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1

lnleiding

1.1 Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan van CBS De Stelberg voor de jaren 2020-2024.De indeling van het schoolplan 2020-2024 is
afgestemd op het Strategisch Beleidsplan van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.
Binnen dit schoolplan hebben wij oog voor onze vijf belangrijke kernwaardes op De Stelberg welke dan ook uitgebreid
aan bod komen in dit schoolplan.

. Warm en betrokken
. Samen groeien
. Verwachtingsvol

.
.

Ruimte voor talent
Verbonden met elkaar

Dit schoolplan geeft inzicht in de gestelde doelen en de manier hoe wij deze willen bereiken. Het schoolplan is samen
met het team, de ouders (klankbordgroep en MR) en leerlingen (leerlingraad) gemaakt waardoor ons schoolplan door
het brede draagvlak kan fungeren als leidraad voor de keuzes die wij als school maken.
Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. ln het hoofdstuk Personeelsbeleid
beschrijven we hoe we de talenten van het team optimaal inzetten en ontwikkelen.

1.2 Doelen en funct¡e
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde
doelen.
Het schoolplan functioneeñ als een planningsdocument voor de periode 2020-2024, daarnaast is het een
verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders.
Op basis van onze aandachtspunten voor 2020-2024 stellen we jaarlijks een jaarplan op. ln de evaluatie van deze
jaarplannen zullen we steeds terugblikken of de gestelde doelen en actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze
geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. (pdca-cyclus)

1.3 Procedures
Dit schoolplan is opgesteld met het gehele team vanuit brainstormsessies, teamsessies en bordsessies. De doelen en
actiepunten zijn naar aanleiding van deze sessies uitgewerkt door het managementteam. Het schoolplan is ter
goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR).
Gedurende de schoolplanperiode wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld, met daarin de beleidsplannen, afgeleid van
het schoolplan.
Dit jaarplan komt tot stand door halfjaarlijkse evaluatie op directie-, MT-en teamniveau. Deze evaluaties vormen de

basis voor de jaarplannen van de daaropvolgende periode.
Op deze manier dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de gestelde doelen.

1.4 Verwijzingen
Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen.
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Kind en Onderwijs Rotterdam

Voorzitter College van Bestuur

R. van den Berg

Adres

Postbus 22009

Postcode + plaats:

3003 DA Rotterdam

Telefoonnummer:

010-4125101

Website:

www.kindenonderwijsrotterdam.nl (http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl)

Gegevens van de school
Naam school:

CBS De Stelberg

Directeur:

S. Treffers

Adjunct-directeur:

R. Nelemans

Locatie groep 1 t/m 3:

Clazina Kouwenbergzoom
3065 KC Rotterdam
010-2020224

Locatie groep 4 t/m 8:

Jacques Dutilhweg 401 -403
3065 HJ Rotterdam
0't0-2022194

Postbusadres:

Postbus 81 75
3009 AD Rotterdam

Brinnummer:

24PA

Website:

www.destelberg.

nl

1

30

(http://www.destelberg. nl)

2.2Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit een directeur, een adjunct-directeur en een mt-lid met directie ondersteunende
taken. De directie vormt samen met drie bouwcoördinatoren (onderbouw-middenbouw-bovenbouw), en drie intern
begeleiders, het managementteam (MT) van de school.
Er werken zowel parttime als fulltime leerkrachten op De Stelberg, van wie een aantal zich een specialist mogen
noemen. Daarnaast werken er vakleerkrachten, coaches, schoolopleiders en onderwijs ondersteunend personeel op
de school.

ln hoofdstuk Personeelsbeleid, paragraaf Organisatorische doelen, wordt hier uitgebreid op ingegaan.
Van de 63 medewerkers zijn er 56 vrouw en 7 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema.
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OP

ooP

Ouder dan 60 jaar

3

1

Tussen 50 en 60 jaar

I

2

1-4-2020

Directie

Tussen 40 en 50 jaar

1

14

Tussen 30 en 40 jaar

2

13

2

I

4

5l

I

Tussen 20 en 30 jaar
Jonger dan 20 jaar

Totaal

3

2.3 Kenmerken van de leerlingen
Onze school wordt bezocht door 695 leerlingen (01/1 0/2019). Het leerlingenaantal blijft, ondanks voorspellingen van
een daling van het leerlingaantal, de laatsle jaren nagenoeg gelijk.
De sociale index van de wijk 118 (2020) laat, evenals de schoolweging 26,5 (2019-2020) zien dat we hoge
venivachtingen mogen hebben van onze leerlingen. Hier is ons onderwijs op afgestemd. Een groot percentage
leerlingen stroomt dan ook uit naar het vwo. Dit percenlage is hoger dan de vergelijkingsgroep.
We zien wel dat de maatschappij verandert, evenals ons voedingsgebied (zie ook onderstaande link). Van het team
wordt regelmatig een andere ¡nzet en aanpak verwacht, zowel pedagogisch als didactisch. We kijken goed naar wat
kinderen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen en passen de hoeveelheid instructie, verwerking en begeleiding
hierop aan, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Op deze manier realiseren we passend onderwijs
voor elke leerling.

