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Voorwoord 
 
 
Geachte Lezer, 

 

De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in een herziening van het schoolplan van een basisschool in een 

periode van vier jaar. Het schoolplan 2015-2019 van openbare basisschool De Tjasker , die tot De 

Almeerse Scholen Groep (ASG) behoort, ligt voor u. In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de 

komende vier jaar. Het geeft informatie over hoe wij op De Tjasker het onderwijs vorm gaan geven en hoe 

wij denken en werken. De school heeft haar missie geformuleerd op basis van haar visie op diverse 

beleidsdomeinen. Het door ASG vastgesteld Koersplan 2015-2018 is richtinggevend en vormt het kader 

voor het beleid van onze school.  

 

Over veel zaken op onze school zijn we tevreden: die willen we graag behouden voor de toekomst. Een 

school staat echter nooit stil. De samenleving verandert in snel tempo, waardoor we voor nieuwe 

uitdagingen komen te staan. Er worden nieuwe inzichten over het onderwijs en de opvoeding ontwikkeld. 

Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om als school een proactieve houding aan te nemen en 

voortdurend de kwaliteitszorg te waarborgen: doen we de goede dingen en doen we die dingen goed?  

 

De directie heeft de aanzet gegeven tot het schrijven van het schoolplan. Een aantal onderdelen zijn met 

het team ontwikkeld en een aantal met het team besproken. Vervolgens is het schoolplan uitgewerkt door 

de directie, besproken in het team en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.  

Ten slotte is het schoolplan vastgesteld door het bevoegd gezag (ASG).  

 

Namens het team van De Tjasker, 

 

Mirelle Jonker , directeur  
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Inleiding  

 

Het schoolplan 2015-2019 is geschreven op basis van het “Format Schoolplan ASG” zoals dat ontwikkeld 

is voor het vorige schoolplan.  

Er is een onderdeel toegevoegd waarin De Tjasker beschrijft op welke wijze de kerndoelen in het aanbod 

verwerkt zijn en waar de school eigen- of aanvullende leerlijnen inzet om de kerndoelen te behalen of te 

verstevigen.  

In dit schoolplan van De Tjasker beschrijven we de huidige situatie en de voorgestelde schoolontwikkeling 

voor de periode 2015-2019. Door dit in een plan te beschrijven bieden we in samenhang met onze 

schoolgids de ouders duidelijkheid en leggen wij verantwoording af naar ons Bevoegd Gezag.  

Uiteraard is het schoolplan een op de toekomst gericht plan. Dit betekent dat in de komende jaren een 

aantal hoofdstukken verder wordt uitgewerkt. Dit zal in samenwerking met het team van onze school 

plaatsvinden. Het schoolplan is een leidraad voor ons dagelijks handelen en is een onmisbaar document in 

de school. 

 

Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar. Dit schoolplan geldt voor de 

periode 2015 – 2019. Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het 

schoolplan omvat in ieder geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met 

betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast worden eigen 

specifieke beleidskeuzes beschreven. 

Schematisch weergegeven hebben we de volgende documenten: 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLPLAN 

 

 incl. overzicht meerjarenbeleidsvoornemens 

JAARPLAN 

 

 met mogelijkheden voor verdieping per beleidsitem komend 

schooljaar 

JAARVERSLAG  DEEL I: kerngegevens vorig schooljaar   
 DEEL II: evaluatie doelstellingen  

SCHOOLGIDS 

 

 informatie voor ouders 
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 Jaarplan 

-verplichtingen- 

Ondernemend 

Jaarverslag 

-verantwoording- 

Beschouwend 

Termijn Schooljaar Schooljaar  

Inleverdatum  juli   oktober  

Strategische- en 
tactische doelen 

  Stand van zaken  

Operationele doelen  Evaluatie en nieuwe doelen: 

o onderwijs 

o personeel 

o kwaliteitszorg (nieuw) 

o communicatie 

o marketing 

Evaluatie 

  Urenberekening  

 Activiteitenkalender  

 Toetskalender 

 Opbrengsten 

 Marktaandeel  

Personeel  Formatieplan  

 Scholing 

 Instroom / uitstroom  

 Verzuim  

 Gesprekscyclus  

 Beloningsbeleid  

 
Het financieel jaarverslag wordt opgenomen in de begrotingscyclus (m.i.v. 2016 kalenderjaar).Het 

schoolplan wordt geconcretiseerd in jaarplannen en jaarbegrotingen. In een jaarplan wordt in 

geoperationaliseerde termen (SMART) beschreven welke (verbeter)doelstellingen de school wil bereiken 

in het betreffende schooljaar. Er wordt beschreven welke activiteiten worden ondernomen om de 

doelstellingen te realiseren. Hierbij wordt aangegeven wie betrokken zijn bij de uitvoering, wanneer de 

activiteiten plaatsvinden en welke acties daarvoor nodig zijn. Jaarlijks zullen de veranderings- en 

verbeteringsonderwerpen van het betreffende schooljaar worden geëvalueerd door directie en team en 

met het bestuur en de MR.  

Het schoolplan is een beleidsdocument dat we gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs op onze 

school op hoofdlijnen te beschrijven. Deze beschrijving is het beginpunt van onderwijsverbeteringen die 

de school gaat doorvoeren.  

Het plan geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende vier jaren.  

Het geeft de mogelijkheid om gestelde doelen in de ontwikkeling te evalueren.  

 

De functie van het schoolplan:  

 Planningsdocument voor de schoolontwikkeling.  

 Kwaliteitsinstrument om de school houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij 

verdere planning van de uitvoering van het beleid.  

 Het afleggen van verantwoording aan de ouders.  

 Wettelijk vereist document voor de rijksoverheid.  

 

Het schoolplan bestaat uit 2 delen: 

1. Het schooldeel 

2. Het wettelijk deel  

 

 Het Schoolplan verwijst naar de volgende documenten: 

 De schoolgids 

 Het zorgplan 
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 Het schoolondersteuningsprofiel 

 Afspraken ABC De Tjasker 

 Het Koersplan 2015-2019  

 Het document Leerling kenmerken 

 Het inspectierapport 2013 

 Analyse Opbrengsten Tussentoetsen en Eindtoets 

 Het katern Kwaliteitszorg 

 De toetskalender 

 De meerjarenplanning Leermiddelen en ICT 

 Personeels beleidsplan ASG  

 

Het schooldeel geeft antwoord op 6 basisvragen: 

De opbouw van dit deel is van strategisch (vraag 2,3 en 4) naar tactisch (vraag 5) naar operationeel (vraag 

6). 

1. Wie zijn wij? 

2. Wat vraagt de toekomst van onze school en ons onderwijs? 

3. Waar staan wij nu? 

4. Wat willen wij bereiken? 

5. Wat gaan wij doen? 

6. Hoe gaan wij dat bereiken? 

 

Het wettelijk deel, de wettelijk verplichte onderdelen van het schoolplan omvatten: 

 - Onderwijskundig beleid 

  - Personeelsbeleid 

 - Kwaliteitszorg 

 - Financiën 

 - Ondertekening 

 

De Tjasker  heeft in het wettelijk deel de volgende school specifieke gegevens ingevuld: 

 - Cohort lesuren 

 - Lessentabel 

 - Leerstofgebieden (methode, werkwijze etc.) 

- Kerndoelen (dekkend aanbod) 

- Passend Onderwijs 

- Planning kwaliteitszorg 

 - Ondertekening medezeggenschapsraad 

 

De volgende bronnen zijn geraadpleegd: 

 Wat werkt op school, Robert J. Marzano, 2007, Bazalt 

 De reflectieve leraar, Robert J. Marzano, 2013 Bazalt 

 Passie en kracht in schoolontwikkeling, M. Fullan & Clift St. Germain, 2009 Bazalt 

 Opvoeden in betrokkenheid, K. Jurius & H. Torringa 
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Het schooldeel  
Wie zijn wij? 

 

Beschrijving van de school  

 

Identiteit. De Tjasker is openbare buurtschool in de wijk De Molenbuurt in Almere-Buiten en is een 

onderdeel van De Almeerse Scholen Groep. De school staat voor algemeen toegankelijk onderwijs en 

wordt op dit moment door 172 leerlingen bezocht. De school staat voor het geven van gedegen – en 

kwalitatief onderwijs met een moderne inslag. In doorgaande lijn wordt in alle groepen activerende 

directe instructie gegeven. Het coöperatief leren wordt structureel ingezet tijdens de lessen en draagt bij 

aan het leerplezier en het samenwerken met anderen. De speerpunten in ons onderwijs zijn taal, rekenen 

en lezen.  

De school onderscheidt zich door een professionele schoolcultuur. Deze schoolcultuur is gebaseerd op 

waarden en normen die we terugvinden in een ieders houding. Naast het opdoen van kennis en het leren 

van vaardigheden is een houding herkenbaar waarbij respect, luisteren en zich kunnen verplaatsen in 

anderen belangrijke elementen zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich open stellen naar 

anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis 

van respect en vertrouwen. Zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied streven wij naar 
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een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij de leerling begeleiding krijgt die past bij 

zijn ontwikkelingsfase. 

Het team bestaat momenteel uit 13 leerkrachten waarvan 4 fulltimers en één LB functie, één 

vakleerkracht bewegingsonderwijs, één intern begeleider, één management assistent en een directeur.  

 

Leerling populatie. De Tjasker is een openbare basisschool. Als openbare school is De Tjasker 

toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, levensbeschouwing, 

maatschappelijke opvattingen en inkomen. Kortom, de school wil een afspiegeling van de maatschappij 

zijn.  

 

Het schoolgebouw van De Tjasker staat zo’n 30 jaar in de wijk De Molenbuurt in Almere-Buiten.  De 

Tjasker  is een buurtschool, maar trekt ook leerlingen van buiten de wijk aan. Onze school telt op dit 

moment ongeveer 172 kinderen. Er zijn in het schooljaar 2015-2016 acht groepen geformeerd en een 

startgroep peuters.  Twee groepen 1-2 en 6 homogene groepen van groep 3 tot en met groep 8. Het  

leerlingenaantal heeft de afgelopen jaren een groeiende trend laten zien, maar lijkt zich nu te stabiliseren.  

 

Uit een analyse van onze leerlingenpopulatie is gebleken dat we te maken hebben met een gemengde 

leerlingenpopulatie, waarbij: 

- 43,8% van de leerlingen is van Nederlandse komaf. 

- 43,8% van de leerlingen is afkomstig uit Marokko (16%), Suriname (13%), Turkije (8%) en Irak (6,8%). 

- 12,4% van de leerlingen komen uit andere landen als: Egypte, Angola, Sierra Leone, Nigeria, Kongo, 

Jamaica, Vietnam, Pakistan, Zambia, ...       

- een substantieel deel van onze leerlingenpopulatie extra zorg behoeft die geïndiceerd is.  

- een aanzienlijk deel van de leerlingen afkomstig is uit gezinnen met een laag opleidingsniveau of uit 

gezinnen waar sociale en/of financiële  problematiek speelt.  

- de helft van onze kleuters niet naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is geweest. 

Met bovenstaande zaken houden we rekening bij de inrichting van ons onderwijs. Zo werken wij op dit 

moment in jaargroepen. In de ochtenden werken wij op gestructureerde wijze aan de basisvakken met 

behulp van bestaande methodes. De focus ligt hierbij op de vakgebieden; taal, rekenen en lezen. Via het 

activerende directe instructiemodel (ADIM) wordt er afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen. In 

de middagen, tijdens de creatieve momenten en het vakgebied wereldoriëntatie, is er meer ruimte voor 

eigen invulling van de leerlingen.  

De Gemeente Almere geeft aan dat de Molenbuurt extra aandacht van de gemeente krijgt op grond van de 

samenstelling van de inwoners. Deze wordt gekenmerkt door: relatief laag inkomen, de verhouding van 

etniciteiten, relatief meer sociaal zwakkeren en een groot percentage verhuizende inwoners. De 

Molenbuurt wordt tevens aangegeven als impulsgebied. 

 

Huidig imago. De Tjasker is een kleine licht groeiende school met 8 groepen in een vergrijzende buurt 

met in de nabijheid veel andere scholen. Onze school is kwalitatief sterk en heeft van de Inspectie van het 

Onderwijs het basis arrangement verkregen. De hoge mate van tevredenheid draagt zorg voor een naam 

in de buurt en positieve mond tot mond reclame. Voor geborgenheid, aandacht en een plezierige 

schooltijd staat het professionele team garant.  

De Tjasker geeft traditioneel onderwijs met een moderne inslag. Het structureel coöperatief leren draagt 

bij aan het leerplezier en de zelfstandigheid van de leerlingen.  

In samenwerking met  Stichting De Schoor heeft De Tjasker een startgroep peuters voor kinderen van 2-4 

jaar. Deze startgroep is gehuisvest in buurtcentrum De Molenwiek samen met VVE-peuterspeelzaal De 

Speelmolen. Dit zorgt voor een compleet aanbod voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Stichting De 

Schoor verzorgt 1 x per maand op school het programma Op Stap en Vve Thuis. 

