenraad verzamelen hun agendapunten over zaken die leven in hun eigen groep. Zij
geven deze punten door aan de voorzitter en de secretaris. Zij bespreken deze punten en verwerken dit onder
begeleiding tot een agenda. Na afloop van de leerlingenraad maakt de secretaris het verslag en deelt dit in de
groepen uit, zodat de leden de klas kan vertellen wat afgesproken is.
Indien nodig worden besluiten van de leerlingenraad voorgelegd ter bespreking aan het team, OR en MR.
Taken en verantwoordelijkheden van de leerlingenraad.
De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak.
De raad brengt de andere leerlingen op de hoogte van haar activiteiten.
De leerlingenraad mag bij de school informatie vragen over de zaken die met de school te maken hebben.
De leerlingenraad kan advies uitbrengen aan de school over zaken die specifiek voor de leerlingen van belang
zijn.
De leerlingenraad kan initiatieven nemen voor de organisatie van activiteiten na goedkeuring van de school.
Na elke bijeenkomst van de leerlingenraad wordt een kort verslag gemaakt, waarin de besproken punten,
voorstellen, afspraken e.d. staan.
Dit wordt verspreid onder de leerlingen van alle klassen en alle teamleden.
De leerlingenraad kan de ouderraad uitnodigen en/of een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad.
De leerlingenraadbegeleider bespreekt het overleg (verslag) tijdens een vergadering, waarna de teamleden
eventuele besluiten nemen. Deze besluiten worden door de leerlingenraadbegeleider kort na de vergadering
aan de leerlingenraad meegedeeld

28 mei 2020

4. Onderwijs op maat
In het strategisch beleid is de ambitie als volgt verwoord: het realiseren van een zorgstructuur waarbij samen
met betrokkenen onderwijsbehoeften en passende doelen in kaart worden gebracht om het onderwijs waar
mogelijk op maat te maken voor leerlingen.
De stichting stelt zich ten doel “Passend onderwijs’ doelmatig en efficiënt te organiseren op basis van
onderwijsbehoefte en omgevingsfactoren.
De visie van het samenwerkingsverband Twente-Noord vormt voor de scholen van OPOA het uitgangspunt.
Visie samenwerkingsverband Twente-Noord
Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt een ambitieus ontwikkelperspectief geboden en
kunnen een ononderbroken ontwikkeling doorlopen. Dit op een voor de leerling zoveel mogelijk passende
onderwijsplek. Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsaanbod, dat zo inclusief mogelijk, zo licht mogelijk,
zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken hulppartners.
Uitgangspunten voor elke school van OPOA en dus ook voor onze school zijn:
 Het zoveel mogelijk voorzien in een dekkend onderwijsaanbod voor alle kinderen met uitzondering
van die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen.
 De principes van HGW en OGW met elkaar verbinden en gestalte geven in de dagelijkse praktijk
 Het efficiënt en transparant inzetten van de zorgmiddelen zodat leerlingen en leerkrachten hier
optimaal profijt van hebben.
 Investeren in de versterking van de executieve functies van de leerlingen
Met de partners van de school wordt in de wijknetwerken van het IKC samenwerking met de voorschoolse en
maatschappelijke partners tot stand gebracht om kennis en vaardigheden uit te wisselen en elkaar te
ondersteunen ten behoeve van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte vanaf 2,5 jaar. Daarnaast zal in
de komende beleidsperiode vormgegeven worden aan het vroegtijdig betrekken door de voorschool en/of JGZ
(vanaf 3,5 jaar) van de basisschool -en indien noodzakelijk het samenwerkingsverband- om zo tijdig mogelijk
preventief bij te sturen en de onderwijsbehoefte van het jonge kind te beantwoorden.
Voor de zorgstructuur van OBS De Tandem verwijzen wij naar ons schoolondersteuningsplan en het
samenwerkingsverband (SWV)
Het team streeft ernaar om alle leerlingen een zo ruim mogelijk passend aanbod te bieden passend binnen de
groep. Ons doel is zoveel mogelijk leerlingen op een goede passende manier binnen onze school op te vangen.
Omdat niet alle ondersteuning te realiseren is binnen onze school staat beschreven wat de grenzen van onze
mogelijkheden zijn. Er is ook expertise, die we neerleggen bij externen zoals de wijkcoach, logopedie, de OPOAorthopedagoog motorische remedial teaching.
Het is onze ambitie om in het kader van duidelijkheid naar ouders over onze zorgroute een flyer te ontwerpen,
zodat ouders een indruk hebben wat zij kunnen verwachten van bepaalde gesprekken en wie daarbij aanwezig
kunnen zijn.
NT-2
OPOA verzorgt voor de stad Almelo en haar buurgemeenten het onderwijs voor NT2-leerlingen en
asielkinderen op de NT-2 locatie het Palet. Het Palet is een zelfstandige nevenlocatie van één van de scholen
van OPOA. In het Convenant Neveninstromers is de opvang van de eerstejaars-nieuwkomers in Nederland voor
Almelo en de omliggende gemeenten geregeld. In dit convenant is Het Palet hiervoor aangewezen die als
samenwerkingsschool de opvang en het onderwijsaanbod lokaal en regionaal aanbiedt. Omdat dit aanbod voor
een deel extra gefinancierd wordt uit de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen wordt ook dit aanbod
in dit overbruggingsjaar omgezet in nieuw beleid dat in 2020 in zal gaan en dat waarschijnlijk zal leiden tot een
nieuw convenant. Kinderen die onaanspreekbaar instromen in de scholen van OPOA volgen het eerste jaar
onderwijs op de NT-2 school het Palet.
Onze Zorgstructuur
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend
onderwijs kunnen meer
kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op onze school blijven. Mocht blijken dat de ingezette
interventies en alle extra hulp die
wij op school kunnen bieden toch ontoereikend zijn voor de ontwikkeling van het kind, dan wordt gezocht naar
een passend aanbod op een andere school.
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De missie van De Tandem sluit aan bij die van het SWV: Passend primair Onderwijs bieden zodanig dat
onderwijs aan en begeleiding van
kinderen zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk wordt georganiseerd,
binnen de grenzen van het
SWV Passend Onderwijs.
Binnen het samenwerkingsverband werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele
anderen in overleg met
ouders aan één centrale opdracht: Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ambitieus
ontwikkelperspectief
geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Uit een zorgvuldige beschrijving van het Schoolondersteuningsprofiel blijkt waar de grenzen van de
mogelijkheden van onze school, Obs
De Tandem, ligt in deze. De school zal actief zoeken naar mogelijkheden deze grenzen op te schuiven naar een
zo ruim mogelijk passend
aanbod. Echter Passend Onderwijs is niet per definitie inclusief onderwijs. Binnen het SWV is daarom ook
structureel sprake van
samenwerking tussen BaO, SBaO- en SO-voorzieningen.
In principe is het uitgangspunt dat alle leerlingen die bij ons op school worden aangemeld een plek kunnen
krijgen. Wij hebben de nodige ervaring met leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften. Over het algemeen hebben deze leerlingen de school binnen acht jaar
doorlopen.
Binnen onze school wordt het onderwijs in drie niveaugroepen (instructie afhankelijke groep, instructie
gevoelige groep en instructie onafhankelijke groep)
vormgegeven. Daarnaast komt het voor dat een leerling op een eigen leerlijn wordt gezet.
Bij de aanmelding kijken we naar het volgende:
1. Past het kind binnen één van de drie niveaugroepen die wij standaard aanbieden -> geen probleem.
2. Past het kind in één van de drie niveaugroepen die wij aanbieden, maar heeft het kind wel een specifieke
onderwijsbehoefte? Dan wordt gekeken of
we tegemoet kunnen komen aan deze behoefte.
o Is er sprake van enkelvoudige dyslexie -> geen probleem.
o Is er sprake van hoogbegaafdheid zonder gedragsproblemen -> geen probleem.
o Is er sprake van een lichamelijke handicap -> geen probleem, mits de nodige aanpassingen kunnen worden
gerealiseerd, zodat het kind het
reguliere onderwijsaanbod kan volgen.
o Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld ADHD, PDD NOS, ASS,ODD, etc.)? Dan moet
duidelijk worden wat de mate is
waarin deze stoornis zich openbaart. Van belang is of het kind leerbaar is en of het hem/haar met een
aangepaste pedagogische aanpak van de leerkracht lukt zich zelfstandig te focussen op de taak om zo het
reguliere lesprogramma te volgen. Is dit het geval -> geen probleem.
Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen als die onder punt drie worden genoemd.
3. Past het kind niet in één van de drie niveaugroepen, maar moet een eigen leerlijn in worden ingezet, dan
wordt gekeken of we tegemoet kunnen
komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We kijken hierbij naar het kind en de context van de groep
waarin het kind evt. geplaatst kan worden. Overige zaken die bij de afweging worden betrokken:
o Groepsgrootte in combinatie met het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
o Hoeveelheid extra zorg en middelen die kunnen worden georganiseerd.
o Aantal leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een zeer intensief arrangement per groep.
o In hoeverre het onderwijsaanbod voor andere leerlingen wordt belemmerd door de gedragsproblematiek
van het kind.
o De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp van de ouders van het kind (pre-teaching, herhaling,
evt. ophalen van school, begeleiden bij excursies).
O De mate waarin de veiligheid van het kind zelf, die van andere leerlingen en/of de leerkracht wordt
gewaarborgd.
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4. Bij co-morbiditeit is er sprake van meervoudige problematiek (bijvoorbeeld dyslexie + ADHD). In geval van
co-morbiditeit is het van belang extra middelen en ‘handen’ te organiseren om het kind te kunnen bieden wat
het nodig heeft. Is dit niet mogelijk dan kan het kind niet geplaatst worden.
Uitgangspunt: het belang van alle kinderen staat voorop!
Voor alle leerlingen van De Tandem waarbij medicatie op school toegediend moet worden, moeten ouders een
medische verklaring invullen.
Alle acties, die met betrekking tot een leerling gevoerd worden, gaan altijd in overleg met ouders

