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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 
De school 
Basisschool den Akker is een katholieke basisschool in het centrum van de wijk Pannenschuur te 
Oisterwijk. Het is één van de zeven scholen die valt onder het bestuur van stichting BOOM, wat staat 
voor ‘Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel’.  
 
Vanuit het motto ‘Het plezier van samen leren’ en de daarbij horende kernwaarden ‘samen, groei, 
authenticiteit, autonomie en plezier’ krijgt het onderwijs op den Akker dagelijks vorm. De natuurlijke 
kwaliteiten van het kind vormen daarbij het uitgangspunt, welke zich kenmerken door de 
nieuwsgierigheid en de drang om te komen tot spelend- en onderzoekend leren.  
 
Schoolpopulatie 
De schoolpopulatie is een goede afspiegeling van de wijk, waarbij kinderen uit de gehele wijk een 
plek vinden op den Akker. Kenmerkend voor de populatie is de saamhorigheid en hoge mate van 
(ouder)betrokkenheid. Ouders dragen graag hun steentje bij in de vorm van inzet en betrokkenheid 
bij de ouderraad, medezeggenschapsraad en dagelijkse (organisatorische) hand- en spandiensten. 
 
Leerlingaantallen  
Den Akker laat door de jaren heen een wisseling van leerlingaantallen zien tussen de 150 en 165.  
In de wijk Pannenschuur is er echter sprake van demografische ontwikkelingen, wat maakt dat de 
verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren verder zal dalen. Op de teldatum 1 oktober 
2018 waren er 152 leerlingen ingeschreven. Vermoedelijk ligt het aantal leerlingen op de teldatum 1 
oktober 2019 net onder de 150. 
 
De omgeving 
In de wijk Pannenschuur bevinden zich naast basisschool den Akker, nog twee andere basisscholen; 
OBS Darwin (Stichting Opmaat) en BS de Molenhoek (Stichting BOOM). Tevens beschikt de wijk over 
een peuterspeelzaal, meerdere mogelijkheden voor kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO), een 
sportzaal, een groot speelpark en het wijkcentrum.  
 
Kindercampus Pannenschuur 
Mede vanwege de demografische ontwikkelingen in de wijk, ligt er een wens om de samenwerking in 
de wijk Pannenschuur te intensiveren.  De intentie daarbij is om samen met de twee andere scholen 
in de wijk en de overige kernpartners (Kinderopvang Tierelier, Stichting Kinderopvang Humankind 
en Kinderopvang ’t Boemeltje) één gezamenlijke kindercampus te realiseren.  
 
Het uitgangspunt bij de reeds gezamenlijk opgestelde visie, is ‘Het kind centraal’. Dit is de basis voor 
de vervolgstappen om te komen tot een gezamenlijke voorziening in de wijk Pannenschuur. 
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
 

Zingevende bodem 

Stichting BOOM hanteert de volgende uitgangspunten om tot een zingevende bodem te komen.  

We beogen met onze onderwijsorganisatie een manier van werken zodat leren en ontwikkelen 

voldoening en genot geeft en het werken vanuit een “flow” bevorderd wordt. De horizon is een 

duurzame en vreedzame leefomgeving en we vertrouwen in vooruitgang met plezier. Groei en 

nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd door het prikkelen van zintuigen, wat ons onderwijs tot een 

belevenis maakt. De BOOM-waarden zijn de volgende waarden waardoor we ons met elkaar 

verbonden voelen.  

 

BOOM-Waarden 

1. Welbevinden 

2. Authenticiteit 

3. Samenwerken 

4. Groei 

Een verdieping van deze waarden is terug te lezen in het Koersplan 2019-2023 van de Stichting. 

 

De stichting streeft naar een platte netwerkorganisatie waarin op basis van vertrouwen ruimte is 

voor ondernemerschap en waar verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de professionals liggen. 

Binnen de Stichting zijn een aantal werkgroepen actief om daar waar dat gewenst is de afstemming 

te bevorderen. Zij zijn leidend in het ontwikkelen en borgen van beleid. De volgende werkgroepen 

zijn in de stichting actief: 

- WG Onderwijs en Kwaliteit 

- WG Personeel 

- WG Financiën 

- WG Hoogbegaafdheid 

- WG ICT 

- WG Privacy 

 

Gezamenlijke kwaliteitseisen gericht op onderwijs  

Het uitgangspunt voor onze kwaliteit ligt in het verlengde van het Inspectiekader 2017.  

Daarin staat voorop dat we weten waar we staan en weten wat ons te doen staat. Samen hebben we 

kwaliteitsindicatoren vastgesteld die zijn onderverdeeld in de volgende thema’s: 

- De school, een plaatje om te zien 

- Onderwijsleerproces 

- Leerbetrokkenheid en welbevinden 

- Feedback 

- Doorgaande lijn 

- Kengetallen 

- Ambitie 

De professionele dialoog is een belangrijk instrument om dit te kunnen realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Kwaliteitsmonitoring bestuur 

Het bestuur laat zich op verschillende manieren informeren om de kwaliteit op de scholen te kunnen 

bewaken. Naast de data die inzichtelijk zijn via o.a. het leerlingvolgsysteem, vinden er gedurende het 

schooljaar verschillende gesprekken plaats (professionele dialoog). Deze zogenoemde professionele 

dialoog kan een formeel (als onderdeel van de gesprekkencyclus) of een informeel karakter hebben. 

Daarnaast bezoekt de bestuurder jaarlijks alle scholen om daar met leraren, IB’ers, directie, ouders, 

leerlingen, etc. vanuit verschillende perspectieven te kunnen spreken over de kwaliteit.  

De bestuurder legt op zijn beurt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 

bezoekt ook regelmatig scholen en sparren met directeuren over de gang van zaken binnen de school 

en de stichting.  