De laatste jaren starten meer kinderen op onze school waarbij aandacht voor de taal is vereist. Door het 

geven van structuur en aandacht voor sociaal-emotionele aspecten en een sterk pedagogisch team 
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ontstaan op De Tjasker goede hechte groepen. 

Door het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs stromen ook leerlingen uit andere buurten in hogere 

groepen in. In eerste instantie veelal leerlingen die meer zorg dan gemiddeld nodig hebben. Op dit 

moment komt er ook een grotere instroom in groep 1.  

 

 

 

 

Wat vraagt de toekomst van onze school en ons onderwijs? 

 

Visie en missie. De visie van De Tjasker is: “Samen verder”. Samen kunnen leraren, leerlingen, ouders en 

maatschappelijke partners verder komen dan afzonderlijk van elkaar. De Tjasker richt zich met name op 

kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs.  

 

Op De Tjasker bouwen  kinderen en volwassenen in vertrouwen met hoofd, hart en handen aan een 

wereld van mogelijkheden. 

Met de overtuiging dat kinderen serieus genomen dienen te worden om mét hen te kunnen bouwen aan 

een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. 

 

Samen werken aan een nieuwe visie op onderwijs: groots denken, klein organiseren. We leven in een tijd 

van veranderingen met een schat aan informatie en mogelijkheden. Bestaande structuren verdwijnen 

steeds meer. Of dat goed is of slecht, dat weten we niet. Het is belangrijk dat we samen met een open blik 

naar de veranderingen in de maatschappij kijken en hoe we ons daar als school tot verhouden. Het 

onderwijs heeft te maken met voortdurende maatschappelijke ontwikkelingen. Scholen anticiperen op 

deze ontwikkelingen. De Almeerse Scholen Groep is een schoolorganisatie van deze tijd en daar is De 

Tjasker onderdeel van. Natuurlijk bewegen wij mee in dit krachtenveld en zien we kansen. We doen dat 

door in de eerste plaats de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwingen op de voet te 

volgen. We constateren dat de individuele ontwikkeling van het kind steeds meer centraal zal komen te 

staan. Wij willen individuele leerprocessen introduceren en volgen. Maar een school is meer dan een 

verzameling individuen. Het moet ook een veilige omgeving zijn, waarin kinderen zichzelf zijn, waar zij 

zich mogen verwonderen en elkaar en hun leerkrachten in vertrouwen 'ontmoeten'. In zo'n geborgen 

omgeving kunnen persoonlijkheden zich vrijuit ontwikkelen en ontstaat er ruimte om samen te delen en 

samen te ontwikkelen. 

 

Onderwijskundig.  Wij hanteren bij het ontwerpen van onze onderwijsactiviteiten een aantal 

uitgangspunten: relatie, competentie en autonomie. Dit zijn de drie basisbehoeften van elke leerling. Een 

kind voelt zich veilig; Een kind durft uit zichzelf zijn mening te verkondigen; Een kind ervaart dat hij/zij 

zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar krijgt; Een kind leert zijn talenten kennen en voelt zich 
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uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. 

 

 

De uitgangspunten  

• De leerling is het uitgangspunt van het onderwijs, wij zijn kindgericht, de ouders worden betrokken en 

worden geacht betrokken te zijn.  

• De relatie tussen leerlingen en medewerkers is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het onderwijs is dan 

ook niet af zonder de inbreng van de leerlingen we leren van elkaar en delen met elkaar.  

• Betrokkenheid is een kernbegrip, initiatieven die bijdragen aan een gezamenlijk resultaat worden zeer 

gewaardeerd. Het nemen van verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd.  

• Er is nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor het bestaande.  

• Er ligt rijkdom in verscheidenheid. Er is respect voor alle (sub)culturen, wereld- en 

levensbeschouwingen. We leren te kijken vanuit verschillende  perspectieven.  

• De Tjasker is ruimdenkend, tolerant en veilig. Er wordt met plezier gewerkt.  

De werkwijze:  

• De Tjasker biedt onderwijs waarbij de kennis in samenhang wordt aangeboden.  

• Er is een logische leerlijn en een doorgaande lijn die de ontwikkeling van peuter tot jong adolescent 

ondersteunt met veel aandacht voor creativiteit en expressie.  

• Thema’s en projecten vinden plaats in interactie met de leefomgeving van het kind en groeien van de 

nabije natuur naar mondiale vraagstukken.  

• Er is een grote mate van individuele vrijheid voor de werker om zich, naast het aanleren van 

noodzakelijke basiskennis en basisvaardigheden, te verbinden met en te verdiepen in onderwerpen van 

eigen keuze.  

• De school slaagt erin de technologische mogelijkheden waar kinderen al jong vertrouwd mee raken, snel 

in het onderwijs in te passen.  

De uitkomsten  

• Zelfstandig denkende jong adolescent die zich kenmerken door eigenheid, creativiteit en solidariteit.  

• Inzicht in eigen talenten en de wijze waarop deze verder ontwikkeld kunnen worden.  

• Ruim voldoende kennis en vaardigheden om de eigen sociaal/ maatschappelijke rol te kunnen 

ontwikkelen.  

•Kinderen kunnen van en met elkaar leren. 

•Betrokkenheid bij sociaal/maatschappelijke en culturele thema’s met een internationale oriëntatie. 

 

Wij dragen er zorg voor dat alle kinderen onze school verlaten met optimale resultaten en terugkijken op 

een mooie schooltijd.   

 

Passend Onderwijs. Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een 

schoolondersteuningsprofiel op te stellen waarin zij een beschrijving geven van de voorzieningen die zijn 

getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Voor het uitgebreide 

profiel verwijzen we u naar de bijlage ‘Schoolondersteuningsprofiel De Tjasker’. 

Basisondersteuning is het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de 

ondersteuningsstructuur van de school vallen. De Tjasker is smalle zorgschool, een school waar leerlingen 

met speciale ondersteuningsbehoeften zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met behulp van de vijf zorg 

ondersteuningsniveaus kunnen we inschatten of we het kind al dan niet kunnen helpen: 

1. Preventie en lichte curatieve interventies: extra ondersteuning in de groep is noodzakelijk en volstaat. 

Hierbij kan worden gedacht aan een aanbod voor leerlingen met dyslexie of een aanpak voor het 

voorkomen van gedragsproblemen. 

2. Onderwijsondersteuningsprofiel: expertise die op school aanwezig is om de benodigde interventies te 

plegen. 

3. Planmatig werken: school organiseert haar onderwijsaanbod planmatig en kan op basis daarvan nagaan 
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welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben. 

4. Basiskwaliteit van het onderwijs: de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het 

toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. De Tjasker heeft een basisarrangement, dat wil zeggen 

dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is. 

5. Extra ondersteuning: specifieke mogelijkheden die school extra heeft om de onderwijsbehoefte van 

leerlingen te voldoen. Onder basisondersteuning behoren de zorgniveaus 1,2,3 en 4. 

 

 

Hierbij geven wij een opsomming van de interventies die bij de basisondersteuning horen, al dan niet in 

samenwerking met externen. 

 een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; 

 vroegtijdige signalering van leer- , opgroei- en opvoedproblemen; 

 zorg voor een veilig schoolklimaat; onder andere door inzet van de schoolregels. 

 Zorg voor leerlingen met dyslexie beschreven in ons dyslexieprotocol; 

 aanpak voor sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen; door inzet van pestprotocol en 

vertrouwenspersoon; 

 een protocol voor medische handelingen (medicijnenprotocol); 

 Afgestemd onderwijsaanbod; Leerkrachten werken op basis van Handelingsgericht Procesdiagnostiek 

(HGPD) en werken met 3 instructieniveaus (DIM-model). De leerlingen worden op basis van leerstijl en 

onderwijsbehoefte ingedeeld in niveaus. 

 

1. Instructieonafhankelijke leerlingen: de leerlingen kunnen de doelen, zoals geformuleerd voor deze 

periode, bereiken en daarbij nog extra doelen behalen als verdieping en verrijking. 

2. Instructiegevoelige leerlingen (basisaanbod): de leerlingen kunnen de doelen zoals geformuleerd voor 

deze periode met de basisinstructie bereiken. 

3. Instructieafhankelijke leerlingen (stergroep):de leerlingen kunnen de doelen zoals geformuleerd voor 

deze periode bereiken als zij daarbij extra ondersteuning krijgen in de vorm van extra instructie, 

begeleiding, oefening en lestijd. 

4. Individuele leerling (afzonderlijk benoemen): leerlingen met specifieke pedagogische en/of didactische 

behoefte (leerlingen met een ontwikkelperspectief (OPP)). 

 

Met plezier naar school; Ieder kind moet de gelegenheid krijgen om zich binnen zijn/haar mogelijkheden 

te ontwikkelen. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet optimaal, omdat ze moeite hebben met de 

omgang met klasgenootjes of met concentreren. Dit uit zich vaak in slecht luisteren, snel afgeleid zijn, 

onzeker, onrustig, angst, pesten of gepest worden. Sterk in de Klas helpt kinderen en zorgt dat ze weer 

met plezier naar school gaan. 

De pedagogisch medewerker van Sterk in de Klas helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en 

emotionele vaardigheden, zodat zij zich weer prettig voelen in de klas. Schooluitval wordt hiermee 

voorkomen. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor zijn omgeving. Het kind, 

de leerkracht en de ouders werken allen aan dezelfde doelen, waardoor een krachtige gezamenlijke 

bijdrage plaats vindt aan de ontwikkeling van het kind. Ons motto is één kind, één plan thuis en op school. 

De pedagogisch medewerker van Sterk in de Klas besteedt aandacht aan het kind in zijn/haar vertrouwde 

omgeving: thuis en in de klas. Zij maakt een plan op maat dat bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van 

het kind. Er is niet alleen aandacht voor wat het kind kan doen, maar ook hoe de leerkracht en de ouders 

kunnen helpen. De pedagogisch medewerker van Sterk in de Klas biedt ondersteuning aan: 

Het kind – met oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang met anderen 

Het gezin – met het versterken van de opvoedsituatie en de samenwerking met de docent 

De leerkracht – met adviezen voor het omgaan en ondersteunen van het kind in de klas 
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Pedagogisch. Actief burgerschap en sociale integratie is geen apart vak maar is geïntegreerd in het totale 

onderwijsaanbod. Om actief, maar ook kritisch te kunnen deelnemen aan de samenleving zijn specifieke 

kennis en vaardigheden noodzakelijk. De Tjasker is een openbare school, waarbij aandacht is voor 

verschillende culturen en religies. Door kennis te maken met en het ontdekken van overeenkomsten en 

verschillen, ontstaat begrip en acceptatie. Actief burgerschap en sociale integratie hebben consequenties 

voor de omgang tussen leerlingen en leraren en vormen de basis voor het veiligheidsbeleid.  

 

De relatie tussen de leerkracht en de leerling is een relatie die vraagt om vertrouwen en verbondenheid.  

Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar even zo goed voor het 

onderwijsresultaat van de leerling.  

Het tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een 

leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit wordt door 

leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde 

verantwoordelijkheid.  Leerkracht  en leerling(en) als werkeenheid met de leerkracht als 

eindverantwoordelijke en gezagsdrager. 

 

De strakke organisatie in de school met duidelijke afspraken over doorgaande lijnen binnen de school 

zorgt voor een veilige en gestructureerde omgeving. Aan alle leerlingen wordt de zorg en aandacht 

gegeven die zij nodig hebben. Alle leerkrachten zijn opgeleid in de kanjertraining. Deze sociaal-emotionele 

aanpak vindt in doorgaande lijn door de school plaats.  

 

Maatschappelijk. Wij zijn een betrokken maatschappelijke partner. De Tjasker fungeert als 

buurtschool in de Molenbuurt en heeft een goede samenwerking met andere organisaties zoals Stichting 

De Schoor,  Playing for Succes, Peuterspeelzaal De Speelmolen, Collage Almere, De Nieuwe Bibliotheek, 

Vve Thuis, Opvoeden doe je zo, Triade, Buurtcoach Talent in Opleiding  en Logopedie praktijk Flevoland. 

Een kleine school groots in dienstverlening. Onze leerlingen op school bieden wij de mogelijkheid in de 

laatste 2 weken van de zomervakantie tot deelname aan de Zomerschool 

 

Onze school biedt gelegenheid aan ouders en buurtbewoners tot ontmoeting met elkaar op 

koffieochtenden, inloopochtenden, ouder-werkochtenden en projectavonden. De school stelt zich open 

voor vraag gerelateerde diensten voor de buurtbewoners. De visie van De Tjasker is: “ Samen Verder” 

Met de ontwikkelingen in het onderwijs in de 21ste eeuw wordt een prominent beroep gedaan op de 

school. Dit vraagt om onderwijskundig leiderschap.  