5. Kwaliteitscultuur en personeelsbeleid
De kwaliteitscultuur van OPOA kenmerkt zich door professionaliteit, openheid en transparantie binnen en
tussen alle lagen van de organisatie. OPOA streeft naar een cultuur waarbij iedere medewerker zijn of haar
persoonlijke verantwoordelijkheid neemt en hierin ook eigenaarschap ontwikkelt.
Het scholingsbudget wordt op organisatieniveau beheerd en verdeeld over de scholen op basis van het aantal
formatieplaatsen en met inachtneming van de CAO-PO-afspraken.
Elke medewerker van OPOA wordt gedurende zijn/haar loopbaan uitgedaagd, uitgenodigd en waar mogelijk
gefaciliteerd van vanuit de gegeven talenten/kwaliteiten tot maximale ontwikkeling te komen (binnen de
mogelijkheden van de stichting). OPOA zet in op het ondersteunen van leerkrachten in het regisseur
zijn/worden van hun eigen loopbaan. Horizontale en verticale mobiliteit wordt gestimuleerd.
De scholen van OPOA zijn (academische) opleidingsscholen en bieden plaats aan studenten van de Hogeschool
Saxion. Onderzoek, vernieuwing en leren van elkaar maakt hierdoor deel uit van de kwaliteitscultuur op de
OPOA-scholen.
Onderhouden bekwaamheid
Alle Tandem medewerkers, die werkzaamheden verrichten met kinderen hebben de vereiste bevoegdheden
voor de werkzaamheden die ze verrichten. Iedere medewerker beschikt over een verklaring omtrent goed
gedrag. (De VOG). Zij onderhouden hun bekwaamheid door het volgen van individuele- en teamscholing.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het scholingsaanbod vanuit de stichting en het SWV Passend
onderwijs of andere aanbieders. Scholing is vast gespreksonderwerp in de gesprekkencyclus. In deze
gesprekken wordt met de medewerker zijn ontwikkeling besproken, wat goed gaat, waar eventuele knelpunten
zich voordoen en welke scholing daarvoor gevolgd kan worden. Het eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling
is de verantwoordelijkheid van de medewerker en wordt actief gestimuleerd door de schooldirectie. Met het
team wordt jaarlijks, afhankelijk van de ontwikkelagenda van de school, bepaald welke teamscholing gevolgd
wordt. Deze wordt omschreven en jaarlijks vastgesteld in het nascholingsplan. De ontwikkeling van
medewerkers van start-bekwaam naar basis bekwaam en vakbekwaam is gekoppeld aan de personeel
ontwikkelcyclus en de gesprekken die met elk personeelslid wordt gehouden in het kader van het
personeelsmanagement. De directeur en de adjunct-directeur zijn geregistreerd in het schoolleidersregister.
Pedagogisch en didactisch handelen van onderwijspersoneel
Binnen de school is aandacht voor de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen in relatie tot het
onderwijskundig beleid. Dit wordt vormgegeven door actief aandacht te hebben voor leerkrachtvaardigheden
in relatie tot het pedagogisch klimaat en didactisch handelen.
De leerkrachten van De Tandem:
• Zijn actief en betrokken bij hun werk;
• Denken mee in schoolbelang;
• Staan voor een professionele houding en samenwerking;
• Staan voor gezamenlijk gekozen beleid;
• Zetten nascholing in;
• Verdiepen zich in vakliteratuur;
• Leveren hun bijdrage aan vernieuwingen passend bij de visie en missie van de school;
• Hebben een positieve uitstraling;
• Denken in kansen en mogelijkheden.
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Binnen De Tandem kennen we klassenbezoeken van leerkrachten onderling, die op basis van ontwikkelagenda
van de school een groepsbezoek bij elkaar afleggen. De schooldirectie legt minimaal een keer per jaar een
klassenbezoek af. Daarnaast is er coaching door de interne begeleiders en/of de directeur. In specifieke
gevallen waarbij het gaat om een ondersteuningsvraag in de begeleiding van specifieke leerlingen kan
collegiale consultatie door de orthopedagoog van onze stichting of begeleiding vanuit het E&D-team van het
Samenwerkingsverband ingezet worden. Door de inzet van B6-4all werken we allemaal aan de hand van de
opgestelde gedragsverwachtingen, die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat. Er vinden regelmatig
tussentijdse gesprekken plaats over afstemming van het didactisch handelen van leerkrachten, om zorg te
dragen dat het didactisch handelen door de hele school op elkaar is afgestemd en consistent is. Afspraken die
daarover gemaakt worden, worden vastgelegd in de vakinhoudelijke kwaliteitskaart. In de gesprekkencyclus
wordt het pedagogisch- en didactisch handelen van elke medewerker besproken.

