SCHOOLPLAN 2019-2023
Modern Montessori

Schoolgegevens:
Brinnummer:
Directie:
Adres hoofdvestiging:
Contact:
Bevoegd gezag:
Adres bevoegd gezag:
Brinnummer bestuur:
Contactpersoon:
Contact bevoegd gezag

10e Montessorischool De Meidoorn
20UV
Madeleine Schoute
Chasséstraat 59, 1057 JA Amsterdam
020 6160106 – m.schoute@10emeidoorn.nl - www.10emeidoorn.nl
Stichting Amsterdam West Binnen de Ring
Baarsjesweg 224, 1058AA Amsterdam
Postadres: Postbus 59601, 1040 LC Amsterdam
41663
Marius Voerman, bestuurder
020-5150 440 - info@awbr.nl - www.awbr.nl

Versie dd 4 juli 2019 – goedgekeurd door de MR

Schoolplan Meidoorn 2019-2023 definitief

Pagina 2 van 29

INHOUDSOPGAVE
1.

Inleiding...................................................................................................................................................................... 4
Procedure ....................................................................................................................................................................... 4
Doel & functie ................................................................................................................................................................. 4
De Inhoud in het kort ...................................................................................................................................................... 4
Evaluatie van het plan..................................................................................................................................................... 5

2.

De school en haar omgeving ...................................................................................................................................... 6
Onze Plannen .................................................................................................................................................................. 6

3.

Ons bestuur ................................................................................................................................................................ 7
Strategisch Beleidsplan AWBR ........................................................................................................................................ 7
Plannen van AWBR ......................................................................................................................................................... 7

4.

Ons schoolconcept ..................................................................................................................................................... 8
Onze missie ..................................................................................................................................................................... 8
Onze visie ........................................................................................................................................................................ 8
Tussenschoolse Activiteiten............................................................................................................................................ 8

5.

Ons Montessorionderwijs .......................................................................................................................................... 9
Huidige situatie ............................................................................................................................................................... 9
Onze plannen ................................................................................................................................................................ 10

6.

Zorg .......................................................................................................................................................................... 13
Huidige situatie ............................................................................................................................................................. 13
Onze plannen ................................................................................................................................................................ 15

7.

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking .............................................................................................................................. 17
Huidige situatie ............................................................................................................................................................. 17
Onze plannen ................................................................................................................................................................ 19

8.

De rol van ouders op onze school ............................................................................................................................ 21
“De 5 zekerheden van AWBR” ...................................................................................................................................... 21
Huidige situatie ............................................................................................................................................................. 21
Onze plannen ................................................................................................................................................................ 22

9.

Huisvesting, financiën en ICT ................................................................................................................................... 24
Huidige situatie ............................................................................................................................................................. 24
Onze plannen ................................................................................................................................................................ 25

10. Overzicht van onze plannen ..................................................................................................................................... 27
11. Instemming MR ........................................................................................................................................................ 29

Schoolplan Meidoorn 2019-2023 definitief

Pagina 3 van 29

1. INLEIDING

…grote lokalen met ruimte om op kleedjes te werken, kasten waarin voor kinderen duidelijk zichtbaar het materiaal
staat wat ze kunnen kiezen. Kleuters spelen met een stenen theepot en kleine theeglaasjes. In de middenbouw zijn de
kinderen rustig aan het werk, in tweetallen of alleen, in het lokaal of op de goed ingerichte gang. De kinderen weten
waar alles ligt, wat ze kunnen doen en waar ze hulp kunnen vragen. Je moet goed rondkijken om de leerkracht te
ontdekken die hetzij een lesje geeft, hetzij zit te observeren. Op de gang op de tweede verdieping helpt een
bovenbouwleerling twee tussenbouwers met rekenen, hun lokalen grenzen aan elkaar. Sommige kinderen eten samen,
anderen zitten aan de toetstafel om te kijken of ze een onderdeel beheersen. In een bovenbouwgroep wordt een
stiltelesje gegeven om de juiste werkfocus na de pauze weer te hervinden. De ruime bibliotheek heeft uitzicht op het
groene schoolplein waar de kleuters spelen. In de keuken is er doelab en wordt er soep gemaakt voor tijdens de lunch.
Twee leerkrachten bespreken samen een leerling op de bank in de teamkamer….

PROCEDURE
We zijn een goede school maar zien kansen om nog beter onderwijs te geven. Om tot dit schoolplan te komen hebben
we onze dromen en wensen besproken. We hebben gekeken naar wat we nu doen en plannen bedacht voor de
komende vier jaar om dichterbij onze ideale school te komen. We hebben onze plannen voorgelegd aan ouders en
kinderen. En we hebben gekeken wat we uit het vorige schoolplan nog niet gerealiseerd hadden en of we dat mee
wilden nemen. Onze kaders waren die van Maria Montessori, ons bestuur en de inspectie.
Het plan sluit aan bij het strategisch beleidsplan AWBR. Daarnaast hebben we gekeken naar de inspectieresultaten en
hoe we daar verbetering in kunnen aanbrengen. Tenslotte is ook het resultaat van de laatste
tevredenheidsonderzoeken onder team, ouders en kinderen meegenomen als input.
De eerste versie van dit plan is geschreven door de directeur. Daarna hebben team en MR meegelezen en ouders en
kinderen hebben feedback gegeven. De suggesties, opmerkingen en verbeteringen zijn vervolgens weer verwerkt. Ook
de bestuurder en het stafbureau hebben meegelezen en input geleverd.
Dit schoolplan is goedgekeurd door de bestuurder AWBR. De MR heeft haar instemming gegeven.

DOEL & FUNCTIE
Het doel van dit schoolplan is het gezamenlijk vaststellen, door ons bestuur van Amsterdam West Binnen de Ring
(AWBR), team en medezeggenschapsraad, wat voor de periode vanaf 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2023 voor de
10e Montessorischool De Meidoorn het beleid zal zijn. Het gaat om algemeen strategisch en onderwijskundig beleid,
maar ook om specifieke gebieden bijvoorbeeld personeel, financiën, huisvesting en kwaliteitszorg.
Dit schoolplan zal fungeren als uitgangspunt voor de planning per schooljaar. Tegelijkertijd is het een
verantwoordings-document voor onze ouders, ons bestuur en de landelijke overheid.
Met het vaststellen van dit schoolplan voldoen we aan de wettelijke verplichting voor basisscholen om een
vierjaarlijks beleidsplan te hebben. Door het beleid op deze manier vast te stellen willen we bijdragen aan een
planmatige schoolontwikkeling, om zo te werken naar een gemeenschappelijk gedefinieerd doel.

DE INHOUD IN HET KORT
Elk hoofdstuk start met een beschrijving van waar De Meidoorn op dit moment staat. Voor wat betreft ons onderwijs,
ons kwaliteitsbeleid, hoe we de zorg hebben ingericht, de betrokkenheid van ouders en ons gebouw en haar
faciliteiten.
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Elk hoofdstuk eindigt met welke plannen we op dat bepaalde gebied hebben voor de komende vier jaar.
Kort samengevat willen we graag nog meer Montessori worden. En dat zal je terugzien in het gebouw wat aangepakt
wordt, en daarmee in de ruimere lokalen, zodat bijvoorbeeld in alle klassen ruimte is voor de inspiratietafel. We willen
graag dat het Montessorimateriaal ook na de onderbouw een grote rol speelt in ons onderwijs. We denken dat op een
groener en uitdagender schoolplein kinderen meer opties hebben in de pauze en in aanraking komen met de natuur.
We willen de inhoudelijke betrokkenheid van ouders vergroten, waarmee we de Montessorilijn tussen school en thuis
kunnen versterken. Door duidelijke leerlijnen en doelen geven we kinderen meer eigen verantwoordelijkheid voor wat
ze wanneer leren en willen beheersen. We denken daarmee meer recht te doen aan hun natuurlijke wil tot leren zoals
Maria Montessori die benoemt. Door de inzet van coöperatieve structuren geven we de kinderen en het team
instrumenten in handen om de sociale veiligheid te borgen en om een eigen inbreng te garanderen. We hopen dat het
team nog meer gaat vertrouwen op de eigen deskundigheid en het zicht op de doelen en leerlijnen.

EVALUATIE VAN HET PL AN
Dit schoolplan is een levend, bruikbaar document dat voor de komende jaren heldere doelen formuleert. Jaarlijks
wordt dit schoolplan door de school in overleg met de MR uitgewerkt in een nog concreter jaarplan voor het bestuur,
de inspectie en het team, voor intern gebruik. Voor ouders wordt de dagelijkse praktijk met de beleidsvoornemens
beschreven in de schoolgids die elk jaar wordt uitgegeven.
Aan het einde van elk schooljaar worden de beleidsvoornemens voor dat jaar, zoals opgesteld in het jaarplan,
geëvalueerd. Hebben we de goede dingen gedaan en hebben we de dingen goed gedaan. Naar aanleiding van die
evaluatie kunnen de beleidsvoornemens zoals die in dit schoolplan staan, worden aangepast. Op basis van die
evaluatie en de aangepaste beleidsvoornemens wordt dan weer een nieuw jaarplan vastgesteld.
Aan het einde van de schoolplanperiode wordt het schoolplan in zijn geheel geëvalueerd. De resultaten van die
evaluatie vormen dan weer een deel van de input voor het schoolplan 2024-2028.
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2. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
De 10e Montessorischool De Meidoorn is in 1949 opgericht, samen met de voormalige kleuterschool De Meidoorn.
Deze twee zijn in 1985 samengegaan. De school bevindt zich in de cultureel en sociaal-economisch gemengde wijk De
Baarsjes en onze populatie is een afspiegeling van de buurt. De meeste van onze ca. 300 leerlingen wonen in de buurt
van de school. In elke groep zitten tussen de 23-28 leerlingen. Onze groepen zijn altijd gemengd, kinderen van twee
leerjaren zitten samen in een groep.
Onze manier van werken is gebaseerd op de uitgangspunten en werkwijze van Maria Montessori. Wij willen dat
kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers met een grote sociale verantwoordelijkheid.
Wij zijn een openbare school – dat betekent dat ons onderwijs voor alle kinderen toegankelijk is, ongeacht hun
godsdienst, levensbeschouwing en nationaliteit. We bieden ruimte voor elkaars opvattingen en gaan uit van de
gelijkwaardigheid van mensen.
De school heeft 20 lokalen, en in 13 daarvan zitten onze groepen. De overige lokalen worden gebruikt voor beeldende
vorming, het denklab, extra ondersteuning of zijn de kantoren van de interne begeleiding en de directie. Daarnaast
hebben we een speellokaal en een gymzaal. Achter de school ligt een openbaar speelplein met speeltoestellen en een
zandbak.
Onze voorschool van AKROS zit om logistieke redenen sinds 2018 niet meer in ons pand maar een paar huizen
verderop in de straat, maar de samenwerking is nog steeds hecht. Veel buitenschoolse opvangen uit de buurt komen
kinderen ophalen op ons schoolplein na schooltijd en samen met hen evalueren we sinds 2018 1 x per jaar de
samenwerking.
We werken graag en veel samen met de buurt. Onze bovenbouw doet eens per twee jaar mee met het project Oorlog
in mijn buurt, waarbij zij contact leggen met ouderen die de oorlog mee hebben gemaakt in de Baarsjes. Onze school
heeft het oorlogsmonument in de Witte de Withstraat geadopteerd.
Voor onze TussenSchoolse Activiteiten maken we gebruik van lokale professionals die activiteiten aanbieden en een
deel van onze TSA heeft plaats in zalen in de omgeving van school. Onze boeken voor de bibliotheek kopen we zoveel
mogelijk bij lokale boekhandels, we zijn een inzamel- en recyclepunt voor Olie en Vet voor de buurt en onze conciërge
heeft een geslaagde crowdfundingactie gestart voor een buurtAED.
Onze leerlingen maken deel uit van de KinderWijkRaad die opgezet is binnen de Vreedzame Buurt. Ons zomerfeest
ter afsluiting van het schooljaar is toegankelijk voor de hele buurt.