 

Verbetering van onderwijsprocessen door samenwerking 

a. Inspelen op de ontwikkelingsvragen en rekening houden met de verschillen en omstandigheden van 

kinderen vraagt om afstemming in het opvoedend denken en handelen; 

b. De effectiviteit van de school door inbreng van ouders en andere organisaties; 

c. Het informeel meedenken en meebeslissen van ouders en ketenpartners. 

Een beweging van ouderhulp naar ouderbetrokkenheid, zowel binnen als buiten de school. Onderwijs en 

opvoeden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een beweging van vrijblijvendheid naar wederzijdse 

verwachtingen. Binnen deze afstemming heeft de school 

een duidelijke regiefunctie. De school hoeft het zelf niet uit te voeren, maar moet het wel kunnen bieden. 

Het gaat hierbij om een structurele samenwerking met ketenpartners 

 

 

Financieel. De Tjasker is een onderdeel van De Almeerse Scholen Groep en wij hebben een sterke 

organisatie. Om deze sterke organisatie te behouden is het belangrijk om de basisfundamenten goed op 

orde te houden. De financiën hebben we goed inzichtelijk door een helder financieel beleid dat bestuur 

breed wordt uitgevoerd en wordt gecontroleerd. De Tjasker heeft de benodigde reserve positie van 2% 
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gereserveerd in de begroting en heeft naast de reserve positie een positief financieel resultaat behaald in 

de afgelopen schooljaren.  

 

Trends.  Grootse veranderingen worden beschreven op het gebied van het onderwijs. De in hoog tempo 

veranderende samenleving, de veranderingen op de arbeidsmarkt en de globalisering vragen hierom. 

Daarnaast groeit er momenteel een andere generatie leerlingen op ten opzichte van vorige generaties. 

Deze generatie leerlingen beheerst bepaalde vaardigheden al en heeft andere vaardigheden nodig voor 

hun toekomst. Daarnaast biedt ICT ongekende mogelijkheden voor het onderwijs.  

Vanuit verschillende perspectieven wordt benadrukt dat het zeer belangrijk is dat leerlingen 21e eeuwse 

vaardigheden leren. Veel van de 21e eeuwse vaardigheden zijn niet nieuw, maar ze hebben wel aan belang 

gewonnen gezien de toenemende complexiteit van de samenleving en daarmee groeit de noodzaak voor 

alle leerlingen om ze te verwerven. Fullan (2014) geeft aan dat de nieuwe pedagogiek is: leren hoe te 

leren. Daarmee wordt leren de nieuwe maatstaf en wordt de aandacht van het lesgeven verschoven naar 

een meer coachende rol voor de leerkracht. De rollen van leraar en leerlingen gaan in het onderwijs van 

de 21e eeuw voortdurend wisselen. De nieuwe vaardigheden zullen vorm gaan geven aan betekenisvol 

leren! 

Tijdens schooljaar 2014/2015 hebben we samen met Stichting Actief Ouderschap de driehoeksrelatie 

leerling – ouder – leerkracht professioneel onder de loep genomen met als belangrijkste vraag hoe we 

graag met elkaar samen willen werken om leerlingen optimaal te laten leren. De ouderschapspijler 

didactiek heeft met name de aandacht gehad. Ook in de komende jaren verdient actief ouderschap onze 

aandacht. 

Landelijk en ook in Almere  is er een tendens te zien van stagnerende groei op scholen en  krimp van het 

leerlingaantal. Het is goed onze leerling populatie goed in het vizier te houden en er rekening mee te 

houden in het aanbod van het onderwijs en hier adequaat op te reageren. De veranderingen in de zorg op 

landelijk niveau, verdient de zorg een proactieve houding van onze school om kinderen en hun gezinnen 

op een goede wijze bij te kunnen staan. 
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Externe omgeving  
 
De externe ontwikkelingen en trends komen vanuit verschillende richtingen en niveaus op de school af. 
Deze zullen we moeten vertalen en concretiseren naar de dagelijkse schoolsituatie. In steekwoorden 
geven we aan waar het om gaat:  
Overheidsbeleid:  

 kerndoelen;  
 uitgaan van verschillen (adaptief onderwijs);  
 kwaliteitsbeleid, zelfevaluatie;  
 ICT (Informatie- en Communicatietechnologie);  
 Passend Onderwijs 
 integraal personeelsbeleid;  

Lokale Overheid:  
 transitie van zorg naar de gemeente;  
 gemeentelijk onderwijsbeleid;  
 huisvesting.  

 
Vanuit het Bestuur:  

 kwaliteitsbewaking;  
 identiteitsbewaking;  
 profilering en innovatie;  
 integraal personeelsbeleid;  
 ARBO-beleid;  
 ICT-onderwijs;  
 bovenschoolsbeleid;  
 brede scholenconcept.  

 
Vanuit de Maatschappij:  

 aanleren basisvaardigheden;  
 aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen;  
 kwaliteitszorg;  
 inspraak /democratie /communicatie;  
 opvoedkundige kwaliteiten;  
 toenemende digitalisering en globalisering;  
 dreiging vanuit de samenleving (terrorisme);  
 waarden & normen discussie. 

 
Veranderingen in de omgeving van de school:  

 ontwikkelingen bij peuterspeelzaal/voorschool;  
 (andere) invloed van leeftijdgenoten;  
 invloed van tv, computer, smart phone, tablets;  
 toename contacten met instellingen;  
 meer aandacht voor waarden en normen;  
 toenemende mondigheid. 

 
Vanuit de ouders:  

 veiligheid en geborgenheid;  
 aanleren basisvaardigheden;  
 waarborgen identiteit;  
 openheid en inspraak;  
 opvoedingsondersteuning;  
 informatica.  
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Ambitie. Onze ambitie is om in 2019 nog altijd gedegen – en kwalitatief sterk onderwijs met een moderne 

inslag aan te bieden aan een grote groep leerlingen. Onze speerpunten zijn, naast het taal- én 

rekenonderwijs, ieder kind optimale ontwikkelingskansen bieden op het gebied van hoofd, handen en 

hart. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen in onze methodiek. De nadruk komt 

steeds meer te liggen op vaardigheden, zoals: vermogen om kritisch, creatief en probleemoplossend 

denken, communiceren, samenwerken en ICT geletterdheid. De Tjasker gaat de komende vier jaar haar 

onderwijsaanbod en methodiek zodanig inrichten dat de nadruk steeds meer op eigenaarschap van de 

leerling komt te liggen over zijn leerproces. Dit houdt in dat de leerling medeverantwoordelijkheid voelt 

voor zijn ontwikkeling. De leerkracht zal steeds meer in de rol van coach treden om de leerlingen te 

begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen naar eigen mogelijkheden.  

De Tjasker heeft een helder Schoolondersteuningsprofiel waarin beschreven staat welke zorg wij als 

school kunnen leveren. De veranderende manier van denken en werken voor leraren, van aanbod gericht 

naar handelingsgericht werken, waarbij het kind centraal staat, zal de komende jaren een speerpunt zijn 

in beleidsontwikkeling en de scholing zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van het teamscholing. 

 

De Tjasker zal in 2019 nog een diversiteit kennen van leerlingen met verschillende culturele en 

maatschappelijke achtergronden. Wij zien dat als een meerwaarde. Deze afspiegeling van de samenleving 

maakt onze school rijk! Kinderen groeien met elkaar op en leven samen en leren dat er verschillen zijn. 

Het geeft ons de kans kinderen te leren die verschillen te begrijpen en te respecteren. Wij hebben een 

ruime ervaring in het begeleiden van kinderen die extra aandacht behoeven en gaan uit van de 

mogelijkheden van een kind. In de eerste plaats zullen we altijd onderzoeken of het binnen onze 

mogelijkheden past om een kind optimaal te begeleiden in de ontwikkeling. 

 

De grootte van de school is afhankelijk van de instroom. Al enkele jaren geeft de gemeente de verwachting 

dat het aantal leerlingen in de Molenbuurt daalt. Dit in tegenstelling tot de lichte groei van de school, 

uiteraard is de uitbreiding van het voedingsgebied mede verantwoordelijk hiervoor. Het is enorm 

belangrijk de leerlingaantallen goed in het vizier te houden om hier ook goed op te kunnen anticiperen.  

Met een lichte daling van het aantal leerlingen wordt rekening gehouden.  

 

Wij willen kinderen uit de Molenbuurt bij ons op school een onderwijs plaats bieden. Dit geldt ook voor  

leerlingen uit de Molenbuurt die extra aandacht en zorg  nodig hebben en waarvan wij van mening zijn dat 

wij hen dit kunnen bieden.  

De samenwerking met de verschillende organisaties in onze buurt en in de stad Almere willen wij 

vergroten en de bestaande relaties willen wij verdiepen.   
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Het professionele team draagt hier zorg voor in nauwe samenwerking met leerlingen, ouders en 

maatschappelijke partners. Leerkrachten onderwijzen en coachen.  De visie van De Tjasker is: 
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Waar staan wij nu ? 
Sterk  Ontwikkelpunten Mogelijkheden Belemmeringen 

Professioneel 
team 

Nieuwe teamleden Afspraken schoolbreed Afspraken schoolbreed 

Pedagogisch 
klimaat  

Betekenisvol leren  Passend Onderwijs Almere Passend Onderwijs 
Almere 

Structuur en 
veiligheid 

Opbrengsten Scholing  Financiële middelen 

Strakke 
organisatie 

Woordenschat Positieve mond tot mond 
reclame 

Overheidsbesluiten  

Activerende DIM  Focus Actief ouderschap Teruglopend leerling 
aantal  

Kindgericht  en  
Groots in 
dienstverlening 

Vergroten 
verantwoordelijkheid voor 
het leerproces van 
leerlingen 

Vergroten 
verantwoordelijkheid voor 
het leerproces van 
leerlingen 

Meerdere scholen als 
buurtscholen op een rij 

Actuele website Ontwikkelingsperspectief  Samenwerking andere 
scholen  

Beschikbare formatie 
wat betreft 
Ondersteuning en 
remedial teaching 

Plezier ICT Versterking doorgaande lijn 
PO-VO 

 

Structureel 
coöperatief leren 

Afspraken huurgebruik Professionele ondersteuning 
kennis  

 

Kanjertraining Rijke leeromgeving Onderdeel van ASG   
Betrokken team  Begrijpend lezen  Differentiatie  
Imago Differentiatie Kwaliteitszorg  
Klantgericht  Handelingsgericht werken  
Compleet aanbod  Klantgerichtheid uitbreiden  
Zorg   Coachende rol van de 

leerkracht 
 

School van 
Almeerse Scholen 
Groep 

 ICT  

Gebouw  Vergroten zelfstandigheid 
leerlingen 

 

Zien van 
mogelijkheden 

 Versterking doorgaande lijn 
voor - vroegschool 

 

Openstaan voor 
ideeën 

 Leerling betrokkenheid  

Toekomstgericht  Aanbod voor pluskinderen  
School is spil voor 
de buurt 

 Leren   

Handelingsgericht 
werken 

 21e Century Skills  
 

 

Sterk in de klas  Rijke leeromgeving  
Aandacht voor 
zorgleerlingen 

 Transfer vakgebieden  

Speciale 
leerkracht  

   

Expertise en 
kennis in school 

   

Basis 
handelingsgericht 
werken 

   

Uitgebalanceerd 
methode aanbod 
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De Tjasker heeft alle kwaliteiten en mogelijkheden in zich om een goede, kwalitatief sterke, kleine 

complete buurtschool te zijn.  Een school die uitgaat van de mogelijkheden van een ieder en alle talenten 

wil ontwikkelen van de leerlingen en de teamleden.  

 

 
 

 

Wat willen wij bereiken? 

Strategische doelen:  

 

Ambitie. De Tjasker is een open, moderne openbare basisschool die in de wijk De Molenbuurt gevestigd is 

en onder het bestuur van De Almeerse Scholen Groep valt. De school kenmerkt zich door een 

professionele schoolcultuur. Deze schoolcultuur is gebaseerd op waarden en normen die wij terugvinden 

in de school en welke is gebaseerd op respect en vertrouwen. Samen komen wij verder. Naast het opdoen 

van kennis en het leren van vaardigheden is een houding herkenbaar waarbij respect, luisteren en zich 

kunnen verplaatsen in anderen belangrijke elementen zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen 

zich open stellen naar anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen 

en waarderen op basis van respect en vertrouwen. Zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel 

gebied streven wij naar een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij de leerling 

begeleiding krijgt die past bij zijn ontwikkelingsfase. 

 

In het kader van VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) werkt De Tjasker samen met de 

kinderopvangorganisatie Small Steps.  Door samen te werken zorgen we voor een doorgaande lijn en 

willen we achterstanden verkleinen. Wij willen een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied. 

Daarbij gebruiken De Tjasker en De Speelmolen dezelfde methode en worden dezelfde thema’s 

aangeboden.   

