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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
1. Beleid OPOA en andere relevante documenten
Het in het schoolplan geformuleerde beleid is gebaseerd op het meerjarig strategisch beleid 20192023 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.
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2. 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 kritischdemocratisch 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.
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.
Visie van de Bonkelaar
Hoger doel
Onderwijs op De Bonkelaar richt zich op leren voor het leven door goed onderwijs. We richten ons
zowel op socialisatie als personificatie en kwalificatie (Biesta, 2012)1.
Socialisatie is een proces waarin leerlingen kennis nemen en deel uitmaken van tradities en
praktijken. De centrale vraag daarbij is ‘hoe verhoud ik mij tot de maatschappij?’. De leerlingen leren
elkaars verschillen en overeenkomsten herkennen en benutten, waardoor er gewerkt wordt aan
veiligheid, solidariteit, respect en tolerantie. Op die manier leren ze hun plek in de maatschappij en
die van anderen te waarderen en in te zetten.
Personificatie is een proces van individualisering van de leerling. De leerling moet uiteindelijk in staat
zijn om autonoom tot een beslissing te komen. Dit vraagt doorzettingsvermogen en leidt tot trots zijn
op wie je bent en wat je bereikt. Het uiteindelijk durven uitdragen waar je voor staat vereist
zelfkennis die in de loop der jaren ontwikkeld wordt.
Kwalificatie is het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die mensen in staat stellen iets
te doen, op een bepaalde manier te handelen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan schoolse
vaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en kennis van de wereld, maar ook bijvoorbeeld aan
betekenisvol leren, leren doorzetten, probleemoplossend denken en het maken van eigen keuzes.

1

Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
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Gewaagd doel
Het kind op de Bonkelaar ontplooit zich tot een mens met lef!
• Leven met elkaar (socialisatie)
• Eigenaarschap (personificatie)
• Focus op ontwikkeling (kwalificatie)
Leven met elkaar
In het kader van ‘leven met elkaar’ leren we de kinderen oog te hebben voor onderlinge verschillen
en overeenkomsten, deze te begrijpen en er vervolgens gebruik van te maken daar waar dat mogelijk
is. Hier besteden we onder andere aandacht aan tijdens onze lessen Rots en Water. Daarbij wordt de
kinderen geleerd dat de rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, opkomen voor jezelf of een
ander. Water is meer communicatief, inleven in een ander, onderhandelen, vrienden maken, contact
maken. Het ene kind is van zichzelf meer rots, het andere meer water. Door hiertussen de verbinding
te slaan werken we aan het accepteren en waarderen van onderlinge verschillen en
overeenkomsten.
Eigenaarschap
“Eigenaarschap houdt in dat een leerling zich eigenaar voelt van zijn eigen werk. De leerling wil de
stof leren omdat hij het nut ervan inziet. De wat oudere leerling wil bijvoorbeeld iets leren omdat het
verband houdt met zijn toekomstplannen. Jongere kinderen vinden de stof vaak vanuit zichzelf al
interessant: ze willen de wereld snappen of ze willen iets zelf kunnen. Niet alle kinderen hebben die
nieuwsgierigheid van nature, maar als ze dat wél hebben, moet de school het blijven prikkelen. Voor
leerlingen die minder leergierig zijn, is het belangrijk dat de docent zoekt naar triggers om toch een
gevoel van eigenaarschap te laten ontstaan. Een onderzoekende houding moet hiervoor gestimuleerd
worden (Markusse, et al., 2014).
Een bijzondere vorm van eigenaarschap is het gedeelde eigenaarschap. Dit houdt in dat meerdere
personen zich eigenaar voelen van één taak. Dat betekent dat zij kunnen samenwerken en gedeelde
verantwoordelijkheid voelen voor het eindresultaat. Vertrouwen in elkaar is daarbij essentieel (KPC
groep, 2010).”2
Onder eigenaarschap verstaan wij verder dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor het doel
waaraan gewerkt wordt en de verantwoordelijkheid neemt om dit doel te halen. Een kind kan alleen
eigenaar zijn over de eigen ontwikkeling als het geleerd heeft systematisch te reflecteren op het
eigen werk en naar aanleiding daarvan ook eigen leerdoelen kan formuleren. Wij streven ernaar om
een goede balans te vinden tussen de basisvakken (taal, lezen en rekenen) en Daltontijd. In deze tijd
werken de leerlingen aan hun eigen leerdoelen en worden de basisvakken toegepast in een
betekenisvolle situatie.
Focus op ontwikkeling
We besteden op school aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden3:
• fysieke en motorische ontwikkeling: dit is de lichamelijke groei en de ontwikkeling van de
motoriek;
• de cognitieve ontwikkeling: dit is de ontwikkeling van het denken, de creativiteit, de
waarneming en de fantasie;
• de psychosociale ontwikkeling: dit is de ontwikkeling in relatie tot de sociale omgeving, en
• de morele ontwikkeling: dit is de ontwikkeling van het onderscheid tussen goed en kwaad.
Uiteraard voldoen wij in ons aanbod aan de door de overheid verplicht gestelde kerndoelen, zoals die
te vinden zijn op https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/.
2
3

Overgenomen van https://daltonvisie.nl/compliment-tot-trotsmoment/ op 25 juni 2019 om 20.45 uur
Overgenomen van https://wij-leren.nl/ontwikkelingsgebieden.php op 25 juni 2019 om 21.15 uur
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Zodra een kind aangemeld wordt op de Bonkelaar wordt er begonnen met het vaststellen van
zijn/haar niveau door middel van gesprekken met ouders en een (warme) overdracht met de
peuterspeelzaal of de vorige school. Van daaruit start onze focus op ontwikkeling, waarbij we de
hiervoor beschreven ontwikkelingsgebieden in ogenschouw nemen. Binnen de mogelijkheden van
onze school krijgt elk kind een zo passend mogelijk aanbod. Wij hechten hierbij veel waarde aan de
afstemming tussen ouders, school en kind. Hierdoor doet het kind succeservaringen op en leert het
met plezier. Ook groeit hierdoor het zelfvertrouwen en leert het kind dat het competent is. Kortom:
de eigenwaarde wordt ontwikkeld. Het kind wordt een kind met LEF!

Kernwaarden
Op de Bonkelaar geloven we in de kernwaarden die horen bij het Daltononderwijs. Deze
kernwaarden zijn:
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
2. Zelfstandigheid
3. Samenwerken
4. Effectiviteit/doelmatigheid
5. Reflectie
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid.
“Freedom and responsibility together perform the miracle” (Parkhurst)
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet zonder het
ander.
Het Daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf kan en mag kiezen, maar die voor
de gevolgen van zijn keuzes ook verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde is dat er samen duidelijke
en algemeen aanvaardbare afspraken worden gemaakt over de grenzen van deze vrijheid. Alleen
door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd. Het is de taak van
onze leerkrachten om iedere leerling een leeromgeving te bieden om vrijheid binnen grenzen te
leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, en reflecteren
daarbij op de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Hierbij spelen zelfkennis en
zelfinschatting een grote rol.
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2. Zelfstandigheid
“Experience is the best and indeed the only real teacher” (Parkhurst)
De kinderen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf te
plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Uitgangspunt daarbij is dat we geloven
in de vele mogelijkheden die kinderen in potentie hebben. Ook leren we de kinderen om hun werk
zelf te waarderen. De leerkracht biedt de ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten binnen
de taak en toont daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt
hiermee een stevige impuls. Zelfstandigheid kan alleen gedijen als kinderen voldoende
verantwoordelijkheid en vrijheid wordt geboden. Deze manier van werken stimuleert het
probleemoplossend denken van onze leerlingen. De keuzevrijheid dwingt hem/haar tot het nemen
van zelfstandige beslissingen die voor de leerling effectief en verantwoord zijn.
3. Samenwerking.
“The school functions as a social community” (Parkhurst)
Een mens kan, ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid, niet zonder zijn medemens. Een medemens
om te steunen maar ook om steun van te krijgen.
De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van de ander. De leerling
functioneert als lid van een sociale groep, waarin elk vrij individu zich er voortdurend van bewust
moet zijn, dat hij meewerkt en verantwoordelijk is voor het geheel en dat het daarover
verantwoording schuldig is. Samenwerken is voorwaarde voor een democratische grondhouding. Het
verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren
vergemakkelijken. Als leerlingen leren met elkaar samen te werken ontwikkelen ze sociale
vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een
eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van een dialoog, het leren omgaan met
teleurstellingen en het ervaren van meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is
democratisch burgerschap.
4. Effectiviteit/doelmatigheid.
“Efficiency measure” a simple and economic reorganization of the school” (Parkhurst)
Het Daltononderwijs bij ons op school is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en
middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om
tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt leerlingen doelmatig en functioneel
bezig. Daarnaast dienen we als Daltonschool te zorgen voor opbrengsten, waarbij de hier genoemde
kernwaarden het fundament zijn voor de prestaties van onze leerlingen.
5. Reflectie.
“I would be the first to hear welcome criticism” (Parkhurst)
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool
vanzelfsprekend. Iedere leerkracht van de Bonkelaar reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en
professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats.
Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde
doel te bereiken. Op leerlingniveau willen we dat de leerling zich eigenaar voelt van zijn/haar eigen
leerproces. Dat betekent dat we de leerling stimuleren om te reflecteren op zijn/haar eigen handelen
en daar conclusies uit te trekken voor een volgende taakperiode.
Kernkwaliteiten
Betrokkenheid
Een goede leerkracht is betrokken bij zijn leerlingen. Dat betekent dat hij elke leerling persoonlijke,
positieve aandacht geeft. Dit zorgt voor een toename van het zelfvertrouwen van het kind.
Tegelijkertijd beïnvloedt deze aandacht de relatie tussen de leerkracht en de leerling op positieve
wijze, waardoor het onderwijs en de sfeer in de klas versterkt worden.
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Een goede leerkracht zoekt de samenwerking met ouders daar waar dat nodig is en omgekeerd.
Ouders en leerkracht hebben namelijk hetzelfde doel: het kind begeleiden in de ontwikkeling.
Een goede leerkracht zorgt voor betrokkenheid van leerlingen bij de les, waardoor het kind een
actieve leerhouding ontwikkelt en het eigenaarschap van het kind gestimuleerd wordt.
Vertrouwen
Een goede leerkracht geeft blijk van vertrouwen in de kinderen. We geloven erin dat kinderen willen
leren, dat ze goede keuzes kunnen maken, dat ze kunnen samenwerken en organiseren.
Een goede leerkracht streeft naar een positieve samenwerking tussen ouders als
ervaringsdeskundigen van hun kind en de leerkracht als onderwijsprofessional die het kind als
leerling het beste kent. Dit stimuleert de ontwikkeling van het kind. We zijn ervan overtuigd dat we
de ontwikkeling van het kind op positieve wijze ondersteunen als we vertrouwen op elkaars
deskundigheid.
Open
Open kent veel mogelijke vormen, zoals openheid, openbaar, openhartig en openstellen.
Een goede leerkracht staat open voor elke leerling, diens eigenheid en de daarbij behorende eigen
ontwikkeling. Zo houden we daar waar mogelijk rekening met de achtergrond en leefwereld van het
kind. Op die manier krijgt het kind het (zelf)vertrouwen om de wereld met een open houding
tegemoet te treden.
Een goede leerkracht zoekt verbinding met de ouders door met een open houding wederzijdse
verwachtingen uit te spreken. Zo worden eventuele zorgen tijdig en eerlijk gedeeld, maar krijgen ook
positieve ontwikkelingen ruimschoots de aandacht.
Gedreven
Een goede leerkracht is gedreven om het beste uit het kind naar boven te halen. Dit wordt
gekenmerkt door de focus op de ontwikkeling hoog in het vaandel te houden en altijd te streven naar
het bieden van het beste onderwijs.
Als team leren we van en met elkaar. We beschikken over een onderzoekende houding en willen ons
van daaruit scholen om de nieuwste ontwikkelingen te kunnen (laten) toepassen. De positiefkritische houding die daaraan ten grondslag ligt, maakt dat alleen de vernieuwingen die we als
meerwaarde voor onze onderwijskwaliteit beschouwen een plaats krijgen binnen onze school. We
inspireren elkaar om innovatief te zijn en het lef te tonen nieuwe inzichten in praktijk te brengen.
Ook wij leren voor het leven.
Ons gedreven team met LEF leidt het kind op tot een mens met LEF!
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3. Onze leerlingen en de schoolomgeving
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:
ü Sluiting van een van de scholen
ü Fusie van een van de scholen
ü Overdracht SBO aan eigenstandige stichting
Context van de school
Onze school heeft twee vestigingen. De hoofdlocatie bevindt zich aan De Rotsduif in de wijk
Windmolenbroek. De tweede locatie bevindt zich in de wijk Ossenkoppelerhoek. Op beide locaties
zijn leerlingen gehuisvest. Zij komen onder andere vanuit de Windmolenbroek, Ossenkoppelerhoek,
het Groenenveld, Beeklust en het Nijrees.
Omdat onze school een Daltonschool is, heeft zij niet alleen een wijkfunctie, maar ook een stedelijke.
Er is sprake van een heterogene schoolpopulatie met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Door
het tot nu toe gehanteerde plaatsingsbeleid wil de school de geboden mogelijkheden voor sociale
integratie en actief burgerschap optimaal benutten.
Omdat we beter willen inspelen op de toekomstige instroom, willen we hier als volgt op anticiperen:
• Onze onderwijsassistenten worden onder leiding van de groepsleerkracht ingezet om een
geïntensiveerd taalaanbod aan te bieden aan die kinderen die de taal nog niet voldoende
machtig zijn.
• We onderhouden de banden met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar mogelijk.
Zo wordt er zorggedragen voor een goede overdracht en kan de doorgaande ontwikkeling
gestimuleerd worden.
• Het programma ‘VVE thuis peuters en kleuters’ wordt op school aangeboden via Avedan. Dit
is een programma voor ouders van kinderen van 2 tot 7 jaar die helpt om de ontwikkeling
van kinderen te stimuleren. Avedan sluit aan bij de thema’s op school.
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•