ONZE PLANNEN
Ons streven is om licht te groeien naar rond de 340 leerlingen, dat wil zeggen 13 goed gevulde groepen. Om dat te
realiseren zijn we anderhalf jaar geleden begonnen met een aantal acties op het gebied van PR: een nieuw logo, de
aanzet voor een pr-plan, er is een folder in de maak, we hebben een ouderapp geïntroduceerd om ouders goed te
informeren wat de kinderen onder schooltijd doen. Daarnaast zijn we actiever op Facebook en waar mogelijk in de
media zoals het Jeugdjournaal, de radio en in de buurt.
In de komende schoolplanperiode wordt het PR-plan afgerond en de folder wordt verspreid bij de kinderdagverblijven
en voorscholen. We gaan door met ons profileren in de buurt, bijvoorbeeld door mee te doen aan de Nationale
Schoonmaakdag, door in de KinderWijkRaad te zitten, door dankzij actieve ouders een buurtfestival te organiseren.
We willen graag de gemengde buurtschool blijven die we nu zijn, een afspiegeling van de buurt. Door onze goede
contacten met de voorschool te behouden en verder uit te bouwen, door ouders goed te betrekken bij ons onderwijs
en door de meerwaarde van Montessori goed duidelijk te maken, hopen we een aantrekkelijke school te blijven voor
alle ouders uit de buurt.
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3. ONS BESTUUR
Onze school maakt met 17 andere scholen deel uit van Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor Openbaar
Onderwijs. AWBR is gevestigd in Amsterdam West.
AWBR is een ambitieuze stichting. Zij heeft als motto: ondernemend in onderwijs. De scholen van AWBR geven
onderwijs dat past bij de omgeving van de school, past bij de tijd en kijkt naar de toekomst. Wensen en meningen van
ouders en leerlingen vormen een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op onze scholen.
Onze scholen maken zich gereed voor de 21ste eeuw leerling. De visie op leren en onderwijzen vindt u terug in het
Strategisch Beleidsplan van de stichting “Leidend naar de toekomst”.
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze scholen: op het gebied van lesgeven, leerprestaties, omgaan met
elkaar, leeromgeving en veiligheid. Een AWBR-school heeft kwaliteit en blijft zich voortdurend verbeteren.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN AWBR
Net als de scholen stelt ons bestuur eenmaal per vier jaar een plan op voor de toekomst. De voornemens zoals
geformuleerd in het beleidsplan 2018-2022 zijn de kaders van ons schoolplan. In de afgelopen periode is er gewerkt
aan het vormen van een kwalitatief sterk team van directeuren. Door stevig in te zetten op de samenwerking tussen
directie en interne begeleiders is de kwaliteit van het onderwijs verhoogd. Er is flink geïnvesteerd in ICT en de AWBRacademie is niet meer weg te denken uit onze professionaliseringscyclus.

PLANNEN VAN AWBR
Al in 2012 benoemde AWBR dat het streven was om van alle scholen Brede Scholen te maken. De volgende stap in die
lijn is het integreren van onderwijs en opvang: alle scholen worden integrale kindcentra en daartoe is AWBR van plan
samen te gaan met welzijnsinstelling AKROS.
De bestuurders hebben twee redenen geformuleerd waarom een zo intensief mogelijke samenwerking van hun
organisaties noodzakelijk is:



Eén organisatie verbetert het zicht op kind en gezin en zal de ontwikkeling van kinderen bevorderen door de
doorlopende pedagogisch-didactische lijn
Eén organisatie zal, zoals elders in het land aangetoond, de populariteit van de organisatie voor ouders en
kinderen vergroten om praktische en inhoudelijke redenen.

Voor scholen betekent dat meer invloed op de kwaliteit en de doorgaande lijn. Maar ook goed nadenken over wat er
past bij onze organisatie en ons gebouw. Wij zien als Meidoorn kansen om de Montessorilijn uit te breiden naar
voorschool en opvang.
Andere ambities van AWBR omvatten:





Gelijke kansen aan elk kind, scholen nemen zelf de regie in handen, grenzen tussen school-thuis-buurt-virtueel
milieu verdwijnen en vormen één geheel waarbij we samen met ouders kinderen begeleiden.
Passend onderwijs: van voldoende naar goed, investeren in vakmanschap en lerend dynamiek, adequate
arrangementen voor extra ondersteuning, geen thuiszitters, wijknetwerken inzetten, ouderbetrokkenheid
intensiveren en innovatieve onderwijsconcepten ontwikkelen
Binnen de eigen organisatie: goed werkgeverschap, innovatief personeelsbeleid, actief deelnemen aan het
Amsterdamse onderwijsveld, financieel gezonde positie van AWBR, goed zicht op de eigen kwaliteit, moderne en
toekomstbestendige schoolgebouwen neerzetten
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4. ONS SCHOOLCONCEPT
Voor alle scholen van AWBR is er één algemene missie geformuleerd, die is aangevuld met een specifieke missie en
visie van de school. De algemene missie van AWBR luidt:
“Het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, buurtgericht openbaar basisonderwijs voor iedereen,
waarin veel aandacht is voor samen leven en werken.”
ONZE MISSIE
Onze missie is:

“Leer mij het zelf te doen”
Deze missie brengen we elke dag in de praktijk, hij hangt nauw samen met onze Montessori waarden en -identiteit.
Het is ons kader bij beslissingen over welke richting we op gaan met ons onderwijs. Onze missie is terug te zien bij de
kleuters die zelf werkjes kiezen en elkaar helpen met verkleden voor de gymles. En bij de oudere leerlingen die zelf
beslissen of ze zich willen uitschrijven voor een instructie, en zelf nakijken en reflecteren op hun werk.
De mens die zelfstandig handelt en zijn kracht ontwikkelt door eigen initiatief, leert zichzelf overwinnen, zijn energie te
ontplooien en zichzelf op te voeden.”
– citaat Maria Montessori

ONZE VISIE
De visie die hieruit voortvloeit luidt:
“De 10e Montessorischool De Meidoorn is een openbare basisschool in Amsterdam-West. Onze manier van werken is
gebaseerd op de principes van Maria Montessori. Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen
met een grote sociale verantwoordelijkheid en in de wetenschap dat zij wereldburger zijn. Het Montessorionderwijs is
de basis van onze school. Wij hebben dit aangepast aan deze tijd waarbij wij gebruik maken van methoden die passen
bij de zelfstandigheid die het Montessorionderwijs bij kinderen naar boven haalt. Hierbij wordt de nadruk gelegd op
plannen, leren van je eigen fouten en zelf uitdaging zoeken.”

TUSSENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Tussen de middag bieden wij vier dagen per week Tussen Schoolse Activiteiten (TSA) aan. Kinderen kunnen
deelnemen aan muzikale, creatieve, sportieve cursussen. Via de TSA ontdekken kinderen hun talenten, leren ze samen
werken met andere kinderen dan hun klasgenoten en hopen we werelden voor ze te openen die ze niet kennen.
De Tussen Schoolse activiteiten sluiten aan bij de AWBR-visie om kinderen gelijke kansen te bieden en bij onze
Montessorivisie om zich zelfstandig te leren bewegen in de wereld om ons heen.
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5. ONS MONTESSORIONDERWIJS
De pedagogische aanpak op onze school is gebaseerd op de principes van Maria Montessori en moderne inzichten op
dit gebied. In de didactische aanpak op onze school is in de onderbouw vervult het materiaal nog een kernfunctie. In
de andere bouwen maken we gebruik van methoden en materialen die goed binnen het concept van ons
Montessorionderwijs bruikbaar zijn en die aansluiten bij de wettelijk vastgestelde kerndoelen.
De belangrijkste principes bij deze aanpak zijn:





zelfstandige ontwikkeling van het kind
eigen verantwoordelijkheidsontwikkeling
werken in heterogene groepen
respect voor de ander

Een Montessori-groep wordt gevormd door kinderen van verschillende leeftijden om een natuurlijke sociale omgeving
te scheppen. De jongere kinderen worden door het werken met oudere kinderen gestimuleerd. Oudere kinderen
kunnen jongere kinderen helpen. Kinderen leren zo oog te hebben voor iemand die hulp nodig heeft en waar zij hulp
vandaan kunnen halen.