Daarnaast wil de school zich richten op een aanbod voor kinderen met een onderwijsachterstand door 

hun achtergrond.  
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Imago. Een kleine warme buurtschool met een open en heldere communicatie en kwalitatief goed 

onderwijs. Ieder kind komt op De Tjasker tot ontwikkeling met hoofd, handen en hart. Een ieder wordt op 

school gezien en er is een sfeer van vertrouwen en respect. 

 

 
 

Wat gaan wij doen? 

 

Onderwijs. Wij bieden  een optimale ontwikkeling van elk kind op basis van zijn of haar mogelijkheden. 

We zorgen dat naast het leren van rekenen, taal, lezen en schrijven , de basisvaardigheden, ook aandacht 

besteed wordt aan sociale, emotionele, creatieve en motorische vaardigheden. Alle kinderen krijgen in ons 

onderwijsprogramma de basisstof aangeboden. Dat programma geeft aan wat per jaar, die week en die 

dag gedaan moet worden door alle kinderen (individueel, in groepen of klassikaal). De indeling, de 

organisatie en de lesstof staan beschreven in een groepsplan. Dat is de basis van ons handelen in de groep. 

We gebruiken  de Cito – en de methode gebonden toetsen om te monitoren of onze verwachtingen 

uitkomen of dat we doelen en aanpak moeten wijzigen. We werken met het Directe Instructie Model wat 

daarop aansluit. Op deze manier kunnen we rekening houden met verschillen in ontwikkeling, 

begaafdheid, motivatie en interesse. We werken in drie niveaugroepen: de basisinstructiegroep, de 

verlengde instructiegroep en de plusgroep) . Op deze manier kunnen wij de kinderen het best op maat 

(individueel) bedienen. In de komende schooljaren zullen wij het maatwerk ook meer vormgeven in 

groep-doorbrekend werken. Het groep-doorbrekend werken biedt de leerling(en) nog meer kansen op het 

werken op niveau. In onze school is er uitgebreide zorg voor alle leerlingen. 

 

We stellen hoge eisen en hebben hoge verwachtingen. We proberen leerlingen mede-eigenaar te laten 

worden van hun leerproces. De kinderen kunnen, met name in de bovenbouwgroepen, duidelijk hun 

leerwensen aangeven. 

 

De uitgangspunten  

• De leerling is het uitgangspunt van het onderwijs, wij zijn kindgericht, de ouders worden betrokken en 

worden geacht betrokken te zijn.  

• De relatie tussen leerlingen en medewerkers is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het onderwijs is dan 

ook niet af zonder de inbreng van de leerlingen we leren van elkaar en delen met elkaar.  
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• Betrokkenheid is een kernbegrip, initiatieven die bijdragen aan een gezamenlijk resultaat worden zeer 

gewaardeerd. Het nemen van verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd.  

• Er is nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor het bestaande.  

• Er ligt rijkdom in verscheidenheid. Er is respect voor alle (sub)culturen, wereld- en 

levensbeschouwingen. We leren te kijken vanuit verschillende     perspectieven.  

• De Tjasker is ruimdenkend, tolerant en veilig. Er wordt met plezier gewerkt.  

De werkwijze:  

• De Tjasker biedt onderwijs waarbij de kennis in samenhang wordt aangeboden.  

• Er is een logische leerlijn en een doorgaande lijn die de ontwikkeling van peuter tot jong adolescent 

ondersteunt met veel aandacht voor creativiteit en expressie.  

• Thema’s en projecten vinden plaats in interactie met de leefomgeving van het kind en groeien van de 

nabije natuur naar mondiale vraagstukken.  

• Er is een grote mate van individuele vrijheid voor de werker om zich, naast het aanleren van 

noodzakelijke basiskennis en basisvaardigheden, te verbinden met en te verdiepen in onderwerpen van 

eigen keuze.  

• De school slaagt erin de technologische mogelijkheden waar kinderen al jong vertrouwd mee raken, snel 

in het onderwijs in te passen.  

De uitkomsten  

• Zelfstandig denkende jong adolescent die zich kenmerken door eigenheid, creativiteit en solidariteit.  

• Inzicht in eigen talenten en de wijze waarop deze verder ontwikkeld kunnen worden.  

• Ruim voldoende kennis en vaardigheden om de eigen sociaal/ maatschappelijke rol te kunnen 

ontwikkelen.  

•Kinderen kunnen van en met elkaar leren. 

•Betrokkenheid bij sociaal/maatschappelijke en culturele thema’s met een internationale oriëntatie. 

 

Wij dragen er zorg voor dat alle kinderen onze school verlaten met optimale resultaten en terugkijken op 

een mooie schooltijd.   

 

Een ontwikkeling van beheersen en aansturing naar regisseren en zelfsturing. 

Dit geldt zowel op schoolniveau als op groepsniveau als op leerling niveau. Vanuit gemeenschappelijke 

denk- en werkkaders worden doelen en ambities geformuleerd om het onderwijs beter te laten aansluiten 

op de onderwijsbehoefte  van iedere leerling. De onderwijsbehoefte van de leerling is het vertrekpunt. 

Goed onderwijs vraagt om goed en systematische analyse en het stellen van heldere doelen. Dit zijn 

voorwaarden om onderwijsprocessen te regisseren. 

 

Personeel. Leerkrachten verschillen van elkaar. Deze diversiteit in een schoolteam zorgt voor eigenheid, 

dynamiek en geeft kansen voor ontwikkeling. Belangrijk blijft de kwaliteit van lesgeven. Het beheersen 

van de basisvaardigheden door leerlingen is een fundamentele verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

Goede leerkrachten onderscheiden zich, doordat zij een goede instructie geven,  leerlingen actief 

betrekken bij de les, de les betekenisvol maken en voldoende leertijd weten te realiseren voor alle 

leerlingen. Een andere voorwaarde is het effectief omgaan met verschillen en het afstemmen van het 

onderwijs op specifieke groepen leerlingen. Dit vraagt om een onderzoekende houding van medewerkers 

en attitude waarbij het onderzoeken en verbeteren van onderwijsprocessen centraal staat. Dit kan alleen 

in een veilige professionele cultuur. Een cultuur waarin men mag experimenteren en waarbij reflectie tot 

verbetering leidt. Een cultuur van (zelf)reflectie, waar feedback wordt gegeven op basis van objectieve 

data en waarnemingen. De wil om zich blijvend te ontwikkelen behoort tot een professionele attitude van 

de leerkracht. Niet: ‘het komt erbij’ maar, ‘het hoort erbij.’ 

Ontwikkeling van ‘onderwijzer’ naar een coachende en lerende leerkracht. 

Een leerkracht, die het eigenaarschap voor het leren teruggeeft aan de leerling en de onderwijspraktijk 

voortdurend afstemt op de ontwikkelingsvragen van de leerling. Kennis hebben van leerlijnen, didactische 
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en pedagogische inzichten, en kunnen reflecteren op het eigen handelen zijn hierbij vanzelfsprekend. 

 Coöperatief leren 

 

Passend onderwijs bieden wij in al onze groepen. Voor leerlingen met een extra leerbehoefte wordt veelal 

een speciale leerkracht aangesteld. In een aparte setting en in de groep krijgt deze leerling dan de 

aandacht welke hij of zij verdient.  

Meerdere malen per jaar wordt bezien of de leerdoelen die wij stellen ook behaald kunnen worden. 

Organisatorisch wordt telkens bezien hoe en in welke groepen er ondersteuning nodig is.  

 

Pedagogisch en didactisch handelen. Lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch 

en didactisch handelen, hoewel dit onderscheid in de praktijk niet als zodanig bestaat. Goed didactisch 

handelen, bestaat niet zonder goede pedagogiek en andersom. Het is belangrijk om oog te hebben voor het 

individuele kind. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, 

reflecterend vermogen en samenwerking. Een pedagogisch klimaat waarbij alle leerlingen zich 

veilig voelen. Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de 

leerlingen, tussen de leerlingen onderling en tussen de leerkrachten onderling. 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 

- interactief lesgeven; actieve betrokkenheid leerlingen stimuleren; 

- betekenis geven aan de leerstof; 

- onderwijs op maat geven: differentiëren; 

- gevarieerde werkvormen hanteren om alle talenten te benutten; 

- een kwaliteitsvolle instructie verzorgen volgens het directe instructiemodel; 

- kinderen zelfstandig (samen) laten werken. 

- Coöperatief leren 

 

Leiderschap. De Tjasker heeft een onderwijskundige leider nodig. Onder onderwijskundig leiderschap 

verstaan we leiderschap, dat gericht is op het leren in de school en het verbeteren en grip houden op de 

resultaten van het leren en het proces daar naartoe. Het gaat dus in de eerste plaats om het leren van 

leerlingen en vakmanschap van leerkrachten. Leerkrachten moeten goed lesgeven, zodat leerlingen goede 

resultaten behalen. 

Aspecten, die bijdragen aan het realiseren van goed onderwijs zijn: 

 Een heldere koers, duidelijke kaders en ambitieuze doelen: 

Het gaat hierbij om helder communiceren over wat we onder goed onderwijs verstaan: bestaande 

patronen over het onderwijs en de benadering van leerlingen is niet meer vanzelfsprekend. 

 Planmatig en transparant organiseren: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? 

 Werken als team, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid, wederzijds vertrouwen en 

constructieve samenwerking belangrijke componenten zijn. 

 Effectief gebruik van kwaliteitsgegevens: uitkomsten zijn er om processen te verbeteren. 

Professionalisering: leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor eigen vakmanschap 
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Zorg. Ons ondersteuningsbeleid staat niet los van onze didactische en pedagogische visie. We proberen al 

onze leerlingen zoveel mogelijk tegemoet te komen in de manier waarop we differentiëren. Toch zullen 

sommige leerlingen net iets meer nodig hebben, of zijn er signalen dat leerlingen ondanks de 

aanpassingen toch niet voldoende profiteren van het onderwijs (sociaal-emotioneel of cognitief). Daarom 

hebben we een duidelijk zorgsysteem ontwikkeld. Duidelijk voor leerkrachten, die in dit document alle 

procedures kunnen vinden om een goede zorg te kunnen bieden. Door het bieden van goede zorg en 

duidelijke procedures zorgen wij ervoor, dat de leerlingen zoveel mogelijk de vastgestelde doelen aan het 

einde van de basisschool bereiken. In onze zorgstructuur wordt zowel remediërend als preventief 

gewerkt. Op deze manier onderkennen en behandelen wij de problemen zo vroeg mogelijk, waardoor de 

ontwikkeling van onze leerlingen in een zo vloeiend mogelijke lijn kan blijven verlopen. In de 

zorgstructuur van De Tjasker  wordt er individueel en/of in kleine groepjes gewerkt aan het 

aandachtspunt en/of ontwikkelvraagstuk van de leerling. De juiste ondersteuning van de leerling bieden 

we door een hechte samenwerking tussen ouders, school en externe instanties rondom het kind. Hierbij 

staat het belang van de leerling voorop. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en 

gaan een intensieve samenwerking aan met de school. Van de leerkracht wordt standaard een hoog niveau 

van onderwijs verwacht waarbij iedere leerkrachtzijn eigen talent en expertise kan ontwikkelen. Dit 

resulteert in een breed netwerk van expertise binnen de school. Door van dit netwerk gebruik te maken, 

kunnen kinderen zich ontwikkelen. Ouders en collega’s hebben binnen de school handvatten om de 

ontwikkeling van het kind te stimuleren en te monitoren . 

  

Leerlingaantal. De Tjasker werkt mee aan het verhogen van het marktaandeel. De Tjasker heeft 

momenteel 172 leerlingen. We willen elk jaar minimaal evenveel kinderen (kleuters) ontvangen dan dat 

er kinderen in groep 8 vertrekken. Deze tendens heeft zich de laatste jaren ingezet, ondanks de 

vergrijzende buurt en de 3 andere scholen in de wijk. Ook trekken we kinderen aan vanuit de nabije 

omgeving, kinderen en ouders die juist op zoek zijn naar een kleine, plezierige, veilige en kwalitatief 

sterke school. Ook zij- instromende kinderen zijn welkom, wel bezien we bij elk kind of we de aandacht in 

doorgaande lijn kunnen bieden die het kind nodig heeft. 

 

Scholing. De Tjasker ziet het personeel als het belangrijkste kapitaal van de organisatie en wil dan ook 

een goede werkgever zijn. Het biedt alle mogelijkheid om te leren van en met elkaar  in de school en  

bij externe instanties als binnen De Almeerse Scholen Groep bij de ASG academie. 

De teamscholing is dit schooljaar gericht op de Kanjertraining, de nieuwe begrijpend leesmethode 

Leeslink en het ontwikkelen van eigenaarschap bij de leerlingen door een meer coachende  stijl van 

lesgeven van de leerkrachten.  

 

Werving en mobiliteit. Komend schooljaar heeft De Tjasker drie  nieuwe teamleden welke met grote 

zorgvuldigheid zijn geworven en die de competenties bezitten om de basis van de doorgaande lijn in de 

school te kunnen borgen en verder te ontwikkelen. Begeleiding en scholing wordt ingezet waar dit 

noodzakelijk is om de kwaliteit en de ontwikkeling te kunnen waarborgen. 