Onze ambities op het gebied van kwaliteitscultuur
-Door de periode plannen rekenen, spelling en begrijpend lezen krijgt iedere leerling de leerstof die hij/zij nodig
heeft.
-Het ontwikkelingsprofiel is een werkdocument van de leerkracht. De leerkracht vult dit zelfstandig in, houdt
het document bij en draagt het over aan de volgende leerkracht, welke het daarna cyclisch bij houdt.
-De gedragsverwachtingen binnen de zorgroute passend onderwijs zijn bekend en worden op alle niveaus
binnen De Tandem gehanteerd.
-We zien dat onze leerkrachten zelfverzekerd vanuit de vakinhoud werken met hun groep.
-Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
-Wij hebben binnen het team specialisten op vakgebieden, die bevraagd kunnen worden door collega’s.
-Hiermee groeit het Tandemteam naar een resultaat verantwoordelijk team. (Zie schoolzelfevaluatie 2019)

6. Kwaliteitsbeleid
De basis voor het te voeren kwaliteitsbeleid is neergelegd in het Handboek Kwaliteit van OPOA en vertaald
naar een instrumentarium. Dit instrumentarium waarmee de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt, is
opgenomen in de zogenoemde “Kwaliteitsmatrix OPOA’. De opbrengst van het totale instrumentarium vormt
de basis voor de schoolzelfevaluatie en het te ontwikkelen schoolbeleid. Het instrumentarium is opgezet als
een cyclisch model. Een eenzijdige focus op meetbare kwaliteitsindicatoren verengt echter het begrip kwaliteit.
Kwaliteit gaat niet alleen om meetbare indicatoren, maar ook om merkbare indicatoren. De implementatie van
collegiale visitaties/audits zowel intern als extern is het middel bij uitstek om deze merkbare indicatoren in
beeld te krijgen en hierop beleidsmatig te sturen.
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg heeft maar één doel: het realiseren van een continu proces van verbetering van het
onderwijsaanbod in al haar facetten ten behoeve van de ontwikkeling van alle leerlingen. In de visie van OPOA
op kwaliteitsbeleid en -zorg staat het begrip integraliteit centraal met als doel het tot stand brengen van die
veranderingen die de kwaliteit van het primaire proces verbeteren. Deze visie is vertaald naar een stelsel van
kwaliteitszorg en staat beschreven in het Handboek kwaliteit.
Het bewaken van de ononderbroken ontwikkelingslijn en het onderwijs afstemmen op de voortgang van
ontwikkeling van leerlingen.
Er wordt zorggedragen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn door methodes te gebruiken die voldoen aan
de kerndoelen. Binnen deze methodes worden de leerlingen gevolgd en wordt het aanbod afgestemd op wat
leerlingen al kennen en kunnen of nog te leren hebben. Hiervoor wordt onder andere formatief toetsen ingezet
en zijn observaties in de kleutergroepen het middel om het onderwijs aan te laten sluiten. Om de overgang van
groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen, wordt in de laatste zes weken van groep 2 door de leerlingen
een aantal malen per week samen gewerkt in groep 3. Hierdoor wennen de leerlingen van groep 2 aan de
andere manier van werken, aan elkaar en de leerkracht van groep 3. Ouders met oudere kinderen zeggen ons
dat hierdoor de spanning bij hun kind in de zomervakantie voor groep 3 minder groot is. In de eerste periode
van het schooljaar in groep 3 is er voldoende ruimte voor spel en bewegend leren, bewegend leren blijft
overigens het hele jaar door belangrijk. Wij ervaren dat hierdoor de overgang naar groep 3 verkleind is.
Twee keer per jaar worden de uitkomsten van de methode onafhankelijke toetsen geanalyseerd. Op basis
daarvan stelt de leerkracht het groepsoverzicht onderwijsbehoeften bij. Dit is de basis voor de periodeplannen
(PP) per vakgebied. De periodeplannen worden periodiek bijgesteld op basis van methode gebonden toetsen
en observaties en de opbrengsten uit de registratie van de interventieschema’s welke dagelijks worden
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bijgewerkt. De analyse van de opbrengsten op schoolniveau worden opgenomen in het document ‘20.
leerlingenzorg/citoanalyse schoolbreed/ tussenopbrengsten of eind opbrengsten jaartal ’.
De ontwikkelingen van leerlingen worden bijgehouden in het leerling administratiesysteem Esis.
Vanaf groep 6 zijn er regelmatig kindgesprekken tussen de leerkracht en de leerling, waarin de te behalen
doelen worden besproken.
Voor de overdracht van de Voor- naar de Vroegschool wordt gebruik gemaakt van een op gemeentelijk niveau
vastgesteld overdrachtsformulier. In situaties die daarom vragen vindt er altijd, na toestemming van ouders
een warme overdracht plaats. Op De Tandem worden de ouders in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn bij
het gesprek. Voor de overdracht naar het VO wordt een leerlingdossier overgedragen en vindt er in een één op
één gesprek plaats met de leerkracht van groep 8 en een leerkracht van de ontvangende school waarin de
leerlingen worden overgedragen.
Het onderwijsvolgsysteem
Vanaf de binnenkomst van de leerlingen worden hun kennis en vaardigheden gevolgd. In de kleutergroepen
aan de hand van een observatiesysteem van Kleuterplein (rekenen, taal, sociaalemotionele ontwikeling) en de
Cito taal en rekenen voor Kleuters en de TAK . Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt gebruik gemaakt van
betrouwbare en valide toetsen, die ook vanaf groep 6 een indicatiegeven van de te bereiken referentieniveaus.
De Tandem maakt daarvoor gebruik van de LVS toetsen van Cito voor de vakgebieden lezen (DMT en
Begrijpend lezen 3.0, rekenen (Rekenen 3.0), spelling (Spelling 3.0) en taalverzorging (Taalverzorging 3.0 in
groep 7 en 8). Het onderwijs op groeps- en individueel niveau wordt twee keer per jaar vastgesteld op basis
van de analyses van deze toetsen. De interventies die op basis van de analyses worden ingezet worden
opgenomen in het document ‘20. leerlingenzorg/citoanalyse schoolbreed/ tussenopbrengsten of eind
opbrengsten jaartal ’.
De toetsresultaten, analyses en opgestelde plannen worden minimaal vier keer per jaar besproken tijdens de
groepsbespreking tussen leerkrachten en IB-er en tweemaal per jaar teambreed. Naast de toetsen op het
gebied van kennis en vaardigheden, wordt twee keer per jaar een toets afgenomen op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling. Deze wordt door de leerkrachten afgenomen, gescoord en besproken in het team.
Daarnaast vullen de leerlingen van groep 6 t/m 8 een eigen SCOL-vragenlijst in. In het kader van veiligheid
worden door de groepen 6-8 jaarlijks de leerlingtevredenheidsenquête van Vensters PO ingevuld. Uitkomsten
hiervan worden in een groepsbespreking met IB besproken. Aan het einde van de basisschoolperiode wordt de
eindtoets afgenomen. Middels deze toets krijgt de school inzicht over het onderwijs over de afgelopen acht
jaar en hoe de opbrengsten zijn binnen de vakgebieden. De analyse van deze toets kan ook weer leiden tot
interventies. De procedure voor advisering is vastgelegd in het “Protocol PO-VO”. Belangrijk om hierbij op te
merken is, dat advisering geen beslissing is van de individuele groepsleerkracht. Het proces start in groep 7 en
loopt door tot eind groep 8. Hierbij zijn altijd de groepsleerkracht, de IB-er en de directie betrokken.
Onze ambities
Door het door ontwikkelen van het werken vanuit de periodeplanningen rekenen, spelling en begrijpend lezen
krijgt iedere leerling de leerstof en vaardigheden, die hij/zij nodig heeft.
Het ontwikkelingsprofiel en het groeidocument zijn werkdocumenten van de leerkracht
De gedragsverwachtingen binnen de zorgroute uit passend onderwijs zijn bekend en worden gehanteerd.
Hierdoor zien we dat onze leerkrachten zelfverzekerd vanuit de vakinhoud werken met hun groep. Zij zijn op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij hebben binnen het team specialisten op verschillende vakgebieden,
die bevraagd kunnen worden door collega’s. Hiermee groeit het Tandemteam naar een resultaat bewust
verantwoordelijk team. Zie ook onze schoolzelfevaluatie 18-19.