 

Gezamenlijke uitgangspunten gericht op personeelsbeleid 

Als Stichting BOOM willen we voor onze medewerkers een goed werkgever zijn. We hechten er 

belang aan dat er helder gecommuniceerd wordt over wederzijdse verwachtingen en hoe goed 

werkgeverschap en goed werknemerschap hand in hand kunnen gaan. Zo krijgen medewerkers alle 

ruimte om zich te professionaliseren, staan we open voor innovatieve ideeën en denken we buiten 

gebaande paden. Zo willen we graag duurzame arbeidsrelaties aangaan zodat we onderwijskwaiteit 

nu en in de toekomst in veranderende tijden kunnen blijven borgen. 

 

De werkgroep Personeel zorgt met het initiëren, ontwikkelen en borgen van beleid voor het 

bevorderen van de afstemming. Afstemming die natuurlijk gerelateerd is aan de cao-ontwikkelingen 

nu en in de toekomst. 

 

Wat betreft de personeels- en salarisadministratie maken we gebruik van een webbased 

geautomatiseerde- en persoonlijke omgeving waarin medewerkers zelf medeverantwoordelijk zijn 

voor de actuele status ervan. Het systeem biedt tevens op toegankelijke wijze informatie over cao 

gerelateerde zaken.  

 

Op het moment dat een professional binnen onze organisatie twijfelt of hij/zij zijn of haar loopbaan 

in het onderwijs/bij onze stichting wil voortzetten, is er voor medewerker de gelegenheid om in 

gesprek te gaan met een loopbaancoach, eventueel aangevuld met een vervolgplan. 

  

Uitgangspunten voor evenredige vertegenwoordiging 

 Stichting BOOM heeft een Directieadviesraad (DAR). Deze bestaat uit de directieleden van de 

Stichting. Stichting BOOM bestaat uit 7 scholen. De scholen worden geleid door 5 directeuren. We 

streven binnen de directieposities en het functioneren van de DAR naar een complementair team 

waarin vrouwen en mannen evenredig vertegenwoordigd zijn. Op het moment van het schrijven van 

dit document is de verdeling als volgt.  

- 5 Directeuren  

- 1 adjunct directeur 

- 1 management ondersteuning 

- 1 bestuurder 

Wat de stichting betreft is daar op dit moment sprake van een juiste balans. Om deze in de toekomst 

te behouden, zal er bij het invullen van vacatures rekening mee worden gehouden. Alleen bij gelijke 

geschiktheid zal de benoeming afhankelijk zijn van overwegingen met betrekking tot de balans 

tussen mannen en vrouwen in dit orgaan.  
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Gezamenlijke uitgangspunten Financiën 

Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd, met een focus op de jaarbegroting. De 

meerjarenbegroting bestaat uit 9 kostenplaatsen. Naast de scholen, zijn dat de kostenplaats 

“Bestuur” en “Gezamenlijke Activiteiten”. Deze laatste wordt gevuld op basis van de input van de 

DirectieAdviesRaad. Vervolgens wordt de begroting op basis van schoolkeuzes op brin-nummmer 

verder gevuld. De totale begroting wordt voorgelegd aan de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad en RvT. De schoolbegroting wordt voorgelegd aan iedere 

medezeggenschapsraad. Op basis van een jaarlijks geactualiseerde risicoanalyse, worden een 

algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves gedefinieerd. Scholen hebben geen eigen 

reserve.  
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3. HET SCHOOLCONCEPT  
 

Het motto van basisschool den Akker 

‘Het plezier van samen leren’ is het motto van basisschool den Akker. 

De belangrijkste kernwaarden daarbij zijn samen, groei, authenticiteit, autonomie en plezier. 

 
Het onderwijskundige, pedagogische en didactische handelen in de praktijk 

De vertaling van het onderwijskundige, pedagogisch en didactisch handelen naar de praktijk,  

kan in kernzinnen als volgt worden weergegeven: 

 Vanuit het leerstofjaarklassensysteem krijgt het onderwijs dagelijks vorm;   

 Bij de basisvakken wordt er tijdens de instructiemomenten gebruikt gemaakt van het 

expliciete directe instructiemodel (EDI), dit met als doel om kennis, inzichten en 

vaardigheden doelgericht te kunnen aanbieden en aanleren; 

 Bij de verwerking van de leerstof is er expliciete aandacht voor het zelfstandig werken 

(akkeren), het samenwerken (coöperatief leren) en het werken met doelen (continu 

verbeteren), dit met als doel om de zelfstandigheid, de gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid, de samenwerkingsvaardigheden en het eigenaarschap van de leerling 

te vergroten; 

 Daarnaast werkt de onderbouw vanuit het gedachtengoed van het spelend leren, waarbij 

wordt ingespeeld op de natuurlijke kwaliteiten van het jonge kind. Deze kenmerken zich 

door de nieuwsgierigheid en drang om te komen tot spel. Dit is van waarde voor de sociale-, 

emotionele- en intellectuele ontwikkeling.  

 In de bovenbouw gaat het spelend leren, stapsgewijs over in het gedachtengoed van het 

ontdekkend leren. Waarbij er tijdens de wereldoriënterende vakken een beroep wordt 

gedaan op de natuurlijke kwaliteiten van het (oudere) kind, welke zich kenmerken in de 

natuurlijke nieuwsgierigheid om te onderzoeken en ontwerpen. Dit is van waarde voor de 

ontwikkeling van de hogere denkvaardigheden, zoals creëren en analyseren. 

 

 

Het schoolklimaat in de praktijk 

De school streeft, mede door het hierboven beschreven concept, naar een goed schoolklimaat waarin 

kinderen dagelijks vanuit een vaste structuur, vertrouwen, veiligheid en met plezier tot (samen) 

leren kunnen komen.  