  

Externe communicatie. Dit schooljaar wordt de website vernieuwd en ook makkelijker vindbaar. 

Daarnaast wordt er dit schooljaar gestart met het ouderportal Mijn Schoolinfo. De communicatie van en 

met ouders wordt op deze wijze eenvoudiger en de kwaliteit wordt verbeterd. Wij zullen in de toekomst 

de schoolresultaten en de leeractiviteiten met ouders kunnen communiceren door gebruik te maken van 

het ouderportal. Ouders kunnen op deze manier betrokken worden bij het onderwijs van hun kind op een 

reguliere basis.  

Interne communicatie. De interne communicatie naar het personeel is op orde. De interne communicatie 

naar de leerlingen en de ouders is in ontwikkeling. De communicatie met ouders wordt ingezet op 

verschillende vlakken en wordt dit schooljaar opnieuw ingezet en uitgebreid met het ouder- 

participatieteam, met de koffiebijeenkomsten, opvoedbijeenkomsten en de bijeenkomsten over de 
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Verteltassen. De ouders kunnen iedere maand deelnemen aan het VVE Thuisprogramma van De Schoor en 

worden drie keer per jaar uitgenodigd voor de Ouder-Kind bijeenkomsten waar zij worden geïnformeerd 

over de onderwijs leerinhouden en waar zij een kijkje kunnen nemen tijdens de les van hun kind.  

Informeel en formeel. Het team spreekt elkaar aan op professionele wijze. De directie,  intern begeleider, 

pedagogisch medewerker en de teamleden staan elke ochtend zichtbaar in de gang om ouders en 

kinderen te verwelkomen. Een ieder is welkom en wordt gezien op De Tjasker. Leerkrachten zijn goed 

aanspreekbaar in hun lokaal en zijn altijd bereid tot het maken van een afspraak. De deuren van de 

directiekamer en de kamer van de intern begeleider staan eigenlijk altijd open. 

 

Marketing. Een optimaal gebruik van de 5p’s (product, personeel, prijs, plaats, promotie van de school). 

Dit dient het hele team te dragen. Op langere termijn zal dit uitgewerkt worden. 

Elk schooljaar zal de P van het product de aandacht hebben. De afgelopen 2 jaren is enorm ingezet op de P 

van Plaats en ook komend schooljaar zal in het gebouw geïnvesteerd worden. Er zal dit schooljaar 

aandacht zijn voor de uitstraling van De Tjasker.  Een leeromgeving met een nette warme uitstraling 

werkt positief in de onderwijssetting. Prijs is van mindere betekenis, met uitzondering van de overblijf die 

gratis kan worden afgenomen door onze lestijden van het continu rooster.  

Wij willen met enige regelmaat met onze projecten of activiteiten op een positieve wijze in de pers 

verschijnen. Er is een heldere communicatie naar de ouders en er wordt op een uniforme wijze naar 

buiten getreden. De Tjasker heeft een mooi, representatief logo dat zichtbaar is binnen en buiten de school.  

 

Werving leerlingen. Het positieve imago, de goede mond tot mond reclame en de persoonlijke 

gesprekken van het pro-actieve team en de schoolleiding met de ouders en de kinderen zorgt voor de  

website dit schooljaar. 

 

Klantgerichtheid. Het team is klantgericht. De Tjasker staat open voor kansen en mogelijkheden.  

 

Schoolomgeving en schoolplein. De Tjasker heeft een groot speelplein en daarnaast een groot grasveld. 

Er is een deel dat is afgebakend met een raster waar de groepen 1-2 gebruik van maken. Langs het hele 

schoolplein is een hekwerk geplaatst wat de veiligheid van de kinderen ten goede komt.  Volgend 

schooljaar zal het plein toe zijn aan een vernieuwing hiervoor wordt een aanvraag ingediend bij de 

gemeente Almere. 

 

Gebouw. Er is de afgelopen periode ingezet op de P van Plaats en komend schooljaar zal in het gebouw 

geïnvesteerd worden om de kwaliteit te verbeteren. Om een goede uitstraling te genereren, zal dit 

schooljaar met het gehele team gewerkt worden aan de verbetering.  
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Hoe gaan wij dat bereiken? 
 
Beleidsdomein onderwijs: 

Doel Norm Actie Financiën Evaluatie 

Score eind Cito minimaal  
landelijk gemiddelde  
(o.b.v. percentage 
gewichtenleerlingen)  
 

Score: 532,8 (o.b.v. 
30% gewichten-
leerlingen) 

Bijstellen van 
leerprogramma n.a.v. 
entreetoets groep 7, 
eindresultaten groep 7 
en evaluatie 
programma vorige 
groep 8. Traject BMC. 

Deskundige  
analyse. 

Analyse eind 
Cito 2015 

Voldoende cito 
tussenopbrengsten. 

Streefdoelen minimaal 
de minimum-doelen 
van de inspectie  en 
wanneer hoger op 
gemiddelde 
vaardigheidsscore 
niveau groep. 

ADIM goed toepassen. 
Lestijd effectief 
benutten. Methodes 
optimaal gebruiken. 
Analyseren toetsen en 
afstemmen(HGW). 
Traject BMC. 

Opleidings- 
leerkracht, 
deskundige 
analyse 
 

Processen 
volgen 
(controle, 
bespreken, 
aanscherpen) en 
bijstellen. 
Analyseren op 
team-, groeps- 
en individueel 
niveau. 
Analyse febr 
2016. 

Borging  nieuwe 
rekenmethode. 
Verhoging 
rekenopbrengsten, 
versterken didactiek en 
differentiatie in  het 
rekenonderwijs. 
 

Lessen worden 
volgens afspraken 
gegeven. Lesgeven 
vanuit dezelfde 
didactische inzichten. 
Verhoging 
opbrengsten t.o.v. 
voorgaand jaar - min. 
gemiddeld niveau. 
Klassenmanagement 
en  ADIM  minimaal 
voldoende. 
Analyse en plan van 
aanpak volgens 
afspraken. 

Continuering van de 
gemaakte 
rekenafspraken, kennis 
van doorgaande lijn, 
analyse rekengegevens 
en maken analyse 
afspraken ,  werken 
met groepsplannen. 
Afspraken 
implementatie Met 
Sprongen Vooruit.  

Studiedage
n 

Processen 
volgen 
(controle, 
bespreken, 
aanscherpen) en 
bijstellen. 
Analyseren op 
team-, groeps- 
en individueel 
niveau. 

Borging  
vernieuwde Piramide 
methode. Hierin is  
administratiemethode 
Inzichtelijk vervlochten 
en de digitale versie 
wordt ingevoerd.. 
Verhoging 
kleuteropbrengsten. 
Optimaliseren lestijd en 
differentiatie  in  het 
onderwijs. 

Nieuwe thema’s zijn in 
beide groepen 
ingevoerd en elk 
thema is er een 
Piramide hoek. 
Administratie 
verloopt volgens 
vernieuwde methode 
Inzichtelijk.  
Leerlingen krijgen les 
volgens groepsplan. 
Opbrengsten volgens 
prestatie-indicatoren 
kwaliteitsverbeterpla
n. 
Klassenmanagement 
en ADIM minimaal 
voldoende. 

Continuering van de 
gemaakte afspraken. 
Werkoverleggen 
kleutergroepen. 
 

Materialen, 
scholing. 
 

Processen 
volgen 
(controle, 
bespreken, 
aanscherpen) en 
bijstellen. 
Procesevaluatie 
en eindevaluatie 
juni 2016. 
Analyseren op 
team-, groeps- 
en individueel 
niveau. 
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Kwaliteitsverbetering 
kleutergroepen  door: 

 Begrijpend 
luisteren 

 Spelend leren 
 Onderbouwd 

 
In het plan VVE-doet 
ertoe zijn gezamenlijk of 
individueel  doelen  
opgesteld voor 
peutergroepen en/of 
kleutergroepen. 

Begrijpend luisteren 
norm aangegeven in 
onderzoeksplan BMC. 
Spelend leren norm 
aangegeven in plan 
VVE-doet ertoe 
Onderbouwd. Lk 
professionaliseren 
zich in deze methode.  

In het onderzoeksplan 
BMC en in het plan 
VVE-doet er toe wordt 
het uitgeschreven. 
 
 

Materialen, 
Scholing 
(Fenom), 
studiedage
n 

Processen 
volgen 
(controle, 
bespreken, 
aanscherpen) en 
bijstellen.  

Verhogen 
spellingopbrengsten 

Streefdoelen minimaal 
de minimum- doelen 
van de inspectie  en 
wanneer hoger op 
gemiddelde 
vaardigheidsscore 
niveau groep. 

Bespreken doorgaande 
lijn. 
Afspraken maken 
omtrent werkhouding 
en leer strategieën 
( verbeterplan BMC). 

 Start september 
Procesevaluatie 
en eindevaluatie 
juni 2016. 
Analyseren op 
team-, groeps- 
en individueel 
niveau.  

Borging 
handelingsgericht 
werken 
 

Gewerkt wordt  
volgens gemaakte 
afspraken. 
Groepsplannen zijn 
geen doel meer maar 
een praktisch middel. 

Begeleiding IB en 
directie. Studiedagen. 

 Procesevaluatie 
en evaluatie juni 
2016. 
 

Verhogen begrijpend 
lezen  en woordenschat 
opbrengsten 
 
 
 
Implementatie nieuwe 
methode  
Begrijpend lezen  

Begrijpend lezen en 
woordenschat  norm 
aangegeven in 
onderzoeksplan BMC. 
 

In het onderzoeksplan 
BMC  wordt het 
uitgeschreven. 
 
 
 
Coöperatief werken 
wordt hierin ingezet. 
 
 

Materialen, 
nieuwe 
methode 
Scholing  
 
Fenom, 
studiedage
n 

Processen 
volgen 
(controle, 
bespreken, 
aanscherpen) en 
bijstellen.  
Proces- en 
eindevaluatie 
jan 2016 
(eventueel 
tussentijdse 
bijstelling) 

Verbeteren doorgaande 
lijn en samenwerking 
speelzaal (VVE-opzet 
startgroep peuters) 
  
 

Vastgelegde afspraken 
en structuur en 
uitvoering daarvan. 
 
Plan VVE-doet ertoe 

Regie ligt bij VVE-
coördinator, leerkracht 
startgroep, speelzaal, 
leerkrachten 
gr  1 / 2 
 
Plan VVE-doet ertoe 

 Proces- en 
eindevaluatie 
jan 2016 
(eventueel 
tussentijdse 
bijstelling) 
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Borgen van: 
 
* Het Activerende 
Directe Instructiemodel 
Leerkrachten 
differentiëren niet alleen 
in de instructie, maar 
ook in de verwerking 
(deze is nu veelal 
hetzelfde) 
 
 

Alle leerkrachten 
werken in de 
instructies met het 
DIM-model.  
 
 
Leerkrachten weten 
het verschil in de 
verwerking toe te 
passen op leerling 
niveau 

- Ondersteuning door 
observaties IB 
 
-  Collegiale consulatie 
stimulen 
 
- Bespreking 

tijdens de 
groepsbesprek
ing met ib 

- IB geeft 
feedback op 
dit onderdeel 
aan de 
individuele 
leerkracht bij 
de 
besprekingen 
over de 
groepsplannen
. 

 Groepsbezoeken 
directie + IB-er 
a.h.v. observatie 
– instrument 
BMC indicator 4 
en 8 
 
Zichtbaar in de 
groepsplannen 

Coöperatief werken in de 
groepen verder 
ontwikkelen 

De leerkrachten 
kunnen werken met 
zeven vormen van 
coöperatief leren. Het 
coöperatief leren 
wordt niet meer 
mechanisch ingezet, 
maar functioneel. 
 

Werkgroep als 
collegiale consultant 
op dit gebied. Fenom 
komt 1x voor 
teamgeleding. 
 
 

 Groepsbezoeken 
bij elkaar 
afleggen. 
 

Continueren voortgang 
en borging ICT in de 
groepen 

Vanaf gr 1 alle 
groepen een 
smartboard, gebruik 
computers in alle 
groepen (min. 2 
computers per groep), 
doorgaande lijn in 
afgesproken basis 
software. 

Scholing ICT, software 
optimaal gebruiken in 
samenhang met 
methodes. 