7. Samenwerken
Ouders
OPOA hecht grote waarde aan het informeren, activeren en positioneren van ouders in de scholen.
Ouderbetrokkenheid en empowerment is op alle scholen van OPOA zichtbaar en voelbaar. In de relatie tussen
ouders en school staat de ontwikkeling van het kind centraal en worden (toekomstige) ouders gestimuleerd in
en ondersteund bij het nemen van hun verantwoordelijkheid in de opvoeding.
Om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen is het belangrijk dat er de goede dialoog plaatsvindt tussen
leerlingen, ouders en de leerkrachten. Vanuit heldere afspraken worden de grenzen van het team, de
leerlingen en hun ouders aangegeven. Dit kan gerealiseerd worden door het afstemmen van wederzijdse
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verwachtingen en deze te verbinden met de opvoedings- en ontwikkelingsdoelen tussen de verschillende
groepen, die actief participeren in de school. Dit is van groot belang voor kinderen.
Meer het algemene gesprek voeren met ouders, niet alleen over hun eigen kind. De eerste aanzet is gestart
tijdens de sterkte- zwakte analyse met ouders. Zaken als uitkomsten van de ouderenquête vensters PO zullen
input geven voor deze gesprekken. We willen de ouders blijvend vragen, wat kan beter en wat gaat goed, maar
hen ook betrekken bij het vieren van onze successen. Vanzelfsprekend worden ook de ouderraad en de
medezeggenschapsraad betrokken bij de uitvoering en waardering van ons beleid, maar dan vanuit hun
specifieke taak.
Het is onze ambitie om samen te werken met ouders
In het kader van duidelijkheid naar ouders over onze zorgroute een flyer te ontwerpen, zodat ouders een
indruk hebben wat zij kunnen verwachten van bepaalde gesprekken, hun eigen rol en wie daarbij aanwezig
kunnen zijn.
Een kwaliteitskaart oudercommunicatie ontwikkelen, voor ouders en medewerkers is deze kaart inzichtelijk,
overzichtelijk en hanteerbaar.
Het team communiceert op een positief kritische wijze vanuit verbinding met ouders.
Het instellen van een klankbordgroep ouders, om zo mee te praten over ons beleid, om te evalueren en nieuw
beleid op te zetten.
Met elkaar na te denken over het betrekken van ouders als het in een groep niet prettig werkt. Voor ons ligt de
vraag: Is hier een vast protocol voor te bedenken of moeten we dit per groep en situatie blijven bekijken?
Intern
De stichting wil de samenwerking tussen de OPOA-scholen onderling intensiveren waardoor elke school
krachtiger kan worden van de expertise van de ander. Leren van elkaar door middel van collegiale visitaties,
samengestelde werkgroepen en dergelijke.
Extern
In de visie van OPOA kunnen ongunstige omgevingsfactoren rondom de leerling alleen bestreden en
voorkomen worden door integraal samen te werken met externe partners. Dat betekent dat de school zich zal
inzetten op het verstevigen van het IKC op wijkniveau De Schelfhorst. Onderwijskundig wordt binnen het IKC
door de school ingezet op de doorgaande leer- en ontwikkellijnen, op de executieve functies en op het zo
vroegtijdig mogelijk voorkomen van ontwikkelingsachterstanden.
Ook wil OPOA in de komende beleidsperiode de samenwerking met het VO nieuw leven inblazen om de
doorgaande lijn van PO naar VO te versterken.
Binnen het SOT + is er een samenwerking met de Jeugdgezondheidzorg en Maatschappelijk werk. Jaarlijks
evalueren we onze samenwerking en benoemen verbeterpunten om tot een steeds effectievere samenwerking
te komen in het belang van de leerling. SOT met GGD en MW. De Tandem heeft korte lijnen met de voorschool
en openbare VO- scholen in de omgeving. Tijdens formele en informele overleggen wordt afstemming gezocht
in de samenwerking.

8. Overige onderwerpen
OBS De Tandem is een opleidingsschool
Wat is een opleidingsschool?
In een opleidingsschool neemt het opleiden van onderzoekende en ontwerpende professionals een belangrijke
rol in. Een opleidingsschool is onderdeel van het partnerschap ‘Samen opleiden Twente’ en leidt, in
samenwerking met de Pabo Saxion Enschede en Deventer, Pabo-studenten op tot leraar basisonderwijs. Op
een opleidingsschool zijn studenten geplaatst uit meerdere leerjaren van de Pabo; zo leren studenten
effectiever met en van elkaar. Naast Pabo-studenten van Saxion lopen ook studenten van andere MBO-, HBOen WO-opleidingen stage op een opleidingsschool.
Op De Tandem worden Pabo-studenten begeleid door een schoolopleider en de groepsleerkrachten
(mentoren). Samen met studieloopbaanbegeleiders en instituutsopleiders van APO Saxion wordt er nauw
samengewerkt om de studenten optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling.
De begeleiding van Pabo-studenten vindt plaats binnen het zogeheten ‘werkplekleren’. Studenten lopen
anderhalve dag stage in een stageklas en worden daar vooral begeleid door een mentor. De mentoren zijn
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geschoold in coachingsvaardigheden zodat zij gerichte en efficiënte begeleidingsgesprekken kunnen voeren
met studenten.
Naast het stagelopen in de stageklas werken de Pabo-studenten een halve stagedag aan hun eigen
professionele ontwikkeling in zogeheten ontwerpateliers. In deze ontwerpateliers verbinden de studenten
onder leiding van de schoolopleider de aangereikte theorie vanuit Saxion aan de specifieke context van de
school en de klas.
Daarnaast bieden we ook gelegenheid aan onderwijsassistenten niveau 3 en 4 in opleiding (ROC van Twente)
om stage-ervaring op te doen.

9. Diversen
Beleid aanvaarding materiële bijdragen of geldelijke bijdragen
De scholen van OPOA volgen hierin het Convenant Sponsoring van de PO-raad. Op dit moment wordt dit
Convenant door de PO-raad herzien, zodra dit gereed is zal het worden opgenomen in het beleid van OPOA en
toegevoegd worden aan de website van OPOA.
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Het bestuur voldoet aan de verplichting dat ten behoeve van de directies van de scholen het aantal vrouwen
evenredig vertegenwoordigd is en voert hiervoor gezien de veranderde arbeidsmarkt geen nieuw beleid.
Van de 9 directeursfuncties worden er 6 bezet door vrouwen en 4 van de 6 functies van adjunct-directeur zijn
ingevuld door vrouwen.
Huisvesting
‘De visie op het jonge kind’ en de daaruit voortvloeiende vorming van het IKC van de gezamenlijke
schoolbesturen en haar partners in Almelo vormen het uitgangspunt voor het huisvestingsplan van OPOA.
OPOA zet in op optimale bezetting van de gebouwen in samenwerking met gemeente en (kind)partners om
leegstand te voorkomen.
Strategische keuzes m.b.t. de huisvesting van de scholen worden bepaald door:
 De lokaal vastgestelde Visie op het jonge kind 0-12 jaar
 Onderwijsinhoudelijk beleid van de school
 Veiligheid in, van en naar de school
 Capaciteit (volume versus omvang populatie)
 Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals VVE-beleid, gewichtenregeling, IKC
 Duurzaamheid en energiebesparing

Financiën
85% van de beschikbare middelen gaan op aan personeelslasten en worden door de stichting OPOA ingezet op
basis van volume, gewichten, knelpunten en behoefte van de scholen. De school werkt met een
meerjarenbegroting die jaarlijks wordt bijgesteld en geactualiseerd in de jaarbegroting. Het
leermiddelenbudget inclusief ICT valt rechtstreeks onder het beheer van de school zelf. Voortschrijdende
technologie geeft mogelijkheden tot flexibiliteit en maatwerk in het leren.
De middelen die OPOA ontvangt op basis van het bestuursakkoord (PO, juli 2014) worden ingezet t.b.v.
digitalisering (materialen en programma’s, talentontwikkeling (techniek en plusgroepen) en cultuureducatie.
De budgetten van de onderwijsachterstandsmiddelen en de gewichtengelden zullen in deze nieuwe
beleidsperiode fluctueren, want worden afhankelijk van de gewichten die het CBS jaarlijks registreert. Op dit
moment is nog onvoldoende te voorzien tot welke gevolgen dit zal leiden.
OPOA zet de gewichtengelden in op de scholen waarvoor deze gelden binnenkomen. Deze scholen investeren
met dit geld in Vve, de doorgaande lijn, deelname wijknetwerken, extra zorg, ondersteuning etc.
Voor het onderwijsachterstandenachterstandenbeleid op lokaal niveau is 2019 een overgangsjaar. Nieuw
beleid wordt op dit moment ontwikkeld waarbij het accent zal liggen op het jonge kind en dat met ingang van
2020 gestalte zal krijgen.
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Evaluatiecyclus instrument

1x4:2018

1x4:2022

jaarlijks

1x3: 2018

1x4:2022

Vensters: Doorstroom leerlingen

jaarlijks

1x2:2019

1x4:2021

Versie 1.0 191217
Component

MeetInstrumentarium

Uitvoeringsfrequentie schoolniveau

jaarlijks

Vensters: Uitstroom s(ba)o

Tandem

Evaluatie resultaten organisatieniveau

Matrix Kwaliteitszorg nieuw

Procesinstrumentarium

OP: Onderwijsproces
OP1. Aanbod
OP2. Zicht op ontwikkeling

Kenmerken schoolpopulatie

OP3. Didactisch handelen

Leerlingbesprekingen

continu

1x4:2019

Flitsbezoeken

ad hoc

1x4:2019

Ontwikkelscan

continu

1x4:2019

2x per jaar

1x4: 2019

Groepsbezoeken
OP4. Extra ondersteuning

SOP

jaarlijks

1x4: ?