Actuele leerlingkenmerken via: https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/1 2004/58/De-Stelberg-voor-ProtestantsChristelijk-Basisonderwijs
Actuele indexcijfers via: https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/202O/rotterdam/prins-alexander/prinsenland

2.4 Kenmerken van de ouders
De ouders/verzorgers in de wijk Prinsenland zijn gemiddeld tot hoog opgeleid. Het grootste deel van onze populatie
heeft de Nederlandse taal als moedertaal. Ouders en leerkrachten kijken verwachtingsvol naar de kinderen.
De kinderen hebben veel speel- en ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving van het gezin in vergelijking met
andere Rotterdamse wijken. ln het algemeen kan worden gesteld dat de kinderen zowel financieel als op het gebied
van fysieke gezondheid niets tekortkomen.
Het is echter niet vanzelfsprekend dat aan ieder kind vanuit de thuissituatie deze ontwikkelingsmogelijkheden worden
aangereikt.

Ondanks dat de instroom met betrekking tot het opleidingsniveau van ouders nagenoeg gelijk is gebleven in de
afgelopen jaren, zien we dat de maatschappij verandert. Het team past de inzet en aanpak aan de hand van deze
veranderingen aan.

2.5 lnterne en externe ontw¡kkel¡ngen
lnterne ontwikkelingen
Goed en Excellentie
Januari 2018 heeft de onderwijsinspectie de waardering 'Goed' toegekend aan De Stelberg. Bijna alle indicatoren zijn
lijdens bovenstaand inspectiebezoek beoordeeld als 'Goed'. Slechts vier indictoren zijn voldoende beoordeeld (OP2,
OP3, OR2 en KA3).
De afgelopen twee jaar heeft onze focus gelegen op het behouden van onze sterke punten en het verbeteren van de
voldoende beoordeelde criteria, op onderstaande wijze.
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Momenteel bevinden wij ons in de onderzoeksfase richting een passend excellentieprofiel.
Zicht hebben op de ontwikkeling van onze kinderen
De indicator AP2 - Zichl op ontwikkeling heeft specifieke aandacht gekregen. Middels de opzet van een nieuwe
zorgstructuur, met daarbij de transitie naar interne begeleiding 2.0, geven we hier structureel vorm aan.
Didactisch handelen
Een andere indicator die als voldoende werd beoordeeld was de indicator OP3 - Didactisch handelen. Reeds in 2018
bevonden we ons in een verbeterproces waarin, door middel van de inzet van teamscholing en interne (didactisch)
coaches het expliciete directie instructiemodel (EDl) is geïmplementeerd. Deze aanpak continueren en borgen we.
Vanuit beleid en visie werken aan sociale en maatschappelijke ontwikkelingen
De indicator OR 2 - Sociale en maatschappelijke competenties werd als voldoende beoordeeld. Door de inzet van
nieuwe methodes (Trefwoord, Kwink, Delta de Draak en Naut, Brandaan en Meander) komen alle

burgerschapsdoelen ruimschoots aan bod in het dagelijkse onderwijs. Daarnaast organiseren we themagerichte
activiteiten die aansluiten bij deze competenties, zoals de Week van de Lentekriebels en structureel
techniekonderwijs.
Vanuit verantwoording en dialoog wordt de verbinding tussen collega's, ouders, kinderen, ketenpartners en externen
versterkt
Vanuit een herziene IPB-cyclus is de talentontwikkeling van de medewerkers centraal komen te staan. ln plaats van
beoordeeld wordt er gewaardeerd en gecoacht. Hierdoor ontstaat een transitle naar een cultuur waarin geleerd kan
en mag worden. Vanuit kwaliteitsgroepen (PLG's) is ingezet op expertise van medewerkers met een specialisatie.
De samenwerking met onze ketenpartners heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen, zowel binnen
Kindcentrum De Stelberg als binnen de Leerwerkplek Albeda - De Stelberg.
De herinrichting van de oudercontacten (kennismakingsgesprek, ontwikkelgesprek en rapportgesprek in
aanwezigheid van de leerling) versterkt partnerschap tussen leerkrachten en ouders. Daarnaast is een
klankbordgroep opgestart en is er zicht op de oprichting van een stichting 'Vrienden van De Stelberg'.
Vanuit Stichting Kind en Onderurijs en Stichting LMC Voortgezet Onderwijs wordt gebouwd aan intensieve
samenwerking tussen PO en VO. De Stelberg doet hier actief aan mee.

Externe ontwikkelingen
Rotte rdam s O nd e rw ij s Be I e id
ln het Rotterdams OnderwijsBeleid (ROB) wordt veel aandacht besteed aan gelijke kansen voor elk talent. Echter
door de nieuwe verdeling van de gelden op basis van de sociale index hebben wij minder gelden te besteden
(structureel €150.000.- per schooljaar). Deze gelden werden in het verleden ingezet ter bevordering van de
onderwijskwaliteit. Nu moeten we met minder geld minimaal dezelfde onderwijskwaliteit behouden en op diverse
vlakken verbeteren.