HUIDIGE SITUATIE
Op de Meidoorn werken kinderen van twee leerjaren in één groep. Vanaf groep 3 werken we met methodes voor de
meeste vakken. Voor elk vak (bijv. taal, rekenen, spelling, beeldende vorming) zijn er jaargroepsinstructies, met
verwerking op het eigen niveau van de leerling. Voor de zaakvakken, muziek en bewegingsonderwijs zijn de instructies
voor de hele groep en ook de verwerking weer op groeps- of individueel niveau.
In schooljaar 18-19 zijn we gestart met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Zowel leerkrachten als leerlingen
van de BB en de TB zijn tevreden. De MB is minder tevreden. In het schooljaar 19-20 gaan we na advies van een expert
het gebruik van de methode licht bijstellen en nogmaals evalueren.
Een onderdeel van het wereldoriëntatieonderwijs is burgerschap en internationalisering. Dat laatste komt ook terug
in ons jaarlijkse Montessoriproject. Aan burgerschap wordt op een aantal manieren aandacht besteed. O.a. door deel
te nemen aan De Vreedzame Wijk en de KinderWijkRaad, waarin leerlingen van onze leerlingenraad zitten. Maar ook
door mee te doen aan de Nationale Schoonmaakdag, de organisatie van de Vredesmaaltijd en het prachtige ‘Oorlog in
mijn Buurt’ project waarbij overlevenden uit de oorlog komen vertellen op school en samen met de kinderen
presentaties voorbereiden. En doordat een deel van onze TSA plaats vindt op locaties in de buurt, leren onze
leerlingen hun eigen buurt goed kennen. Binnen onze school wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan verschillen
tussen mensen op het gebied van geloof, sekse en herkomst en hoe daar op een respectvolle manier mee om te gaan.
De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen, 1 uit elke TB-BB groep. Ze vergaderen eenmaal per 4 weken met de
directeur over allerlei onderwerpen. Het afgelopen jaar werd er gesproken over een jaarlijkse sponsorloop, over de
TSA, over het schoolplein, over de wc’s en de hoogte waarop spiegels hangen, het nieuwe schoolplan en nog veel
meer. Alle leerlingen mogen solliciteren naar een plek in de raad. De huidige raad selecteert de volgende.
Projecten en thema’s net als het onderwijs in sociale vaardigheden worden groepsgewijs aangeboden. Wetenschap,
natuur en techniek worden deels via de methodes en deels in projectvorm aangeboden, net als ICT en mediawijsheid.
In 2018-2019 is een eerste aanzet gegeven voor Wetenschap-, Natuur- en Techniekonderwijs in projectvorm, 3 maal
per jaar. Dit in aanvulling op de leerstof die al wordt aangeboden via de methodes en de thema’s en projecten.
Ook is een eerste aanzet gegeven voor een leerlijn digitale vaardigheden door een overzicht te maken wat in welke
bouw moet worden aangeboden.
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In schooljaar 17-18 heeft een leerkracht de opleiding tot cultuur coördinator gevolgd en een cultuurbeleidsplan
geschreven. In 2018-2019 is gestart met de uitvoering van dat plan. Het Montessoriproject bijvoorbeeld is afgesloten
met presentaties en optreden van de leerlingen aan elkaar.
Op de Meidoorn neemt passend onderwijs een prominente plaats in. Daarom vinden we het belangrijk dit ook te
bieden aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dat doen we in het Mini Denklab. Het team van de
Meidoorn is van mening dat de begaafdheid van een leerling geen vaststaand feit is, maar een interactie tussen
aanlegfactoren. Soms is de begaafdheid wel in aanleg aanwezig, maar laat de leerling dit door allerlei factoren nog
niet zien. Het is belangrijk om te zorgen dat de aanlegfactoren de kans krijgen tot ontwikkeling te komen. Deze
leerlingen moeten o.a. werk op niveau krijgen, zich leren inspannen, goede werk- en leerstrategieën ontwikkelen en
de kans krijgen zich te spiegelen aan ontwikkelingsgelijken.
In het Mini Denklab krijgen ongeveer 60 leerlingen uit groep 2 tot en met 8 onderwijs op maat en is er gelegenheid om
met ontwikkelingsgelijken om te gaan. De domeinen die aan bod komen zijn:




Leren leren (leren, plannen, evalueren en reflecteren)
Leren denken (kritisch en creatief)
Leren leven (samenwerken en overleggen, omgaan met falen)

In de onderbouw kiezen leerlingen zelf welk werkje ze willen doen en geven aan wanneer ze een lesje willen. De
leerkracht houdt daarbij de leerlijn in het oog en zal aanbieden waar een kind aan toe is. En een kind uitnodigen om
een stap buiten de comfortzone te zetten.
Vanaf groep 5 mogen de kinderen aangeven of ze bij de groepsinstructies willen aanschuiven of zich willen
uitschrijven. Dat evalueert de groepsleerkracht met ze. Daarbij worden ze soms gestimuleerd en soms ook verplicht
om bij de instructies te zijn en soms ook om juist te proberen het zelf te doen.
Vanaf groep 3 leren de leerlingen om zelf oefenstof na te kijken. Dat is een individueel proces wat begeleid wordt
door de leerkracht. De leerkracht loopt tijdens de werktijd rond en kijkt dan ook na waar nodig. Ook de leermiddelen,
het ontwikkelingsmateriaal voor kinderen, is zo ontworpen dat ze informatie krijgen over de manier waarop ze met
het materiaal omgaan. Een niet juiste handeling ermee wordt gevolgd door een in het materiaal ingebouwde
mededeling dat de handeling fout was. Zo leert het kind van zijn eigen fouten.
Binnen de bouwen wordt afgestemd waar de groepen zijn in de leerboeken zodat de meeste kinderen binnen
hetzelfde reken- en taalblok werken bijvoorbeeld. Binnen dat blok wordt gedifferentieerd door oefenstof weg te
strepen en dan minder te maken of juist andere leerstof te doen.
In het verleden werden er regelmatig groepen verdeeld waardoor het voor de kinderen en de leerkrachten praktisch
voordeel bood qua instructie om de bouwen bijeen te houden qua oefenstof. Ook binnen een groep worden
instructies in groepsverband gegeven doordat we met methodes werken en iedereen bij dezelfde les is. Daardoor is
meer tijd voor beschikbaar dan wanneer de instructies individueel gegeven moeten worden. De didactische
ondersteuning is daarom nu ook binnen de bouw georganiseerd.
Om de betrokkenheid van alle kinderen te bewerkstelligen werken we met coöperatieve structuren. Deze
coöperatieve manier van werken stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep. We zetten de werkvormen
in ter ondersteuning van ons Montessorionderwijs.
Onze school wordt regelmatig bezocht door montessori-collega’s uit binnen- en buitenland. Dit jaar kregen we bezoek
van de collega’s van het Montessorilyceum uit Amsterdam en van collega’s uit Ibiza en Israël.