Kengetallen leerrendementen

continu

1x4:2021

Dossiervorming OPP-leerlingen

continu

DHH 1 t/m 8 beperkt
VVE: gemeentelijke monitor
OP6. Samenwerking

VVE /IKC

OP8. Toetsing

LOVS->ouders

1x4:2021

continu

1x4: 2017

1x4:2017

1x per jaar

1x2:2020

1x4:2022

continu

1x4:2019

n.v.t.

2x per jaar

n.v.t

1x4:2021

SK: Schoolklimaat
SK1. Veiligheid

Vensters: monitor Veiligheid

jaarlijks

jaarlijks

1x4:2021

continue

n.v.t.

1x4:2020

2x per jaar

jaarlijks

1x4:2022

2x per jaar

jaarlijks

1x4:2022

2x per jaar

jaarlijks

1x4:2022

CITO-Entreetoets groep 7

jaarlijks

jaarlijks

1x4:2022

Centrale Eindmeting CITO

jaarlijks

jaarlijks

1x4:2019

Veiligheidsplan
SK2. Pedagogisch klimaat

SCOLL

OR: Onderwijsresultaten
OR1. Resultaten

CITO LOVS tussenopbrengsten 1/2
CITO LOVS tussenopbrengsten 3/8

Signaleringsnormen

Signalering risico-leerlingen/OPP

continu

Beslisschema NIO

jaarlijks

jaarlijks

1x4:2020

2x per jaar

jaarlijks

1x4:2019

1x per 2 jaar

2019

1x2:2021

Vensters: Uitstroom VO

jaarlijks

1x4:2018

1x4:2022

Vensters: Niveau na twee jaar VO

jaarlijks

1x4:2018

1x4:2022

NIO

Groepsbesprekingen
Dyslexieverklaringen

1x4:2021

OR2. Soc. en mtschp. competenties
OR3. Vervolgsucces
KA: Kwaliteitszorg
KA1. Kwaliteitszorg en ambitie

Handboek kwaliteit->schoolniveau

2019

Schoolplan

1x per 4 jaar

2019

2023

jaarlijks

1x2:2018

1x4:2021

1x per 2 jaar 1x2:2019

1x4:2021

Schoolbezoek (collegiale visitatie)
Audit

2023

ad hoc
Scholingsplan

1x4:2021

1x per 4 jaar

jaarlijks

1x4:2018

jaarlijks

jaarlijks

1x4:2021

Managementgesprekken

2x per jaar

n.v.t.

2020

Jaarverslag

1x per jaar

n.v.t.

1x4:2020

Medezeggenschapsraad

5x per jaar

n.v.t.

1x4:2020

Leerlingenraad

5x per jaar

n.v.t.

1x4:2020

1x per 2 jaar

2018

1x4:2021

Vensters: leerlingentevredenheid
KA3. Verantwoording en dialoog

2019

1x per 4 jaar

Schoolzelfevaluatie

KA2. Kwaliteitscultuur

continu

Strategisch beleid->organisatie

Vensters: Oudertevredenheid
P. Personeel (IPB)
Functioneringsgesprekken
Bekwaamheid team in kaart
Beoordelingsgesprekken

jaarlijks

1x4:2021

jaarlijks

1x4:2018

1x4:2022

1x per 4 jaar

n.v.t.

1x4:2021

Schoolleidersregister

continu

Lerarenregister

continu

1x4:2020

n.v.t.

1x per 4 jaar

2019

1x4:2020

jaarlijks

2018

1x4:2022

1x per 4 jaar

2018

1x4:2022

RI&E
Ziekte- en verzuim
Vensters: Personeelstevredenheid

n.v.t.

FB. Financieel beheer
FB1. Continuïteit

Strategisch beleid

n.v.t

FB2. Doelmatigheid

Jaarverslag en kwartaalrapport.

n.v.t.

Accountantscontrole

n.v.t.

FB3. Rechtmatigheid
blauw: vastgesteld

rood: nieuw beleid in ontwikkeling
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Instemming medezeggenschap en vaststelling bevoegd gezag

De medezeggenschapsraad van obs De Tandem heeft haar instemming verleend met het schoolplan
2019-2013

Voorzitter
naam: M. Kuiper

secretaris
naam: I. Gremmen

Almelo, juni 2020 evaluatie 19-20 en jaarplan 20-21 besproken en goedgekeurd door de MR.

Het bevoegd gezag van de school heeft het schoolplan 2019-2023 vastgesteld.

Namens het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo,

A.
Kraak
Voorzitter College van Bestuur

Almelo,………………………..
Getekend exemplaar op school
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Bijlage 1. De Lesmethoden
Gebruikte lesmethoden:
Kleuterplein
Pluspunt versie

Invoeringsjaar
2014
2013

Nederlandse taal

Taalactief
Lijn 3

2015
2019

Nu aangepaste werkwijze keuze
maken 2019-2020
Invoeren 2020-2021
2023 keuze Invoeren 23-24
Keuze 2028

Technisch Lezen

Estafette

2011

Herschreven voor de eigen situatie

Begrijpend Lezen

Lijn 3
CloseReading/ Blits

2019
2018

Nieuwe keuze 2028
Start 2018 loopt door tot 2023

Ontwikkeling kleuters
Rekenen/ wiskunde

Toelichting/ motivering

Eigen teksten die verzameld worden
tot in een doorgaande leerlijn voor
groep 1-8 o.l.v. Expertis
Blits

Engelse taal
Schrijven

Groove me
Handschrift
Klinkers groep 3

2016
2015
2019

Aardrijkskunde

Meander

2013

Geschiedenis

Tijdstip

2007

Natuurkennis en gezond
gedrag
Bevordering sociale
redzaamheid waaronder
gedrag in het verkeer

Naut

2011

Klaarover

2011

B6-4all
Kinderen en hun sociale
talenten
Mediawijsheid
Muziek

Evalueren 2019-2020, indien de
nieuwe WO-methode onvoldoende
biedt nieuwe methode 20-21
Evalueren 2024
I.v.m. nieuwe aanvankelijk
leesmethode gestart in groep 3 met
Klinkers.
2023 keuze
Invoeren 23-24
2020 voorjaar invoeren nieuwe
inclusieve methode voor WO
2020 voorjaar invoeren nieuwe
inclusieve methode voor WO
2020 voorjaar invoeren nieuwe
inclusieve methode voor WO
2020 voorjaar invoeren nieuwe
inclusieve methode voor WO
We gebruiken het als naslag werk
Verder zijn er meerdere naslag
boeken m.b.t. gedrag aangeschaft.