Lerarentekort
Maatschappelijk rijst een groot probleem: het lerarentekort. Dit kan in de toekomst mogelijk gevolgen hebben voor het
personeelsbestand van de school. Ondanks de schaarste op de markt houden we vast aan kwaliteit. De kwaliteit van
het onderwijs staat voorop, hierin willen we geen concessies doen. Naast de focus op kwaliteit bij het aannemen van
nieuwe medewerkers, ligt de focus ook op de talentontwikkeling van huidige medewerkers en retentie. Daarbij zetten
we in op het opleiden van de leraren van de toekomst, door intensieve samenwerking met Albeda en de verschillende
Pabo's. Als opleidingsschool bieden wij ruimte voor ontwikkeling voor stagiaires. Zowel ondenvijsassistenten, pabostudenten als zij-instromers en duale studenten.
Bewegingsonderwijs
Yanaf 2023 is het verplicht minstens twee uur bewegingsonderwijs per groep te verzorgen. Vanaf 2019 verzorgen we
twee momenten bewegingsonderwijs per week. f ot2023 zullen we deze momenten uit gaan breiden naar minimaal
twee uur per week.
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Socialisatie en subjectwording
ln de maatschappij is een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen. Hier blijven wij op
inspelen door de inzet van de methode Kwink, competentie gericht sociaal-emotionele vorming vanuit de SEL
leerlijnen. Deze manier van werken zal gekoppeld gaan worden aan de OPO-werkwijze.
Veranderend curricul um
De ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het onderwijs van morgen is in volle gang. We spelen in op deze
veranderingen, daarbij is onze visie en uitgezetle lijn leidraad.
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3 Grote ontwikkeldoelen
3.1 Ontwikkeldoelen
Voor de komende vier jaar hebben we een aantal ontwikkeldoelen vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen vormen de
focus voor ons handelen in de jaren 2020-2024. Per schooljaar maken we een jaarplan waarin de doelen
gespecificeerd staan per schooljaar. ledere schooljaar passen we hierbij de pdca-cyclus toe.

3.2 Ontwikkeldoelen Didactisch handelen
Vanuit indicator OP3:
. Op De Stelberg is het didactisch handelen goed.
. Op De Stelberg is Expliciete Directe lnstructie (EDI) gei'mplementeerd in ons didactisch handelen. Er is een
duidelijke zichtbare lijn binnen de groepen, zowel qua instructie als qua verwerking.
. Op De Stelberg wordt eigenaarschap van de leerling gestimuleerd. Leerlíngen krijgen tools aangereikt om grip
te krijgen op hun leerproces middels het leerlingbord.
2020-2021
De leerkrachten gebruiken, bij het
aanleren van nieuwe vaardigheden,
het ED|-model op de volgende
vakgebieden: rekenen, taal en
spelling.

.

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Er is een start gemaakt
met het vormgeven aan
en afstemmen van
diff erentiatie bij verlengde
instructie .

Differentie bij
verlengde instructie is
afgestemd. De
leerkrachten oefenen

De differentiatie bij
verlengde instructie
wordt, volgens
afstemming, door iedere
leerkracht toegepast.

dit in de praktijk.

Op De Stelberg wordt er gebruik gemaakt van een leerlingenbord (vanuit de methodiek IeeTKRACHT) als
onderdeel van ons didactisch handelen.

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Het leerlingbord wordt
structureel gebruikt in elke
groep voor sociale óf
cognitieve doelen.

Het leerlingbord wordt
structureel gebruikt in elke
groep voor sociale én
cognitieve doelen.

Borgingsfase.

2020-2021

ln elke klas hangt een leerlingbord.
Dit schooljaar mag iedereen het
leerlingenbord inzetten, maar dit hoeft
nog n¡et.

3.3 Ontwikkeldoelen Eigenaarschap

.

Het huiswerkbeleid van De Stelberg is effectief: het draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen vergroot
hun eigenaarschap.

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Het huidige huiswerkbeleid

Het huiswerkbeleid is
herschreven en is

Er wordt gewerkt volgens
het nieuwe huiswerkbeleid

Er wordt gewerkt volgens het

is geëvalueerd en

aanbevelingen voor
bijstelling zijn
geformuleerd.
Hierbij is gebruik gemaakt
van breed onderzoek
rondom'leren leren' vanuit
lheorie, ouders, leerlingen
en team.

.

nieuwe huiswerkbeleid.

geTmplementeerd in de

werkwijze van de
Het werken conform het
leerkrachten.
nieuwe huiswerkbeleid is
Dit is bereikt vanuit een geëvalueerd. Het
kwaliteitsgroep en
huiswerkbeleid is, waar
samenwerking met het nodig, bijgesteld.
hele team.

Leerlingen leren op school de
tools om het huiswerk goed te
kunnen maken én leren, waarbij
eigenaarschap gestimuleerd
wordt.

Op De Stelberg wordt het eigenaarschap van leerlingen vergroot door de leerlingen te ' leren leren'. Toetsen,
rapporten/portfolio's, observaties en kindgesprekken sluiten hier op aan.
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2020-2021

Vanuit breed onderzoek rondom
'leren leren' is een start gemaakt met
het vormgeven van 'leren leren'
binnen de school.
Hierbij is gebruik gemaakt van
onderzoek rondom'leren leren'
vanuit theorie, ouders, leerlingen en
team.
Ook is onderzocht hoe toelsen,
rapporten/portfolio's, observaties en
kindgesprekken hierop het beste

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Vanuit een kwaliteitsgroep is, in
samenwerking met het hele team,
beleid rondom'leren leren'
geschreven en uitgezet.