Materialen, 
software, 
scholing 

Proces- en 
eindevaluatie 
2016 
 

Doorgaande lijn  en 
professionalisering in 
Kunst- en 
cultuureducatie 

Volgens 
schoolafspraken vindt 
kunst- en 
cultuureducatie in alle 
groepen plaats. 
Met methode Laat 
maar zien geven 
leerkrachten lessen 

Kunst- en 
cultuurcoördinator 
begeleidt team in het 
maken van 
schoolafspraken en 
professionalisering 
 

 Proces- en 
eindevaluatie 
juni 2016 
(eventueel 
tussentijdse 
bijstelling) 

Leerlingen 
verantwoordelijkheid 
geven voor hun eigen 
leerproces d.m.v.  
Coaching gesprekken  

Studiedagen en 
begeleiding Fenom  

Begeleiding  Fenom,  IB 
en directie. 
Studiedagen en 
besprekingen bouw 

Materialen, 
Scholing 
(Fenom), 
studiedage
n 

Groepsbezoeken
, ib en directie  
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Beredeneerd Aanbod 
groep 1/2:  
- Onderbouws 
- Piramide 
- Inzichtelijk 

 
 

De onderlinge 
samenhang tussen de 
verschillende 
onderdelen is 
zichtbaar. 

Begeleiding en  
scholing door Fenom 
( Mariena Wijnands). 
 

 Groepsbezoeken 
directie + IB-er 
a.h.v. de 
opdracht en 
bespreking 
resultaten  

Differentiatie 

meerbegaafde leerlingen 

In alle groepen wordt 

hierin volgens 

afspraken in 

doorgaande lijn 

gedifferentieerd 

Studiedagen over 

mogelijkheden m.b.t. 

differentiëren 

meerbegaafde 

leerlingen en het 

maken van afspraken 

met elkaar 

Materialen, 

studiedage

n 

Proces- en 

eindevaluatie 

juni 2016 

 

 
Beleidsdomein personeel: 

Doel Norm Actie Financiën Evaluatie 

Verdieping 

professionalisering 

team 

Voldoende  

niveau op basis 

van het 

observatie-

instrument  en 

werkzaamheden 

Vanuit 0-meting (mei  

12) wordt het tweejarig 

traject ingezet. Vanaf 

juni 14 verdieping. Dir., 

IB., BMC., team 

Zie verbeterplan BMC 

Gemeente Proces- en tussen 

evaluatie jan - 16 

 

Het voeren van de 

gespreks-cyclus met 

alle personeelsleden. 

Startgesprek, 

tussengesprek indien 

noodzakelijk en 

beoordelingsgesprek 

Uitgevoerd voor 

juni 2016 

volgens cao. 

Afspraken 

individuele jaar-

taak teamleden 

Gesprekken gevoerd 

door directeur met de 

collega’s. 

Digitale verwerking 

dossiers 

 

 Door directeur volgens 

Performance 

Management  

Borging leerkrachten 

werken volgens de 

HGW 

(handelingsgericht 

werken) principes 

Leerkrachten 

werken volgens 

gemaakte 

afspraken. 

Groepsplannen 

zijn geen doel 

meer maar een 

praktisch middel. 

Nieuwe 

leerkrachten zijn 

zonodig 

aangemeld voor 

HGW training 

Studiedagen, 

 begeleiding IB en 

directie 

 Proces- en tussen 

evaluatie  jan- 2016 
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Borging alle 

werknemers nemen 

een volwaardige 

plaats in het team in 

om  als individu en 

als team door te 

ontwikkelen.  

Niveau, doorgaande 

lijn borgen zich op 

hun plek voelen, 

inbreng kunnen 

geven 

Tevreden lerend 

personeel dat 

werkt volgens de 

geldende 

afspraken en 

voelt dat inbreng 

gewaardeerd 

wordt.  

Observatie-

instrument 

Dullemond. 

Afspraken 

Tjasker ABC 

Voortgangsgesprekken, 

klassenbezoeken, 

coaching , intervisie, 

gesprekscyclus, 

aanstellen 

begeleidingsleerkracht. 

Evaluatie  overleggen  

 Voortgangsgesprekken, 

formele gesprekscyclus, 

Tevredenheidsonderzoek 

Uitvoering wet BIO 

Performance 

Management  

 

Alle collega’s 

hebben een 

gevuld dossier 

(akten, scholing, 

c.v. ) 

Directie communiceert 

het met het team. 

Administratie van de 

dossiers 

 Proces-  en eindevaluatie 

juni 2016 

Scholing 

leerkrachten 

Professionalisering 

cursussen 

Onderbouwd en 

evt. andere 

cursussen ASG-

academie 

Praktijk in de 

groep 

Cursusdagen Scholing, 

materialen 

Proces-  en eindevaluatie  

Op individueel – en 

teamniveau juni 2016 
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Beleidsdomein communicatie : 

Doel Norm Actie Financiën Evaluatie 

Versterken van het 

imago van de 

Tjasker. 

Stabilisering van 
totaal aantal 
leerlingen. 
Tevredenheidsonde

rzoek (minimaal 

voldoende 

beoordeling.) 

Afspraken vastleggen en 
uitvoeren m.b.t. interactie 
school/leerlingen/ouders/
omgeving. 
 

Tevreden-

heidsonder-

zoek 

Evaluatie 

tevredenheidsonder

zoek. 

Optimalisering 

verstrekking 

schoolinformatie 

(didactisch/pedago

gisch)  in het kader 

van actief 

ouderschap 

Hoge tevredenheid 

van ouders en 

hogere 

betrokkenheid van 

ouders  

Informatiemomenten 
plannen. Wensen en 
verwachtingen avond. 
Workshops. 
Uitvoeren 
Ouderschapsplan 2015-
2016  
Studiedagen en bouw 

Kosten 

workshops 

en gepland 

avond 

Proces-  en 

eindevaluatie juni 

2016 

Communicatie met 

de ouders 

optimaliseren door 

het starten van een 

Ouder portal Mijn 

school Info 

Korte lijnen qua 
communicatie met 
en van het team en 
de directie 

Invoering en 
implementeren van het 
systeem 

Kosten per 

ll. 

Juni 2016 

Versterken van het 

imago van de 

Tjasker. 

Stabilisering van 
totaal aantal 
leerlingen. 
Tevredenheidsonde

rzoek (minimaal 

voldoende 

beoordeling.) 

Afspraken vastleggen en 
uitvoeren m.b.t. interactie 
school/leerlingen/ouders/
omgeving. 
 

Tevreden-

heidsonder-

zoek 

Evaluatie 

tevredenheidsonder

zoek. 

 
 

 

Beleidsdomein marketing: 

Doel Norm Actie Financiën Evaluatie 

Positieve aandacht 

voor de school in de 

pers. 

Minimaal 3x de 

pers bereiken 

Info geven en krant 

uitnodigen 

 Febr 2016 
juni 2016 

Contacten leggen en 

onderhouden met 

externe 

organisaties; Small 

Steps, Playing for 

Succes, Buurtsport 

en sportcoach 

Talent in Opleiding 

Projecten 

vastleggen en 3 x 

per jaar uitvoeren 

Besprekingen en afstemmen 

op aanbod  

 Directeur en 
teamleden  
Gericht leerkracht 

Bewegingsonderwijs 
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Gemeenschappelijk deel 

 
Wettelijke verplichtingen 

 

Onderwijskundig beleid 

 

Artikel 8 WPO   Uitgangspunten en doelstellingen 

Het onderwijs is zodanig ingericht dat er sprake is van een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het 

uitgangspunt is dat iedere leerling in 8 aaneensluitende jaren zijn basisschoolloopbaan voltooid. 

De groepsorganisatie van de school is zodanig ingericht dat differentiatie mogelijk is, zowel op instructie- 

als verwerkingsniveau. De differentiatie is gericht op hoog- en laagpresteerders. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van Handelings Gericht Werken en het Directe Instructie Model. 

 

De scholen van de ASG zijn kindgericht. Wij zijn er voor onze leerlingen, zij staan voor ons voorop. Onze 

leerlingen kunnen bij ons hun talenten in de breedste zin van het woord ontwikkelen en binnen hun eigen 

mogelijkheden excelleren. Dit blijkt onder meer uit dat de ontwikkeling van de leerlingen en de geboden 

zorg worden geregistreerd in het kinddossier. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen groepsleerkracht 

en intern begeleider in de vorm van groeps- en kindbespreking.  

Wij garanderen een brede ontwikkeling door een gevarieerd aanbod van de emotionele- en verstandelijke 

ontwikkeling, het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke 

vaardigheden. We bereiden de leerlingen er op voor dat zij onderdeel uitmaken van een pluriforme 

samenleving. We ondernemen activiteiten waarbij leerlingen leren welke bijdrage je kunt leveren aan de 

maatschappij en welke deelname de maatschappij van je verwacht. Participeren kan alleen als je goed 

kunt communiceren, dus besteden we bijzonder veel aandacht aan de beheersing van de Nederlandse taal.   

 

De scholen van de ASG zijn een betrokken maatschappelijke partner.  

Uit het Koersplan ASG 2015-2018: 

We betrekken maatschappelijke stakeholders bij initiatieven die leerlingen een goede start in de 

maatschappij geven en helpen zich te ontwikkelen. We maken deze initiatieven krachtiger door gedeeld 

eigenaarschap. Onze ambitie is om deze initiatieven een zelfstandige plek te geven in de Almeerse 

maatschappij. 

Om bovenstaande te bereiken werken we samen met de gemeente Almere, welzijnswerk, 

woningcorporaties, culturele instellingen en sportverenigingen. 
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Artikel 9 WPO   Inhoud van het onderwijs 
De inhoud van ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen waarbij de referentieniveaus als uitgangspunt 
dienen. Ons onderwijs is gericht op verbetering van de resultaten van het onderwijs, een zo hoog mogelijk 
eindniveau taal en rekenen. 
 
Passend onderwijs. 

In het kader van de Wet “Passend Onderwijs” zijn schoolbesturen verplicht te zorgen voor passend 

onderwijs voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die op de school worden aangemeld 

of staan ingeschreven.  

Onderwijs en ondersteuning moeten passend zijn  en aansluiten op de ontwikkeling van het kind, de 

mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders.  

 

Als niet voldaan kan worden aan de ondersteuningsvraag op de school waar de leerling is aangemeld of 

staat ingeschreven, dan wordt binnen de wijk (POidW) gezocht naar een plek waar dat wel kan. Als dit 

niet lukt kan een leerling toegeleid worden naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs.  

De arrangementen van de scholen, speciale bovenschoolse voorzieningen (zoals speciale klassen), speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs zorgen samen voor een dekkend aanbod van onderwijs in de 

stad.  

 

De Tjasker is een smalle zorgschool en de school streeft ernaar een school te zijn waar alle kinderen zich 

veilig voelen. Alle kinderen uit de buurt zijn welkom op school, ook kinderen met een handicap of een 

beperking. Onderwijs op maat bieden aan elke leerling is een belangrijk speerpunt omdat elk kind recht 

heeft op een zo gewoon mogelijke schooltijd. 

De Tjasker probeert elke leerling passend onderwijs te bieden aan de hand van de principes van het 

handelingsgericht werken (HGW).  

Bij passend onderwijs staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Naast onderwijs op maat, 

streeft De Tjasker ook naar zorg op maat. Het doel van de zorg betreft een optimaal pedagogisch en 

didactisch klimaat te realiseren waarbinnen leerlingen zich zonder barrières kunnen ontwikkelen in 

kennis, sociale, emotionele en creatieve vaardigheden. Elke leerling moet zich kunnen ontwikkelen 

conform zijn mogelijkheden, in een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. Het uitgangspunt is dan 

ook dat elke leerling de einddoelen van het basisonderwijs haalt, tenzij onderzoek heeft aangetoond dat 

het bijstellen van de doelen voor die leerling te rechtvaardigen is. 

Ons streven is een minimale verwijzing naar het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Verwijzing 

vindt plaats wanneer de school niet kan beantwoorden aan de specifieke onderwijsbehoefte van een 

leerling. 

Extra ondersteuning biedt De Tjasker op basis van de volgende arrangementen: 

 De school heeft een gerichte aanpak voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vanwege 

een stoornis binnen het autisme spectrum (klassiek autisme, PDD-NOS en het Syndroom van 

Asperger). 

 De school heeft een aanpak voor leerlingen met het Syndroom van Down en leerlingen met een 

lage cognitie. 

 De school heeft een aanpak voor leerlingen met ADHD of kenmerken van ADHD. 

 De school heeft een aanpak voor leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning bij 

spelontwikkeling. 

Voor de wijze van zorg en begeleiding en de inrichting van ons zorgsysteem verwijzen we naar het 

Zorgplan van onze school zoals geplaatst op het Internet School Dossier. 
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Cultuureducatie 

In Almere werken de schoolbesturen samen op het gebied van cultuuronderwijs in het centrum voor 

Cultuuronderwijs “Collage”.  

 

Visie en ambitie Collage: 

 

Wij vinden dat elk kind, ongeacht niveau en achtergrond onderwezen moet worden en ervaringen moet 

opdoen m.b.t. kunst, cultuur en erfgoed in een doorgaande leerlijn. 

Wij vinden het van belang dat cultuureducatie gericht is op het kunnen maken en begrijpen van beelden en 

uitingsvormen in een voor de leerling persoonlijke, esthetische, culturele en maatschappelijke betekenis. 

Wij vinden het van belang dat cultuureducatie in relatie met de andere vakgebieden in school wordt gegeven. 