Moet je doen

2007

Bewegingsonderwijs

Bewegen in het
basisonderwijs en in de
speelzaal

2011

Tekenen en
handvaardigheid
Kunst en cultuur

Atelier
Uit de kunst
KEPA

2010

Evalueren in 2023 en eventueel na
2023 vervangen
Deze methode is digitaal en wordt
geregeld aangepast.
Overwegen of we de digitale methode
willen.
Atelier jaarplan

Jaarlijks
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Bijlage 2:
Afkortingen en definities vaktermen
BSO
BAREKA
CITO
Close Reading

DMT
EDI-model

È&D team

Buitenschoolse opvang
Bandstra speciaal rekenadvies: basisbewerkingen rekenen automatiseren
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
Een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe
tekst centraal staat en kinderen op een actieve manier aan
de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen
maken, samenvatten, monitoren, samenwerken,
redeneren, discussiëren en reflecteren zijn vaardigheden
die hierbij centraal staan.
Drie minuten toets lezen
Expliciete Directe Instructie model: de leerkracht helpt leerlingen stapsgewijs en
actief de leerstof eigen maken, waardoor zij de leerdoelen
beheersen en succes ervaring opdoen.
Expertise en diensten team

Executieve functies

Hieronder worden verstaan de hogere controlefuncties van de hersenen.
Het zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om de activiteiten te
plannen en te sturen

HGW
IKC
IB-er
i.v.m.
KEPA
m.b.t.
NT-2
OAB-scan:
OGW
OPOA

Handelings Gericht Werken
Integraal Kind Centrum
Intern begeleider
In verband met
Kultuur Educatie Partners Almelo
Met betrekking tot
Nederlands als tweede taal
Onderwijsachterstanden beleid onderzoek
Opbrengst gericht werken
Openbaar primair onderwijs Almelo

PABO
PSZ
PR
Protocol PO-VO

Pedagogische academie voor basisonderwijs
Peuterspeelzaal
Public relations
Protocol primair onderwijs- voortgezet onderwijs
Hierin worden de verschillende niveaus uitgelegd voor de basisvaardigheden die de
leerlingen aan het eind van de basisschool moeten beheersen.

Referentieniveau

1f en 1s= primair en speciaal onderwijs
2f = MBO 1,2,3 en VMBO
3f= mbo 4, HAVO, VWO
ROC
SWV
SBO
SCOL
VVE
WO

Regionaal onderwijs centrum
Samenwerkingsverband passend onderwijs
Speciaal Basis Onderwijs
De Sociale Competentie Observatie Lijst
Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie: Peuterspeelzaal en groep 1-2
Wereldoriëntatie

23

Jaarplanning 2019 en ambities 2019-2023
OBS De Tandem

24

Leerlingen en omgeving
Ontwikkelpunt
Public Relation

2019-2020
Doel
Door de corona crisis is een en
ander nog niet goed
vormgegeven.
-Aantrekken van nieuwe
leerlingen.
-Herkenbare plek in de wijk
voor De Tandem. Uitnodigen
buurtbewoners voor de
tentoonstelling van de
kinderboeken week.
Maken en Brengen van
kerstkaarten naar eenzame
ouderen en gehandicapten.
Tekeningen voor het raam van
oude mensen plakken tijdens
de coronacrisis.
-Klankbordgroep ouders
vormen. Geen nieuwe groep
gestart na oktober
-Facebookpagina: loopt, wordt
goed bekeken.
-Vernieuwen website: Is gestart
als onderdeel van
SocialSchools, teksten moeten
uitgewerkt worden.
-Nieuwe opzet open dag

Integraal Kind Centrum
Schelfhorst

-Afstemming aanpak elk kind
door warme overdracht.
Dit verloopt goed als er zorg
over een peuter is, dan neemt
de peuterspeelzaal contact op
of school. Er volgt dan een

2020-2021
-Aantrekken van nieuwe
leerlingen. Door o.a. slim
samenwerken met de
peuterspeelzaal in het gebouw.

2021-2022

Ambities juni 2023
De school heeft 8 groepen
gevuld met voldoende
leerlingen

-Herkenbare plek in de wijk
voor De Tandem
-Klankbordgroep ouders
vormen
-Facebookpagina voortzetten
-Vernieuwen website teksten
verder vormgeven
-Nieuwe opzet open dag

Samen met de leiding van de
peuterspeelzaal en de groepen
1 van de Telgenborg een plan
opstellen.

Er is een samenwerkend
multidisciplinair netwerk dat
zich inzet voor het belang van
elk kind

25

gesprek met leidster, ib-er, lkr
(soms) en ouders

Samenwerken met de
peuterspeelzaal in ons gebouw.
Doorgaande lijn creëren m.b.t.
de ontwikkeling van executieve
functies.
Opzetten van een zorglijn,
waardoor peuters eerder
worden aangemeld dan 10
weken voor de start op de
basisschool.

26

Onderwijskundig beleid
Ontwikkelpunt
Aanpassen en opzetten van
nieuwe kwaliteitskaarten.

Cruciale afspraken jaarlijks
aanpassen.

Aanvankelijk Technisch lezen.

2019-2020
Doel
In iedere kwaliteitskaart is
aandacht voor de werkwijze
vanuit het EDI-model.

Cruciale afspraken jaarlijks
aanpassen. Moet nog
aangepakt worden juli 2020
-Implementeren Lijn 3.
-Maken van een opzet voor de
kwaliteitskaart.
Stand van zaken:
Stand van zaken:
In het schooljaar 2019-2020 is er
voor het eerst gewerkt met de
methode Lijn 3.
Door het Corona-virus lukt het
niet om de hele methode dit
schooljaar uit te krijgen.
De toetsen M3 zijn op technisch
lezen matig gescoord op tempo.
De scores van de gehele groep
waren onder het streefniveau.
De kinderen lezen wel veelal
correct, maar maken nog
onvoldoende snelheid.
De methode zet hier ook pas na
thema 6 op in, door te gaan
herhalen.

2020-2021

2021-2022

In iedere nieuwe
kwaliteitskaart is aandacht
voor de werkwijze vanuit het
EDI-model

Ambities juni 2023
-Alle bestaande
kwaliteitskaarten voor de
vakgebieden zijn aangepast.

Cruciale afspraken jaarlijks
aanpassen

Cruciale afspraken jaarlijks
aanpassen

-Implementeren lijn 3.
Volgend schooljaar blijven
inzetten op het vlotter en
vloeiender lezen, zowel woord
als tekstniveau.
Thematisch werken met daarbij
het thema van Lijn 3 centraal.
Blijven inzetten op leesplezier.

Implementeren kwaliteitskaart:
kleine stappen en welke
stappen.

-EDI is standaard opgenomen
in de nieuw te ontwikkelen
kwaliteitskaarten op de
verschillende vakgebieden.
Cruciale afspraken jaarlijks
aanpassen
-Definitieve Kwaliteitskaart Lijn
3 afronden.
-Technisch leesopbrengsten op
het niveau passend bij de
populatie (landelijk
gemiddelde) 2019 CITO ll.

-kwaliteitskaart evalueren en
aanvullen.

De methode zet meer in op het
thematisch werken: zorgt voor
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meer leesplezier. De kinderen
zijn meer betrokken bij het
lezen.
Methode gebonden toetsen kost
veel tijd. Niet alle toetsen zijn dit
schooljaar afgenomen.

Technisch lezen.

Close Reading begrijpendluisteren en lezen.

Studerend lezen

-Onderhouden technisch lezen.
Voor iedere vakantie wordt de
DMT getoetst. Dit wordt
bijgehouden en de resultaten
worden in de periodeplanning
omgezet tot een nieuwe
werkwijze.
Vergroten leesmotivatie.
Bevragen collega’s en
Leerlingraad.
MT willen jullie dit alvast
aanvullen.

-Onderhouden technisch lezen.

-Blits groep 7 en 8.
Iedere week hebben we een les
Blits gedaan, moeilijk te zeggen
wat het opgeleverd heeft,
omdat we niet getoetst
hebben. We hebben beide wel
de indruk dat het meerwaarde
voor de lln heeft.