ONZE PLANNEN
Oorspronkelijk werkte Maria Montessori met kinderen ingedeeld in drie groepen: van 3-6, 6-9 en 9-12. Nog steeds zijn
er veel Montessorischolen die 3 leerjaren in een groep samenvoegen. Op de Meidoorn is dat lang geleden losgelaten.
Omdat we denken dat het ons verder kan brengen in het op maat lesgeven aan ieder kind, gaan we kijken naar de
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mogelijkheden van drie leerjaren in een groep. Doordat een leerkracht niet voor elk vak groepsinstructies kan geven,
moet er meer op maat lesgegeven worden. Kinderen kunnen ook nog meer leren van en aan elkaar. Nadelen zijn er
natuurlijk ook: de leerlingenraad voerde aan dat je dan mogelijk drie jaar dezelfde leerkracht hebt en dat het voor de
leerkracht wel heel ingewikkeld werd qua nakijken en instructies. Ook ouders worden bij deze beslissing betrokken
natuurlijk. Over vier jaar is de beslissing genomen. Indien eruit komt dat we naar 3 leerjaren teruggaan is de overgang
voorbereid om per 1/8/23 ermee te starten.
Gezien het groeiende leerkrachtentekort willen we ook mogelijkheden verkennen om anders om te gaan met de
bezetting in de groepen. Bijvoorbeeld door de klassen groter te maken (van 3 naar 2 groepen) en met twee
leerkrachten en een onderwijsassistent de groepen te bemensen. Het voordeel zou zijn dat er altijd iemand
beschikbaar is voor individuele lesjes en groepslesjes. Dit hangt uiteraard nauw samen met de mogelijkheden van ons
gebouw.
Wat ook samenhangt met drie leerjaren per groep en een andere bezetting qua leerkrachten is de mogelijkheid om de
methodes meer los te laten en meer op doelen te sturen, en de doorgaande leerlijn een belangrijkere rol te geven.
Bijvoorbeeld bij rekenen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om geen methodes meer te gebruiken. Het is belangrijk
om stof systematisch te herhalen zodat het geautomatiseerd wordt. De kennis van doelen en leerlijnen is zeker
aanwezig bij de leerkrachten, maar er is tegelijkertijd bezorgdheid om het overzicht te verliezen. Daarnaast zijn er in
het verleden door verzuim veel groepen verdeeld waardoor het handig was dat die leerlingen zonder meer konden
worden meegenomen bij de instructie. Gezien het landelijke leerkrachtentekort is het van belang deze zorgen goed
mee te nemen.
ICT kan hierbij een belangrijke rol spelen voor zowel het op maat aanbieden van leerstof voor de leerlingen als het
zicht houden op de vorderingen door de leerkrachten. Belangrijk daarbij is ook om de herhaling en daarmee de
automatisering te borgen in ons systeem.
Het vaststellen van de onderdelen van de leerlijn digitale vaardigheden, waartoe ook de bewustwording van de
mogelijkheden en beperkingen van sociale media behoort, gebeurt in de komende schoolplan periode. In aanvulling
daarop willen we graag organiseren dat elk kind met een typediploma van school gaat.
Binnen ons taal- en leesonderwijs behoeven de onderdelen spelling en woordenschat meer aandacht. Voor wat
betreft spelling is in de afgelopen jaren al een aantal interventies gepleegd maar nog met onvoldoende resultaat.
Omdat we steeds vaker kinderen in de OB krijgen van niet-Nederlandstalige ouders, hebben we behoefte aan meer
kennis op het gebied van woordenschatonderwijs. Binnen onze school wordt tutorlezen adhoc in gezet met goed
resultaat. We gaan bekijken of we dat door de hele school willen en kunnen invoeren.
In aanvulling daarop willen we in alle groepen het Montessorimateriaal zichtbaar en uitnodigend aanwezig hebben
om te ondersteunen bij de leerlijnen. Duidelijk moet zijn wat de minimumset aan Montessorimateriaal in elke groep
is. De voorbereide omgeving zoals Montessori die voor zich zag waarin kinderen keuzevrijheid hebben. Zodat kinderen
en leerkrachten kunnen kiezen welk materiaal het beste ingezet kan worden en ze kunnen teruggrijpen op wat
kinderen in de onder- en middenbouw geleerd hebben. Een koppeling tussen kerndoel, leerlijn en materiaal is daarbij
nodig.
Hiermee hangt samen dat doelen en leerlijnen voor leerkrachten, kinderen en ouders zichtbaar moeten zijn. Kinderen
weten wat ze moeten doen en waaruit ze kunnen kiezen. In hun (mogelijk digitale)portfolio houden ze bij waar ze zijn
en wat ze beheersen. Hiermee zou ook een vervolg worden gegeven aan de kindgesprekken die in het vorige
schoolplan een voornemen waren. Kindgesprekken worden nu ingezet als het kind speciale ondersteuning nodig
heeft.
Uit het oudertevredenheidsonderzoek scoren de ouders 6,9 op de indicator “Vindt u dat uw kind voldoende wordt
uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?”. Door de methodes iets meer los te laten en de doelen en leerlijnen
binnen een leerjaar duidelijk zichtbaar te hebben, kan een kind samen met de leerkracht kiezen waar het aan gaat
werken. Wij verwachten dat er dan een nog beter beeld ontstaat waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en
daar kan dan beter op ingespeeld worden met het aanbieden van de lesstof.
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We willen onderzoeken hoe we alle vakken evenveel gewicht kunnen geven in het curriculum wat we onze kinderen
aanbieden: spelling naast beeldende vorming, rekenen naast bewegingsonderwijs, taal naast sociale vaardigheden.
Dat houdt in dat we voor alle vakken leerlijnen hebben die zichtbaar zijn voor kinderen en ouders, bijvoorbeeld in het
rapport of/en portfolio. Mogelijk kunnen we ook vakgebieden combineren: wereldoriëntatie met begrijpend lezen,
rekenen met bewegingsonderwijs (bewegend leren).
In schooljaar 19-20 gaan we verder met onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Bij dit kosmisch onderwijs
hoort in elke groep een aandachtstafel met daarop voorwerpen of boeken die bij het thema horen wat behandeld
worden. Met het team gaan we kijken hoe we dit opnieuw in de klassen introduceren en borgen.
Als team voelen we de behoefte om naast ons onderwijs ook onze houding en omgeving nog meer ‘Montessoriaans’
te maken. En daar bedoelen we bijvoorbeeld mee dat school opgeruimd is en de lokalen en gangen mooi ingericht
zijn. Dat alle kinderen een kleedje en een plantje op hun tafel hebben. Of in plaats van een plantje een voorwerp wat
ze mooi vinden. Dat we de experimenten voortzetten met flexibele eet-, drink- en werktijden in de groepen, zodat
kinderen die fijn aan het werk zijn, niet hoeven te stoppen omdat het rooster zegt dat er op dat moment gegeten
moet worden. Het zou mooi zijn als de kinderen ook was vouwen en hun klas helpen schoonmaken. Zodat de zorg
voor hun eigen omgeving een vanzelfsprekend onderdeel is van de dag.
De afgelopen jaren hebben veel kinderen op de Meidoorn meegedaan met het mini Denklab. Na deze succesvolle
jaren zijn we toe aan transfer van het aanbod naar de klassen. We willen graag dat de kinderen niet alleen in het mini
Denklab in aanraking komen met ‘anders denken’ maar dat hier de hele week meer gelegenheid voor is. De specialist
gaat leerkrachten en kinderen hierbij begeleiden. Zij blijft ook nog mini Denklab lesblokken aanbieden, steeds in een
bepaald thema. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een blok ‘Mindset’ of een blok ‘Creatief denken’. Gedurende
de blokken krijgen de leerkrachten suggesties aan om met de hele klas aan de slag te gaan met dit thema. We hopen
zo nog meer kinderen een passend en uitdagend aanbod te kunnen bieden.
Er zijn scholen binnen AWBR die een Doelab hebben om leerlingen die speciaal goed met hun handen zijn en
creatieve talenten hebben, uitdaging te bieden. Op de Meidoorn gaan we in de komende 4 jaar kijken bij die scholen
en ook buiten AWBR of dat ook iets is dat bij onze school past, naast de activiteiten die we al tijdens de lunchpauze
aanbieden.
We gaan kijken of er ook een mogelijkheid is om vaker presentaties aan ouders te geven, bijvoorbeeld de afsluiting
van een project van de kinderen aan elkaar. De generale repetitie zou door ouders bijgewoond kunnen worden.
Wellicht is het mogelijkheid om het aanbod van de TSA uit te breiden met onderwijs in vreemde talen.
Qua internationalisering is er een mogelijkheid om via het Erasmus+ een uitwisselingsproject met een school in het
buitenland op te zetten.
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6. ZORG
In dit hoofdstuk beschrijven hoe de leerlingenzorg op de Meidoorn is ingericht. De leerkracht is de belangrijkste pijler
bij het signaleren van wat wel en niet goed gaat bij de leerling en bij het uitvoeren van de concrete plannen om de
leerling te ondersteunen. De intern begeleider is de coördinator van de ondersteuning binnen de school.
De zorg is in het laatste inspectiebezoek als ‘goed’ beoordeeld.

HUIDIGE SITUATIE
In de klas is het reguliere lesaanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. De leerkracht spreekt met
een leerling af of zij stof gaat herhalen, verrijken, verdiepen of compacten. Daarnaast werken wij in de klas met de ‘les
op uitnodiging’. De leerlingen zijn in staat om voorafgaande aan een les te bepalen of zij de instructie nodig hebben.
In 2018-2019 heeft elke bouw tweemaal de CITO-toetsgegevens geanalyseerd en de resultaten daarvan en de
voorgenomen acties gepresenteerd aan het team. Op die manier delen we de best practices en leren we van en met
elkaar.
In de Onderbouw werken wij het meest volgens de visie van Maria Montessori. Kinderen mogen zelf een keuze maken
uit de leermiddelen waardoor ze omringd worden (keuzevrijheid). En ze mogen daarmee zo lang werken als ze willen
(tempovrijheid). Ze zijn zelf de maat voor wat ze presteren: iedereen doet datgene wat hij kan zo goed mogelijk naar
eigen vermogen (niveauvrijheid). In de groep mogen kinderen zelf het materiaal uit de vaste plaats in de kast gaan
halen en het er na gebruik weer in terug zetten (bewegingsvrijheid). We toetsen alleen als de situatie daarom vraagt.
De leerkrachten uit de MB observeren in de OB om de overgang goed te kunnen begeleiden. De kinderen gaan ook
wennen in de MB.
ONDERSTEUNING INTERN EN EXTERN
Binnen de formatie hebben wij gekozen voor 4 dagen Interne Begeleiding: 2 dagen voor de onderbouw (OB) en
middenbouw (MB), 2 dagen voor de tussenbouw (TB) en bovenbouw (BB). De functie wordt ingevuld door twee
teamleden. De IB-er is het klankbord van de leerkracht en het aanspreekpunt wanneer er meer ondersteuning nodig is
dan de leerkracht in de klas kan bieden.
Er worden structureel gesprekken gevoerd tussen leerkracht en intern begeleider over de cognitieve en sociale
vaardigheden van de leerlingen, tenminste 3 x per jaar. Er is een groepsoverzicht, er zijn handelingsplannen en de
zorgleerlingen zijn goed in kaart gebracht. Dit alles wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
Buiten de klas is er voor de begaafde leerlingen het denklab en het mini denklab. Als een kind wordt uitgekozen o.b.v.
observaties van de leerkracht en toetsresultaten mag zij deelnemen aan deze lessen. Met thematisch onderwijs
krijgen deze leerlingen van de hoogbegaafdheidspecialist les. Zij leren om ‘out of the box’ te denken,
probleemoplossend te werken en moeilijke vraagstukken op te lossen.
De afgelopen jaren hebben we ervoor gekozen om formatie in te zetten zodat elke bouw 1 dag per week
ondersteuning had. In kleine groepjes krijgen kinderen extra les aangeboden.
We hebben ook structurele externe hulp:
 Op afroep is er een orthopedagoog aanwezig van de organisatie Zien in de klas. Zij doet observaties,
kindgesprekken, onderzoeken en coaching van leerkrachten en daarnaast heeft zij regelmatig contact met de
intern begeleider van de school om advies te geven.
 Wij werken ook samen met een ambulant begeleider van de SBO De Hasselbraam. Deze kunnen we ook inzetten
voor observaties, extra hulp aan de leerkracht bij individuele leerlijnen. Ook neemt hij regelmatig uitgebreide
rekenonderzoeken af.
 Elke dinsdagochtend is onze OuderKindAdviseur beschikbaar. Zij adviseert ouders en school over een breed scala
aan vragen rondom opvoeding en opgroeien, gezondheid, veiligheid en sociaalpsychologische problematiek. Zij is
ook de link naar het OuderKindTeam waarin expertise aanwezig is op het gebied van verstandelijke beperkingen
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en (geestelijke) gezondheid. Zij kan samen met ouders perspectiefplannen opstellen en kan meedenken en
doorverwijzen.
Zodra er buiten de klas ondersteuning wordt ingeschakeld voor een leerling worden de ouders hierover geïnformeerd.
Mocht het zo zijn dat externe hulp gewenst is, dan vraagt de school daar toestemming voor aan de ouders.
SOCIALE VEILIGHEID
Als team werken we met onze eigen aanpak aan sociale veiligheid en de competenties van de leerlingen hierin. Dat
doen we met behulp van:









In ons Montessorionderwijs zitten elementen ingebouwd die bijdragen aan de veiligheid van kinderen. Elk kind
schudt elke dag de hand van de leerkracht bij binnenkomst en bij het weggaan – daarmee zien beiden elkaar en
daarmee wordt de basis gelegd voor een veilig klimaat. De gemengde klassen en het samen werken van leerlingen
vormen kinderen in het omgaan met elkaar. In de OB is er van al het Montessorimateriaal 1 exemplaar
beschikbaar. Dat betekent dat je moet delen en moet communiceren over wie het mag gebruiken en dat als je als
kind niet kan doen wat je had bedacht, je je behoefte moet uitstellen. Leer mij het zelf te doen, ons motto, houdt
ook in dat je anderen om hulp vraagt en anderen helpt.
Schoolregels die gedurende de eerste 8 weken in de hele school herhaald worden. Daarnaast worden het hele
jaar sociale vaardigeden lessen gegeven door de leerkrachten. In de onderbouw worden 3 periodelesjes gegeven.
In alle klassen worden sociogrammen gemaakt om de onderlinge verhoudingen tussen leerlingen en de
aandachtpunten goed in beeld te houden
Eén maal per twee jaar wordt er onder de kinderen van groep 6-8 een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Bij het
onderzoek uit 2019 gaven de kinderen de school een 8,6
Tijdens onze TSA wordt een weerbaarheidstraining aangeboden.
Door de inzet van coöperatieve structuren. Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de
school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen ook als
plezierig en afwisselend.