In samenwerking met gemeente Almelo en Bibliotheek Almelo stimuleren wij kinderen om
meer te lezen (en zo hun taalontwikkeling krachtig te ondersteunen) door mee te doen met
‘Bieb op school’. Om de week kunnen de kinderen hun boek ruilen in de schoolbieb, waar de
bibliotheek Almelo de boeken voor beschikbaar stelt.

Andere partners van de Bonkelaar
Na groep 8 stromen de kinderen uit naar de middelbare scholen in Almelo. Daar waar dat nodig is
vindt met de school een warme overdracht plaats, zodat de leerling optimaal profiteert van het
geboden onderwijsaanbod. De scholen waar onze leerlingen veelal naar uitstromen zijn:
• Erasmus
• Pius X
• Canisius
• Het Noordik
• Zonecollege
Leerlingen die tussentijds uitstromen naar een andere basisschool krijgen een onderwijskundig
rapport mee waar alle belangrijke informatie met betrekking tot de schoolloopbaan van het kind in
staan. Ook wordt daar waar gewenst een warme overdracht gerealiseerd, vaak tussen de
groepsleerkrachten van de twee scholen of de intern begeleiders.
Verder onderhouden wij contacten met:
• Leerplichtambtenaar
• Wijkagent
• Wijkcoach
• Voorschoolse voorzieningen
• PABO (Saxion)
• Schoolarts
• Schoolverpleegkundige
• Netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders en het samenwerkingsverband
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4. 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
Voor de Bonkelaar is het van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op toekomstige
ontwikkelingen. Het is dan interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen de
maatschappij, in relatie tot de ontwikkelingen binnen OPOA en onze eigen school.
De SWOT-analyse (Strongness-Weakness-Opportunities-Threaths) brengt de interne sterktes en
zwaktes en de externe kansen en bedreigingen in beeld.
De analyse is gemaakt op basis van individuele gesprekken met de teamleden en gesprekken met
ouders en leerlingen. Daarnaast is er ook een nulmeting gemaakt als basis voor verdere
doorontwikkeling van de Bonkelaar. In de tabel op de volgende bladzijde zijn de conclusies terug te
vinden.
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Strenght [Sterkte]
1. Enthousiasme en leergierigheid
teamleden
2. Tevredenheid enquêtes onder ouders,
leerlingen en personeel
3. Stevige professionele basiszorg
4. Goede opbrengsten
5. Veel expertise op verschillende
domeinen
6. Pedagogische intenties
7. ICT-mogelijkheden, voldoende devices
in midden-bovenbouw, goede digitale
infrastructuur
8. Gemotiveerd, heterogeen en
enthousiast team
9. Eigen conciërge
10. Weinig personeelsverloop
11. Familiecultuur, samen, open sfeer,
persoonlijk betrokken
12. Interne zorgstructuur
13. Dubbele jaargroepen, verdeeld over
twee locaties
14. Financieel gezond
Opportunity [Kans]
1. Gedeeld leiderschap door
professionele leergemeenschappen
2. Onderwijsvisie operationaliseren in
relatie tot Dalton op de Bonkelaar
3. Inhoudelijke samenwerking
Peuterspeelzaal in het kader van IKC
en doorgaande leer- en
zorgrouteroute
4. Doorontwikkeling van kwaliteitszorg
middels Focus PO
5. Ouders werken samen met school, er
is sprake van positieve betrokkenheid
6. Sprake van een (lichte) groei
leerlingaantal
7. Structuur aanbrengen in de
overlegvormen
8. Beleid minder vanaf bovenaf en meer
bottum-up initiëren

Weakness [zwakte]
1. Verankering onderwijsvisie in collectief
handelen
2. Operationaliseren van het
Daltonconcept in het dagelijks
(team)handelen
3. Uitwisselen/benutten van expertise en
schoolontwikkeling schoolbreed
4. Hoge werkdruk personeel
5. Overlegstructuur
6. Weinig doorgroeimogelijkheden voor
personeel
7. Borgen van het onderwijsproces
8. Communicatie met ouders, we hebben
onvoldoende zicht op wat voor
(nieuwe) ouders onduidelijk is.
9. Familiecultuur, elkaar aanspreken
(teamprofessionaliteit)
10. Systeem van kwaliteitszorg

Treath [bedreiging]
1. Verandering maatschappelijke
ontwikkeling, onderwijs en
ondersteuningsbehoefte van kinderen
verandert hierdoor en vraagt meer van
leerkrachten.
2. Vraaggerichte houding van ouders
neemt toe
3. Passend Onderwijs, regelgeving vanuit
het SWV.
4. Minder belangstelling om in het PO te
willen werken
5. Lerarentekort,
vervangingsproblematiek, imago van
het beroep leerkracht
6. Startende leerkracht, startbekwaam is
veelal onvoldoende toegerust
7. Plannen regering: bv. Verplichtingen
Cultuur, techniekonderwijs 2020,
gymopleiding

Ambities
Op basis van de voor ons relevante ontwikkelingen hebben wij onderstaande ambities beschreven.
Deze ambities liggen ten grondslag aan de doelen voor de komende planperiode.
Algemene ambitie
• Er is een maatschappelijke verandering gaande, waarbij de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van kinderen veranderen en waardoor er meer gevraagd wordt
van de rol van leerkracht. We willen de werkwijze van de academische school inzetten om
deze veranderende vraag te onderzoeken en zo innovatief ons onderwijs te kunnen
aanpassen, daar waar dat nodig blijkt te zijn.
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•

Er wordt een onderwijsvisie geoperationaliseerd in relatie tot Dalton in het feitelijke
onderwijsproces, waarbij er één lijn is en het voor alle betrokkenen duidelijk en inzichtelijk is
hoe wij Dalton vormgeven op de Bonkelaar.

•

Op de Bonkelaar willen we gedeeld leiderschap door professionele leergemeenschappen
(PLG’s), met daarbinnen afstemming tussen de verschillende locatieculturen en afstemming
tussen de geledingen. De Bonkelaar is een school met twee locaties, waarbinnen culturen erg
verschillen, zowel bij leerlingen en hun ouders als bij de leerkrachten. Dit zorgt soms voor
afstand tussen de twee geledingen. De expertise die schoolbreed aanwezig is, kan nog beter
uit de verf komen door een sterkere samenwerking tussen alle teamleden
locatieoverstijgend te bewerkstelligen.
Samenwerking met de peuterspeelzaal en het inzetten van een doorgaande lijn, waardoor
kinderen al vanaf hun tweede levensjaar gevolgd kunnen worden en de ontwikkeling van het
kind goed in beeld is, in het kader van de doorgaande leer- en zorgroute.
Opzetten van een systeem van kwaliteitszorg: de komende jaren willen we de
opbrengstgegevens van onze leerlingen beter duiden; de betekenis van de opbrengsten
meer centraal stellen met als doel leerkrachten competenter te maken in het analyseren van
hun eigen opbrengsten, het inzicht vergroten in wat leerlingen nodig hebben in hun
klassensituatie. Hiermee willen we ons onderwijs opbrengstgericht, passend en behapbaar
maken. Het model dat we hiervoor willen gebruiken is de werkwijze vanuit Focus PO;
opbrengsten analyseren en passend onderwijzen.
Opzetten van een ouderklankbordgroep om samenwerking tussen school en ouders te
verstevigen, met het oog op de toenemende vraaggerichte houding van ouders. Zo wordt er
bijgedragen aan een positieve betrokkenheid en een positieve samenwerking.