-Blits vernieuwen of levert WO
en de toepassing van Close
Reading voldoende op.
Omdat we nog geen duidelijk
beeld hebben van de nieuwe
wo methode willen we volgend
jaar zeker blits blijven
gebruiken in groep 7/8.
-Overwegen of Blits ook in 6
nodig is.
Voor groep 6 is het lastig te
zeggen, blits is best intensief en

-Implementeren
kwaliteitskaart: kleine stappen
en keuze maken in welke
stappen.
-Uitbreiden lessen.

-Onderhouden technisch lezen

-Onderhouden technisch lezen

-Aanpassen kwaliteitskaart
Technisch Lezen

-Technisch leesopbrengsten op
het niveau passend bij de
populatie (landelijk
gemiddelde) 2019 CITO ll

Vergroten focus op borgen.
Uitbreiden lessen.

-Evalueren complete map Close
Reading als leerlijn groep 1-8
en onze werkwijze.
-Begrijpend leesopbrengsten
op het niveau passend bij de
populatie (landelijk
gemiddelde) 2019 CITO ll
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Visie op wereldoriëntatie (WO)

Leerlijn mediawijsheid
actualiseren, waar mogelijk als
onderdeel van WO

*Actief burgerschap

-Op basis van de visie op WO
een methode kiezen.
Er wordt geëxperimenteerd
met Facta en Blink.
Door de Corona crisis is het
blijven liggen.
Voorstel keuze maken eind van
het schooljaar en
implementatie starten met een
tweede studiedag.
-Het onderdeel burgerschap
heeft een zichtbare plaats.
-Start voorjaar implementatie
jaar 1.
-Inventariseren m.b.v. SLO.
-Bekijken wat de pilot SLO en
OPOA heeft opgeleverd.
(Windhoek, Step, Letterveld en
Kubus).
Heeft stilgelegen.

-In beeld brengen welke
onderdelen wij goed uitvoeren.
Tot de kerst actief geweest, door
de Corona zijn een groot aantal
activiteiten niet doorgegaan.

misschien biedt de nieuwe w.o.
methode voor groep 6
voldoende uitdaging.
-start implementatie jaar 1 na
de tweede studiedag.

-Opzet kwaliteitskaart
evalueren en aanvullen

-Close Reading maakt
onderdeel uit van de werkwijze
van WO

-Kwaliteitskaart implementeren
- Implementatie koppelen aan
de werkwijze van Close
Reading

-Vergroten focus op borgen

Eerste opzet kwaliteitskaart
WO met verbinding naar de
kwaliteitskaart Close Reading

Wie wil I-coach worden binnen
de Tandem.
Is er iemand met belangstelling
voor de technische kant binnen
de Tandem?
Inventariseren m.b.v. SLO.
-Bekijken wat de pilot SLO en
OPOA heeft opgeleverd.
(Windhoek, Step, Letterveld en
Kubus). Actualiseren
-Implementeren via WO
-Burgerschap in beeld brengen
in de wijk (PR)

Implementeren

De leerlijn mediawijsheid
wordt gehanteerd, waar
mogelijk als onderdeel van WO.

-Implementeren via WO

-Alle losse items, die wij al
uitvoeren zijn zichtbaar in de
leerlijn burgerschap
ingebouwd.
En op deze manier onderdeel
van het lesprogramma WO
groep 1 t/m 8.
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Methode rekenen

-Keuze maken voor een
rekenmethode, die adaptief
werkt passend binnen onze
afspraken rond de periode
voorbereiding.
Door de corona hebben we een
andere weg moeten
bewandelen. Op een
zorgvuldige wijze heeft de
werkgroep rekenen een
onderzoek gedaan. Dit hebben
ze gepresenteerd in twee
bijeenkomsten aan het team.
Pluspunt bleek het best te
passen bij de visie en eisen die
wij vooraf hebben vastgesteld
Verbeteren automatiseren
m.b.v. BAREKA.
-cursus BAREKA door twee
collega's. Is gebeurd.
-implementeren BAREKA. Op
basis van de cursus is een
trainingsmoment geweest met
het team.
Verdere ontwikkeling is stil
komen te liggen door de
Corona.
Er is geen aanpassing van de
kwaliteitskaart automatiseren.

Herijken en actualiseren beleid
ten aanzien van meer- en
hoogbegaafden

-Implementeren methode
Rekenen.

-Implementeren methode.

We starten met een
implementatietraject tijdens de
eerste studiedag.
Vervolgens wordt er op
woensdagmiddag samen
voorbereid

-BAREKA.

-Rekenopbrengsten op het
niveau passend bij de populatie
(landelijk gemiddelde) 2019
CITO ll
-Onze leerlingen kunnen vlot
automatiseren

Eind van het jaar is er een
nieuwe kwaliteitskaart rekenen
met verbinding naar BAREKA

-BAREKA: Opzet kwaliteitskaart
evalueren en aanvullen.

-Zorgroute voor leerlingen aan
de bovenkant beschrijven

--Zorgroute voor leerlingen aan
de bovenkant beschrijven

-Jaarlijks een screening maken
op schoolniveau en op basis

-Jaarlijks een screening maken
op schoolniveau en op basis

-implementeren.

-Alle meer- en hoogbegaafde
leerlingen worden tijdig
gesignaleerd.
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Opdracht vanuit OPOAkwaliteitshandboek

Lichamelijke oefening

hiervan het beleid aanpassen,
vormgeven in de groepen.
Door corona heeft dit stil
gelegen.

hiervan het beleid aanpassen,
vormgeven in de groepen.

-Deze leerlingen krijgen een op
hun ontwikkeling toegepast
programma binnen hun groep.

-Digibord versie aanschaffen;
uitleg in de groep; mee naar
zaal via app op Chromebook.
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Schoolklimaat
Ontwikkelpunt
B6-4all

2019-2020
Doel
-Vasthouden aan de werkwijze
algemene ruimtes.
Deze is verder aangescherpt.
Tot de voorjaarsvakantie was
er wekelijks na een vakantie
een herhaling.
Werkplein borden en afspraken
zijn gemaakt en in gebruik
genomen. Men is tevreden
over de duidelijkheid, die dit
geeft.

2020-2021
-Consequent vasthouden aan
de werkwijze algemene
ruimtes.

Op basis van monitor en
analyse pestgedrag van SCOL
en de
leerlingtevredenheidsenquête
van Vensters PO ongewenst
gedrag verminderen (onder
landelijk gemiddelde).

Ambities juni 2023

-Vasthouden werkwijze
algemene ruimtes.

-Vasthouden werkwijze
algemene ruimtes.

-vervolg Klassenmanagement.

-Eenduidig
klassenmanagement zorgt voor
het vergroten van positieve
groepen.

-Verdiepen en verbeteren van
het aanbod van oefensituaties.

-vervolg klassenmanagement.

-Evalueren kwaliteitskaart en
jaarplanning B6-4all.

-Kernproces is op orde, werken
aan groepen met “lastig”
gedrag (SOP).
-Starten klassenmanagement.
Bijeenkomst is gehouden.
-Nader bekijken en bespreken
van de sociale
veiligheidsvragen.
-Toevoegen de vraag in SCOL:
Ik wil een gesprek met iemand
over gepest worden.
Onze LIO stagiaire heeft een
onderzoek gedaan naar de
sociale veiligheidsbeleving.
Zij heeft de uitkomsten
besproken tijdens haar
eindpresentatie in het team
mei 2020.

2021-2022

-Nader bekijken van de
uitkomsten van het LIO
onderzoek mei 2020. (cijfers
van schooljaar 2018-2019!)
-Uitwerken van de leerling
tevredenheidsenquête maart
2020 Vensters PO

-Leerlingen beoordelen de
sfeer op school met een 8,5 in
vensters PO.
-Zij voelen zich sociaal veilig.

Wat betekent dit voor ons
onderwijs?

32

*Actief burgerschap.

-Debatteren krijgt een vaste
plek in het programma van
groep 8.
Lkr gr 8 stand van zaken

-Implementeren via WO.

-Implementeren via WO.

-Burgerschap in beeld brengen
in de wijk (PR).