RAPPORTEN
Driemaal per jaar zijn er 10-minuten gesprekken met de ouders en soms ook met de leerling erbij.
In het najaar een gesprek zonder rapport, voor de voorjaarsvakantie en voor de zomervakantie met een rapport op
papier. Het rapport is geschreven naar de leerling toe en laat zien waar het kind in zijn of haar ontwikkeling staat. Als
een kind een eigen leerlijn heeft in de klas, wordt het rapport geschreven op het niveau van die leerlijn. Het is ons
streven dat er in het rapport nooit verrassingen staan voor ouders.
Ouders kunnen altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht tussen de rapportperiodes door. Ook een leerkracht
zal soms ouders uitnodigen tussen door om zorgen te delen of extra informatie te vragen aan ouders over hun kind.
OVERIG
Soms is het beter voor een individuele leerling of voor de klas waarin zij zit, om haar schoolloopbaan elders te
vervolgen: op een andere school of in een ander type onderwijs. In overleg met ouders begeleiden wij de overstap. In
ernstige gevallen volgen wij het verwijderings- en schorsingsprotocol van ons bestuur.
In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijft de school de extra begeleiding die leerlingen mogelijk nodig kunnen
hebben bij het leren of functioneren op school. Dit kunnen aanpassingen zijn bij het leren, bij het sociaal emotioneel
functioneren of in de omgang met anderen. De school volgt de verrichtingen en het welbevinden van leerlingen vanaf
de kleuters tot en met groep 8; ze heeft dus in beeld wat wel en wat niet goed gaat en waar ondersteuning bij nodig
is. Het ondersteuningsplan biedt een overzicht voor ouders, omdat in dit plan is vastgelegd wat de school kan bieden
qua ondersteuning, hoe de school dat precies doet en wie erbij betrokken zijn.
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Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of
gedragsproblemen. Soms hebben deze kinderen extra ondersteuning nodig op de ‘gewone’ school, soms past een
speciale school beter. Vanaf augustus 2014 moeten scholen zorgen dat een kind dat extra ondersteuning nodig heeft
een passende plek krijgt. Dit heet passend onderwijs. Meer algemene informatie hierover vindt u op de website van
de rijksoverheid. De AWBR scholen en ouders kunnen voor extra ondersteuning terecht bij Steunpunt Passend
Onderwijs (SPO) West, www.spowest.nl. Voor kinderen waarbij een speciale school beter past, wordt samen met de
ouders een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen.

ONZE PLANNEN
Binnen de zorg voor kinderen zoals wij die op de Meidoorn vormgeven zien we een aantal verbeterpunten:






Ouders geven aan weinig zicht te hebben op waar hun kind mee bezig is op school. Driemaal per jaar een kort
gesprek, de wekelijkse inloopmomenten en e berichten in de nieuwsbrief of ouderapp worden niet als voldoende
ervaren. Het komt ook regelmatig voor dat ouders verrast worden door waar een kind staat in zijn
schoolontwikkeling.
Leerkrachten geven aan dat kinderen vaak een minder betrokken leerhouding laten zien dan wij verwachten te
zien.
Als team hebben we het gevoel dat we soms te veel aan de leidraad van methodes lopen.
Binnen ons onderwijs willen we alle vakken even belangrijk maken – taal, rekenen, lezen, muziek, culturele
vorming en het aanleren van sociale competenties.

In onderwijsland is een aantal scholen gestart met het zogenaamde Triband verantwoorden. Triband verantwoorden
is ontwikkeld om op drie vlakken verantwoording af te kunnen leggen:
1.
2.

3.

Over de opbrengst van het onderwijs op basis van de landelijke normen. Wat moeten alle kinderen in Nederland
(wettelijk) kennen en kunnen. De scores en metingen kunnen landelijk worden vergeleken.
Over de waarden van de school. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van een kind ten opzichte van
leeftijdgenootjes of kinderen met dezelfde interesse binnen de eigen school? Zijn er trends waar te nemen en hoe
zijn data te verklaren vanuit het gevoerde onderwijsconcept?
Over de ontwikkeling van het kind zelf. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van het unieke kind ten opzichte
van zichzelf? Wat laat deze zien als het gaat om weten, doen, samenleven en zijn?

Leeropbrengsten zijn volgens deze methode meer dan alleen cognitieve vaardigheden; het is het geheel van weten,
doen, samenleven en zijn van kinderen.
Triband verantwoorden biedt op verschillende niveaus een vergelijkbare aanpak voor het verantwoorden van de
kwaliteit van het onderwijsproces:
1.
2.
3.

op leerlingniveau: met leerlingen vooruitkijken en terugblikken op het onderwijsproces met behulp van de
leerlingmonitor, leer-en ontwikkellijnen en portfolio’s;
op leerkrachtniveau: met leerkrachten op zoek naar de waarde van het getal bij een toets en het vinden van
bewijs van kwaliteit van het werk van leerlingen door middel van gerichte observatie en onderzoek;
op directieniveau: met behulp van schoolzelfevaluatie en visitatie en met de methodieken die passen bij ‘de
schoolleider als onderzoeker’ in gesprek met andere scholen in hetzelfde bestuur, met ouders of ook met de
inspectie;

De rode draad op alle niveaus: recht doen aan de eigenheid van de betrokkene, het gehanteerde onderwijsconcept en
werk maken van een onderzoekende houding en een onderzoekscultuur in de hele organisatie.
Het voornemen uit het vorige schoolplan om kindgesprekken een belangrijkere rol te geven, past bij triband
verantwoorden. Dit kan dan ook een vervolg krijgen en uitgebreid worden: met alle kinderen kindgesprekken voeren.
Belangrijk om te onderzoeken hoe dit georganiseerd kan worden.
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Een gevolg van een andere manier van verantwoorden en een wens vanuit het team is te kijken naar portfolio’s van
kinderen. De portfolio’s worden gepresenteerd door kinderen aan hun ouders. In aanvulling of ter vervanging van de
huidige rapporten. Binnen AWBR zijn er al scholen die werken met een portfolio. Bij hen zullen we zeker te rade gaan.
Samen met ouders onderzoeken hoe we ouders nog meer mee kunnen nemen in het onderwijsproces van hun
kinderen. Zie ook hoofdstuk over Ouderbetrokkenheid.
Daarnaast willen we de inrichting van de Interne Begeleiding tegen het licht houden. Doet de huidige manier van
werken recht aan de IB-er, aan de leerkracht, aan de kinderen en aan de ouders? Kunnen we de kwaliteiten van de
verschillende deelnemers wellicht beter benutten? Omdat een van de twee IB-ers vertrekt, maken we van de kans
gebruik om met het team in het najaar van 2019 hiernaar te kijken.
De overgang van de onderbouw naar de middenbouw is groot voor de leerlingen. Van veel keuzevrijheid naar een
deels klassikale situatie. Ons streven is om deze overgang geleidelijker te maken. We verwachten dat dit een plek zal
krijgen in ons streven om meer Montessoriaans te worden zoals toegelicht in hoofdstuk 5. In 2018-2019 heeft onze
interne begeleider een onderzoek gedaan naar hoe het onderwijs in groep 3-4 op de Meidoorn meer op
Montessoriaans kan worden vormgegeven. De aanbevelingen uit haar onderzoek nemen we zeker mee.
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7. KWALITEIT EN KWALITEITSBEWAKING
De belangrijkste vragen die wij ons stellen bij het kijken naar kwaliteit zijn deze:
•
•
•
•
•

Doen we de goede dingen?
Doen we die dingen ook goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die informatie?

Onze kwaliteitszorg is erop gericht systematisch de ‘goede dingen nog beter te doen’. Adequate instrumenten en een
heldere planning- en beleidscyclus zijn hiervoor onontbeerlijk en zijn gericht op het formuleren van het juiste beleid,
het verrichten van de juiste handelingen en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken.
Kortom: het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om de benodigde acties
en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste kwaliteit systematisch levert en waarmee de school die
kwaliteit ook continu kan verbeteren.