  

Basisschool den Akker voldoet daarmee aan de wettelijke eisen die gesteld zijn rondom veiligheid 

(WPO artikel 4c). Er is onder andere een veiligheidsbeleidsplan, twee vertrouwenspersonen, de 

jaarlijkse afname van de vragenlijst ‘sociale veiligheid’ bij leerlingen en de afname van de 

tweejaarlijkse vragenlijst ‘sociale veiligheid’ bij leerkrachten.   

 

De uitkomsten van deze vragenlijsten worden ingezet als kwaliteitsmonitoring. Hieruit blijkt dat 

basisschool den Akker beschikt over een goed schoolklimaat, waarbij leerkrachten en kinderen zich 

veilig en gehoord voelen.  
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Ambities binnen het huidige schoolconcept 

Het team van basisschool den Akker heeft de ambitie om het goede van het onderwijs de komende 

jaren te behouden en te versterken. Met name de inzet van het EDI-model in combinatie met de 

verschillende verwerkingsvormen (akkeren, coöperatief leren, continu verbeteren). Om dit te 

versterken zullen onder andere: 

 De gemaakte afspraken de komende jaren worden vastgelegd in een kwaliteitshandboek; 

 Nieuwe leerkrachten de mogelijkheid krijgen om specifieke scholing te volgen;  

 De huidige leerkrachten de mogelijkheid krijgen om een ‘opfriscursus’ te volgen;  

 De onderwerpen regelmatig worden besproken in teamvergaderingen. 

 

Daarnaast heeft het team de ambitie uitgesproken om het spelend- en ontdekkend leren verder vorm 

te gaan geven. Om dit verder door te kunnen ontwikkelen zullen de items ‘spelend leren’ en 

‘ontdekkend leren’ de komende jaren als hoofditems worden opgenomen in de jaarplannen. 

 

Ambities ‘kindercampus Pannenschuur’ 

Naast de ambities met betrekking tot het huidige schoolconcept heeft het team, in samenspraak met 

de kernpartners van het initiatief ‘kindercampus Pannenschuur’, ook de ambitie om binnen 

afzienbare tijd te komen tot één gezamenlijk onderwijsconcept. Om dit te kunnen realiseren, zullen 

onder andere; 

 De teamleden van de drie scholen, door middel van een kleinschalig onderzoek, zich 

verdiepen in wat  belangrijk is voor onze leerlingen en leerkrachten binnen de toekomstige 

kindercampus. Zo wordt er onderzocht wat er vanuit de huidige concepten wel en / of niet 

moet worden behouden bij het nieuw te ontwikkelen concept, maar ook welke 

vernieuwingen en veranderingen er nodig zijn om te komen tot een duurzame en 

kwalitatieve kindercampus.  

 De managementteams van de drie scholen, de huidige schoolontwikkeling daar waar het kan 

afstemmen op het nieuwe gezamenlijke onderwijsconcept. Dit met als doel om de ‘overstap’ 

op een natuurlijke wijze te kunnen gaan maken.  

 

Het motto van ‘kindercampus Pannenschuur’  

Onze droom bestaat uit vier kernwaarden: SAMEN bieden we een VEILIGE en BETEKENISVOLLE 

omgeving, waarbinnen elk kind EIGENAAR is van zijn of haar eigen ontdekkingsreis. 

 

SAMEN | We groeien samen op, hebben aandacht voor elkaar en communiceren op een open manier. 

We zien en benutten elkaars kwaliteiten. 

VEILIGHEID | Ik word gezien, mag mezelf zijn, de wereld om mij heen ontdekken, fouten maken en 

grenzen opzoeken. Wederzijds vertrouwen is de basis. 

BETEKENISVOL | Ik leer door te ervaren en te beleven, mag nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Ik 

word onvoorwaardelijk geaccepteerd. 

EIGENAARSCHAP | Ik mag er zijn, wij mogen er zijn. We zijn allemaal eigenaar van ons eigen 

ontwikkelingsproces en krijgen de ruimte om zelfkennis op te doen en onze eigen 'ik' te ontwikkelen. 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 

onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 

onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan 

voldoet. 

 

Onderwijskwaliteit 

Schoolondersteuningsprofiel: 

In 2015/2016 is in samenwerking met Plein 013 en Sardes het schoolondersteuningsprofiel van den 

Akker vastgesteld. Over het geheel genomen is den Akker te karakteriseren als een sterke smalle 

ondersteuningsschool. Sterk, omdat niet alleen de mogelijkheden binnen een methode-gestuurde 

aanpak worden ‘opgerekt’, maar ook omdat in ruime mate flexibilisering te zien is in de manier 

waarop de leerlingen binnen de eigen, heterogeen samengestelde groep de lesstof kunnen 

verwerken. In combinatie met de relatief ruime inzet van extra handen, en de 

ervaringsdeskundigheid rond coöperatief leren ontstaat het beeld van een smalle 

ondersteuningsschool, met een duidelijke mogelijkheid om door te groeien naar een brede 

ondersteuningsschool. De aangegeven groeimogelijkheden bieden kansen om meer leerlingen met 

speciale onderwijsbehoeften onderwijs te kunnen bieden, maar ook om de ‘gewone’ leerlingen meer 

aan hun specifieke onderwijsbehoeften aangepast onderwijs te bieden. Den Akker toont zich net als 

de andere scholen van Samenwerkingsverband Plein 013 e.o. een open, gastvrije school die de 

discussie rond de onderwijsondersteuning naar aanleiding van de ontwikkelingen rond Passend 

Onderwijs graag aangaan.  