Er wordt gewerkt
volgens het beleid

Er wordt
gewerkt

'leren leren'.

volgens het
beleid 'leren

Dit beleid is aan het

leren'.

einde van dit

schooljaar
geëvalueerd en
bijgesteld.

Dit beleid is
aan het einde
van dit
schooljaar
geborgd.

kunnen aansluiten,

3.4 Ontwikkeldoel Pedagogisch handelen

.
.

Op De Stelberg is een doorgaande en herkenbare lijn van groep 1 t/m I zichtbaar in de school met betrekking
tot gedrag van leerlingen, medewerkers en ouders, gebaseerd op de methode Kwink.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gemonitord en gestuurd middels een
leerlíngvolgsysteem dat aansluit bij de leerlijnen van SEL, bij Kwink en bij de OPO-werkwijze.

2021-2022

2021-2022

De methode Kwink is
Binnen de school is
zichtbaar in de school, een vaste aanpak en
onder andere d.m.v.
een gezamenlijke
posters en doelen en
schooltaal met
is geborgd.
betrekking tot gedrag.
De borgingsafspraken Deze vaste aanpak is
zijn beschreven in het beschreven in het
schoolveiligheidsplan. schoolveili gheidsplan.

Oriëntatiefase nieuw
leerlingvolgsysteem
SEL (zie 2022-2023).
Borgingsfase gebruik

2022-2023

2023-2024

Er is een nieuw
leerlingvolgysteem aangeschaft
voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling, dat aansluit bij de
leerlijnen van SEL en de
methode Kwink.
Ook is het leerlingvolgsysteem
te gebruiken volgens de
werkwijze van OPO.
Het gebruik van dit
leerlingvolgsysteem is
beschreven in het zorgplan en
in de zorgkalender.

De sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen
wordt gemonitord en gestuurd
middels het nieuwe
leerlingvolgsysteem.
Het gebruik van het nieuwe
leerlingvolgsysteem is aan het
einde van dit schooljaar
geëvalueerd en eventueel
bijgesteld in het zorgplan en de
zorgkalender.

Kwink.

Borgingsfase vaste aanpak,
gezamenlijke sohooltaal en
gebruik Kwink.

Borgingsfase vaste aanpak,
gezamenlijke schooltaal en
gebruik Kwink.

3.5 Ontwikkeldoelen Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)
Sinds schooljaar 2017-2018 wordt er op De Stelberg gewerkt volgens de principes van Opbrengstgericht Passend
Onderwijs (OPO). Middels onderstaande doelen willen we de ambities op de scores van rekenen, spelling en
begrijpend lezen behalen:

.
.

De kwaliteit van het rekenonderwijs ¡s verbeterd door het werken volgens de OPO-werkwijze
Er is een doorgaande lijn door de school zichtbaar in het rekenonderwijs.

Schoolplan 2O2O-2O24

10

Basisschool De Stelberg

2020-2021

2022-2023

2021-2022

Alle leerkrachten geven
Alle leerkrachten geven rekenonderwijs volgens
rekenondenryijs volgens het
het onderwijsplan Rekenen en registreren
onderwijsplan Rekenen.
vorderingen in het OPO-plan Rekenen.
De vorderingen van de
leerlingen worden geregistreerd Controle, evaluatie en actie door kwaliteitsgroep
in het OPO-plan Rekenen.
Rekenen en OPO.

2023-2024

Borgingsfase Borgingsfase
onderwijsplan onderwijsplan
Rekenen.

Rekenen.

Controle, evaluatie en act¡e
door kwaliteitsgroep Rekenen
en OPO.

.
.

De kwaliteit van het spellingonderwijs is verbeterd door het werken volgens de OPO-werkwijze.
Er is een doorgaande lijn door de school zichtbaar in het spellingonderwijs.

2020-2021
Het onderwijsplan en OPO-plan
Spelling is geintroduceerd door
de kwaliteitsgroep OPO.'
Een aantal leerkrachten
gebruiken het onderwijsplan en
het OPO-plan.

Evaluatie en bijstelling door
kwaliteitsgroep OPO.

.
.

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Alle leerkrachten geven
spellingondenruijs volgens het
onderwijsplan Spelling.
De vorderingen van de
leerlingen worden
geregistreerd in het OPOplan Spelling.

Alle leerkrachten geven
spellingonderwijs volgens het
onderwijsplan Spelling.
De vorderingen van de
leerlingen worden
geregistreerd in het OPOplan Spelling.

Borgingsfase
onderwijsplan en

Controle, evaluatie en actie
door kwaliteitsgroep OPO.

Controle, evaluatie en actie
door kwaliteitsgroep OPO.

OPO-plan
Spelling.

De kwaliteit van het begrijpend leesonderwijs is verbeterd door het werken volgens de OPO-werkwijze.
Er is een doorgaande lijn door de school zichtbaar in het begrijpend leesonderwijs.