HUIDIGE SITUATIE
De kwaliteit van onze school is goed. Het oordeel van de inspectie is positief, en ook zijn we officieel erkend als
Montessorischool door de NMV. De organisatie op school loopt soepel, het team is betrokken en gemotiveerd en
staat open voor feedback. De sfeer is prettig en ontspannen. De ouders geven de school een dikke voldoende en een
deel is actief betrokken bij het klassengebeuren. Ook de leerlingen geven aan graag naar school te gaan en tevreden
te zijn. Het team zelf beoordeelt haar werkomgeving met een 8,2.
PLANNING- EN BELEIDSCYCLUS
Aan de hand van het schoolplan en het daaruit gedestilleerde jaarplan worden de aandachtspunten voor een
schooljaar op een rij gezet. Dit gebeurt door de directie in overleg met team en MR. De leerkrachten kiezen aan welk
beleidsvoornemens zij een bijdrage willen leveren.
Elke werkgroep stelt een plan op voor het komende jaar met doelen en een tijdslijn. Elke teamvergadering en
studiedag doen de werkgroepen verslag van hun vorderingen en vragen feedback of een besluit aan het team.
De directie stelt in overleg met het MT een inhoudelijke jaaragenda op, voor de teamvergaderingen, de studiedagen,
de bouwvergaderingen en de MR-vergaderingen zodat alle beleidsvoornemens in beeld blijven. Op de MR doen de
personeelsleden en de directie verslag van de voortgang.
In het jaarplan en in de schoolgids worden de plannen kenbaar gemaakt aan respectievelijk bestuur/inspectie en de
ouders.
TEAMONTWIKKELING
Er wordt veel geleerd, zowel binnen als buiten de school. Het afgelopen jaar hadden we 6 studiedagen. De
studiedagen worden ingezet voor teamscholing of gezamenlijke beleidsontwikkeling. Daarnaast wordt indien mogelijk
een deel van de studiedag vrijgehouden voor overleg en activiteiten in de bouw. Het afgelopen jaar hebben we
scholing gehad over coöperatieve structuren en veel gesproken om input te leveren voor dit schoolplan.
Elk jaar is er ook een AWBR inspiratiedag waarop alle ruim 500 personeelsleden van AWBR gezamenlijk in workshops
bijgeschoold worden over verschillende onderwerpen.
Daarnaast volgen alle teamleden individuele scholingen: o.a. gesprekstechnieken, moeilijk gedrag, woordenschat,
kindercoaching, mentoring, verrijking binnen montessorionderwijs, montessoritraining en nog veel meer. Om de inzet
van de coöperatieve structuren te borgen heeft er dit jaar in alle klassen een externe professional geobserveerd en
feedback gegeven. Op de teamvergaderingen deelt altijd iemand informatie over een training. We hebben een
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appgroep waarin interessante artikelen en filmpjes worden gedeeld. Op deze manier zijn we op weg om een
professionele leergemeenschap te worden.
Veel collega’s volgen een coachingstraject via de AWBR-academie. In de bouwvergaderingen worden ervaringen
gedeeld. De rol van de bouwcoördinatoren is vooral organisatorisch op het moment. De wens bestaat om die rol
inhoudelijker te maken – dus ook de collega’s binnen de bouw coachen en begeleiden.
We zijn een Opleidingsschool – dat betekent dat we een duidelijk omschreven AWBR-beleid hebben voor PABOstagiaires. Elk semester hebben we 3-6 PABO- en daarnaast 3-6 ROC-stagiaires
Alle collega’s gaan op bezoek bij andere collega’s, hetzij binnen school, hetzij buiten school. De kijkvraag wordt in
overleg vastgesteld. De ervaringen hierover worden informeel gedeeld.
Alle afspraken omtrent scholing en ontwikkeling worden vastgelegd in een scholingsplan aan het begin van het
schooljaar. Hierin staan de studiedagen en de scholing die noodzakelijk zijn voor het te voeren onderwijskundig
beleid. Daarnaast hebben personeelsleden hun eigen scholingswensen ten aanzien van hun ontwikkeling. Hierin
worden zij, indien werk-gerelateerd, zo veel mogelijk gefaciliteerd. Het aanvragen van een team – of lerarenbeurs
behoort tot de mogelijkheden.
ORGANISATIE
Ons team bestaat uit ca 25 mensen. Een groep heeft één fulltime of twee parttime leerkrachten. Zes leerkrachten
werken fulltime. Daarnaast hebben we drie dagen een gymleerkracht voor de MB-TB-BB en één dag een
gymleerkracht voor de OB. Er is drie dagen een vakleerkracht beeldende vorming en één dag een specialist
meerbegaafdheid. We werken met een onderwijsassistente die drie dagen werkt. Tussen de vier en zes dagen IB
(varieert door scholing en ouderschapsverlof), vier dagen conciërge, drie dagen administratie en vier dagen directie.
De afgelopen twee jaar is de formatie gekrompen door het teruglopende leerlingenaantal.
Van de 25 teamleden zitten er negen in schaal L11, voorheen LB-functies. De profielen zijn drie x bouwcoördinator,
twee x IB, een x hoogbegaafdheid, een x WNT, een x algemeen.
Alle collega’s, behalve de starters, zitten in een of meerdere werkgroepen en/of zijn verantwoordelijk voor bepaalde
taken. Vlak voor of lak na de zomervakantie wordt die indeling in gezamenlijk overleg bepaald.
Per jaar zijn er circa zes teamvergaderingen die 45 minuten duren. Informatie die eenrichtingsverkeer is wordt zoveel
mogelijk per email verspreid voorafgaand aan de vergadering zodat er op de vergadering een uitwisseling van
meningen kan plaatsvinden. Waar mogelijk worden coöperatieve werkvormen ingezet.
Elke 6 weken is er een bouwvergadering die wordt voorbereid door de bouwcoördinator. Door de teruglopende
formatie is er voor de bouwcoördinatoren geen ambulante tijd meer waardoor de invulling van de taak is bijgesteld
vanaf 2017. Wij betreuren dit.
Samen met de IB-ers en de directeur vormen de bouwcoördinatoren het ManagementTeam (MT) dat ca 8 keer per
jaar samenkomt. De taak van het MT is de beleidslijnen op hoofdniveau door te nemen en waar nodig mee te nemen
naar of af te stemmen met de bouw. De bouwco’s hebben ook een organiserende taak binnen de bouw.
TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Om het jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats onder ouders en kinderen. De uitkomsten daarvan worden
teruggekoppeld in de nieuwsbrief en in de leerlingenraad vergadering. De tweejaarlijkse tevredenheidsenquête onder
het team wordt teruggekoppeld in een teamvergadering. Verbeterpunten uit alle drie de onderzoeken worden
vastgesteld en opgepakt in overleg met team, leerlingenraad, MT en MR.

Schoolplan Meidoorn 2019-2023 definitief

Pagina 18 van 29

INSPECTIE
Eenmaal per vier jaar komt de inspectie voor het onderwijs langs. Het bestuur is de gesprekspartner voor de inspectie.
Zij zijn in het najaar van 2017 langs geweest en dat bezoek is positief afgerond. In het najaar van 2018 heeft de
inspectie op De Meidoorn een thematisch schoolbezoek afgelegd: ‘Lerarenkracht: Theorie en praktijk in het didactisch
handelen. Het bezoek is afgesloten met een gesprek met een afvaardiging van het team en de directeur. Aan een
dergelijk bezoek is geen oordeel verbonden. De ervaringen worden verwerkt in De Staat van het Onderwijs 2019.
De afgelopen vier jaar is de school niet bezocht door de Nederlandse Montessorivereniging. Zij hebben wel
aangekondigd dat wij in 2019-2020 geauditeerd worden.

ONZE PLANNEN
In het schooljaar 2019-20 De Meidoorn aan de beurt voor een audit door de Nederlandse Montessori Vereniging in
het kader van Herkennen is erkennen. De directeur bereidt dit bezoek met het MT voor.
HOUDING
Onze Montessori-mindset was natuurlijk al belangrijk maar wordt de komende jaren nog belangrijker. Past wat we
doen en wat we willen in onze Montessorivisie? Van heel groot (willen we drie leerjaren in een klas) tot heel klein
(zorg voor de omgeving: mooi, netjes, schoon – onze voorbeeldfunctie daarin).
We willen de positieve en open houding van de teamleden behouden. Het vertrouwen in elkaar dat het veilig is om
fouten te maken en feedback te geven is een groot goed. Belangrijk is dat iedereen zich aan de afspraken houdt die
we gezamenlijk gemaakt hebben. Door ervoor te zorgen dat het besluitvormingsproces helder is, weet iedereen waar
hij of zij aan toe is. En kan iedereen individueel de keuze maken of de richting die we als school kiezen, voor een
intensivering van het Montessorigehalte, bij haar past.
Ook de houding dat iedereen wil leren, dat er veel trainingen, cursussen, workshops en opleidingen worden gevolgd is
belangrijk. Wat nog beter kan is het delen van de verworven kennis. Niet iedereen weet welke opleidingen de
collega’s volgen ondanks de inspiratiemomenten tijdens de teamvergadering. In de komende schoolplanperiode gaan
we kijken hoe we dit nog meer kunnen delen.
Daaraan verbonden is het gebruikmaken van elkaars kennis. Hoe kunnen we het optimaal inzetten van de
specialiteiten van iedereen inbouwen in onze dagelijkse schoolpraktijk. Bijvoorbeeld door afgesproken
brainstormmomenten of door leerkrachten die de geschiedenisles in een andere groep geven.
FORMATIE
De werkdrukverlichtingsgelden en het werkverdelingsplan bieden mogelijkheden aan het team om keuzes te maken.
Zetten we de onderwijsassistent als bouwondersteuner die meer doet dan alleen met groepjes leerlingen werken?
Kan de ondersteuning ook ingezet worden op vervanging om leerlingvrije dagen te organiseren om projecten voor te
bereiden, administratie te doen of rapporten te schijven? Of is dat beter te regelen via studiedagen?
SCHOLING
Bij een koerswijziging zoals wij die nu voor ogen hebben hoort scholing. Tijd om opnieuw kennis te maken met het
Montessorimateriaal en gelegenheid om te bespreken hoe we dat structureler gaan inzetten en wat daarvoor nodig is.
In 2019-2020 gaan we kijken hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren.
We gaan door met het Kijken bij elkaar – zowel binnen als buiten de school. Afhankelijk van de fase waarin we
verkeren en de persoonlijke behoefte, kijkt men aan de hand van een kijkopdracht of een kijkvraag.
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Al onze collega’s die in vaste dienst zijn of komen moeten een Montessori-opleiding hebben gedaan of gaan doen. De
directeur is hier verantwoordelijk voor. Momenteel zijn van de 21 teamleden met onderwijsgevende taken 13
Montessori opgeleid of in opleiding.
In schooljaar 2019-2020 willen we op bezoek bij een montessorischool in Monster om inspiratie op te doen. Hier
zullen we een studiedag voor inplannen. Wellicht bezoeken we elk jaar een andere montessorivoorbeeld school om zo
inspiratie op te doen en van elkaar te leren.
Zoals in hoofdstuk 5 te lezen is willen we de kennis over meerbegaafdheid en over leren leren die nu in het minidenklab wordt ingezet de komende jaren meer doorzetten naar de klassen.
Het werken met referentieniveaus zit nog niet in onze organisatie verankerd maar wordt wel steeds belangrijker. Het
team moet op dit niveau bijgeschoold worden.
Om te zorgen dat er in de school op elk moment voldoende teamleden zijn met een BHV-opleiding gaan we de BHVopleiding op een van de gezamenlijke studiedagen organiseren. Daarmee komen er meer taakuren vrij voor
onderwijsinhoudelijke werkgroepen.
We gaan verder met het borgen van de inzet van coöperatieve structuren. We zetten een deel van de gemeentelijke
subsidie voor teamscholing hiervoor in: er komt een professional van Bazalt in de klassen observeren en feedback
geven.
NIEUWE COLLEGA’S
Ondanks alle goede voornemens lukt het niet altijd helemaal om nieuwe collega’s goed te begeleiden zodat ze zich
zeker voelen binnen onze organisatie. We hebben daar een aantal verbeterpunten voor bedacht:
 een digitaal handboek voor nieuwe leerkrachten: hoe werken wij op de Meidoorn met daarin infographics over
de belangrijkste processen.
 Elke nieuwe collega moet een maatje hebben, bij voorkeur iemand uit een andere bouw. Binnen de eigen bouw
kan altijd navraag worden gedaan over de dagelijkse gang van zaken. Met de collega uit een andere bouw kan
besproken worden wat er op schoolniveau speelt. Zo’n maatje uit een andere bouw kan het best na een paar
weken pas gekozen worden omdat dan duidelijk is met welke collega’s het nieuwe teamlid een goede klik heeft.
 Elke nieuwe collega krijgt een inwerkdag. Hij of zij wordt vrij geroosterd en alle systemen en kasten en
documenten en andere geheimen van school worden doorgenomen
 We zetten de traditie voort dat elke nieuwe collega een boekje over Maria Montessori krijgt.
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8. DE ROL VAN OUDERS OP ONZE SCHOOL