•
•

•

Deze algemene ambities monden uit in één hoofdambitie die uiteen te leggen is in vier kleinere,
concrete uitdagingen.
De ambitie is om de doorontwikkeling van de Bonkelaar vorm te geven in professionele
leergemeenschappen (PLG), waarbij elk teamlid deel uit maakt van een PLG en zo onderdeel is van
deze ontwikkeling. Hiermee wordt tevens een beroep gedaan op het gedeeld leiderschap waar, zoals
beschreven, kansen liggen voor de Bonkelaar. Uit bovenstaande algemene ambities zijn vier
uitdagingen te destilleren:
• Op het gebied van Dalton ligt er een grote uitdaging met betrekking tot de doorgaande lijn
binnen onze school. Er zal onderzocht moeten worden hoe Dalton op dit moment zichtbaar is
ons onderwijs, wat er ter verbetering kan gebeuren en hoe wij deze voorgestelde
verbeterpunten in onze onderwijspraktijk kunnen invoeren.
• Op didactisch gebied concluderen wij dat sommige methodes niet langer aansluiten bij wat
kinderen aanzet tot leren (maatschappelijke veranderingen). Om te beginnen moet er dus
onderzocht worden wat onze methodes bieden, in hoeverre dit nog tegemoet komt aan de
leerbehoeften van onze leerlingen en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn om de
discrepantie tussen de methode en de leerbehoefte op te heffen. Het kan zijn dat het
onderzoek uit zal wijzen dat onze methodes met een kleine aanpassing gehandhaafd kunnen
blijven, het kan ook zijn dat we moeten concluderen dat er nieuwe methodes met
bijbehorende digitale middelen moeten worden aangeschaft.
• We constateren dat niet alle leerlingen die naar de Bonkelaar komen de Nederlandse
schooltaal volledig machtig zijn. Een rijker taalaanbod is op onze school daarom van groot
belang voor een adequate ontwikkeling van onze kinderen. Met deze achterliggende
gedachte willen we daarom onderzoeken hoe wij nu eigenlijk naar jonge kinderen kijken en
hoe wij ze willen onderwijzen. Kortom: hoe leert een kind op de Bonkelaar? Daarbij is de
samenwerking met de peuterspeelzalen van groot belang om op basis van de juiste
voorkennis het kind adequaat te kunnen begeleiden. En wanneer helder is hoe wij kinderen
op de Bonkelaar onderwijzen, kunnen we daar ook andersom ook de peuterspeelzalen in
15

•

meenemen. In het kader van de doorgaande leer- en zorglijn is het tevens van belang dat we
met elkaar afstemmen hoe we de ontwikkeling in kaart blijven brengen en vastleggen.
Verder zorgt een duidelijke beschrijving van hoe jonge kinderen bij ons leren ervoor dat wij
een nog beter beredeneerd aanbod kunnen ontwikkelen en dat we observatieinstrumenten
beter kunnen afstemmen op wat past bij de leerlingen op onze school. Tevens wordt in het
onderzoek duidelijk wat we op het gebied van executieve functies mogen verwachten van
onze jonge kinderen en hoe wij daarop kunnen inspelen met betrekking tot het aanbod en de
Daltonvaardigheden.
De maatschappij is aan veranderingen onderhevig en dit merken we ook in het onderwijs. De
ondersteuningsbehoeften van leerlingen veranderen en dit vraagt iets anders van
leerkrachten dan voorheen. Op basis hiervan constateren wij dat we ons pedagogisch
leerklimaat nog duidelijker en gestructureerder neer kunnen zetten. We moeten daarom ten
eerste helder zien te krijgen hoe ons pedagogisch klimaat er nu uitziet en welke effecten dit
op de leerlingen en het team heeft. Vervolgens kan bepaald worden wat we kunnen en
moeten doen om ons pedagogisch leerklimaat verder te verstevigen en kunnen we in kaart
brengen welke kansen dit voor de toekomst met zich meebrengt.

Bovenstaande punten leidt tot het ontstaan van onze vier PLG’s:
1. PLG Dalton
2. PLG Pedagogisch/didactisch
3. PLG Onderbouw
4. PLG Leerlingenzorg/kwaliteitsbeleid.
Elk van deze PLG’s werkt het eerste jaar aan de gestelde uitdaging en van daaruit wordt de volgende
uitdaging aangepakt.
Op pedagogisch gebied zijn er nog aanvullende ambities:
• Twee advanced Rots en Watertrainers die wekelijks vrijgeroosterd worden om het beleid
met betrekking tot Rots en Water te kunnen door ontwikkelen.
• Het preventief (middels het inzetten van het Rots en Waterprogramma) en indien nodig
curatief inoefenen van gedragsverwachtingen, waarbij de leerkracht een voorbeeldrol heeft
en een oefenperiode op schoolniveau wordt afgesproken. De gedragsverwachting wordt dan
op een positieve manier en in gezamenlijkheid aangeleerd.
• Er wordt voortdurend gewerkt aan een positief groepsklimaat, onder andere in de
‘Hartenweken’ tijdens de start van het schooljaar.
Op onderwijskundig gebied stellen we, naast de reeds beschreven ambities, ook nog het volgende
vast:
• Er moet ingestoken worden op het levend houden van het Expliciete Directe Instructiemodel.
• De stappen die gezet zijn met betrekking tot begrijpend lezen moeten worden uitgebouwd.
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5. Schoolklimaat
Actief burgerschap en de democratische rechtsstaat 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.
Rots & Water
Als school geven wij middels het Rots en Waterprogramma vorm aan het anti-pestbeleid. Onze
advance-trainers zijn per week een halve dag vrij geroosterd van lesgevende taken om zowel
preventief als curatief in te zetten op alle voorkomende vraagstukken rondom gedrag.
Rots & Water is sinds het schooljaar 2015-2016 een vast onderdeel van het onderwijsaanbod op de
Bonkelaar en sinds schooljaar 2017-2018 zijn wij een gecertificeerde Rots & Waterschool. Alle
leerkrachten zijn bevoegd om Rots & Water lessen te geven en we hebben twee Rots & Water
advanced-trainers, die het team en de leerlingen wekelijks coachen op het schoolplein, klaslokaal of
incidenteel in het speellokaal.
Het doel van het Rots en Waterprogramma is het vergroten van de communicatieve en sociale
vaardigheden en het welzijn bij onze leerlingen. Ook het voorkomen en/of verminderen van sociale
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend
gedrag wordt behandeld tijdens deze lessen. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd
als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt
van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische
perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van positieve
sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans
gepresenteerd en getraind. Rots en water werkt psychofysiek; via een actieve, fysieke invalshoek
worden positieve sociale vaardigheden aangeleerd. Spelenderwijs en via fysieke oefening worden
sociale communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefeningen worden
voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgespreken en worden
gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.
Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, opkomen voor jezelf of een ander, maar kan ook zijn;
starheid en te heftig reageren. Water is meer communicatief, inleven in een ander, onderhandelen,
vrienden maken, contact maken, maar kan ook zijn; te meegaand zijn, geen grenzen kunnen stellen.
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Beide begrippen hebben dus sterke en zwakke kanten. We leren onze kinderen om van beide het
goed te gebruiken.
Door de Rots & Watertraining leren kinderen op zichzelf te vertrouwen. Hun zelfbewustzijn is na de
training groter, ze weten hoe je “nee” kunnen zeggen. Niet alleen stemgebruik, maar ook houding en
ademhaling zijn belangrijk om de juiste boodschap uit te stralen. Andere kinderen ondervinden door
de training dat ze de keuze hebben om na te denken voordat ze handelen. Ze leren impulsen te
beheersen. Rots & Water wordt niet alleen ingezet tijdens de gymlessen, maar ook in de regulieren
lessen in de klas of (tijdens het spelen) op het schoolplein.
Daarnaast krijgen ook de ouders aan het begin van het schooljaar tijdens de Algemene Ouderavond
de kans om kennis te maken met Rots & Water.
Overig
• We brengen twee keer per jaar in kaart hoe veilig kinderen zich op school voelen. Dat doen
we middels de SCOLL. Voor elke leerling van groep 1 tot en met 8 vult de leerkracht de SCOLL
in. Vanaf groep 5 doen de leerlingen dit zelf ook. Naar aanleiding van de resultaten worden
individuele gesprekken of klassengesprekken gevoerd.
• Tijdens de pauzes lopen wij actief pleinwacht. Dit houdt in dat wij observeren, signaleren en
handelen om gedragsovertredingen te voorkomen.
• Eén keer per jaar wordt de tevredenheidsenquête afgenomen bij ouders. De vragen hebben
betrekking op hoe zij het schoolklimaat ervaren. Vanaf groep 6 vult ook elke leerling deze
enquête in.
• Binnen de school zijn twee teamleden aangesteld als vertrouwenspersonen.
Ambities
• De Bonkelaar wil het veilige schoolklimaat in stand houden.
• We brengen in kaart hoe het pedagogisch leerklimaat binnen onze school er nu uit ziet.
• We onderzoeken welke effecten ons huidige pedagogisch leerklimaat heeft op andere
leerlingen.
• We onderzoeken welke effecten het huidige pedagogisch leerklimaat heeft op de teamleden.
• Na deze onderzoeksperiode kunnen we vaststellen wat we kunnen en moeten doen om ons
pedagogisch leerklimaat te verstevigen.
• Daarop inventariseren we welke kansen dit voor ons met zich meebrengt voor de toekomst.
• Het gedrag van kinderen is te beschrijven in een driehoek. De onderste 85% doet precies
wat er verwacht wordt en de 10% daarboven heeft iets meer sturing en aanspreken op het
gedrag nodig. De bovenste 5% vraagt vaak per leerling een eigen aanpak. Wij willen hier op
de Bonkelaar een doorgaande lijn in krijgen, zodat elke leerkracht zo’n leerling in de top van
de driehoek op dezelfde manier benadert.
Bovenstaande ambities worden uitgewerkt en beschreven door de PLG
Leerlingenzorg/kwaliteitsbeleid.
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6. 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.
Nederlands als tweede taal (NT2)
Binnen het Samenwerkingsverband 06-06 (SWV) is afgesproken de opvang van eerste- en de oudere
tweedejaars nieuwkomers in Nederland centraal aan te bieden. Kinderen van nieuwkomers in
Nederland zijn kinderen met een meestal kortdurende behoefte aan extra zorgondersteuning.
OPOA verzorgt voor de basisscholen binnen dit SWV het onderwijs aan nieuwkomers
(neveninstromers) op NT2-basisschool Het Palet. Het Palet is een zelfstandige nevenlocatie van één
van de scholen van OPOA.
Alle leerlingen van Het Palet krijgen binnen veertien dagen na inschrijven een Individueel Ontwikkel
Plan (IOP). In dit plan worden, rekening houdend met het al dan niet geletterd zijn in de eigen taal,
tussen- en jaardoelen gesteld. Tegen het eind van het eerste jaar is er over het kind een gesprek met
de ontvangende basisschool. Centraal binnen dit gesprek staat:
• De ontwikkeling van het kind op het gebied van mondelinge taalontwikkeling, sociaalemotioneel functioneren en de kernvakgebieden (taal, lezen, spelling, rekenen).
• Wat het betreffende kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.
• De eventuele extra zorgbehoefte van het kind.
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Met deze gegevens is het aan de ontvangende basisschool om te bepalen of zij een passend
vervolgaanbod aan kunnen bieden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt in overleg gezamenlijk
bepaald welke vervolgroute het meest passend is:
Ø Verlenging met een half jaar NT2-onderwijs, met als doel om zich verder te ontwikkelen om
daarna wel de overstap te kunnen maken naar het regulier basisonderwijs;
Ø Bij aanhoudende zorg de zorgroute van het SWV 06-06 verder te volgen;
Ø Kinderen die in groep 7 op het Palet instromen kunnen altijd in aanmerking komen voor een
extra jaar centrale opvang op Het Palet. Dit omdat de afstand tot het reguliere aanbod
vrijwel nooit binnen één schooljaar ingelopen kan worden.
De ambitie van Het Palet is om kinderen in een zo kort mogelijke tijd op een zodanig niveau te
krijgen, zodat zij aansluiting kunnen vinden bij een reguliere basisschool of een school voor
voortgezet onderwijs.
De Bonkelaar
OBS de Bonkelaar biedt zo passend mogelijk onderwijs. Zij realiseert dit door:
a) De standaarden basisondersteuning (2) van het SWV in de praktijk brengen.
b) De principes volgens handelingsgericht werken en handelingsgericht integraal arrangeren in
praktijk brengen.
c) Een goede relatie tussen school en ouders realiseren: ouders als opvoedkundig partner
betrekken bij onderwijskundige en pedagogische vragen rondom hun kind.
d) De ambities m.b.t. Passend Onderwijs verwoorden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
en deze ambities planmatig uitwerken.
e) Leerkrachten ondersteunen en stimuleren actief te werken aan verdere professionalisering
volgens de standaarden basisondersteuning, inspectienormen en het SOP van OBS de
Bonkelaar
f) De beschikbare middelen zodanig inzetten dat een optimaal rendement voor leerlingen en
leerkrachten wordt gerealiseerd.
g) Proactief de deskundigheid van alle partners in en buiten het SWV aan wenden om voor
iedere leerling een passend arrangement mogelijk te maken.
Leerlingen dienen niet alleen te beschikken over kennis, maar steeds meer ook over een groot aantal
vaardigheden die hen in staat stelt zichzelf en hun omgeving verder te ontwikkelen. Daarnaast is het
steeds belangrijker om een duidelijker beeld te krijgen van eigen competenties, ambities en
vaardigheden en tevens een beeld te krijgen van anderen. Hierdoor kan een grote effectiviteit in een
lerende wereld worden bereikt, waarbij zeker het aspect van wederzijds respect een belangrijke rol
speelt.
De Bonkelaar wil met moderne middelen de leerlingen toerusten voor deze ontdekkende
zelfontwikkeling voor henzelf en voor de hen omringende wereld. Dit willen we doen door
anticiperend en actief de nieuwe mogelijkheden te onderkennen en te gebruiken.
De missie en visie van de Bonkelaar sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Bonkelaar biedt
passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo
dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV
Twente Noord zijn gemaakt. De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief goed passend onderwijs
te bieden in een omgeving, die zo thuisnabij en zo regulier als mogelijk is. De Bonkelaar maakt dit
naast zoals is omschreven in de visie mogelijk door:
• De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie
planmatig toe te passen;
• De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen;
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•

Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor
iedere leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken.

OBS de Bonkelaar heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste
planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats
volgens de zogenaamde HGW werkwijze. Binnen deze werkwijze staan planmatig en doelgericht
werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun
ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen worden gepland maar kunnen ook op afroep plaats
vinden als snel en direct gehandeld moet worden.
We hebben een jaarrooster zorg. Daarin is opgenomen:
⦁ Twee groepsbesprekingen per jaar
⦁ Twee leerlingbesprekingen per jaar
⦁ Groepsbezoeken t.b.v. deskundigheidsbevordering van het leerkrachthandelen.
Tevens vindt er 5 keer per jaar een SOT plaats en 4 keer per jaar een SOT+.
We werken samen met partners in de zorg. School heeft regelmatig overleg met externe partners
(jeugdconsulenten, gemeentelijke regisseurs, fysiotherapie, logopedie, Jarabee, Karakter etc.) die bij
onze leerlingen betrokken zijn. Deze externe partners, nemen indien nodig, deel aan het SOT/SOT+.
De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe
partners.
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7. 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 Edith Stein. Onderzoek, vernieuwing en leren van elkaar maakt hierdoor deel uit van de
kwaliteitscultuur op de OPOA-scholen.
Ambities van de Bonkelaar
Om de kwaliteitscultuur en het personeelsbeleid verder door te ontwikkelen heeft OPOA
strategische keuzes gemaakt. De Bonkelaar wil deze op de volgende manieren doorvertalen:
• De Bonkelaar is een school met twee locaties, waarbinnen culturen erg verschillen, zowel bij
leerlingen en hun ouders als bij de leerkrachten. Dit zorgt soms voor afstand tussen de twee
geledingen. De expertise die schoolbreed aanwezig is, kan nog beter uit de verf komen door
een sterkere samenwerking tussen alle teamleden locatieoverstijgend te bewerkstelligen.
We willen dit realiseren door gedeeld leiderschap in te voeren in de vorm van professionele
leergemeenschappen (PLG’s), met daarbinnen afstemming tussen de verschillende
locatieculturen en afstemming tussen de geledingen.
• De Bonkelaar spant zich in om een actief wervings- en selectiebeleid te voeren. Actief in de
zin van het tijdig duidelijk hebben van de beschikbare formatieve ruimte en daarnaast het
kunnen bieden van perspectief aan medewerkers die van meerwaarde zijn voor de school.
Rond februari is duidelijk hoeveel formatieve ruimte er is. We willen mensen behouden
waarvan wij als directieteam vinden dat ze van meerwaarde zijn voor de Bonkelaar. De
school realiseert zich dat het noodzakelijk is om extra middelen in te zetten en durft het
risico te nemen goede (te werven) medewerkers aan te trekken.
Vlak na de 1 oktobertelling vindt de eerste quickscan plaats tussen HR, de
kwaliteitsmedewerker en de schooldirectie, in de vorm van een multidisciplinairoverleg. In
februari komt de Bonkelaar met een conceptgroepsindeling, waarna de eerste formatieve
tussenstand wordt besproken in het stichtingbrede MT. Tijdens dit MT wordt besproken
waar mogelijke formatieruimte en overschot zal ontstaan. Door dit inzichtelijk en
bespreekbaar te maken met het team, wordt getracht goed personeel te behouden.
• De Bonkelaar draagt er zorg voor dat elke medewerker goede ondersteuning krijgt bij het
inwerken op onze Daltonschool. Zo krijg elke startende leerkracht ondersteuning vanuit de
stichting op basis van het startersprotocol en heeft elke medewerker de mogelijkheid om
door te stromen van startbekwaam naar basisbekwaam, ook weer op basis van het
starterprotocol. Verder worden nieuwe werknemers op de Bonkelaar ongeacht hun
ervarenheid gekoppeld aan een collega die ervaring heeft met het werken op onze
Daltonschool. Deze ervaren collega kan dienen als vraagbaak voor de nieuwkomer met
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betrekking tot schoolspecifieke zaken. Tot slot maakt de school maakt inzichtelijk welke
nieuwkomers (zowel net afgestudeerde collega’s als collega’s die al jaren in het vak zitten,
maar nieuw zijn op onze school) er zijn en op welke manier zij begeleiding krijgen.
Als medewerker van de Bonkelaar word je gedurende je hele loopbaan uitgedaagd,
uitgenodigd en waar mogelijk gefaciliteerd om vanuit je gegeven talenten tot maximale
ontwikkeling te komen (binnen de mogelijkheden van de school en de overkoepelende
stichting). Om dit te bewerkstelligen, worden onderstaande instrumenten constructief
ingezet:
 Gesprekkencyclus: starten van nieuwe digitale gesprekkecyclus, geplande start:
januari 2020
 OPOA-Academy: jaarlijks wordt er overleg gevoerd over het actuele aanbod in de
OPOA-Academy
 Opleiden in de School: de coördinator opleiding heeft regelmatig overleg met de
schoolleider en de schoolopleider. Het accent ligt hierbij op het versterken van de
aansluiting tussen de scholen en de opleiding. Het leren van elkaar is gericht op
onderwijsverbetering in een opleidingsschool (PLG) of Academische
Opleidingsschool.
 Startersbijeenkomsten: tweemaal per schooljaar vindt er een startersbijeenkomst
plaats.
 OPOA Talentenpool: jaarlijks is er de mogelijkheid om aan te melden voor de OPOA
Talentenpool.
 Onderwijscafé en Workshopmiddag: elke medewerker neemt deel aan twee
bijeenkomsten per schooljaar (bestaande uit één keer onderwijscafé en één keer
workshopmiddag), voor schooljaar 2019-2020 geldt dat de medewerker bij één
bijeenkomst aanwezig is in verband met de OPOA-dag.
 OPOA-dag: in schooljaar 2019-2020 vindt de OPOA-dag plaats op 10 september
2019.
De ontwikkeling van de medewerkers van de Bonkelaar wordt op zorgvuldige en
transparante wijze gevolgd. We gaan in gesprek en geven hen de kans om te ontplooien. We
spreken onze waardering uit en spreken mensen aan op waar ontwikkeling nodig is of
achterblijft. Dit gebeurt door het constructief inzetten van de gesprekkencyclus en de OPOATalentenpool. Ook kan men kan zich verder ontwikkelen door gebruik te maken van interne
en externe mobiliteit.
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8. 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.
Ambitie op het gebied van kwaliteitszorg: Opbrengstgericht Passend Onderwijs implementeren
Op de Bonkelaar willen we een doorontwikkeling maken op gebied van kwaliteitszorg. De komende
jaren willen we de opbrengstgegevens van onze leerlingen beter duiden; de betekenis van de
opbrengsten meer centraal stellen met als doel leerkrachten competenter te maken in het
analyseren van hun eigen opbrengsten en het inzicht vergroten in wat leerlingen nodig hebben in
hun klassensituatie. Hiermee willen we ons onderwijs opbrengstgericht, passend en behapbaar
maken. Het model dat we hiervoor willen gebruiken is de werkwijze vanuit Focus-PO; opbrengsten
analyseren en passend onderwijzen.
Focus PO zet de betekenis van opbrengstgegevens centraal. Dat doet zij op twee punten. Ten eerste
door een vergelijkingsmaat te gebruiken die eenvoudig te begrijpen is, en die direct inzicht geeft in
de verwachte uitstroom richting het voortgezet onderwijs. Ook wordt bij elke score een
onderwijsbehoefte vermeld: basis, uitdaging of intensivering. Ten tweede wordt de betekenis
vergroot door de weergave van de middenmoot. Voor een leerkracht is dit zijn didactische
vertrekpunt.
De denk- en werkwijze van opbrengstgericht passend onderwijs (Focus PO) kent zes uitgangspunten.
Samen vormen ze ons onderwijskundig kader:
Van eind naar begin:
Dit uitgangspunt gaat over de context waarbinnen het onderwijs passend wordt gemaakt. Het
eindpunt, de schoolambitie, bepaalt hoe de onderwijsbehoeften eruitzien en deze bepalen op hun
beurt weer het onderwijsprogramma. Onderwijsbehoeften volgen uit de persoonskenmerken van
een schoolpopulatie, een groep leerlingen of een enkele leerling. Je kunt niet spreken van passend
onderwijs als er geen doel is dat je nastreeft.
School > groep > leerling:
Opbrengstgericht en passend onderwijs start op schoolniveau. Het onderwijsprogramma van de
school heeft tot doel om alle leerlingen te bedienen. Omdat groepsopbrengsten verschillen, is het
zaak om per groep dit programma verder passend te maken. Tot slot gaan we voor individuele
leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften het onderwijs finetunen.
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Middenmoot als vertrekpunt
Passend onderwijs vereist een ankerpunt. Dit is de middenmoot in een schoolpopulatie of in een
groep. De middenmoot in de schoolpopulatie is het ankerpunt van de inrichting van het
onderwijsprogramma. In een groep is de middenmoot het vertrekpunt van de leerkracht en vormt
daarmee de kern van een eventuele aanpassing van het onderwijsprogramma.
Overeenkomsten in onderwijsbehoeften:
Onderwijs geven we niet aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke
kenmerken en onderwijsbehoeften. Leren zien we als een groepsproces waarmee we het leren van
elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen stimuleren. Groepsgewijs onderwijs zorgt ook
voor een gevoel van cohesie. Chris Struiksma verwoordde het mooi in Focus op Feiten (2009, CEDGroep): ‘Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen leerprogramma mogelijk, nodig of
zelfs maar wenselijk is.’ Waar het om gaat is dat er voor elke leerling voldoende uit het onderwijs te
halen is.
Eerst convergent dan divergent:
Het schoolaanbod start altijd met convergente differentiatie. Dit betekent dat een hele groep
leerlingen tegelijkertijd aan één set doelen werkt en dat er verschillende aanpakken zijn om deze te
realiseren: basis, verrijkt en intensief. Convergente differentiatie is met name goed voor leerlingen
die de basis- of de intensieve aanpak ontvangen. De school is vrij om te bepalen wanneer zij een
meer divergent aanbod doet aan de leerlingen voor wie (verdergaande) verrijking of intensivering