  

Inspectiebezoek: 

Den Akker werd in mei 2018 bezocht door de inspectie in het kader van de het onderwerp 

´didactisch handelen´. Een waardevol bezoek, waarbij de effectieve inzet van het EDI-model werd 

bevestigd. Tevens werd er aangegeven dat het team toe was aan de vervolgstap, waarbij er tijdens de 

instructie meer ‘leerlinggestuurd’ gedrag zichtbaar zou mogen zijn. Een opdracht die aansluit bij de 

ambities van de school.  

 

Financiën: 

Stichting BOOM heeft de financiën goed op orde. Twee keer per jaar is er een financieel spreekuur 

waar de directeur van den Akker in gesprek gaat met de bestuurder en Driessen/IJK.  Tijdens deze 

spreekuren komt de begroting ter sprake en wordt gemonitord of den Akker binnen de begroting 

werkt. In de afgelopen vier jaar is dit wisselend geweest, maar binnen de kaders en te allen tijden in 

afstemming met de bestuurder. 

 

Kwaliteitsindicatoren: 

In de DAR (Directie Advies Raad) heeft een herijking plaatsgevonden van de kwaliteitsindicatoren 

waar we binnen Stichting BOOM mee werken. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de standaarden 

van de Inspectie van het Onderwijs. Hierin wordt beschreven hoe de kwaliteitszorg en de 

onderwijskwaliteit gemonitord en geborgd wordt. (zie bijlage: Onderwijskwaliteit Stichting BOOM 

2019 – 2023). De directeuren van Stichting BOOM hebben in 2018-2019 middels collegiale visitatie 

schoolbezoeken bij elkaar afgelegd, waarbij diverse kwaliteitsaspecten onderzocht en 

teruggekoppeld werden. De ambitie is er om te komen tot audits, waarbij ook IB’ers en leerkrachten 

betrokken worden.  
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Kwaliteitszorg:  

 Het MT evalueert met de Intern Begeleiders en de leraren van leerjaar 8 de eindresultaten 

van de school. Hierbij wordt gekeken naar de schooladviezen VO en de verwachtingen die 

school van leerlingen heeft (pre-advies) ten opzichte van het uitstroomadvies eindtoets.  

 De onderwijsbehoeften van leerlingen zijn op groeps- en kindniveau beschreven.  

 Aan het eind van elk schooljaar wordt het onderwijsproces van dat jaar geëvalueerd.  

 De school maakt jaarlijks een jaarverslag en deelt dit met MR en ouders en bevoegd gezag.  

 

Kwaliteitsmeters:  

Binnen Stichting BOOM hebben wij de onderwijskwaliteit in beeld gebracht middels een matrix 

waarop kwaliteitsthema’s vertaald worden naar indicatoren. Vervolgens is uitgewerkt welke 

kwaliteitsmeters ingezet worden (zie bijlage: Onderwijskwaliteit Stichting BOOM 2019 – 2023)). Ook 

is in beeld gebracht wat de aansluiting is bij het Koersplan 2019-2023. Uitgangspunt hierbij is het 

inspectiekader 2017. Hieronder een uitsplitsing van de kwaliteitsmeter naar aspecten van 

onderwijskwaliteit die gemeten worden op den Akker:  

 

Kwaliteitsmeters  Aspecten van onderwijskwaliteit die gemeten 

worden.  

1. Inspectierapport    Onderwijsproces  

 Schoolklimaat  

 Onderwijsresultaten  

 Kwaliteitszorg en ambitie  

2. Audit   

         Schoolondersteuningsprofielen  

         door Sardes i.s.m. Plein 013  

 Diversiteit van de leerling populatie  

 Ruimte voor verschillen  

 Voorzieningen  

 Borging  

 Samenwerking binnen het onderwijs  

3. Onderwijskwaliteit Stichting BOOM   

          2019-2023  

 De school een plaatje om te zien  

 Onderwijsleerproces  

 Leerbetrokkenheid en welbevinden  

 Feedback  

 Doorgaande lijn  

 Kengetallen  

 Ambitie  

4. Studiedagen met het hele team, MT en IB   Initiëren, borgen en implementeren van 

het onderwijsproces aan de hand van het 

jaarplan.  

5. Gesprekken met ouders van nieuwe, 4-

jarige leerlingen: intakegesprekken na 6 

weken onderwijs  

 Feedbackgesprekken gericht op 

welbevinden en betrokkenheid.   

6. WMKPO Vragenlijst medewerkers  

          (zie bijlage)  

 Sociale Veiligheid  

 Kwaliteitszorg  

7. WMKPO Vragenlijst sociale veiligheid 

leerlingen  

 Sociale Veiligheid  

8. WMKPO Vragenlijst ouders   Sociale Veiligheid  

 Tevredenheid  

9. Koffie-uurtjes met ouders  Toetsen van datgene wat overkomt van het 

beleid van den Akker bij de ouders.  

 Monitoren van onderwijsvernieuwing.  

 Signaleren in de ruimste zin van het 

woord.  

 Het vergroten van de 

ouderbetrokkenheid in algemene zin.  
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10. Leerlingenraad   Meedenken en mede verantwoordelijkheid 

voor het schoolklimaat.  

11. Klassenbezoeken   Didactisch handelen  

 Pedagogisch klimaat  

 Klassenmanagement  

12. Beoordelingsgesprekken   Observatie-instrument start bekwaam, 

basis bekwaam en vak bekwaam handelen 

ontwikkeld i.s.m. Partnerschap Opleiden in 

de school okt.2016 (zie bijlage)  

13. Gesprekkencyclus   Plannings-, voortgangs- en 

evaluatiegesprekken met teamleden.  