“DE 5 ZEKERHEDEN VAN AWBR”
Samen met alle scholen van ons bestuur AWBR bieden wij ouders de volgende vijf zekerheden:






AWBR-scholen communiceren open, effectief en transparant. Dat doen wij regelmatig en op basis van respect en
vertrouwen.
Onze leerkrachten brengen de ontwikkeling van uw kind regelmatig in kaart en bespreken dit met u.
Onze scholen staan voor de uitgangspunten van het openbaar onderwijs
School en ouders delen de verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van uw kind.
De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan uw kind ligt bij de schoolleiding.

HUIDIGE SITUATIE
Wij vinden het van groot belang dat de ouders een goed contact met de leerkrachten, de interne begeleiders en de
directie hebben. Samen zijn we partners, zowel pedagogisch als educatief.
COMMUNICATIE
We communiceren op allerlei manieren met ouders. Dagelijks bij het in- en uitgaan van de school, wekelijks via de
nieuwsbrief en sinds april 2019 met de ouderapp. In de schoolgids staan de plannen voor het jaar en de praktische
informatie voor ouders. Directie en leerkrachten mailen ouders ook over belangrijke zaken via ParnasSys. En sommige
klassen hebben een whatsappgroep, al dan niet via de klassenouder.
Individuele ouders hebben contact met de leerkracht bij het brengen of halen van hun kind. Elke week is er een
inloopochtend op een steeds wisselende dag waarop ouders samen met hun kind naar zijn/haar werk kunnen kijken.
Daarnaast zijn er de drie formele momenten per jaar om de voortgang te bespreken met en van hun kind, de 10
minuten gesprekken. Mocht er tussendoor aanleiding voor zijn, dan maken ouders en leerkrachten afspraken om iets
te bespreken voor of na school. Afhankelijk van wat er speelt kan daar ook de interne begeleider bij aansluiten.
Vier keer per jaar komt er een schoolkrant uit, waaraan alle groepen een bijdrage leveren. De redactie van het
Meidoornblad bestaat uit leerkrachten en leerlingen. In schooljaar 2018-2019 is voor het eerst een digitale
interactieve versie uitgegeven.
Belangrijke algemene informatie over onze school bedoeld voor nieuwe ouders en als naslagwerk voor bestaande
ouders is te vinden op onze website die in het voorjaar 2019 helemaal vernieuwd is.
Een pr-plan om een volledig en helder overzicht op onze communicatie te hebben en de doelen die we ermee willen
bereiken, is in de maak.
In de schoolgids die elk jaar uitgegeven wordt, staan alle zaken die handig en informatief zijn voor ouders.
INSPRAAK
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van personeel,
ouders en kinderen. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en
een prettig opvoedingsklimaat. En school heeft behoefte aan de input en denkkracht van ouders. Daarom heeft de
school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. In de MedezeggenschapsRaad (MR)
denken ouders samen met teamleden mee over schoolbeleid. De medezeggenschapsraad is een klankbord voor team
en directie bij de beleidsvorming en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die zij van belang
vindt voor de kwaliteit van de school. Ze heeft advies- en of instemmingsrecht op o.a. de begroting en de formatie.
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Op bestuursniveau kunnen ouders zitting nemen in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In de
GMR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt
zich uit over het beleid van het schoolbestuur.
De OuderRaad (OR) speelt een actieve, zelfstandige en vooral onmisbare rol bij het ondersteunen van de leerkrachten
bij zeer veel activiteiten. Zij int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage waarmee activiteiten worden bekostigd waar
de school geen budget voor heeft zoals bezoeken aan Artis, versiering en cadeaus bij Sint en Kerst en aanvulling van
de bibliotheekcollectie. Daarnaast organiseert de OR een aantal belangrijke feesten voor school zoals Sint, Kerst en
het Meidoorn Festival. Meer details over de werkzaamheden van de OR, MR en GMR zijn te vinden in de schoolgids.
Eenmaal per twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders. De uitkomsten daarvan
worden gepubliceerd in Vensters PO en in de nieuwsbrief. Daarnaast worden ze meegenomen bij het schrijven van
het schoolplan en het jaarplan. Ouders gaven de school een 7,7 als rapportcijfer bij de laatste enquête.
TSA
Drie jaar geleden zijn we op De Meidoorn gestart met de Tussen Schoolse Activiteiten (TSA). Aanleiding was aan de
ene kant ontevredenheid over de sfeer en de gang van zaken tijdens de overblijf en aan de andere kant het voorbeeld
van andere scholen waarbij de talenten van kinderen werden ontwikkeld door activiteiten aan te bieden. Waar bij de
start het grootste deel van de organisatie door ouders werd gedaan, is in het laatste jaar de organisatie vooral bij
school komen te liggen. Een kleine groep ouders fungeert als klankbordgroep en inspiratie en bron voor nieuwe
activiteiten.
De TSA biedt kinderen een groot scala aan activiteiten, zonder meer een aanwinst voor onze school. De praktische
invulling biedt nog ruimte voor verbetering waartoe een aanzet gegeven is in de laatste anderhalf jaar: automatisering
van de indeling, bij de start van elk blok een overlegmoment met alle aanbieders, observatie, begeleiding en scholing
van de TSA vrijwilligers en de start van een TSA beleidsplan om de afspraken die we hanteren vast te leggen.
HULP
Behalve in de MR en de OR kunnen we de hulp van ouders ook op andere momenten goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij
het coördineren van de luizencontrole na elke vakantie, het bemensen van de bibliotheek, het lezen met individuele
kinderen, het voorlezen aan de klas. Maar ook bij de organisatie van feesten, sportdagen, de TSA, de begeleiding van
excursies en schooltuinbezoek. Daarnaast willen we graag gebruik maken van de expertise van ouders wanneer we
projecten uitvoeren, bijvoorbeeld door het vertellen over hun beroep.

ONZE PLANNEN

Ouders geven aan geen goed beeld te hebben van wat hun kind elke dag doet en leert in de klas. Dat komt uit de
tevredenheidsonderzoeken, uit de 10-mintengesprekken en uit de wandelgangen en het werd bevestigd in de eerste
ronde feedback op dit schoolplan. In hoofdstuk 6 Zorg hebben we daar een plan voor gemaakt in de vorm van Triband
verantwoorden door de school en portfolio’s door de kinderen. Ouders willen weten wat een kind goed kan en wat
niet en wat ze leuk vinden.
Mogelijk kunnen we de inloopochtenden meer inhoud geven door kinderen hun werk te laten klaarleggen wat ze
willen laten zien.
We zijn gestart met de
In hoofdstuk 5 Onderwijs geven we aan dat het zichtbaar maken voor ouders (en kinderen en team) van de leerlijnen
en doelen een prioriteit is. Het is belangrijk dat dat ook visueel gebeurt, niet alleen in woorden op papier.
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Om te zorgen dat ouders een volwaardige pedagogische partner zijn, willen we scholings- of informatieavonden over
Montessori organiseren. Daarnaast denken we aan een kleine uitleencollectie voor ouders met literatuur over
Montessori en op de website voldoende info en links. Ook interessant om uit te zoeken of er materiaal uitgeleend kan
worden.
Het is belangrijk dat we op school en thuis dezelfde Montessorivisie delen. Zodat ouders weten hoe belangrijk het is
om hun kind zelf hun jas en tas te laten ophangen bijvoorbeeld. Het zou mooi zijn om ook filmpjes te hebben over wat
je thuis zou kunnen doen wat pas in de Montessorivisie.
Wat we daarnaast willen uitbouwen is de ondersteuning van ouders hoe ze kinderen thuis kunnen helpen bij het
schoolwerk. Niet alleen als team ouders aanraden elke dag even te lezen met hun kind, maar ook uitleggen hoe dan
precies. In het kader van de kansengelijkheid is hiervoor ondersteuning vanuit de gemeente Amsterdam ism
universiteiten.
De directie zou graag een kleine groep ouders willen kunnen raadplegen om draagvlak te peilen voor nieuwe
initiatieven, een soort denktank. Bijvoorbeeld om te horen wat men denkt over de mogelijkheid dat de leerlingen op
school alleen water mogen drinken. Deze denktank heeft niet de status van de MR. De MR heeft advies- en/of
instemmingsrecht op alle gebieden en heeft daarmee een formele rol. Binnen de MR worden ook vertrouwelijke
zaken besproken.
We willen graag de ouderavond aan het begin van het jaar terughalen. We denken daarmee voor ouders duidelijkheid
te scheppen qua leerstof en activiteitenplanning. Ook voor de onderlinge contacten tussen ouders is dat belangrijk.
Tenslotte kunnen dan ook de verwachtingen van school naar ouders toe en andersom duidelijk gemaakt worden.
Op verzoek van ouders gaan we zorgen voor een betere planning van activiteiten aan de start van het schooljaar. Op
die manier kunnen ouders zien wat er gaat komen en waar ze een bijdrage aan kunnen leveren. Ook intern voor het
team is een duidelijke planning belangrijk om te grote drukte aan het einde van het schooljaar of in december te
voorkomen. Ouders kunnen zich intekenen voor de activiteiten op de ouderavond.
We willen de ouders meer betrekken bij de organisatie van de TSA. Dat ligt nu te veel bij school.
Ouders worden gevraagd actief deel te nemen aan en hun talenten in te zetten bij de verschillende
onderwijsactiviteiten zoals bij thema’s en projecten, ondersteunende werkzaamheden zoals elke week een half uur
lezen met een groepje kinderen. We hebben ook ouders nodig die kinderen helpen een boek uit te zoeken in onze
bibliotheek, het coördineren van de luizencontroles en het beheren van de gevonden voorwerpen. Een mogelijkheid
zou zijn om ouders bij de inschrijving al te vragen wat hun bijdrage zou kunnen zijn aan school.
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9. HUISVESTING, FINANCIËN EN ICT
Op deze beleidsterreinen speelt het bestuurskantoor van AWBR een bepalende rol. Er is regelmatig contact met de
controller, de beleidsmedewerkers personeel, huisvesting en ICT.