2020-2021

2021-2022

Alle leerkrachten geven
begrijpend leesonderwijs
volgens het onderwijsplan
kwaliteitsgroep OPO.
Begrijpend lezen.
De vorderingen van de
Een aantal leerkrachten
leerlingen worden
gebruiken het onderwijsplan en geregistreerd in het OPO-plan
het OPO-plan.
Begrijpend lezen.
Evaluatie en bijstelling door
kwaliteitsgroep OPO.
Controle, evaluatie en actie
door kwaliteitsgroep OPO.
Het onderwijsplan en OPOplan Begrijpend lezen is
geïntroduceerd door de

2022-2023
Alle leerkrachten geven
begrijpend leesonderwijs
volgens het onderwijsplan
Begrijpend lezen.
De vorderingen van de
leerlingen worden
geregistreerd in het OPO-plan
Begrijpend lezen.

2023-2024
Borgingsfase

onderwijsplan en
OPO-plan

Begrijpend lezen.

Controle, evaluatie en actie
door kwaliteitsgroep OPO.

3.6 Ontwikkeldoelen Rekenen
Ondanks de hoge rekenresultaten van de Stelbergleerlingen, is er winst te behalen op rekengebied. Bekeken vanuit
de nieuwe schoolweging, is gemiddeld genomen van schooljaar 2015-2016 tot 2018-2019 het minimaal aantal
leerlingen dat referentieniveau 2F behaalde, te laag. Vanaf schooljaar 2017-2018 als interventie de werkwijze OPO
en EDI op rekengebied ingezet. Middels onderstaande doelen geven we een verdere impuls aan het rekenonderuijs:

.
.

Vanuit traditioneel rekenonderwijs wordt leerlingen een basis geboden voor rekensuccessen en -plezier,
De leerkrachten werken met bewezen effectieve interuenties om het rekenonderwijs te verbeteren.
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2021-2022

2020-2021

2022-2023

2023-2024

De kwaliteitsgroep Rekenen
heeft, onder andere middels
workshops en presentaties, het

Binnen de gehele school Specif ieke elementen van
'Effectief rekenonderwijs in de
is iedere leerkracht
bekend met de theorie
basisschool' zijn terug te zien

team kennis laten maken met
de theorie van'Effectief
rekenonderwijs in de
basisschool'.

van'Effectief
rekenonderwijs in de
basisschool'.

binnen iedere klas. Deze
elementen zijn beschreven in
het jaarplan van schooljaar
2022-2023.

De kwaliteitsgroep

De specifieke
elementen van

'Effectief
rekenonderwijs in de
basisschool' zijn
opgenomen in het
onderwijsplan
Rekenen.

Rekenen stelt een lijst

van specifieke
elementen op, welke
schooljaar 2022-2023
terug te vinden zijn
binnen de school.

.
.

Op De Stelberg wordt gewerkt met de nieuwe, actuele rekenmethode.
De manier van toetsen van de rekenkennis van de leerlingen is afgestemd op het vergroten van
eigenaarschap en het'leren leren' (zie ook Ontwikkeldoel Eigenaarschap).

2020-2021

2021-2022

2022-2023

De nieuwe

Naar aanleiding van evaluatie van
de implementatiefase:

Borgingsfase.

rekenmethode is
geimplementeerd.

borgingsfase.

2023-2024
Formatief vs. normatief toetsen met
behulp van de nieuwe rekenmethode is
onderzocht.
Er is een advies geschreven hoe om te
gaan met normatief toetsen met de

nieuwe rekenmethode.
Overige doelen:

.

.

Het aanleren van nieuwe rekendoelen en -strategieën gebeurt volgens het ED|-model (zie ook
Ontwikkeldoelen Didactisch handelen).
Er wordt gewerkt volgens het Onderwijsplan Rekenen (zie ook Ontwikkeldoelen Opbrengstgericht Passend

.

Onderwijs).
Er is een lijn in het gebruik van de werkwijze Met Sprongen Vooruit.

3.7 Ontwikkeldoelen Technisch lezen en begrijpend lezen
Op begrijpend lezen aantrekkelijker te maken en om de vaardigheden van de leerlingen te verhogen, ¡s in 2019 een
traject Close Reading en Close Listening gestart.

.

Op De Stelberg zijn Close Listening (CL) en Close Reading (CR) vaste onderdelen van het
handelingsrepertoire van de leerkrachten voor Begrijpend lezen en Begrijpend luisteren.

2020-2021

ledere leerkracht geeft structureel" les
volgens de manier van CL of CR tijdens
begrijpend luisteren of lezen.

2021-2022

2022-2023

2023-2024

De frequentie* van CL/CR-lessen

CUCR wordt

is verhoogd.

toepast tijdens
andere lessen.

CL/CR wordt
toepast tijdens
andere lessen.

Borgingsfase.

Borgingsfase

*De frequentie is gezamenlijk
*De frequentie is gezamenlijk bepaald

tijdens bordsessies o.l.v. de
kwaliteitsgroep Taal.

bepaald tijdens bordsessies o.l.v
de kwaliteitsgroep Taal.