van het onderwijs niet meer afdoende is. Zij kunnen de leerlijn respectievelijk versneld of vertraagd
doorlopen.
Respons op instructie:
Elke leerling, elke groep en de hele schoolpopulatie laat een respons zien op het
onderwijsprogramma. We onderscheiden hierin drie onderdelen: de vaardigheidsgroei, de
leerdoelbeheersing en de betrokkenheid. Respons op instructie hebben we nodig om te monitoren
of er sprake is geweest van opbrengstgericht passend onderwijs. Is de respons voldoende, dan gaan
we door met wat we deden. Is de respons onvoldoende, dan gaan we op onderzoek uit en passen we
het onderwijs eventueel aan. Natuurlijk wel in de juiste volgorde: eerst de school, dan de groep en
dan de leerling.
Groepsplanloos werken realiseren we door uit te zoomen naar het schoolniveau. Daarbij hanteren
we drie instrumenten die worden ingezet in een teambespreking: het onderwijsplan, het
schooloverzicht en het groepsoverzicht. De schoolbespreking vormt de basis van waaruit interventies
op school-, groeps- en individueel niveau worden afgeleid om het onderwijs opbrengstgericht en
passend te maken. Deze interventies worden vastgelegd in afspraken die periodiek worden
gemonitord.
Hiervoor gebruiken we een aantal documenten die leidend zijn. Vanuit het onderwijsplan gaan we
naar schooloverzicht en dan naar groepsoverzicht. De schoolbespreking staat vier keer per jaar
centraal m.b.t. Opbrengsten; twee keer groot (cito/sociaal emotioneel), twee keer klein (tussentijdse
respons op instructie/sociaal emotioneel).
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9. 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.
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.
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.
Onze school
De wijze waarop de Bonkelaar deze waarden van OPOA naleeft zowel in het algemeen als in het
bijzonder met betrekking tot hun eigen kind(eren) is als volgt:
• Schoolgids aan het begin van het schooljaar
• Informatie-/kennismakingsavond bij de start van het schooljaar
• Wekelijkse taakbrief: vanaf groep 3 wordt op de taakbrief van het kind een opmerking
geplaatst voor het kind/de ouders. De taakbrief wordt in de taakbrievenmap weer mee terug
naar school genomen, voorzien van een opmerking of handtekening van de ouders.
• Tussentijdse gesprekken op verzoek van ouders/verzorgers
• Tussentijdse gesprekken op verzoek van de leerkracht(en)
• Ambitiegesprekken in groep 8
• Kind-oudergesprekken: in november is er de mogelijkheid voor een voortgangsgesprek, in
februari/maart volgen de vorderingsgesprekken en in juni/juli zijn de eindgesprekken. Vanaf
groep 3 zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig.
• Ouderavonden
• Kijkochtenden
• Social Schools-nieuwsbrief
• Website van de Bonkelaar
• Ouderraad (OR)
• Medezeggenschapsraad (MR)
• Excursies
• Oudercursus in het kader van VVE
• Klassentheater
• Afscheidsmusical groep 8
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Omgekeerd verwachten wij van onze ouders dat ze de leerkrachten op de hoogte houden van
belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind en informatie verstrekken die nodig is om het
kind de juiste begeleiding te kunnen bieden.
Regelmatige contacten zijn mondeling en schriftelijk aan de orde, zowel gepland door de wekelijkse
taakbrieven en de contactavonden als ongepland op verzoek van de ouders/verzorgers of de
leerkrachten.
Verder krijgt elk gezin bij de start van het schooljaar een formulier waarop aangegeven kan worden
met welke activiteiten de ouders willen helpen. Hierop staan taken die tijdens schooltijd
plaatsvinden, zoals het helpen bij het groepsdoorbrekend werken, maar ook taken die na schooltijd
ingevuld worden. Daarbij valt te denken aan het versieren van de hal of het regelen van het vervoer
voor excursies.
Een goede samenwerking met de ouders en een grote betrokkenheid is naar onze mening van groot
belang voor alle kinderen.
De ouderraad en medezeggenschapsraad van onze school hebben als doel om de samenwerking
tussen school en ouders te bevorderen. Het is mogelijk om via de OR of de MR vragen, opmerkingen
e.d. door te spelen. Deze zullen in de vergaderingen besproken en evt. doorgespeeld worden. Van
deze vergaderingen worden notulen gemaakt, die op verzoek in te zien zijn.
Verder is een belangrijke taak van de OR het verzorgen van de diverse activiteiten die op school
worden georganiseerd, waaronder het Sinterklaas-, kerst- en paasfeest.
De MR is een bij wet geregeld orgaan binnen onze school, bestaande uit ouders en personeelsleden.
De MR heeft wettelijk inspraak in het beleid. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen en moet de MR zijn instemming geven bij bepaalde schoolbesluiten.
Als gevolg van het samengaan van alle openbare basisscholen onder één bestuur is er een
Gemeenschappelijke MR (GMR), die de belangen op meer bovenschools- en bestuursniveau
behartigt. Vanuit de MR zijn één ouder en één leerkracht hierin vertegenwoordigd.
De wijze waarop de school ouders informeert zowel in het algemeen als in het bijzonder met
betrekking tot hun eigen kind (eren) is beschreven en vastgelegd in de schoolgids.
Ambities school
• Vanuit de strategische beleidskeuzes van OPOA leeft de ambitie dat ouderbetrokkenheid en
empowerment op alle scholen van OPOA zichtbaar en voelbaar moet zijn. De Bonkelaar geeft
hier invulling aan door samen met ouders informatie te zoeken en deze te delen. Het
gezamenlijke doel hierachter is het kind tot ontwikkeling te laten komen. Ook stimuleren en
ondersteunen wij ouders daar waar nodig en wenselijk om hun verantwoordelijkheid te
nemen in de opvoeding. Dit varieert van gesprekken over op tijd op school komen tot het
aanraden van bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie.
• De Bonkelaar is een Daltonschool. De werkwijze waarbij geappelleerd wordt aan
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. We vinden dan ook dat de school
samen met de ouders moet werken aan de ontwikkeling van de kinderen. In de komende
jaren wordt er een klangbordgroep opgericht waarbij ouders de kans krijgen hun stem te
laten horen met betrekking tot onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn. Ook zal
hen gevraagd worden naar punten waarop de school kan verbeteren.
• Ouders hebben de mogelijkheid om hun stem te laten horen in een PLG.
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10. Overige onderwerpen
10.1 Dalton
Uiteraard is Dalton voor de Bonkelaar geen “overig onderwerp”, maar het fundament onder ons
bestaan.
Zo werd bij de beschrijving van de visie van de Bonkelaar al duidelijk gemaakt dat wij ons onderwijs
inrichten volgens de Daltonprincipes van Helen Parkhurst.
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op hoe wij Dalton onder andere vormgeven.
De uitgangspunten van ons Daltononderwijs zijn:
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
2. Zelfstandigheid
3. Samenwerken
4. Effectiviteit/doelmatigheid
5. Reflectie
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid.
Het Daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf kan en mag kiezen, maar die voor de
gevolgen van zijn keuzes ook verantwoordelijkheid draagt.
Leerlingniveau
Op de taakbrief vindt de leerling een overzicht van het werk voor de hele week. De
instructiemomenten vinden plaats op aangegeven momenten, die terug te vinden zijn op het
klassikale planbord. Over het algemeen wordt de instructie waarbij nieuwe lesstof aangeleerd wordt
door de hele klas gevolgd, uitzonderingen daargelaten. De tijd daaromheen richt in een leerling in
naar eigen inzicht. Het kind heeft daarmee een duidelijke keuze: na een instructie voor spelling, heeft
het kind de mogelijkheid om meteen de verwerking van spelling te maken, maar kan het er ook voor
kiezen om eerst de verwerking van rekenen of schrijven te maken en op een later moment spelling te
doen. De verantwoordelijk ligt erin dat aan de afspraak ‘aan het eind van de week moet al het werk
af zijn’ voldaan moet worden. Hiermee stellen we een grens aan de vrijheid van het kind: vrijheid in
gebondenheid.
Op de taakbrief staat tevens keuzewerk beschreven. Dit is werk dat niet af hoeft te zijn aan het eind
van de week, maar waar de leerling aan kan werken wanneer het werk op de taakbrief af is. Het kind
is bij het keuzewerk vrij om te kiezen voor de opdrachten van zijn/haar interesse. Bij het keuzewerk is
het kind ervoor verantwoordelijk om aan de gestelde eisen met betrekking tot de opdracht te
voldoen, ondanks dat het keuzewerk is.
In groep 6, 7 en 8 kunnen de kinderen ook werken in werkpakketten. Zo oefenen ze met zelfgekozen
doelen, die op hun eigen niveau worden aangeboden. In sommige gevallen kiezen leerlingen zelf of
ze een instructiemoment wel of niet volgen. Hier wordt een beroep gedaan op de zelfkennis en
zelfinschatting van een kind. Het kind kan goede redenen hebben om een bepaald instructiemoment
over te willen slaan: de stof is bijvoorbeeld al bekend of het kind heeft de stof van tevoren bekeken
en geconcludeerd dat hij het wel snapt. Het is in dat geval de verantwoordelijkheid van het kind om
de leerkracht te laten zien dat de stof beheerst wordt. Dit kan op een ander moment of tijdens de
toets zijn.
Leerkrachtniveau
De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanbieden van de juiste lesstof en het in kaart brengen
van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daarmee kan elke groep kinderen tegemoet
worden gekomen in de onderwijsbehoeften en blijft er in de resultaten ontwikkeling zichtbaar. De
leerkracht heeft binnen de grenzen de vrijheid om dit te vertalen naar onderwijsactiviteiten die hem
nuttig lijken voor de betrokken groep leerlingen.
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Schoolniveau
Voor de teamleden van de Bonkelaar uit de pijler ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’ zich bijvoorbeeld
in de mogelijkheid om zelf richting te geven aan de nascholing en een keuze te maken uit de geboden