 Professionele dialoog  

  

De output van deze kwaliteitsmeters wordt besproken in het MT en met het team. En in relevante 

gevallen met de MR. Op basis daarvan worden verbeterpunten afgesproken. Kwaliteitsmeters 1 t/m 

3 zijn gericht op verbeteringen op de langere termijn; jaarplan.  

Kwaliteitsmeters 4 t/m 11 zijn gericht op de verbeteringen op de korte en middellange termijn; 

meteen na de meting en/of gedurende het schooljaar.  

Kwaliteitsmeters 12 en 13 zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.  

 

Inhoud van het onderwijs 

De onderwijstijd: 

Basisschool den Akker berekent jaarlijks de schooltijden en publiceert deze in de schoolgids. Als 

uitgangspunt hanteren we de berekening waarbij leerlingen 7520 lesuren in 8 schooljaren maken. 

Bestuur en MR zien toe op het hanteren van de wettelijke eisen. 

 

Het onderwijsaanbod: 

De leerstof wordt middels het gebruik van onderstaande leermiddelen en methodes aangeboden. 

Door de wijze waarop deze leermiddelen/methodes worden ingezet en de leertijd die wordt 

gereserveerd voor deze inhouden, voldoet den Akker aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals 

verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 

 

 

 
 

 

Ontwikkelingsgebieden Kwartieren per 
week ▼ 

 Methode 

Groep ► 1-2 3 4 5 6 7-8  

Taal- en leesactiviteiten 20 50 52 45 45 45 Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Veilig leren 
Lezen, Nieuwsbegrip, Estafette, Kleuterplein, 
Groove Me (Engels) 

bewegingsonderwijs 22 8 8 8 8 8 vakleerkracht 

Rekenen en wiskunde 5 22 20 20 20 20 Kleuterplein, De Wereld in Getallen 

Kennisgebieden en ICT 23 6 7 14 14 14 Kleuterplein, Blink Wereld (geïntegreerde 
wereldoriëntatie methode) 

Expressie en creativiteit 5 11 10 10 10 10 Workshops door leerkrachten en ouders 

Pauze 0 5 5 5 5 5  

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

4 4 4 4 4 4 Goed Gedaan 

Fruitkring 4       
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Toetsing en analyse van het onderwijsaanbod: 
De kerndoelen en referentieniveaus zijn leidend voor ons onderwijsaanbod. We hanteren de CITO 

LVS 3.0 versie vanaf groep 2, waarbij we in januari en juni de toetsen afnemen. Tevens werken we in 

de groepen 1-2 en 3 met het leerlingvolgsysteem KIJK. 

 

Vanuit de gegevens van de Cito toetsen wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei om te bepalen of 

deze voldoende is. Dit wordt verwerkt in het groepsplan. Op basis van de citoresultaten en analyses 

worden er interventies ingezet. Bij een score van IV/V volgt er hiaattraining. 

  

Groep  1  2  3  4  

Technisch lezen    TVK Herfstsignalering  

Wintersignalering  

Lentesignalering  

Eindsignalering  

AVI A-versie  

DMT 1A-2A  

DMT 1B-2B-3B  

AVI A-versie  

AVI B-versie  

DMT 1A-2A-3A  

DMT 1B-2B-3B  

  

Begrijpend lezen        M4-E4 LVOS 3.0  

  

Spelling      M3-E3 LVOS 3.0  

 

M4-E4 LVOS 3.0  

 

Rekenen     RVK M3-E3  

LVOS 3.0  

M4-E4 LVOS 3.0  

  

  

  

Groep  5  6  7  8  

Taal          

Technisch lezen  AVI A-versie  

AVI B-versie  

DMT 1A-2A-3A  

DMT 1B-2B-3B  

  

  

AVI A-versie  

AVI B-versie  

DMT 1A-2A-3A  

DMT 1B-2B-3B  

  

  

AVI A-versie  

AVI B-versie  

DMT 1A-2A-3A  

DMT 1B-2B-3B  

  

  

AVI A-versie  

DMT 1B-2B-3B  

  

  

  

Begrijpend lezen  M5-E5 LVOS 3.0  M6-E6 LVOS 3.0  M7-E7 LVOS 3.0  M8 LVOS 3.0  

Spelling  M5-E5 LVOS 3.0  M6-E6 LVOS 3.0  M7-E7 LVOS 3.0  M8 LVOS 3.0  

Rekenen  M5-E5 LVOS 3.0  M6-E6 LVOS 3.0  M7-E7 LVOS 3.0  M8 LVOS 3.0  

Centrale eindtoets        Iep  

 

 

De leerlingenzorg 
Vaste procedure bij zorg: 

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit kan te 
maken hebben met leer- of sociale problemen. Onze leerkrachten streven ernaar deze problemen 
vroegtijdig te signaleren, zodat hulp op tijd geboden wordt. 
Op den Akker volgen we een vaste procedure in geval van zorg bij leerlingen.  
Deze procedure zorgt ervoor dat de juiste stappen worden men wanneer we bepaalde problemen 
signaleren.  
De procedure ziet er uit als volgt: 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 
 
 
Niveaus van ondersteuning: 
 

 
 
 
Leerstofaanbod: 
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De groepsplannen: 
De expliciete inhoud van het leerstofaanbod staat weergegeven in het groepsplan. Dit geeft tevens 
een overzicht van de verschillende niveaus in de groep. 
 
Per niveau wordt het volgende aangegeven: 

 De leerlingen die op dat niveau werken; 
 Welk(e) doel(en) de leerkracht wil bereiken; 
 Welke methode en materialen hij daarvoor gebruikt; 
 Hoe de leerkracht de leerstof aanbiedt (organisatie); 
 Hoe vaak en wanneer dit gebeurt. 