HUIDIGE SITUATIE
FINANCIËN
Tweemaal per jaar bespreekt de controller de begroting met de directeur. De Directeur bespreekt de begroting met
de MR. De MR hoeft geen goedkeuring te verlenen omdat de begroting deel uitmaakt van de AWBR-begroting die ter
goedkeuring aan de GMR moet worden voorgelegd.
Daarnaast zijn er vanaf januari drie tot vier overlegmomenten met zowel de controller als de beleidsmedewerkers
personeel om de formatieruimte te bespreken. Incidenteel is ook de bestuurder daarbij aanwezig.
Na een terugloop in leerlingenaantal in 15-16 en 16-17 is de formatieruimte gekrompen. Met ingang van 2018-2019
heeft een aantal personeelsleden in goed overleg voor een baan dichter bij huis of op een andere school gekozen of
heeft een sabbatical genomen.
GEBOUW
De Meidoorn staat op de lijst om verbouwd te worden. Het is waarschijnlijk dat het om vernieuwbouw gaat. De
verwachting bij de beleidsmedewerker huisvesting op het bestuursbureau is op dit moment niet dat de school
helemaal wordt vervangen.
De lokalen zijn hoog en licht maar klein. De school heeft te veel te kleine lokalen. Voordeel hiervan is dat er genoeg
ruimte is om de TSA in te huisvesten en om andere AWBR-scholen onderdak te bieden tijdens hun verbouwing. Groot
nadeel is dat wij niet het montessorionderwijs kunnen geven wat we graag zouden willen. Er is in de OB, MB en TB te
weinig ruimte om een aandachtstafel in te richten, om de stem der dingen te laten horen, om op kleedjes te werken.
De lichte vloeren zijn besmettelijk en daardoor oogt de school vaak niet fris en fruitig.
De trap kan soms een bottleneck zijn bij het in- en uitgaan van de school.
DUURZAAMHEID
Op het dak liggen zonnepanelen, in de lokalen zijn lichtsensoren en hangen luchtverversingsunits. We zijn een wijkinzamelpunt voor olie- en vet.
Papier wordt in alle klassen gescheiden. In een deel van de klassen en in de gezamenlijke ruimtes wordt ook plastic
gescheiden.
De temperatuurinstelling laat te wensen over. In de zomer is het vaak erg warm, vooral op de derde verdieping. En in
de winter vallen er soms verwarmingen uit en is het moeilijk om zuinig om te gaan met de warmte.
SCHOOLPLEIN
Ons schoolplein is ruim zeven jaar geleden aangelegd met veel mogelijkheden om spelletjes te doen. In de praktijk
wordt er van die spelmogelijkheden en het bijbehorende materiaal weinig gebruik gemaakt en wordt er ‘gewoon’
buiten gespeeld. De leerlingen klagen via de leerlingenraad vaak over de inrichting van het schoolplein en hebben
allerlei ideeën voor de verbetering
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De aanleg was voor rekening van de gemeente – het onderhoud is voor rekening van de school. In schooljaar 20182019 is de zandbakdeksel helemaal vernieuwd. Daarnaast zijn er hokken voor de afvalbakken getimmerd om het
schoolplein er esthetischer uit te laten zien.
ICT
Alle klassen hebben voldoende ICT devices. De komende jaren is een deel van de devies aan vervanging toe. Er zijn
twee printers op school: een kopieermachine/printer op de eerste etage en een printer op de derde verdieping.
Inhoudelijk merken we dat nog niet elke leerkracht en elke leerling optimaal gebruik maakt van de software die we
beschikbaar hebben. Ook voor ouders is de rol die ICT in het dagelijkse onderwijsproces speelt niet duidelijk. Sommige
software is ook thuis toegankelijk voor de leerlingen en daar wordt zeer beperkt gebruik van gemaakt.
Voor de leerkrachten organiseert de ICT-coördinator regelmatig workshops. En in de AWBR academie worden ook
trainingen aangeboden.
Binnen de Microsoft Office omgeving wordt veel via Sharepoint gedeeld. Het werken met Teams lijkt de toekomst te
worden.

ONZE PLANNEN
GEBOUW
Voor het aanvragen van de verbouwing moeten we een toekomstvisie inleveren. We willen een gebouw dat beter bij
ons Montessorionderwijs past dan het huidige gebouw. Dat willen we doen met team, kinderen en ouders. Het team
heeft er al over nagedacht tijdens de brainstorm voor het schoolplan. Onze belangrijkste wensen tot nu toe zijn:
• Grotere lokalen en gymzaal
• Ruimtes voor Bevo, Denklab, Doelab, ondersteuning, bibliotheek/documentatiecentrum.
• Een prettige leerkrachtenruimte waar je kan werken, eten en ontspannen.
• Kantoren voor conciërge, administratie, IB, directie
• Volwassenentoilet op elke verdieping
• Speelzaal behouden
• Voldoende ruimtes voor de TSA
• Lift
• De gangen zo inrichten dat ze ruim zijn en dat er mooie plekken zijn voor leerlingen om samen te werken.
Bij het opstellen van de verbouwingsvisie is het belangrijk om te gaan kijken naar andere scholen, zeker als we
nadenken over grotere groepen.
Het Kleutermeubilair is aan vernieuwing toe.
We willen de mogelijkheden verkennen om extra schoonmaak te organiseren. Zodat de vloeren in de klassen vaker
schoongemaakt worden.
DUURZAAMHEID




We zouden graag in alle ruimtes lichtsensoren hebben, niet alleen in de lokalen.
Qua verwarming zou het ideaal zijn als de temperatuur via internet afgesteld kon worden en op tijd.
Bij de vernieuwbouw zou het mooi zijn om te kijken of het hemelwater gebruikt kan worden.

ICT
 Op elke verdieping een printer.
 De chromebooks/Ipads vervangen die afgeschreven zijn.
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Leerkrachten blijven bijscholen in de software die beschikbaar is voor de leerlingen.
Leerlingen en ouders goed informeren over de mogelijkheden die school biedt op het gebied van ICT.

SCHOOLPLEIN
 Subsidie aanvragen voor een groen schoolplein, aan te leggen vlak nadat de school verbouwd is. Ook dit sluit aan
bij de Montessorivisie: kinderen vanaf groep 1 kennis laten maken met de natuur.
 Onderzoeken of de blinde muur op ons schoolplein beschilderd kan worden als boekenkast.
 Het komende jaar wordt er een wormenhotel op ons schoolplein geplaatst, dat door school en buurt gedragen
gaat worden.
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10. OVERZICHT VAN ONZE PLANNEN
1=Onderzoeken/voorbereiden 2=Uitvoeren, 3=Evalueren en evt bijstellen, 4=Borgen
Hoofdstuk
2 School & Omgeving
2 School & Omgeving
3 AWBR
4 TSA
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
5 Onderwijs
6 Zorg
6 Zorg
6 Zorg
6 Zorg
7 Kwaliteit
7 Kwaliteit
7 Kwaliteit
7 Kwaliteit
7 Kwaliteit
7 Kwaliteit
7 Kwaliteit
7 Kwaliteit
8 Ouders
8 Ouders
8 Ouders
8 Ouders
8 Ouders

Beleidsvoornemen
Folder school maken
PR plan schrijven
Integraal Montessori Kindcentrum worden
TSA Beleidsplan schrijven
Verkennen: van 2 naar 3 jaargroepen in een klas
Verkennen: andere indeling aantal kinderen en FTE
Doelen en leerlijnen voor alle vakken duidelijk, in woord en beeld
Taalonderwijs afstemmen op NT2 leerlingen
Meer montessorimateriaal in onderwijs 3-8 integreren
Verkennen: portfolio’s voor kinderen
Verkennen: kindgesprekken
Inrichting groepen afstemmen op Montessorivisie
Kennis meerbegaafdheid doorzetten naar de groepen
Cultuurbeleidsplan verder implementeren
Verkennen: internationalisering in ons onderwijs
Montessori keurmerk behouden
Verkennen: Triband verantwoording
Inrichting IB functie en taken evalueren
Overgang OB-MB versoepelen
Gewenste Montessori-mindset beschrijven
Ouders beter informeren over de ondersteuning van hun kinderen
Opstellen: Handboek voor nieuwe leerkrachten
Andere scholen bekijken
Alle leerkrachten met een vast contract zijn Montessori opgeleid
BHV scholing centraal aanbieden zodat iedereen opgeleid is
Coöperatieve structuren borgen
Referentieniveaus integreren in onze zorg
Denktank ouders oprichten
Inloopochtenden meer inhoud geven
Inspiratieavonden en uitleencollectie organiseren
Ouders beter toerusten om kind te kunnen ondersteunen
Ouderavonden aan start van het jaar herinvoeren
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2
4
4

4

8 Ouders
8 Ouders
8 Ouders
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT
9 Huisvesting & ICT

Planning activiteiten aan begin v jaar met ouders delen
Talenten ouders inzetten voor het onderwijs
TSA organisatie meer delen met ouders
Kleutermeubilair vervangen
Toekomstvisie Gebouw opstellen
Gebouw verbouwen
Duurzaamheid uitbouwen: lichtsensoren, verdere afvalscheiding, cv beter regelbaar
Blinde muur beschilderen?
Subsidie groen schoolplein aanvragen
Ouders informeren over ICT mogelijkheden
Printer op elke verdieping
Chromebooks vervangen indien afgeschreven
Leerkrachten bijscholen op ICT gebied
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11. INSTEMMING MR
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