Gezien de leerlingpopulatie mag een hogere opbrengst voor technisch lezen verwacht worden. De huidige methode
voor technisch lezen is verouderd en sluit niet meer aan bij EDI en de manier waarop begrijpend lezen vorm krijgt.
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.

Op De Stelberg wordt gewerkt met een effectieve methode voor techn¡sch lezen.

2021-2022

2022-2023

Na een brede oriëntatiefase is bekend welke nieuwe
methode voor technisch lezen (groep 3 en groep 4-8)

De nieuwe methode
voor technisch lezen

past

is geTmplementeerd.

De nieuwe methode Borgingsfase.
voor technisch
lezen wordt
toegepast.

2020-2021

bi1

De Stelberg en is deze methode aangeschaft.

2023-2024

3.8 Ontwikkeldoel Talent
Vanuit onze hoge verwachtingen stellen wij dat iedereen een talent heeft en dat iedereen het recht heeft zijn of haar
talent te mogen ontdekken en ontplooien en bieden wij hier ruimte voor.
Buiten onderstaande doelen, geven wij gericht vorm aan de brede talentontwikkeling van onze leerlingen en
leerkrachten door de inzet van specialisten bewegingsonderwijs, specialisten creativiteit, cultuur en muziek,

specialisten hoogbegaafdheid, taalspecialisten en rekenspecialisten in de respectievelijke vaksecties/
kwaliteitsgroepen. Vanuit deze kwaliteitsgroepen volgen zij vernieuwingen, doen zij onderzoek en doen zij voorstellen
voor schoolbrede verbeteraanpakken.

.

Op De Stelberg krijgen de leerlingen de kans hun talent te ontdekken en te ontplooien middels een structureel
programma voor talentontwikkeling, dat ingezet wordt vanuit de acht verschillende intelligentiegebieden van
Gardner".

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Het aanbod aan
talentmomenten is
structureel, breed en

Het aanbod aan
talentmomenten is
structureel, breed en

Het aanbod aan
talentmomenten is
structureel, breed en

rijk.

rijk.

rijk.

Het aanbod is
gestoeld op de acht
verschillende
intelligentiegebieden

Het aanbod is
gestoeld op de acht
verschillende
intelligentiegebieden

Het aanbod is
gestoeld op de acht
verschillende
intelligentiegebieden.

Na onderzoek is het duidelijk of en hoe
talentontwikkeling in het lesgeven binnen de
groep geïntegreerd kan worden. Er is duidelijk
hoe het praktisch mogelijk gemaakt kan
worden dat de leerlingen middels ontdekkend
leren en gevarieerde verwerkingsopdrachten
gestimuleerd kunnen worden hun eigen talent
te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Bij de realisatie van
het aanbod worden

2020-2021

Bij de realisatie van

Bij de realisatie van

het aanbod worden

het aanbod worden

de talenten van de
leerkrachten ¡ngezet

de talenten van de

en worden eventueel
specialisten van
buiten de school
ingezet.

leerkrachten ingezet
en worden eventueel
specialisten van
buiten de school
ingezet.

de talenten van de
leerkrachten ingezet
en worden eventueel
specialisten van

buiten de school
ingezet.

*lnterpersoonlijk, intrapersoonlijk, verbaal-linguïstisch, logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk, muzikaal-ritmisch,
lichamelijk-kinetisch en naturalistisch (Gardner, 1 983).

3.9 Ontwikkeldoel Overgang PO/VO

.

De overgang van De Stelberg naar het voortgezet ondervvijs verloopt voor leerlingen die uitstromen naar alle
niveaus zo optimaal mogelijk.
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2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Er is een plan

Docenten uit het voortgezet
onderwijs geven na de
meivakantie verschillende
lessen in groep I ter
bevordering van de overgang.
Denk hierbij aan wiskunde en
verschillende vreemde talen.

Docenten uit het voortgezet
onderwijs geven na de
meivakantie verschillende
Iessen in groep 8 ter
bevordering van de overgang
Denk hierbij aan wiskunde en
verschillende vreemde talen.

Docenten uit het voortgezet
onderwijs geven na de
meivakantie verschillende
lessen in groep I ter
bevordering van de overgang.
Denk hierbij aan wiskunde en
verschillende vreemde talen.

Bovenstaand aanbod is
geëvalueerd en bijgesteld.

Bijstelling en borgingsfase.

Borgingsfase.

opgesteld voor de
periode in groep I
na de meivakantie.
Dit plan is

opgesteld in
samenwerking met
het voofigezet
onderwijs en bevat
elementen die de
overgang
vergemakkelijken.

3.1

0 Ontwikkeldoel Duurzaamheid

.

Op De Stelberg zijn de leerlingen bewust van hun impact op onze leefomgeving en handelen daarnaar. Dit
gebeurt in de onderbouw vanuit het perspectief 'mijn naaste omgeving', in de middenbouw vanuit het
perspectief 'Nederland' en in de bovenbouw vanuit het perspectief 'de wereld'. Het team van De Stelberg geeft
hierin het goede voorbeeld.

2020-2021

We gaan bewust om met
afval en

verbruiksmaterialen:
. We scheiden ons
afval;

.