Wij vinden het van belang dat elk kind leert ontdekken waar zijn of haar talenten liggen. 

 

De visie en ambitie van “Collage” heeft een breed draagvlak binnen de diverse besturen en scholen. De 

wijze en mate waarin dit wordt vormgegeven is divers. 

Gemeenschappelijk doel is dat in 2017 iedere school een cultuureducatieplan en een gecertificeerde ICC-

er heeft. 

 

Urenverantwoording 

De leerlingen ontvangen, verdeeld over 8 jaar, minimaal 7520 uur onderwijs. 

 
Cohort lesuren 
2008-2009 940

2009-2010 940 940

2010-2011 940 940 940

2011-2012 940 940 940 940

2012-2013 940 940 940 940 940

2013-2014 940 940 940 940 940 940

2014-2015 940 940 940 940 940 940 940

realisatie 0 940 1880 2820 3760 4700 5640 6580

planning Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

2015-2016 940 940 940 940 940 940 940 940

2016-2017 940 940 940 940 940 940 940

2017-2018 940 940 940 940 940 940

2018-2019 940 940 940 940 940

2019-2020 940 940 940 940

2020-2021 940 940 940

2021-2022 940 940

2022-2023 940

subtotaal 7520 6580 5640 4700 3760 2820 1880 940

totaal 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520   
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Lessentabel. De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich de stof eigen te maken. Onderstaand 
schema bevat de urenverantwoording. Opgemerkt dient te worden dat de school thematisch werkt, 
waardoor vakken in de thema’s geïntegreerd worden. Derhalve kan het zo zijn dat de uren soms 
anders verdeeld zijn. Echter, als school streven we naar onderstaande uren.   
 

 

 
 

 Gr. 1-
2 
4-6  
jr. 

Gr. 3 
6-7 
jr. 

Gr. 4 
7-8 
jr. 

Gr. 5 
8-9 
jr. 

Gr. 6 
9-10 
jr. 

Gr. 7 
10-11 
jr. 

Gr. 8 
11-12 
jr. 

Gym Lichamelijke 
oefening 

4.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Taal Lezen 1.00 5.30 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
 Kring 2.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
 Schrijven 0.15 2.00 2.00 1.00 1.00 0.30 0.30 
 Taalactiviteiten 2.00 2.15 3.45 4.45 4.45 4.45 4.45 
 Totaal Taal 5.15 10.15 10.15 10.15 10.15 9.45 9.45 

Rekenen 
Rekenen & 
Wiskunde 

2.30 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Engels       1.00 1.00 
Wereldoriëntatie 
 

Wereldoriëntatie 
& Arbeid naar keuze 

6.30 2.30 2.30 4.00 4.00 4.00 4.00 

Sociale 
redzaamheid 

Bevordering sociale 
redzaamheid 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Gezond gedrag Bevordering gezond 
gedrag 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Expressie Bevordering 
taalgebruik / toneel 

0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 

 Tekenen  1.00 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
 Muziek 2.30 1.00 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
 Handvaardigheid  1.00 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
 Spel & beweging / 

expressie 
1.30       

 Totaal Expressie 4.30 4.00 4.00 2.30 2.30 2.00 2.00 
Pauze  1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 
         
Totaal  25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 
 

 Spel & beweging / 
expressie 

1.30       

 Totaal Expressie 4.30 3.30 3.30 3.00 3.00 3.00 3.00 
Pauze  1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 
         
Totaal  25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 

 
N.B. Totaal lesuren per week moeten overeenkomen met het jaarrooster. 
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Zintuiglijke- en 
lichamelijke oefening 

          

Gymnastiek Bewegingslessen, 
vakgroep Lelystad 

 2009 1/8 Vakleerkracht 
gymnastiek 

Klassikaal, groep 
en individueel 

Groep en 
individueel 

  2014 

Taalontwikkeling           

Woordenschat Zin in Taal 2 2010 4/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2020 

Taalvaardigheid Zin in Taal 2 2010 4/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2020 

Spelling Zin in Taal 2 2010 4/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2020 

Lezen           

Voorbereidend lezen Piramide 2 2011 1/2 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2021 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 3 2008 2/3 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2018 

Voortgezet lezen Timboektoe 4,5  2015 4/5 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2015 

Begrijpend lezen Leeslink 1 2015 4/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2015 

Studerend lezen Leeslink 1 2015 4/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2015 

Schrijven           

Aanvankelijk schrijven Pennestreken Blok 1 2015 3 Volgens 
handleiding 

 Groep en 
individueel 

  2018 

Voortgezet schrijven Pennestreken 1 2008 4/8 Volgens 
handleiding 

 Groep en 
individueel 

  2018 
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Rekenen & Wiskunde           

Aanvankelijk rekenen Wereld i n getallen 3 2013 3 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2023 

Voortgezet rekenen Wereld in getallen 3 2013 4/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2023 

Engels           

Taalvaardigheid Groove me 1 2013  Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  NVT 

Wereldoriëntatie           

Aardrijkskunde Meander 1 2011 5/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2021 

Geschiedenis 
Tijdzaken 1 2014 5/8 Volgens 

handleiding 
DIM Groep en 

individueel 
  NVT 

Natuuronderwijs Wijzer door de natuur 1 1999 5/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2016 

Verkeer  Let’s Go 1 2015 5/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2016 

Studievaardigheden Blits 1 2015 5/8 Volgens 
handleiding 

DIM Groep en 
individueel 

  2020 

Bevordering sociale 
redzaamheid 

          

Sociaal emotionele 
vaardigheden 

Kanjertraining  2010 1/8 Volgens 
handleiding 

DIM i.d.m. Groep   2020 

Expressie / 
Cultuureducatie 

          

Drama Laat maar zien 1 2013 1/8 Volgens 
handleiding 

 Groep   NVT 

Tekenen Laat maar zien 1 2013 1/8 Volgens 
handleiding 

 Groep   NVT 

Muziek Moet je doen 1 2013 1/8 Volgens 
handleiding 

 Groep   2015 

Handvaardigheid Laat maar zien 1 2013 1/8 Volgens 
handleiding 

 groep   NVT 

 
  



                                                                                                                                                                                               

Schoolplan Openbare Basisschool De Tjasker 2015-2019  
 

38 

Dekkend aanbod van de kerndoelen   

Nederlands 

 Mondeling onderwijs Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit 

gesproken  taal. Ze leren tevens die informatie, 

mondeling of  schriftelijk, gestructureerd weer 

te geven.  

Zin in taal  

2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit 

te  drukken bij het geven en vragen van 

informatie, het uitbrengen van verslag, het 

geven van uitleg, het instrueren  en bij het 

discussiëren.  

Zin in taal  

3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in 

discussies  en in een gesprek dat informatief of 

opiniërend van karakter is en leren met 

argumenten te reageren.  

Zin in taal  

 Schriftelijk onderwijs Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in 

informatieve en instructieve teksten, waaronder 

schema's, tabellen en digitale bronnen.  

Zin in taal 

Leeslink 

Blitz voor groep 6, 7 en 8 

5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm 

teksten te schrijven met verschillende functies, 

zoals: informeren, instrueren, overtuigen of 

plezier verschaffen.  

Zin in taal 

Leeslink 

 

6. De leerlingen leren informatie en meningen te 

ordenen bij het lezen van school- en 

studieteksten en andere instructieve teksten, en 

bij systematisch geordende bronnen, waaronder 

digitale bronnen. 

Zin in taal 

Leeslink 

Blitz voor groep 6, 7 en 8 
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7. De leerlingen leren informatie en meningen te 

vergelijken  en te beoordelen in verschillende 

teksten. 

Zin in taal 

Leeslink 

 

8. De leerlingen leren informatie en meningen te 

ordenen bij het schrijven van een brief, een 

verslag, een formulier of een werkstuk. Zij 

besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, 

correcte spelling, een leesbaar 

handschrift,  bladspiegel, eventueel beeldende 

elementen en kleur.  

Zin in taal  

9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en 

schrijven van voor hen bestemde verhalen, 

gedichten en informatieve teksten. 

Zin in taal 

Leeslink 

 

 Taalbeschouwing, waaronder strategieën Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

10. De leerlingen leren bij de doelen onder 

'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk 

taalonderwijs' strategieën te herkennen, te 

verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.   

Onderste boven van 

lezen 

 

11. De leerlingen leren een aantal taalkundige 

principes en  regels. Zij kunnen in een zin het 

onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en 

delen van dat gezegde onderscheiden.  

De leerlingen kennen: 

- regels voor het spellen van werkwoorden; 

- regels voor het spellen van andere woorden 

dan werkwoorden; 

- regels voor het gebruik van leestekens.  

Zin in spelling 

Zin in taal 

In groep 3 worden de spellingregels zoals aangeboden in groep 4 al behandeld. Dit 

om de doorgaande lijn te waarborgen. 
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12. De leerlingen verwerven een adequate 

woordenschat en strategieën voor het begrijpen 

van voor hen onbekende woorden. Onder 

'woordenschat' vallen ook begrippen die het 

leerlingen mogelijk maken over taal te denken 

en te spreken.  

Zin in taal Per week 5 nieuwe label woorden aanbieden die visueel in de groepen te zien zijn. 

Extra oefen momenten  dmv  coöperatieve werkvormen. 

 

Engels Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

13. De leerlingen leren informatie te verwerven uit 

eenvoudige 

gesproken en geschreven Engelse teksten. 

Groove me  

14. De leerlingen leren in het Engels informatie te 

vragen of geven over eenvoudige onderwerpen 

en zij ontwikkelen 

een attitude waarbij ze zich durven uit te 

drukken in die taal. 

Groove me  

15. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele 

eenvoudige 

woorden over alledaagse onderwerpen. 

Groove me  

16. De leerlingen leren om woordbetekenissen en 

schrijfwijzen 

van Engelse woorden op te zoeken met behulp 

van het woordenboek. 

Groove me  
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Rekenen en wiskunde 

 Wiskundig inzicht en handelen  Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

23. De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. Wereld in getallen  

24. De leerlingen leren praktische en formele 

rekenwiskundige problemen op te lossen en 

redeneringen helder weer te geven. 

Wereld in getallen  

25. De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen 

van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen 

en leren oplossingen te beoordelen. 

Wereld in getallen  

 Getallen en bewerkingen Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

26. De leerlingen leren structuur en samenhang van 

aantallen, gehele getallen, kommagetallen, 

breuken, procenten en verhoudingen op 

hoofdlijnen te doorzien en er in praktische 

situaties mee te rekenen. 

Wereld in getallen  

27. De leerlingen leren de basisbewerkingen met 

gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het 

hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken 

tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn. 

Wereld in getallen Gynzy  voor extra oefenstof in groep 3 en 5 

28. De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. Wereld in getallen  

29. De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen. 

Wereld in getallen  

30. De leerlingen leren schriftelijk optellen, 

aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens 

meer of minder verkorte standaardprocedures. 

Wereld in getallen  

31. De leerlingen leren de rekenmachine met 

inzicht te gebruiken. 

Wereld in getallen  

 Meten en meetkunde Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

32. De leerlingen leren eenvoudige meetkundige 

problemen op te lossen. 

Wereld in getallen  
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33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen 

met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, 

lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, 

snelheid en temperatuur. 

Wereld in getallen  
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Oriëntatie op jezelf en de wereld 

 Mens en samenleving Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van 

henzelf en anderen. 

Kanjertraining Tijdens school brede projecten 

35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in 

sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 

consument. 

Kanjertraining Tijdens school brede projecten 

36. De leerlingen leren hoofdzaken van de 

Nederlandse en Europese staatsinrichting en de 

rol van de burger. 

Kanjertraining  

37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit 

respect voor algemeen aanvaarde waarden en 

normen. 

Kanjertraining  

38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke 

stromingen 

die in de Nederlandse multiculturele 

samenleving een belangrijke rol spelen, en ze 

leren respectvol om te gaan met seksualiteit en 

met diversiteit binnen de samenleving, 

waaronder seksuele diversiteit. 

Kanjertraining Tijdens school brede projecten 

39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het 

milieu.            

 Via school brede projecten wordt hier aandacht aan besteed. 

 Natuur en techniek Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel 

voorkomende planten en dieren onderscheiden 

en benoemen en leren hoe ze functioneren in 

hun leefomgeving. 

Wijzer door de natuur 

 

 

41. De leerlingen leren over de bouw van planten, 

dieren en mensen en over de vorm en functie 

van hun onderdelen. 

Wijzer door de natuur  
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42. De leerlingen leren onderzoek doen aan 

materialen en 

natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 

geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en 

temperatuur. 

Wijzer door de natuur Techniektorens 

43. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt 

beschrijven 

met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 

Wijzer door de natuur Tijdens school brede projecten 

44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen 

omgeving 

relaties te leggen tussen de werking, de vorm en 

het materiaalgebruik. 

Wijzer door de natuur Techniektorens 

45. De leerlingen leren oplossingen voor technische 

problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en 

te evalueren. 