-In beeld brengen welke
onderdelen wij goed uitvoeren.

De leerling tevredenheid
enquête jaarlijks afnemen.

Vergroten eigenaarschap van
leerlingen, waardoor de
leerlingen tevreden zijn en
blijven. Zie plan van aanpak
2019.

Onderwijs op maat
Ontwikkelpunt
Afstemming onderwijs.

2019-2020
Doel
-Inzicht in de zich
veranderende
ondersteuningsbehoefte.

Executieve functies.

Lkr groep 6 heeft het boek
Breinkrachten gelezen gaat
over executieve functies en is
onderdelen aan het
uitproberen.

Kennis van onze zorgroute
voor ouders vergroten.

Ouders inzicht geven in wat ze
kunnen verwachten van een
bepaald type gesprek. Zowel

Zie op basis van monitor etc.

2020-2021

2021-2022

-Alle losse items, die wij al
uitvoeren zijn zichtbaar in de
leerlijn burgerschap, welke
onderdeel is van de nieuwe
methode WO in groep 5-8. En
het WO-programma in de
groepen 1-4.
Wij scoren een >/= 8.6 op de
leerlingtevredenheidsenquête
Vensters PO.

Ambities juni 2023

-Relatie tussen executieve
functies en de ontwikkeling van
het kind in kaart brengen.

-Innovatie van het onderwijs,
zodat aan de
ondersteuningsbehoefte
beantwoord kan worden.
Elk kind ontwikkelt zich
overeenkomstig zijn/haar
vermogen.

-Onderzoeken op welke wijze
dit kan.
Breinkrachten: zaken
benoemen en spellen en lessen
vormgeven start groep 7,
presentatie door MM
-Hoe sluiten we dit aan op de
peuterspeelzaal, zodat een
doorgaande leerlijn op IKCniveau ontstaat.
Ouders inzicht geven in wat ze
kunnen verwachten van een
bepaald type gesprek. Zowel

Het is onze ambitie om in het
kader van duidelijkheid naar
ouders over onze zorgroute
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op inhoud als aanwezigheid
van anderen, dan de eigen
leerkracht. Wat is de rol van de
ouder in dit kader?
Er is geen document
ontwikkelt. De ouders die het
aangaat, worden vooraf
geïnformeerd door de IB-er.

op inhoud als aanwezigheid
van anderen, dan de eigen
leerkracht. Wat is de rol van de
ouder in dit kader?

een flyer te ontwerpen, zodat
ouders een indruk hebben wat
zij kunnen verwachten van
bepaalde gesprekken, hun
eigen rol en wie daarbij
aanwezig kunnen zijn. (PR)
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Kwaliteitscultuur
Ontwikkelpunt
Periode plannen: hierdoor
worden lessen gericht en
doelbewust voorbereid,
geëvalueerd.

Ontwikkelingsperspectief OPP
(schoolzelfevaluatie)

Teamontwikkeling

2019-2020
Doel
-De periode plannen zijn
inzichtelijk gekoppeld aan het
lesrooster en het interventie
schema.
Er is in 3 zorgvergaderingen en 3
geplande
blokvoorbereidingsbijeenkomsten
aandacht geweest voor de
periode plannen. Tevens hebben
er werksessies plaats gevonden.
-Leerkrachten hebben kennis van
het OPP behorende bij hun
leerlingen.
-Zij vullen dit in samen met IB-er.
Dit schooljaar waren geen nieuwe
OPP's nodig. De oude zijn
bijgewerkt.
-Kennis van de (zorg)
ontwikkelroutes in de school. Zie
ook SOP.
De teamleden kennen en kunnen
de verschillende stappen nemen
voordat er een SOT + is.
-Deze kennen en kunnen
benoemen en de daarbij
behorende rol- en
gedragsverwachtingen t.a.v.
zichzelf, directie, IB, leerkrachten
en ouders.
Dit is in ontwikkeling.

2020-2021
-Wat betekent de nieuwe
methode voor het periode
plan van rekenen en het
lesrooster?
In de nieuwe Pluspunt is een
vergelijkbare periode planner
opgenomen. Belangrijk is om
te kijken welke onderdelen wij
missen vanuit het huidige
periodeplan rekenen.
Leerkrachten hebben kennis
van het OPP behorende bij
hun leerlingen.
-Zij vullen dit in samen met IBer.

Deze kennen en kunnen
benoemen en de daarbij
behorende rol- en
gedragsverwachtingen t.a.v.
zichzelf, directie, IB,
leerkrachten en ouders.
Deze ontwikkeling verder
uitbreiden en komen tot een
eenvoudig schematisch
stappenplan.

2021-2022

Ambities juni 2023
Door de periode plannen
rekenen, spelling en
begrijpend lezen krijgt iedere
leerling de leerstof die hij/zij
nodig heeft.

-OPP is het werkdocument van
de leerkracht.
-De leerkracht vult dit
zelfstandig in, houdt het
document bij en draagt het
over aan de volgende
leerkracht.
-De gedragsverwachtingen
binnen de zorgroute passend
onderwijs zijn bekend en
worden op alle niveaus binnen
De Tandem gehanteerd.
-We zien dat onze leerkrachten
zelfverzekerd vanuit de
vakinhoud werken met hun
groep.
-Zij zijn op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.
-Wij hebben binnen het team
specialisten op vakgebieden,
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die bevraagd kunnen worden
door collega’s.
-Hiermee groeit het
Tandemteam naar een
resultaat verantwoordelijk
team. (Zie schoolzelfevaluatie
2019)

Kwaliteitsbeleid
Ontwikkelpunt
Expliciete directe
instructiemodel

2019-2020
Doel
Implementeren basisuitvoering van EDI.
Observatie rondes door IB-er
hebben plaats gevonden

2020-2021
Verankeren basis-uitvoering
van EDI.

2021-2022

Ambities juni 2023
EDI krijgt geoptimaliseerd
gestalte in elke groep zoals
beschreven in de
vakinhoudelijke
kwaliteitskaarten.
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Ouders
Ontwikkelpunt
Ontwikkeling kwaliteitskaart
oudercommunicatie

Betrokkenheid

Vergroten
ouderbetrokkenheid

2019-2020
Doel
-Inventariseren welke
communicatie vindt nu plaats
met ouders?
-Wat is de contact structuur?
-Startgesprekken;
zorg/ontwikkelgesprekken (zie
ook kwaliteitscultuur;
rapportgesprekken.
Door de corona crisis is er een
extra dimensie bijgekomen.
-Directie en IB volgen een
training oudercommunicatie bij
het SWV
Deze is gevolgd.
Ambitiegesprekken in de
bovenbouw worden
gerealiseerd.
Deze zijn in de groepen 6,7 en
8 gevoerd tot de coronacrisis
-Opzetten van een
klankbordgroep, die meedenkt
in de uitvoering van ons beleid
n.a.v. de sterkte-zwakteanalyse
ouders.

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023
-Er is een kwaliteitskaart
oudercommunicatie.
-Voor ouders en medewerkers
is dit inzichtelijk en
hanteerbaar.
-Er is een flyer met informatie
over de zorgroute gesprekken
beschikbaar (zie ambitie
onderwijs op maat)
-Het team communiceert op
een positief kritische wijze
vanuit verbinding met ouders.
Gedeelde verantwoordelijkheid
ouders-school versterken
richting leerlingen

Klankbordgroep ouders op
thema.

Oudertevredenheidsenquête

De ouders beoordelen de
school met een 8.0 gemiddeld

-Afnemen van de
oudertevredenheidsenquête
Vensters PO. Deze is gestart,
door de coronacrisis waren er
te weinig mensen die
meegedaan hebben om een
oordeel te kunnen vellen.
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-Evalueren van ons beleid n.a.v.
afname 2017
Heeft niet plaats gevonden
door een niet te beoordelen
oudertevredenheidsenquête.

Overig
Ontwikkelpunt

2019-2023
Doel

2019-2023

2019-2023

2019-2023

38