We verminderen

.

verbruiksmaterialen;
We stimuleren het
gebruik van
herbruikbare

lunchtrommels en
bekers.

2021-2022

2022-2023

2023-2024

We hebben een groene
leefomgeving rondom de

We stimuleren dat leerlingen
fietsend of lopend naar school

school:

komen.

lmplementatie
zonnepanelen en/of
groene daken/

.

.
.

Duurzame beplanting
op het plein;
Beplanting voor

vogels/insecten;
Plaatsen van
insectenhuizen.

Oriëntatie op zonnepanelen
en/of groene daken/ gevels,
zowel op huisvestingsgebied
als financieel.
Continuering afvalscheiding en
bewustwording

gevels.

Oriëntatie op zonnepanelen
en/of groene daken/ gevels,
zowel op huisvestingsgebied
als financieel.

Continueren
duurzaam woonschoolverkeer.

Continuering groene
leefomgeving.

Borging groene
leefomgeving.

Borging afvalscheiding en
bewustwording
verbruiksmaterialen.

Borging

afvalscheiding en
bewustwording
verbruiksmaterialen

verbruiksmaterialen.
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4 Onderwijskundig beleid
4.1 Missie
De missie van De Stelberg:
Vertrouwd en uitdagend onderwijs voor onze leerlingen.
Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam, zo ook op De Stelberg, bieden wij vanuit onze identiteit onderwijs
dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten. Niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar
ook op het gebied van persoonsvorming en sociale vaardigheden. Dat doen wij met betrokken medewerkers die hoge
verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar.
Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op de toekomst, waarbij ook het omgaan met veranderingen en
onzekerheid belangrijk is. Wij leren hen samenwerken, samenleven en de behoefte van een ander te zien en geven
daarin het goede voorbeeld.
De ambitie van De Stelberg:
Vanuit een professionele en opbrengstgerichte cultuur werken we actief aan de unieke mogelijkheden van onze
Ieerlingen.

Onze kernwaarden zijn:
Warm en betrokken
Verbonden met elkaar
Samen groeien
Verwachtingsvol
Ruimte voor talent
Onze kernwaarden;
Warm en betrokken

@D

@

g
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We zijn er voor elkaar en gaan liefdevol met elkaar om. Samen vieren we onze overwinningen,
treuren om een verlies en helpen we elkaar verder. Dat maakt De Stelberg een veilige basis.

Verbonden met elkaar
Ondanks onze grootte en meerdere locaties zijn we één school. Groep 7 helpt met lezen in groep 4
en groep I helpt met lezen in groep 3, ln de klas trekken we samen op en zorgen we voor elkaar.Zo
versterken we onze groepsverbondenheid en bevorderen de interactie met elkaar.
Samen groeien
De Stelberg is een samenleving in het klein. We leren van elkaar en met elkaar. Dat doen we
spelenderwijs in coöperatieve weÍkvormen en in samenwerkingsopdrachten. Twee weten immers
meer dan één. We zorgen voor kinderen die door omstandigheden niet tot groei komen, met extra
aandacht van de leerkracht en het team van intern begeleiders.

Verwachtingsvol
We hebben hoge verwachtingen van elkaar en zorgen samen dat ze bereikt worden. We vieren deze
successen, klein en groot. leder kent zijn eigen uitdagingen. Daarin zijn we gelijkwaardig aan elkaar,
al is iedereen anders.
Ruimte voor talent
ledereen blinkt ergens in uit. De één kan goed luisteren, de ander is behulpzaam, een derde is een
kei in begrijpend lezen en de vierde zingt de sterren van de hemel. We benoemen ieders kracht en
zorgen dat ook de talenten ontwikkeld worden.

4.2 Visie
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Visie op leren
Het kind vormt het centrum van waaruit en waarmee wij werken. Belangrijk is dat een kind leert. Kinderen leren beter
wanneer zij zich veilig voelen en goed in hun vel zitten. Om goed te kunnen leren is ook een goede motivatie nodig.
Kinderen raken gemotiveerd als zij begrijpen waarom ze iets leren en als zij zich uitgedaagd voelen om het beste uit
zichzelt te halen.
Als ouders betrokken zijn, heeft dat een positief effect op de leerprestaties van de kinderen. Ouders en leerkrachten
werken voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op

school. Gezamenlijk zoeken wij naar mogelijkheden die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van het kind
Vanuit onze hoge verwachtingen, stellen wij dat iedereen een talent heeft en dat iedereen het recht heeft zijn of haar
talent te mogen ontdekken en ontplooien en bieden wij hier ruimte voor.