 
Minimaal twee keer per jaar evalueert de leerkracht het groepsplan, bespreekt dit met de Intern 
Begeleider en brengt zo nodig tussentijds wijzigingen aan. Vervolgens stelt hij/zij een nieuw 
groepsplan op voor de komende periode. Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte of 
handelingsplan worden ook in het groepsplan vermeld. 
 
Er worden groepsplannen gemaakt voor de vier basisvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling en rekenen). De groepen 1-2 en 3 werken tevens met themaplanningen, die aansluiten bij 
het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’.  
 
De groepsoverzichten: 
Naast de groepsplannen, werken de leerkrachten ook met een overzichtelijk groepsoverzicht. Dit is 
een document waarin de gegevens die we over de leerlingen hebben verzameld op een praktische en 
doelmatige manier noteren.  
 
We beschrijven per leerling: 

 De conclusies van de toetsen m.b.t. de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, taal/spelling 
en rekenen/wiskunde; 

 Positieve en belemmerende factoren; 
 De doelen en onderwijsbehoeften voor de vier basisvakken en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling 
 
Extra ondersteuning bij specifieke zorg 
Leerlingen met dyslexie: 
Op den Akker hanteren wij het landelijke dyslexieprotocol. Dit houdt in dat wij de lees- en 
spellingontwikkeling van onze leerlingen volgen aan de hand van bovengenoemd protocol. Naast 
observaties van de leerkracht maken we gebruik van toetsen aangegeven in het protocol, 
methodegebonden toetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem. 
 
Als blijkt dat een leerling problemen ondervindt bij lezen en/of spelling, dan biedt de leerkracht 
gerichte hulp. In een aantal gevallen is dat voldoende. Maar soms blijven lezen en/of spelling 
moeizaam verlopen. Er kan dan sprake zijn van dyslexie/dysorthografie. Wanneer een leerling 
ondanks extra begeleiding toch drie keer een E-score haalt op technisch lezen of spelling, komt de 
leerling in aanmerking voor onderzoek. Bij de gemeente moet eerst toestemming worden gevraagd. 
Wanneer deze toestemming is gegeven, dan wordt dyslexieonderzoek aangevraagd. Wanneer er 
sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie heeft de leerling recht op dyslexiebegeleiding. 
 
Leerlingen met dyscalculie: 
Op den Akker hanteren wij een door de rekencoördinator geschreven dyscalculieprotocol.  
Dit protocol maakt onderscheid in verschillende fases, waardoor het in beeld brengen van de nodige 
zorg direct helder is.  
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 Fase groen: de leerling ontwikkelt zich gemiddeld of goed en de begeleiding vindt plaats 

volgens aanwijzingen in de methode. 
 Fase geel: de leerling ervaart geringe rekenwiskunde-problemen op enkele of alle 

deelgebieden en de leerling krijgt extra begeleiding in de groep; 1 ster aanpak aan de 
instructietafel. 

 Fase oranje: de leerling ervaart ernstige rekenwiskunde-problemen op enkele of alle 
deelgebieden en de leerling krijgt intensieve begeleiding binnen de school, zowel in de klas 
als buiten de groep. 

 Fase rood: de leerling ervaart ernstige en hardnekkige rekenwiskunde-problemen, die in 
principe te begeleiden zijn binnen de school, met externe ondersteuning . 

 
In het dyscalculieprotocol staat tevens beschreven wanneer een kind de overgang maakt naar een 
andere fase. Ook staat hierin beschreven wat we doen wanneer een kind in fase oranje/rood zit. 
 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen: 
Ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er speciale aandacht. We werken op den Akker aan de 
hand van het beleidsplan (hoog)begaafdheid. 
 
Voor de signalering en diagnostiek wordt het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) 
gebruikt. Aan de hand van toetsresultaten en observatielijsten, die ingevuld worden door de 
leerkracht, de leerling en de ouders/verzorgers wordt een leerling goed in kaart gebracht. Wanneer 
dit nodig is, wordt er nog nader extern onderzoek verricht. 
 
De begeleiding van meerbegaafde leerlingen bestaat uit het compacten van de reguliere lesstof en het 
aanbieden van verrijkingsstof, zoals projectonderwijs, Levelwerk of het werken met Acadin. Ook het 
vervroegd doorstromen naar een volgende groep behoort tot de mogelijkheden. Tevens kunnen 
kinderen deelnemen aan de bovenschoolse Plusklas Pannenschuur, het Juniorlab op 2College en 
andere initiatieven vanuit het voortgezet onderwijs. 
 
 
Samenwerkingspartners bij zorg 
De rol van de consulent: 
Het samenwerkingsverband Plein013 heeft consulenten die de scholen ondersteunen bij het 
organiseren van Passend Onderwijs. De consulenten zijn structureel gelijkwaardig beschikbaar voor 
alle scholen en worden bekostigd door het samenwerkingsverband. 
 
De consulent is gericht op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en het primaire proces in 
de klas. Daarnaast adviseert de consulent bij de schoolontwikkeling op het terrein van extra 
ondersteuning. 
 
De vragen aan de consulent gaan over: 

 De planmatige onderwijsaanpak van individuele leerlingen; 
 Het vaststellen van de onderwijsbehoeften van de leerling aan de hand van de vijf 

IVO-velden (Indiceren Vanuit Onderwijsbehoeften); 
 Het ondersteunen van leraren in hun dagelijkse praktijk; 
 Inhoudelijke ondersteuning (feedback) op de Intern Begeleider; 
 Verder inhoudelijke ontwikkeling van het ondersteuningsprofiel. 