ontwikkelingsmogelijkheden. Vanzelfsprekend gaat dat gepaard met de verantwoordelijkheid om
hiermee iets zinvols te betekenen voor de leerlingen, het team, de school of het bestuur.
2. Zelfstandigheid
De kinderen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf te
plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp.
Leerlingniveau
De taakbrief is niet volledig ingevuld. Vooral in de bovenbouw zijn de instructiemomenten gepland
en staan de lessen die zelfstandig gemaakt dienen te worden (vaak lessen waarbij geen instructie
nodig is of waarvan de instructie in de week ervoor al gegeven is) apart beschreven. Tijdens de start
van de week krijgen de leerlingen de ruimte om de zelfstandige lessen in te plannen. Zo kan het
voorkomen dat het ene kind op maandagmiddag zit te tekenen, terwijl een ander kind zich buigt over
een taalles.
Elk kind beschikt over een blokje, met daarop een groene en een rode stip en een vraagteken. Met
dit blokje kan het kind aan anderen laten zien wat er aan hem gevraagd kan worden. Met de rode
stip geeft de leerling aan dat hij niet gestoord wil worden, met de groene stip wordt getoond dat het
kind open staat voor vragen van medeleerlingen. Het vraagteken is een signaal voor de leerkracht en
betekent ‘help mij, ik kan niet verder’. Het blokje stimuleert kinderen onderling om elkaar
zelfstandig, zonder tussenkomst van de leerkracht, verder te helpen. Tegelijkertijd wordt het kind
door het neerzetten van het vraagteken aangespoord om zelf te bepalen welk werk hij gaat doen
totdat de leerkracht beschikbaar is om zijn vraag te beantwoorden. Deze uitgestelde aandacht
stimuleert het probleemoplossend denken van onze leerlingen en leidt tot het nemen van
zelfstandige beslissingen.
Leerkrachtniveau
Bij het dagelijks handelen wordt van de leerkrachten op de Bonkelaar verwacht dat zij zelfstandig
keuzes maken die ten goede komen aan de leerlingen. Er wordt tevens vanuit gegaan dat men het
initiatief neemt tot gesprekken met de intern begeleider en ouders/verzorgers.
Schoolniveau
Bij het werken in de PLG’s wordt verwacht dat leerkrachten zelf het initiatief nemen om samen te
komen om onderwijskundige vraagstukken te onderzoeken en waar mogelijk op te lossen. Hiervoor
wordt door de schoolleider te tijd geboden.
3. Samenwerking.
Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren
vergemakkelijken. Als leerlingen leren met elkaar samen te werken ontwikkelen ze sociale
vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een
eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van een dialoog, het leren omgaan met
teleurstellingen en het ervaren van meeropbrengst uit de samenwerking.
Leerlingniveau
Net als alle andere pijlers begint ook het leren van en met elkaar al bij de kleuters. Dat varieert van
een ouder kind dat een nieuwe leerling wegwijs maakt binnen het klaslokaal tot twee oudste kleuters
die samen proberen te achterhalen ze hoe een auto het snelst van een plank op de grond kunnen
doen belanden. Samenwerken zien we op de Bonkelaar in vele vormen.
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In de middenbouw kunnen de kinderen tijdens de verwerking van de lesstof kiezen voor de stille
werkplek, veelal het klaslokaal, of de samenwerkplek, die vaak buiten het lokaal gesitueerd is. Op
deze samenwerkplek buigen kinderen zich met z’n tweeën, in een drietal of in groepjes over een
vraagstuk waar ze zelfstandig niet uit komen. Na het oplossen van het vraagstuk of na een
afgesproken tijd keren de kinderen terug naar de klas, om ook de andere kinderen de gelegenheid te
geven te overleggen met medeleerlingen. Eén van onze ambities is om hier in de toekomst
structureel gebruik te maken van coöperatieve werkvormen.
Wij werken regelmatig groepsdoorbrekend, bijvoorbeeld tijdens tutorlezen, waarbij een oudere
leerling een jongere leerling begeleidt, maar ook tijdens creatieve vakken. In dit laatste geval worden
leerlingen van bouwen gemixt en werken ze in die groep aan een creatieve opdracht. Het
uitgangspunt is dat ervan en met elkaar geleerd wordt. Tevens stimuleert dit behulpzaamheid.
Leerkrachtniveau
De leerkracht werkt samen met de leerling om de leerling de kans te geven het beste uit zichzelf te
halen. Dit gebeurt door het afstemmen van de leerstof en de pedagogische benadering die een kind
vraagt.
Tevens gaan leerkrachten bij elkaar te rade wanneer er zich binnen de groep een situatie voordoet.
Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om eens mee te kijken in de klas of mee te denken over een
oplossing.
Het samenwerken met ouders vindt plaats in diverse vormen. Zo doen we bij het creatieve
groepsdoorbrekend werken een beroep op de ouders, wij hebben een actieve ouderraad en
medezeggenschapsraad en ouders helpen ons regelmatig met het vervoeren van en naar excursies.
Daarnaast vinden wij het op de Bonkelaar erg belangrijk een goede gesprekspartner voor de ouders
te zijn, daar waar het over hun kind gaat.
Schoolniveau
In team wordt samenwerking vormgegeven door het regelmatig samenkomen van de verschillende
bouwen waarin afspraken worden gemaakt over de werkwijze of waarin collega’s elkaar uitleg geven
over nieuwe ontwikkelingen. Ook locatievergaderingen en het werken in PLG’s doen een beroep op
het samenwerkend vermogen van het team.
4. Effectiviteit/doelmatigheid.
Een taak op maat houdt leerlingen doelmatig en functioneel bezig. Daarnaast dienen we als
Daltonschool te zorgen voor opbrengsten, waarbij de hier genoemde kernwaarden het fundament zijn
voor de prestaties van onze leerlingen.
Leerlingniveau
De leerlingen werken aan een taak op hun eigen niveau. Vanaf groep 6 werken de kinderen met
Snappet, waarbij De taak wordt afgestemd op de middengroep van 60 procent (Zie: OPO). Leerlingen
die functioneren in de 20 procent daarboven of daaronder krijgen werk aangepast aan hun
capaciteiten. Zo werkt iedereen aan een taak op maat en blijven de leerlingen doelmatig bezig. De
lesdoelen waaraan het kind werkt, staan beschreven op de taakbrief, waardoor kinderen heel
doelgericht aan het werk zijn. Na afloop van een les evalueren kinderen of ze het doel wel of niet
behaald hebben.
En zoals eerder beschreven: in sommige gevallen kiezen leerlingen zelf of ze een instructiemoment
wel of niet volgen. Het kind kan goede redenen hebben om een bepaald instructiemoment over te
willen slaan. Het kan zijn dat een kind concludeert dat de lesstof al bekend is. In dat geval is het
zowel effectiever als doelmatiger om aan iets te gaan werken dat het kind nog niet beheerst.
Tijdens onze kind-oudergesprekken stellen de kinderen twee keer per jaar nieuwe leerdoelen. Deze
worden in het gesprek erop geëvalueerd.
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Leerkrachtniveau
Bij het uitleggen van nieuwe lesstof wordt altijd het doel van die lesstof onderwezen aan de
kinderen. Ook wordt de link gelegd naar het nut ervan in het dagelijks leven door te wijzen op
concrete situaties waarin de aan te leren concepten en vaardigheden van belang zijn.
Schoolniveau
Er wordt naar gestreefd de talenten van de teamleden in te zetten en op die manier de taken te
verdelen, om zo de school efficiënt te kunnen dienen.
5. Reflectie.
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool
vanzelfsprekend. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie
en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te
bereiken.
Leerlingniveau
Op leerlingniveau willen we dat de leerling zich eigenaar voelt van het eigen leerproces. Dat betekent
dat we de leerling stimuleren om te reflecteren op het eigen handelen en daar conclusies uit te
trekken voor een volgende taakperiode. Dit wordt gestimuleerd door de taakbrief waar elk kind
dagelijks reflecteert op de werkhouding, werkverzorging en inzet bij de verschillende vakken.
Daarnaast houden de kinderen vanaf groep zes hun eigen cijferlijst bij.
Ook worden er vanaf groep 3 twee keer per jaar lange termijndoelen gesteld. Dit gebeurt tijdens het
kind-oudergesprek. In het daaropvolgende kind-oudergesprek wordt op de eerder gestelde doelen
gereflecteerd en worden nieuwe doelen gesteld of oude doelen aangescherpt. Een ander
reflectiepunten tijdens dergelijke gesprekken zijn de inzet en de resultaten bij de verschillende
vakken. Uiteraard wordt er boven alles gereflecteerd op de Daltonkernwaarden.
Leerkrachtniveau
Iedere leerkracht van de Bonkelaar reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel
handelen. Dit doen wij door opbrengsten te analyseren en hier teambreed op te reflecteren.
Vervolgens worden hierop interventies opgesteld en geïmplementeerd en ook deze worden
geëvalueerd. Hetzelfde gebeurt met ons pedagogisch klimaat.
Verder maken wij gebruik van de gesprekkencyclus van OPOA. Hierbij wordt van de leerkracht
verwacht dat er gereflecteerd wordt op reeds gestelde doelen met betrekking tot de eigen
ontwikkeling en het eigen handelen.
Schoolniveau
In de MR werken leerkrachten en ouders samen om de onderwijskundige kant van de school te
ontwikkelen. De MR heeft hierbij rechten en plichten ten aanzien van beleidsvraagstukken.
Middelen om ons Daltononderwijs vorm te geven
1) De taakbrief
Om aan bovengenoemde vaardigheden te kunnen werken in groep 3, 4 en 5 maken wij
gebruik van de taakbrief. Op die taakbrief staat welke taken er voor die week gemaakt
moeten worden (verantwoordelijkheid), welke instructies wel en niet gevolgd moeten
worden (zelfstandigheid), welke opdrachten zelfstandig of in samenwerking met een ander
gemaakt mogen worden (samenwerken), de doelen die bij de geboden instructies horen
(doelmatigheid) en elke dag wordt door de leerlingen aangegeven hoe zij het onderwijs van
die dag beleefd hebben en hoe ze gewerkt hebben (reflectie). Verder staat er op de taakbrief
keuzewerk (vrijheid) dat de leerlingen kunnen kiezen wanneer de opdrachten op de taakbrief
allemaal af zijn. Elke leerling heeft zijn/haar eigen taakbrief, met daarop werk dat aangepast
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2)