Wijzer door de natuur Techniektorens 

46. De leerlingen leren dat de positie van de aarde 

ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en 

nacht veroorzaakt. 

Wijzer door de natuur Tijdens school brede projecten 

 Ruimte Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

47. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van 

de eigen omgeving te vergelijken met die in 

omgevingen elders, in binnen- en buitenland, 

vanuit de perspectieven landschap, wonen, 

werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, 

cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval 

wordt daarbij aandacht besteed aan twee 

lidstaten van de Europese Unie en twee landen 

die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en 

een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 

Meander  
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48. Kinderen leren over de maatregelen die in 

Nederland 

genomen worden/werden om bewoning van 

door water 

bedreigde gebieden mogelijk te maken.      

Meander  

49. De leerlingen leren over de mondiale 

ruimtelijke spreiding 

van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, 

van klimaten, energiebronnen en van 

natuurlandschappen zoals vulkanen, 

woestijnen, tropische regenwouden, 

hooggebergten en rivieren. 

Meander  

50. De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, 

beheersen de basistopografie van Nederland, 

Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen 

een eigentijds geografisch wereldbeeld. 

Meander  

 Tijd Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

51. De leerlingen leren gebruik te maken van 

eenvoudige historische bronnen en ze leren 

aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 

hanteren. 

Tijdzaken  

52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten 

van de 

volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken 

en Romeinen; monniken en ridders; steden en 

staten; ontdekkers en hervormers; regenten en 

vorsten; pruiken en revoluties; burgers en 

stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; 

televisie en computer. De vensters van de canon 

van Nederland dienen als uitgangspunt ter 

illustratie van de tijdvakken. 

Tijdzaken  
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53. De leerlingen leren over de belangrijke 

historische personen en gebeurtenissen uit de 

Nederlandse geschiedenis en kunnen die 

voorbeeldmatig verbinden met de 

wereldgeschiedenis. 

Tijdzaken  
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Kunstzinnige oriëntatie Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

54. De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel 

en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 

ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 

communiceren. 

Laat maar zien 

Moet je doen 

Collage Almere 

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van 

anderen te 

reflecteren. 

Laat maar zien Collage Almere 

56. De leerlingen verwerven enige kennis over en 

krijgen 

waardering voor aspecten van cultureel erfgoed 

Laat maar zien 
 

Collage Almere 

 

Bewegingsonderwijs Methode Eigen of aanvullende leerlijn 

57. De leerlingen leren op een verantwoorde 

manier deelnemen 

aan de omringende bewegingscultuur en leren 

de hoofdbeginselen van de belangrijkste 

bewegings- en spelvormen ervaren en 

uitvoeren. 

 Basislessen – Vakgroep Bewegingsonderwijs 

58. De leerlingen leren samen met anderen op een 

respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten 

deelnemen, afspraken maken over het reguleren 

daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden 

inschatten en daarmee bij activiteiten rekening 

houden. 

 Basislessen – Vakgroep Bewegingsonderwijs 
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Personeelsbeleid 

 

Visie  

De ASG is een onderwijsinstelling in en voor Almere. Wij richten ons op het aanbieden van primair en 

voortgezet onderwijs voor leerlingen in Almere. Bij ons is elke leerling welkom. In onze 

onderwijsorganisatie staan de scholen en hun ‘eigen gezicht’ en de onderwijskwaliteit centraal. Alles doen 

we als ASG vanuit ‘de kracht van samen’. 

 

Vitale organisatie 

De ASG is een vitale organisatie. Excellent en eigentijds onderwijs bieden is voor docenten en scholen 

mogelijk wanneer we elkaar daarin versterken en vitaal blijven. Met behoud van de identiteit en 

verantwoordelijkheid van iedere school, zullen we samen optrekken waar dat nodig en wenselijk is.  

We hebben een hoge kwaliteitsnorm en weten welke kwaliteit we voor de leerlingen en in onze 

samenwerking willen bereiken. En daarover verantwoorden we ons.  

Dit betekent voor onze docenten: 

Docenten kennen zichzelf en hebben een hoge professionele norm. Ze zijn de gehele dag toegankelijk voor 

kinderen. Vanuit een vitale houding en goede energie kunnen ze inhoud geven aan betekenisvol leren 

 

Gesprekscylus 

De ASG wil een goede werkgever zijn en haar eigen medewerkers boeien en binden.  Hieraan kunnen we 

alleen invulling geven als voor iedere laag van de schoolorganisatie op het gebied van persoonlijke en 

professionele ontwikkeling hetzelfde patroon zichtbaar is. 

Een goed uitgevoerde gesprekscyclus is van cruciaal belang voor de  groei, ontwikkeling en ambitie van de 

medewerkers en de schoolorganisatie.  De gesprekscyclus biedt een kader waar dit noodzakelijk  is en laat 

ruimte aan de leidinggevende voor zijn/haar eigen stijl en invulling.  

De gesprekscyclus beslaat één jaar en begint dan weer opnieuw. Jaarlijks worden formele gesprekken 

gevoerd; startgesprek, voortgangsgesprek (facultatief) en/of het beoordelingsgesprek. 

De formele gesprekken zijn gericht op het volgen van het functioneren van de medewerkers.  Hierbij is 

vooral van belang wat iemand daadwerkelijk bijdraagt aan de schoolorganisatie en welke competenties de 

medewerker heeft in relatie tot het competentieprofiel  behorend bij de functie. Natuurlijk is het 

belangrijk of iemand competent is, maar nog belangrijker is of iemand de eigen competenties ook inzet ten 

behoeve van de schoolorganisatie.  

 

De gesprekscyclus heeft als doel: 

 de ontwikkeling van iedere medewerker in beeld te brengenen en dat er afstemming plaatsvindt 

tussen de groei en de ontwikkeling, de doelstellingen en de ambitie van de schoolorganisatie; 

 dat er enerzijds resultaten worden besproken en anderzijds de ontwikkeling gestimuleerd wordt; 

 dat er afspraken gemaakt worden met betrekking tot het functioneren; 

 duidelijk te maken of een medewerker voldoet aan de bekwaamheidseisen uit de Wet BIO en of 

deze onderhouden worden. 

  



 

 

Persoonlijk ontwikkelingsplan, portfolio of kwaliteitsdossier 
Het persoonlijk ontwikkelingsplan, portfolio of kwaliteitsdossier wordt jaarlijks opgesteld of 
geactualiseerd door de medewerker en op zijn/haar initiatief besproken met de leidinggevende Dit 
document heeft tot doel de eigen wensen van een medewerker ten aanzien van ambities en 
deskundigheidsbevordering in relatie tot het schoolontwikkelingsplan om te zetten in scholings- en/of 
ontwikkelingsdoelen van de medewerker. Deze worden concreet, herkenbaar en inspirerend door de 
medewerker geformuleerd. Bij elk formeel gesprek in het kader van de gesprekscyclus overlegt de 
medewerker vooraf zijn/haar POP/ portfolio aan de leidinggevende. 
 
Formatiebeleid 
Binnen de formatie is ruimte voor het uitvoeren van de functiemix. Hierbij kunnen 
personeelsleden op basis van individuele kwaliteiten of op basis van ontwikkeltaken 
extra beloond worden. 
Buiten reguliere budgetten worden ingezet voor specifieke projecten. 
 
Arbeidsduur 
De formele arbeidsduur van een werknemer die is benoemd of aangesteld in een voltijd normbetrekking 
bedraagt 40 uur per week. De maximale werktijd per jaar is 1659 uur. 
De werknemer met een 40-urige werkweek heeft een werktijdfactor van 1.  
De keuze voor de werkverdeling volgens het basis- of overlegmodel wordt op schoolniveau gemaakt.  
 
Taakbeleid en inzetbaarheid 
De school stelt het taakbeleid conform de CAO-PO vast.  De werkgever (directie van de school) en het team 
maken afspraken over het totaal aan werkzaamheden die binnen de school worden uitgevoerd. 
 
Loopbaan- en scholingsbeleid 
Het doel is dat het personeel tijdens de loopbaan aan een minimum kwaliteit blijft       
voldoen en dat de werkgever het personeel daartoe in staat stelt. Scholing kan daarvan  
een onderdeel zijn.  
Leerkrachten die niet aan de minimum kwaliteitseisen voldoen worden door middel van  
een individueel traject begeleid naar verbetering of naar een andere functie.  
 
Beloningsbeleid 
Directeuren kunnen personeelsleden individueel belonen. De directeur reserveert     
hiervoor ruimte binnen de begroting. Het gaat in principe om individuele beloningen, teambeloningen 
mogen niet meer dan 30% van het budget bedragen. 
 
ARBO-beleid 
In geval van verzuim- en re-integratie werken we samen met de arbodienst.  
De directeur van de school is de casemanager en draagt zorg voor afstemming met de verzuimende 
medewerker i.v.m. voorspoedige werkhervatting evt. in overleg met de P&O adviseur en/of de 
bedrijfsarts. 
Conform de ARBO-regelgeving is er een preventiemedewerker aangesteld. 
Het uitvoeren van een risico-inventarisatie, het opstellen van een plan van aanpak en daar uitvoering aan 
geven behoort tot de verantwoordelijkheid van de preventiemedewerker, in de meeste gevallen is dit de 
directeur van de school.  
Toetsing vindt plaats door de arbodienst.  



 

 

Kwaliteitszorg  
 
Uit het Koersplan ASG 2015-2018: 
Vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs We hebben een hoge kwaliteitsnorm en weten welke kwaliteit we 
voor de leerlingen en in onze samenwerking willen bereiken. En daarover verantwoorden we ons. 
Dit betekent voor onze docenten: Docenten kennen zichzelf en hebben een hoge professionele norm. Vanuit 
een vitale houding en goede energie kunnen ze inhoud geven aan betekenisvol leren  
Dit betekent voor onze leerlingen: ASG leidt op tot een goed en betekenisvol leven. Dat stelt leerlingen in staat 
een volwaardig burger in de maatschappij te zijn. Daartoe bieden we voor alle kinderen eigentijdse vormen 
van onderwijs: evidenced informed en met gebruik van de nieuwste pedagogisch-didactische en 
technologische hulpmiddelen. 
  
Wij evalueren jaarlijks de opbrengsten van ons onderwijs. Daarvoor onderzoeken en analyseren wij de 
leerresultaten en het onderwijsleerproces. Wij onderzoeken daarbij de mogelijke oorzaken van 
tegenvallende resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces. 
De instrumenten die hiervoor ingezet worden zijn toetsen uit het leerlingvolgsysteem, observatie van 
leerkrachtgedrag, gesprekken uit de gesprekscyclus en tevredenheidonderzoeken. 
 
In de vorige Schoolplanperiode hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt door het invoeren van de 
interne audit. Uit eigen kring zijn auditoren geworven en opgeleid en zij vormen verschillende auditteams. 
De audit heeft betrekking op de eigen ontwikkeling van de school. Bij voorkeur initieert de directeur de 
evaluatie. De evaluatie wordt gestuurd door een onderzoeksvraag die voortkomt uit de onderwijsdoelen 
die de school zelf heeft geformuleerd. De directeur communiceert met de clusterdirecteur over de 
onderzoeksvraag.  
De doelen die wij hierbij gesteld hebben zijn: 
 De audit stimuleert de directie om systematisch te werken aan kwaliteitszorg.  

De directie is verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering en borging.  
 De school heeft inzicht in de eigen professionele ontwikkeling en in de kennis over de ontwikkeling 

van de organisatie. De school kan beoordelen in hoeverre hun inspanningen tot verbetering van 
leerresultaten hebben geleid.  

 De school krijgt feedback op de kwaliteit van het onderwijs, op de kwaliteit van de zelfevaluatie, en 
op de analyse die is verbonden aan gegevens uit de zelfevaluatie. 

 De clusterdirecteuren gebruiken de zelfevaluatie en audit als basis voor het gesprek binnen de cyclus 
van managementcontracten en managementrapportages. 

 Het college van bestuur heeft meer relevante informatie gekregen over de kwaliteit van het 
onderwijs en over leren en opbrengsten. Daarnaast weet het bestuur beter in welke mate de 
strategische doelen in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd zijn. 

 
In de komende periode gaan we de scholen stimuleren en faciliteren om een systeem van zelfevaluatie in 
te gaan voeren. De zelfevaluatie is de basis van een interne audit. 
 
We maken serieus werk van analyse en evaluatie van de leerresultaten in samenhang met het 
onderwijsleerproces. We baseren onze plannen en acties op deze evaluatie en leggen deze vast in 
operationele onderwijsdoelen in het jaarplan (PDCA-cyclus). 
Kortom we werken opbrengstgericht en we proberen het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen. (kindgericht) 
 
De toets kalender wordt jaarlijks vastgesteld en in het jaarplan opgenomen. 
 
De externe verantwoording van de opbrengsten van ons onderwijs vindt jaarlijks plaats in jaarverslag en 
schoolgids. 
 