 
De schakelfunctionaris 
De schakelfunctionaris, de voormalig schoolmaatschappelijk werker, is er voor ouders/verzorgers, 
kinderen en leerkrachten. De schakelfunctionaris, die in dienst is bij Juvans, is een dagdeel per week 
op school aanwezig. De Intern Begeleider op school zorgt ervoor dat ouders/verzorgers of 
leerkrachten met vragen bij de schakelfunctionaris terecht kunnen. 
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Samen met ouders/verzorgers en leerkrachten wordt gekeken naar de zorgen die er zijn met 
betrekking tot een kind. De schakelfunctionaris ondersteunt school en ouders/verzorgers bij 
opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich 
daarbij kunnen voordoen. Bijvoorbeeld over dwars en druk gedrag, angsten, samen spelen en 
vriendschap, verlies en verdriet, beginnende puberteit, zelfvertrouwen en weerbaarheid. 
 
De schakelfunctionaris: 

 Stelt vast wat de hulpvraag is; 
 Biedt kortdurende begeleiding; 
 Verwijst zo nodig naar een andere hulpverlenende instantie; 
 Ondersteunt de school en de leerkrachten in het ondersteuningsteam. 

 
 
GGD: 
Om medische zaken goed te begeleiden, heeft onze school contact met de GGD, afdeling 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het JGZ-team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en 
assistente. De JGZ-teamleden hebben als taak het bewaken en bevorderen van de gezondheid van 
jeugdigen op de hun toegewezen scholen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

5.ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
 

IJkpunten 

Leerkrachtvaardigheden: 

In 2016 heeft het team een scholingstraject gevolgd bij Edux. Dit met als doel om de 

leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het geven van de instructie te vergroten. 

Er is daarbij gekozen voor de invoering van het expliciete directe instructiemodel. De opbouw van 

het model, geeft de leerkrachten een duidelijke opbouw en structuur bij het geven van de instructie.  

Dit scholingstraject heeft geleid tot groei in de leerkrachtvaardigheden, bewust bekwame 

leerkrachten, met daarbij een zichtbare doorgaande lijn binnen de school. 

 

Als vervolgstap zijn de leerkrachten in 2017-2018 verder gegaan met scholing, ditmaal gericht op de 

rol van de leerkracht (coachende rol) bij de invoering van het spelend- en ontdekkend leren. Deze 

ontwikkeling vraagt nog verdere doorontwikkeling, zodat het leerlinggestuurd werken meer 

zichtbaar kan worden.  

  

Leiderschap: 

Op den Akker is er vanaf januari 2018 een nieuwe directeur werkzaam. Na een periode van 

kennismaken, observeren en analyseren, is er een overstap gemaakt naar het werken vanuit 

vertrouwen, samen; met elkaar, met de kinderen, met de ouders en met andere betrokkenen.  

De schoolleiding (directeur en adjunct-directeur) hebben een duidelijke taakverdeling. De directeur 

is zowel intern- als extern gericht. Daarbij is een coachende en stimulerende rol zichtbaar als het gaat 

om de onderwijsontwikkelingen, met daarbij specifieke aandacht voor de koppeling met de visie.  

De adjunct-directeur is intern gericht en is voornamelijk zichtbaar binnen de organisatorische kant.  

Met ingang van het schooljaar 2019-2020, zullen deze taken zich verder uitbreiden.  

 

Samenwerkingscultuur: 

Samenwerken behoort tot de kernwaarden van den Akker (Samen). Samenwerken gaat over het 

cultiveren van ieders inbreng en deskundigheid ten behoeve van het collectief doel. Om dit te kunnen 

bereiken en inhoud te geven vinden wij het belangrijk dat zowel de interne als externe communicatie 

goed ingericht is.  

 

Focus op resultaten: 

De leerkrachten hebben voortdurende focus en zicht op de resultaten van iedere leerling als individu. 

Dit vanwege de signaalfunctie die de resultaten hebben binnen onze vaste procedure van het 

onderwijsaanbod, toetsing en analyse, afstemmen van leerstofaanbod en tijdig signaleren van zorg.  

 

Het is echter niet het meest belangrijkste uitgangspunt. Wij zijn er als team namelijk van overtuigd, 

dat het ‘plezier van (samen) leren’ als eerste op orde moet zijn, waardoor resultaten kunnen en 

zullen volgen.  

 

Besluitvorming: 

De directeur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Het MT besluit zoveel als mogelijk 

unaniem, de directeur heeft daarbij de eindverantwoordelijkheid.  

Het team van leerkrachten geeft een advies aan het MT vanuit teamvergaderingen en vanuit 

studiedagen, over onderwijsaangelegenheden en adviseert het MT in andere aangelegenheden.  

De schoolleiding is op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen gehouden om voorgenomen 

veranderingen of vernieuwingen van onderwijskundige en/of organisatorische aard, ter advisering 

of instemming voor te leggen aan de Medezeggenschapsraad. 
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Analyse 

In het MT heeft er op het einde van het schooljaar een schoolanalyse plaatsgevonden n.a.v. ontvangen 

flitsbezoeken, groepsbesprekingen, signalen vanuit teamvergaderingen, studiedagen en de 

informele- en formele gesprekken.  Deze signalen zijn samengevat onder de volgende ijkpunten: 

 

 

Leerkrachtvaardigheden: 

 

Versterken Vasthouden 

Visie uitdragen, handelen vanuit de WHY Het zien van de kinderen 

Benutten van elkaars kwaliteiten Pedagogische kracht 

Handelen in het kader van de doorgaande lijn Eigenaarschap  

Werken vanuit de doelen van het jaarplan  

Verzwakken Verdwijnen 

Dichte deuren Zelf het wiel uitvinden 

  

 

  

Samenwerkingscultuur 

 

Versterken Vasthouden 

Doorgaande lijn  Sfeer 

Vertrouwen/openheid Elkaar op de hoogte brengen 

Autonomie  

Onderbouwteam / bovenbouwteam  

Verzwakken Verdwijnen 

 Wandelgangen praat 

 