3)

4)

5)

is aan wat er van de leerling verwacht mag worden, zodat elk kind bediend wordt op het
eigen functioneringsniveau (effectiviteit). Vanaf groep 6 treedt hier een verandering op. Er
wordt een andere taakbrief gehanteerd, omdat Snappet zelf differentieert op leerlingniveau
binnen de doelen. Ook wordt er vanaf dat moment per lesdoel gereflecteerd en wordt er aan
het eind van de week verwacht dat de leerlingen aangeven hoe hun werkhouding en
werkverzorging was en met wie ze hebben samengewerkt en hoe dit verlopen is. In groep 8
gaan we zelfs nog een stapje verder: daar wordt elke maandag een persoonlijk leerdoel
opgesteld en hierop wordt gereflecteerd aan het eind van de week.
In de kleutergroepen dient de taakbrief als voorbereiding op het leren plannen: de kinderen
tekenen af welke opdracht ze die dag gedaan hebben in de kleur van de dag. Schoolbreed
hanteren wij hiervoor dezelfde kleuren: maandag is rood, dinsdag is groen, woensdag is geel,
donderdag is blauw en vrijdag is paars. Een werkje dat al is afgekleurd kan in dezelfde week
niet nogmaals gekozen worden.
Het blokje
Dit middel is tegenwoordig te zien in bijna elk klaslokaal, maar is gebaseerd op de ideeën van
Helen Parkhust. Met het blokje geven de kinderen aan dat ze niet gestoord willen worden
(rood), dat ze een vraag hebben (vraagteken) of dat ze bereid zijn een ander kind te helpen
(groen).
Digikeuzebord
De kleuters gaan gebruik maken van het digikeuzebord. Hiermee geven de kinderen aan in
welke hoek ze op die dag willen gaan werken en met wie ze dat gaan doen. Ze bedenken
tevens wat ze nodig hebben in de betreffende hoek en waar ze dit kunnen vinden. Het is de
start voor het leren plannen.
Dagplanning
Bij de kleuters werken we met dagritmekaarten. Aan de hand van de kaarten is te zien hoe
de dag ingepland is. Vanaf groep 3 werken we met het planbord. Hierop zien de kinderen
hoe laat ze welke instructie kunnen verwachten.
Digitale rapportfolio
In groep 6 tot en met 8 werken de kinderen met een eigen (digitaal) rapportfolio. Hierin
houden ze hun eigen cijferlijst bij en reflecteren ze drie keer per jaar op hun werkhouding,
sociaal-emotionele vaardigheden en Daltonvaardigheden. Ook bereiden ze drie keer per jaar
het kind-ouder-gesprek voor aan de hand van dit persoonlijke document en stellen ze
persoonlijke doelen waarop gereflecteerd wordt. Door de kinderen te laten werken met een
rapportfolio maken we ze eigenaar van hun werk en hun ontwikkelingen. Wanneer een kind
zich eigenaar voelt van zijn eigen prestaties, zal hij gemotiveerd zijn en kan hij kritisch kijken
naar zijn eigen handelen. Er zullen betere resultaten behaald worden en het is bevorderend
voor het sociaal-emotioneel handelen. Meerdere keren per jaar wordt er op het rapportfolio
gereflecteerd, waarvan drie reflectiemomenten uitgebreid besproken worden tijdens de
kind-oudergesprekken. Het reflecteren op het leerproces helpt het kind om effectiever te
leren en de leerstof beter te onthouden. Daarnaast is het verkrijgen van zelfkennis ook een
belangrijk doel van het reflecteren. Wie zichzelf kent, weet waar zijn sterke en zwakke
punten liggen, leert makkelijker van eigen fouten en kan hierdoor beter samenwerken met
anderen.
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10.2 Plusgroep
Onze plusgroep heeft tot doel om meer- en hoogbegaafde kinderen laten leren met en van
ontwikkelingsgelijken. Dit leren heeft betrekking op zowel het cognitief leren als het leren van
vaardigheden (het leren-leren).
Binnen ons onderwijs hechten wij veel waarde aan de Daltonpijlers, zoals beschreven in de
voorgaande paragraaf.
In het dagelijkse schoolleven worden deze vaardigheden geoefend aan de hand van de geboden
lesstof. Echter, veel meer- en hoogbegaafde leerlingen beheersen de geboden reguliere lesstof al óf
hebben in vergelijking met hun klasgenoten erg weinig tijd nodig om zich de stof eigen te maken. Dit
leidt ertoe dat ook het oefenen met de Daltonaspecten vaak niet goed tot zijn recht komt. In de
plusgroep bieden wij de kinderen de kans deze vaardigheden op hun eigen manier, op hun eigen
niveau en met gelijkgestemden te oefenen.
Korte uitleg aan de hand van de pijlers
1. In de plusgroep is veel vrijheid om te werken aan onderwerpen die het kind interesseren. De
grens daarbij is dat er samen met de begeleider bekeken wordt of het wel écht nieuwe
kennis is. Tevens krijgt de leerling de verantwoordelijkheid om het onderzoek met betrekking
tot het gekozen onderwerp op zijn/haar eigen manier aan te pakken en te presenteren, maar
er worden daarbij wel duidelijke afspraken gemaakt over verwachtingen van de resultaten
en de termijn waarbinnen het werk voltooid moet zijn. Vrijheid in gebondenheid.
2. Door deelname aan de plusgroep wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van
onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. Niet alleen plannen zij het werk in dat de rest van
de klas ook inplant, zij plannen tevens hun projecten vanuit de plusgroep, dat vaak meerdere
weken beslaat. Zo leren ze overzicht houden en vooruitkijken, waarbij een week niet langer
leidend is.
Verder zullen de leerlingen om door te kunnen werken aan de opdrachten uit de plusgroep
regelmatig het lokaal moeten verlaten, bijvoorbeeld om samen te werken met een leerling
uit de andere groep of om zaken uit te zoeken voor de opdracht.
3. Van een gelijkwaardige samenwerking is over het algemeen voor de meer- of hoogbegaafde
leerling in de reguliere klas geen sprake, bijvoorbeeld omdat het kind de geboden lesstof al
begrepen heeft of het na instructie sneller zal begrijpen dan de rest van de leerlingen. In de
plusgroep werkt het kind met gelijkgestemden, kinderen die nieuwe stof ook snel verwerken
en in zich opnemen. Het samenwerken zal daardoor veel meer het karakter van het
daadwerkelijke samenwerken (vanuit een meer gelijkwaardig startpunt samen een oplossing
voor een probleem zoeken) krijgen. Tegelijkertijd werken ze met ontwikkelingsgelijken aan
de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
4. Uit onze visie: “Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal
gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt leerlingen
doelmatig en functioneel bezig.” Voor de leerling in de plusgroep worden zowel in de klas als
daarbuiten taken op maat aangeboden. De leerlingen ontvangen in de klas uitdagender
werk, bijvoorbeeld een moeilijker tekstniveau bij begrijpend lezen of aangepast rekenwerk
tijdens de rekenles. De plusgroep is de verbreding voor die kinderen die aan dat werk niet
genoeg hebben. Hun taak op maat is de plusgroep en daar leren zij doelmatig en functioneel
bezig te zijn, veelal aan de hand van een gezamenlijke opdracht en een opdracht naar eigen
interesse.
5. Ook bij het reflecteren leidt de ontwikkelingsvoorsprong tot problemen: vragen over hoe het
werk ging of wat het kind geleerd heeft zijn nauwelijks te beantwoorden, omdat het kind de
leerstof vanuit de klassensituatie al sneller verwerkt heeft. Daardoor komt ook het
reflecteren niet goed tot zijn recht. Door deelname aan de plusgroep zal voor deze
leerlingen het reflecteren een meerwaarde krijgen: de leerling zal vaker tegen zijn/haar
grenzen aanlopen en heeft daardoor echt iets om op terug te kijken en over na te denken
met betrekking tot het eigen handelen. Juist bij vragen als ‘wat doe ik als ik iets moeilijk
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vind?’ en ‘wat is leren en wat moet ik daarvoor doen?’ heeft een meer- of hoogbegaafd kind
baat bij de plusgroep.
Het werken in de plusgroep bestaat uit twee delen: een gezamenlijk deel waarbij gewerkt wordt aan
een opdracht of vraagstuk en het werken aan een zelfgekozen opdracht, waarbij aan de hand van
(vaak zelfgekozen) uitdagende lesstof geoefend wordt met de volgende vaardigheden:
• Creatief denken
• Motivatie
• Denken over denken
• ICT-vaardigheden
• Zelfsturing
• Samen leren
• Analytisch denken
• Kritisch denken
• Zelfinzicht
• Communiceren
De kinderen worden daarbij steeds uitgedaagd om iets wat ze al kunnen nog verder te ontwikkelen
en om iets waar ze moeite mee hebben te gaan oefenen (vaardigheidsleerdoelen).
10.3 Klusgroep
Naast kinderen die op cognitief gebied uitblinken vinden we in onze school ook kinderen die het
cognitief moeilijk hebben, maar die we op andere gebieden kunnen laten stralen. Voor hen is sinds
schooljaar 2019-2020 de klusgroep in het leven geroepen. De kinderen die hiervoor worden
geselecteerd laten tijdens het reguliere programma zien dat het cognitieve leren veel van ze eist,
maar laten op andere gebieden talenten zien die tijdens het werken in de klusgroep verder
doorontwikkeld kunnen worden. De klusgroep staat nog in de kinderschoenen en is daardoor nog
volop in ontwikkeling.
10.4 Leerlingenraad
De doelen
De leerlingenraad op de Bonkelaar bestaat uit leerlingen uit groep 8. De leerlingenraad wordt onder
andere ingezet om spelenderwijs kennis te maken met de democratische beginselen en het actief
burgerschap te bevorderen. Al jaren merken wij dat dit bij oudste leerlingen de betrokkenheid bij
school vergroot, omdat ze weten dat wat er ingebracht wordt daadwerkelijk meetelt. Zo wordt hun
verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderd.
Verder ontdekken de leerlingen wat realistisch en wat haalbaar is en is ook dit een prachtige manier
om verder te werken aan onze Daltonkernwaarden.
De opbouw
Voordat er gesproken wordt over de leerlingenraad worden er eerst een aantal politiekinhoudelijke
begrippen behandeld in de introductieles. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:
• Politieke stromingen
• Links, rechts, politieke midden
• Lijsttrekker
• Lijsttrekkersdebat
• Campagne voeren
• Verkiezingen
Eén dag na deze introductieles krijgen de leerlingen uitleg over debatteren en bereiden ze zich voor
op hun eigen debat. Dit debat vindt later in de week plaats. Dit is tevens het moment waarop de
leerlingen zichzelf kunnen aanmelden als lijsttrekker.
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Na het debat wordt door middel van stemmen bepaald welke leerlingen lijsttrekkers worden. Dit zijn
de kinderen die op basis van het debat de meeste steun krijgen van hun klasgenoten. Vervolgens
worden in overleg met de leerkracht de partijleden (de rest van de klas) gekozen. Hoeveel kinderen
lijsttrekker worden, is afhankelijk van de groepsgrootte. Er zijn elk jaar zeven zetels te verdelen.
Daarbij krijgt de locatie met de grootste groep 8 vier zetels en de andere locatie drie. Het wisselt dus
per jaar welke locatie meer kinderen voor de leerlingenraad levert.
Nu de politieke partijen zijn opgericht, wordt bepaald welke politieke koers er gevaren gaat worden.
De leerlingen bepalen in overleg met elkaar welke naam ze hun partij geven, wat hun slogan wordt,
wat de standpunten zijn en op welke manier ze kiezers voor zich willen gaan winnen. Ook moet het
duidelijk zijn welke veranderingen de partij wil doorvoeren en waarom dit gewenst is. De rollen
binnen de partij worden bedacht en verdeeld, de affiches worden gemaakt en…de messen worden
geslepen. In een spannend debat wordt onder toeziend oog van alle politieke partijen namelijk
schoolbreed gedebatteerd door alle lijsttrekkers van de Bonkelaar. De winnaar krijgt eeuwige roem
en wordt vermeld op de site van de school.
Om een succesvolle campagne te kunnen voeren, krijgen leerlingen tijd en ruimte om hun partij goed
neer te zetten. Naast de eerder genoemde aspecten wordt er namelijk ook nagedacht over het logo
en de kleur van de partij en wordt er een programma samengesteld van de ideeën.
Na ongeveer een maand is het dan zo ver: er wordt daadwerkelijk campagne gevoerd. De partijen
gaan de klassen rond op hun eigen locatie en proberen alle andere leerlingen ervan te overtuigen op
hun partij te stemmen. Daarbij moeten ze rekening houden met hun publiek, want zowel in groep 1
als in groep 7 moet het verhaal aanspreken.
De dag na de campagne is de verkiezing. Elke leerling en elke leerkracht die op die dag op school
aanwezig is, stemt op een leerling die in de partij zit waarin hij/zij het meeste vertrouwen heeft om
de leerlingen te vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Van elke partij zit steeds één lid in de kiesraad, dit wisselt gedurende de dag, zodat iedereen aan de
beurt komt. De kiesraad neemt de oproepkaarten in, controleert de leerlingenlijst, overhandigt een
stemformulier en turft stemmen. Daar waar nodig (bijvoorbeeld bij de kleuters) helpen de leerlingen
in de kiesraad ook met het invullen van de formulieren. Na de verkiezing in de ochtend wordt er ’s
middags overgegaan tot het tellen van de stemmen. De partijen met de meeste stemmen worden
vertegenwoordigd in de leerlingenraad door de lijsttrekkers van de betreffende partijen. In de
praktijk betekent dit dat één lijsttrekker (en daarmee dus één partij) per locatie afvalt en geen plaats
krijgt in de leerlingenraad.
In het uitzonderlijke geval dat een partijlid veel meer stemmen krijgt dan de lijsttrekker, bepaalt de
lijsttrekker zelf of hij/zij afstand doet van de positie en deze afstaat aan de persoon met de meeste
stemmen.
De leerlingenraad is vanaf dat moment aanwezig bij het eerste deel van locatievergaderingen en
krijgt begeleiding van een teamlid om succesvol functioneren te stimuleren.
De successen
In het verleden heeft onze leerlingenraad al veel voor elkaar gekregen, waaronder:
• een bezoek aan het Rijksmuseum
• het laten plaatsen van een tafeltennistafel op de Toorop
• ‘Schoolplein 14’ op de Rotsduif.
• Aanschaf voetbalgoaltjes, sporttenues en leerlingenraadtruien
Ook ondersteunt de leerlingenraad het team tijdens de afscheidsreceptie van een collega, het
organiseren van de kerstmarkt en de boekenmarkt. Tijdens de open dag leiden deze leerlingen de
nieuwe ouders rond.
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11. 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 adjunctdirecteur 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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Bijlage 1.