Focus op resultaten 

 

Versterken Vasthouden 

Meer inzicht in eigen leerproces Eigenaarschap 

Vaardigheidsgroei als resultaat Blijven acties ondernemen op resultaat 

Focus op verlengde instructie in kleine 

groepen, vanuit groepsplan 

 

  

Verzwakken Verdwijnen 

Druk op resultaten Cito als leidraad voor resultaten 

  

  

  

 

 

MT/Leiderschap/besluitvorming 

 

Versterken Vasthouden 

Zichtbaarheid IB/adjunct Kwaliteitshandboek IB deel 

Vastleggen van afspraken Onderwijskundige verantwoordelijkheid directie 

Verzwakken Verdwijnen 

 Administratieve taken 

 Eigenaarschap ‘overnemen’ 
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6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 

Ambities en meerjarenplan 2019-2023 

In de komende jaren gaan de drie scholen in de wijk Pannenschuur steeds meer samenwerken om te 

komen tot een kindercampus Pannenschuur. Tot die tijd zal op den Akker het spelend en 

ontdekkend leren steeds meer vorm krijgen, waarbij de resultaten ook van belang zijn en zullen 

blijven. De kinderen worden daarbij steeds meer bij het eigen leerproces betrokken. Dit alles zal in 

afstemming zijn met de nieuw te ontwikkelen visie vanuit de kindercampus.  

  

Onderwijs op den Akker 

We merken dat kinderen in deze tijd andere uitdagingen nodig hebben. De veranderde omgeving 

vraagt om aanpassingen. Hierbij kijken en luisteren wij goed naar signalen die ons helpen om de 

juiste keuzes te maken. Intrinsieke motivatie, een uitdagende leeromgeving en meer leerling-

gestuurd onderwijs, waar leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces is het onderwijs waar 

wij,  mede vanuit het spelend- en ontdekkend leren, naar toe willen werken.   

  

Wat gaan we de komende jaren doen?  

We gaan verder om het eigenaarschap bij team en leerlingen verder te ontwikkelen. Dat betekent dat 

we vorm geven aan Professionele Leergemeenschappen (PLG’s), mede vanuit de onderzoeksgroepen 

die zijn gestart vanuit het initiatief ‘kindercampus Pannenschuur’. Hiervoor is het nodig dat 

leerkrachten vaker en beter gaan samenwerken, elkaars talenten herkennen en benutten. Maar ook 

dat we op een professionele wijze communiceren met elkaar en de organisatie goed neerzetten. De 

samenwerking met de drie scholen binnen de Pannenschuur biedt een mooie kans om groei door te 

maken in het neerzetten van een professionele cultuur. We nemen een externe in de arm om dit 

proces samen met de teams goed te doorlopen.   

 

De leerkrachtvaardigheden worden versterkt en verdiept door o.a. de focus op de rol van de 

leerkracht bij het spelend- en ontdekkend leren.  Hiervoor is het nodig dat er gespecialiseerd wordt 

en persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt. Een leven lang leren en leren van en met elkaar zijn 

belangrijke uitspraken in deze. 

  

Het aanbod van de kernvakken in de onderbouw wordt ingebed in het spelend leren. We maken 

daarbij in de onderbouw gebruik van themaplannen, waar de doelen en leerlijnen al uitgewerkt 

staan, met KIJK als uitgangspunt. Voor de bovenbouw is het de taak om verder te verdiepen in het 

ontdekkend leren en de mogelijkheden van de methode BLINK. 

  

Tenslotte zal er ten allen tijden aandacht zijn voor de ‘natuurlijke’ overstap naar de kindercampus 

Pannenschuur.  

 

Wat zie je dan voor onderwijs?  

Den Akker is een school:  

 Waar de kinderen met plezier tot (samen) leren komen. 

 Waar de kinderen betrokken zijn bij het neerzetten van een fijn schoolklimaat  

 Waar de kernvakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen op niveau aangeboden 

worden, volgens een vaste voor de kinderen herkenbare structuur 

 Waar de leeromgeving verder wordt ingericht zodat de kinderen uitgedaagd worden om te 

komen tot spel en daarbij kunnen ontdekken en ontwerpen.  



 

21 

 

 Waar kinderen steeds meer medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het eigen 

leerproces. 

 Waar kinderen sociaal emotioneel op een goede manier begeleid worden.  

 Waar iedereen uitgedaagd wordt zichzelf, samen met anderen, vanuit de ‘eigenheid’ met 

respect voor elkaar, te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor kinderen, leerkrachten als ouders.  

 

Op deze manier denken wij te voldoen aan de 5 kwaliteitsgebieden, te weten:  

  

 Onderwijsproces  

 Schoolklimaat  

 Onderwijsresultaten  

 Kwaliteitszorg en ambitie  

 Financieel beheer   

 

 

 



 

22 

 

 

 7. GERELATEERDE DOCUMENTEN 
 

Beleidsstukken  

Beleid van stichting Boom is ter inzage op school. Onder andere:  

- Werken en leren in een professionele cultuur (scholingsbeleid)  

- Informatiebeveiliging en Privacy (AVG)  

- Dossier van medewerker van Stichting Boom  

- Onderwijs en leerlingenzorg onder of buiten schooltijd  

- Protocol medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen  

- Beleidsprotocol toelating, schorsing en verwijdering  

  

Bijlagen 

1.Koersplan 2020 – 2024 Stichting Boom (concept) 

2. Schoolondersteuningsprofiel  

3.Onderwijskwaliteit Stichting Boom 2019 – 2023  

4. Visiedocument kindercampus Pannenschuur (concept) 

 

 

 