Lesmethoden in onze school
Gebruikte lesmethoden:

Rekenen / wiskunde
Nederlandse taal
Technisch Lezen
Begrijpend Lezen
Engelse taal
Schrijven groep 3 t/m 6
Schrijven groep 7 en 8

De wereld in getallen
Taal in beeld
Lijn 3
Nieuwsbegrip

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

Argus Clou
Argus Clou
Argus Clou

Invoeringsjaar

Toelichting / motivering

Klinkers
Pennenstreken

Muziek
Bewegingsonderwijs
Tekenen en
handvaardigheid
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Overige bijlagen
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Jaarplanning 2019 en ambities 2019-2023 obs de Bonkelaar
Ontwikkelpunt
Veranderende instroom

IKC

Onderwijskundig beleid
Ontwikkelpunt
Visie

2019-2020
Doel
Taalzwakke leerlingen in beeld
krijgen en houden en extra
ondersteuning bieden op dat
gebied door het adequaat
inzetten van
onderwijsassistenten.
Instrumenten en werkwijzen
die bewezen effectief zijn om
jonge kinderen maximaal tot
ontwikkeling te kunnen laten
komen zijn in kaart gebracht.
Afstemming over de aanpak
van elk nieuw kind door warme
overdrachten te organiseren
tussen kinderdagverblijf en/of
peuterspeelzaal van een
vierjarige instromer.
2019-2020
Doel
Starten met een doorgaande
lijn; hoe maken we de visie
zichtbaar in ons onderwijs, in
ons handelen en in hoe we
naar buiten treden.

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023
Het team is in staat op de juiste
manier te anticiperen op
kinderen die een
ondersteunend taalaanbod
nodig hebben.

Ontwikkeling van een
doorgaande leer- en zorgroute.

2020-2021

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

2021-2022

Ambities juni 2023
Onderwijsvisie is
geoperationaliseerd in relatie
tot Dalton op de Bonkelaar.

Verbeteringen zijn in kaart
gebracht en er is afstemming
over verbeterpunten.
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Dalton

Onderbouw

Onderwijsaanbod

Expliciete directe
instructiemodel

De eerste verbeteringen zijn
vormgegeven in het dagelijks
onderwijsproces.
Doorontwikkelen van ons
Daltonboek en onderzoeken
hoe Dalton op dit moment
zichtbaar is in ons onderwijs.
Verbeteringen zijn in kaart
gebracht en er is afstemming
over de verbeterpunten.
Vastleggen van hoe een jong
kind op de Bonkelaar leert en
het afstemmen van een
werkwijze, gestoeld op dat
inzicht.
Het ontwikkelen en/of
uitzoeken van een
observatieinstrument dat past
bij deze werkwijze én bij onze
Daltonschool.
Daardoor ontstaat er eenheid
in de kleuterbouw en krijgen
de kinderen een eenduidig
aanbod.
In beeld brengen van het
huidige onderwijsaanbod
(middels methodes) afgezet
tegen leerbehoeften van de
leerlingen
Verankeren van de basisuitvoering van EDI.

Leren voor het leven.

Het volgen en sturen van de
ontwikkeling van het jonge
kind vanuit een continu proces
op basis van een passend
onderwijsaanbod.

De discrepantie tussen de
methode en leerbehoeften zijn
opgeheven.
EDI krijgt geoptimaliseerd
gestalte in elke groep. Bij de
kleuters worden die elementen
van EDI toegepast die
aansluiten bij de
ontwikkelingswijze van het
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Begrijpend luisteren,
begrijpend lezen en rekenen

Stappen die zijn gezet en
geborgd, cyclusmatig terug
laten komen middels
groepsbezoeken en
groepsbesprekingen.

Schoolklimaat
Ontwikkelpunt
Rots en Water

2019-2020
Doel
Twee trainers geven sturing
aan de uitvoering van Rots en
water in de groepen.

Pedagogisch leerklimaat

Preventief en curatief
inoefenen van
gedragsverwachtingen op een
positieve manier en in
gezamenlijkheid om richting
leerlingen helder te zijn in onze
gedragsverwachtingen
In kaart brengen van het huidig
pedagogisch leerklimaat en
vaststellen op welke manier we
deze verder door kunnen
ontwikkelen.

jonge kind zoals vastgelegd in
onze zienswijze op hoe het
jonge kind op de Bonkelaar
leert.
Begrijpend luisteren en
begrijpend lezen en rekenen
krijgen optimaal gestalte in de
groep.

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023
Versterken van de
communicatieve en sociale
vaardigheden ->zichtbaar in
monitor schoolklimaat (boven
landelijk gemiddelde)

Een positief pedagogisch
leerklimaat waarbinnen pesten
preventief aangepakt wordt,
zodat pesten op onze school
zoveel mogelijk beperkt wordt.

Gedragsdriehoek vatten in een
doorgaande lijn, zodat elke
leerling adequaat en door elk
teamlid op dezelfde manier
benaderd kan worden
afgestemd op het getoonde
gedrag.
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Onderwijs op maat
Ontwikkelpunt
Afstemming onderwijs
Executieve functies
Plusgroep

Klusgroep

2019-2020
Doel
Inzicht in de veranderende
ondersteuningsbehoefte van
leerlingen.
Relatie tussen executieve
functies en ontwikkeling kind in
kaart brengen.
Opzetten van een plusgroep
met als doel; meer- en
hoogbegaafde kinderen laten
leren met en van
ontwikkelingsgelijken.
Opzetten van een klusgroep
met als doel; kinderen die na
groep 6 richting hun cognitieve
‘plafond’ gaan op andere
manieren hun talenten laten
ontdekken.

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023
Innovatie van het onderwijs,
zodat ondersteuningsbehoefte
beantwoordt kan worden.
Elk kind ontwikkelt zich
overeenkomstig zijn/haar
vermogen.
Elk kind ontwikkelt zich
overeenkomstig zijn/haar
vermogen.
Elk kind ontwikkelt zich
overeenkomstig zijn/haar
vermogen.
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Kwaliteitscultuur
Ontwikkelpunt
Teamontwikkeling en gedeeld
leiderschap

Opleiding in de school
Human resource management

Nieuwkomers begeleiden

2019-2020
Doel
Starten 4 PLG’s:
-Dalton
-pedagogisch-didactisch
-onderbouw
-leerlingenzorg en
kwaliteitsbeleid

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023
Professionele
leergemeenschappen die vorm
en inhoud geven aan de school.

Expertise in het team
locatieoverstijgend inzetten, en
daarmee een nog sterkere
samenwerking creëren.
Invoeren van de werkwijze van
de academische school
(ontwerponderzoek).
Planmatig wegzetten van
personeelsbeleid op gebied
van:
-formatie en bieden van
perspectief
-uitvoering geven aan het
startersprotocol,
gesprekscyclus, opoa academie
en interne en externe
mobiliteit.

Versterken van de aansluiting
tussen de school en de
opleiding.
Elke medewerker wordt
gedurende zijn/haar loopbaan
uitgedaagd, uitgenodigd en
waar mogelijk gefaciliteerd van
waaruit de gegeven
talenten/kwaliteiten tot
maximale ontwikkeling te
komen.
Leerkrachten die nieuw zijn
ongeacht hun ervaring
koppelen aan een teamlid dat
meerdere jaren werkzaam is op
de Bonkelaar om zo de
Daltonwerkwijze zoals wij die
vormgeven te waarborgen en
correct over te dragen.
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Kwaliteitsbeleid
Ontwikkelpunt
Onderwijsplannen

2019-2020
Doel
Doorgaande schoollijn
ontwikkelen, als onderlegger
voor kwaliteitsbeleid, voor de
verschillende vakken.

Focus PO

Leerkrachten competenter
maken in het analyseren van
de eigen opbrengsten en het
inzicht vergroten in wat
leerlingen nodig hebben in de
klassensituatie.
Het systeem van analyseren
voeren we stapsgewijs in.
Resultaten van de ingezette
instrumenten volgens de pdca
cyclus analyseren.

Kwaliteitsmatrix

Ouders
Ontwikkelpunt
Betrokkenheid

2019-2020
Doel
Opzetten van een
ouderklankbordgroep.
Doorontwikkeling van de
gesprekkencyclus met ouders.
De MR intensiever betrekken
bij de schoolontwikkeling
(PLG).

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023
Een onderwijsplan voor
begrijpend luisteren,
fonologisch/fonemisch
bewustzijn, begrijpend lezen,
rekenen, spelling, technisch
lezen, woordenschat en
veiligheid waarin de leerlijn,
tijd, didactisch handelen,
didactische strategieën,
differentiatie, organisatie en
afspraken staan beschreven.
Het onderwijs
opbrengstgericht, passend en
behapbaar maken.

Kwaliteitsbeleid vanuit de
stichting uitvoeren.

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023
Gedeelde verantwoordelijkheid
ouders-school voor de
ontwikkeling van kind
gerealiseerd.
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Overig
Ontwikkelpunt
Leerlingenraad

Goede doelen

2019-2023
Doel
Spelenderwijs kennis maken
met de democratische
maatschappij.
Debatteren krijgt een vaste
plek in het programma van
groep 8.
Tweejaarlijks organiseren van
actie rondom een goed doel.

2019-2023

2019-2023

2019-2023
Actief burgerschap vergroten.

Actief burgerschap vergroten.
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