Visie op lesgeven
Een goed pedagogisch klimaat staat of valt met het contact tussen de leerkracht en de kinderen. Want als het contact
goed is, voelen kinderen zich veilig en kunnen ze actief meedoen. Hierdoor zijn de leerprestaties hoger en kunnen de
kinderen zich optimaal ontwikkelen. Wij werken actief aan de relatie met de kinderen en benaderen hen positief en
verwachtingsvol. We zorgen dat de kinderen succeservaringen op kunnen doen en bevorderen hun zelfstandighcid.
Wij vinden het belangrijk om onderwijs te bieden dat zo volledig mogelijk recht doet aan de individuele
onderwijsbehoefte van de kinderen. Wij werken daarom passend opbrengstgericht via de werkwijze van
Opbrengstgericht Passend Onderwijs.
De wereld verandert in een snel tempo, dit heeft invloed op onze hele samenleving maar ook zeker op de kinderen.
Wij willen de kinderen een breed aanbod van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in
de samenleving. Naast een aanbod specifiek gericht op |CT-vaardigheden is ook een programma culturele vorm¡ng
en burgerschap in ontwikkeling.

Kinderen kunnen snel informatie delen, samenwerken, kennis opdoen en ICT-vaardig worden. Dit alles heeft invloed
op ons onderwijs. De rol van de leerkracht binnen dit thema zal snel verder veranderen en veel verder gaan dan het
overdragen van kennis alleen.

Visie op identiteit
De Stelberg is een christelijke ontmoetingsschool waar verbinding centraal staat. ln ons onderwijs leren wij kinderen
zich vanuit hun eigen beleving te verbinden met kinderen uit andere tradities, wij bevorderen hun nieuwsgierigheid
naar elkaars traditie en leren hen die te waarderen-

ldentiteit heeft niet alleen te maken met geloof. Het is meer dan dat. Het heeft ook te maken met communicatie,
informatie, de manier van lesgeven, gedragingen, omgaan met mensen en middelen. Het heeft te maken met hoe
men zich als mens opstelt en wal men van zichzelf en de ander ven¡racht.

Onze identiteit dragen wij uit door:
. de dag te 'openen': we staan stil bij onze of andermans inspiratie, bij aangrilpende gebeurtenissen; we leggen
verbinding;

. in ons doen en laten aanspreekbaar te zijn op het voorbeeld dat Jezus ons gaf;
. elk jaar doelen te stellen om kennis van elkaars traditie te vergroten en verdraagzaamheid te bevorderen;
. bij aanname van kinderen, benoeming van medewerkers en bij voortgangsgesprekken aandacht aan identiteit

.
.

te besteden;
in ons onderwijsaanbod systematisch aandacht te besteden aan identiteit;
ons te bekwamen op het gebied van religieuze identiteit.

Schoolplan 2020-2024

16

Basisschool De Stelberg

Visie op excellentie
Onze school streeft ernaarzich binnen de schoolplanperiode 2020-2024 te ontwikkelen als een excellente school.
Een hoge standaard van onderwijs is goed voor onze leerlingen en onszelf, maar ook voor onze plaats in de wijk. We
zullen ons bij onze strategie richten op brede resultaten en een excellentieprofiel.

4.3 Levensbeschouwel¡jke identiteit
De Stelberg is een christelijke ontmoetingsschool.
We zijn een school met een diverse populatie en daarmee een goede afspiegeling van de buurt waarin wij staan.
Deze diversiteit ervaren wij als een rijkdom. Dit betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht de (geloofs-)achtergrond.
Van zowel de ouders als de leerlingen wordt een respectvolle grondhouding gevraagd ten aanzien van onze
levensbeschouwelijke visie.
Als ontmoetingsschool zijn wij op zoek naar de verbinding met de andere tradities, zoeken we overeenkomsten en
waarderen de verschillen, conform het Strategisch Beleidsplan van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

We laten ons inspireren door de Bijbel en de Bijbelse waarden, zoals rechtvaardigheid, liefde, trouw, vergeving,
vertrouwen en geloof. Wij vinden het belangrijk deze waarden aan de kinderen mee te geven, daar
levensbeschouwing niet een zaak is die zich beperkt tot godsdienstige vorming, maar een rol speelt in het totale
onderwijsproces: bij het pedagogisch-didactisch handelen, bij de omgang met kinderen en hun ouders, bij
teamvorming en scholing, bij management en bestuur.
ln de praktijk betekent dit dat we dagelijks aandacht besteden aan deze waarden. We willen kinderen bevorderen in
de nieuwsgierigheid naar elkaars tradities en waarden en ze deze te leren waarderen van elkaar. Daarbij zijn we,
samen met de kinderen, op zoek naar de verbinding met elkaar in de groep, in de diverse gebouwen en als gehele

school met de ouders en ketenpartners.

4.4 Actief burgerschap en soc¡ale integratie
Er wordt structureel en systematisch aandacht besteed aan de sociale en maatschappelijke ontw¡kkeling van de
leerlingen. Het doel hiervan is het bevorderen van actief burgerschap en de sociale integratie.

Dagelijkse praktijk
Allereerst dragen onze kernwaarden, die het uitgangspunt zijn voor al ons handelen, hiertoe bij. Wij staan hierin, als
leerkrachten, model voor onze leerlingen.
Middels de leerlingraad leren de kinderen omgaan met de democratie in het klein. Ook is er aandacht voor politiek en
maatschappelijk belangrijke gebeurtenissen, zowel voor de gebeurtenissen die structureel terugkomen, zoals
verkiezingen en prinsjesdag, maar ook incidenten binnen de maatschappij.

Specifieke lessen
De afgelopen jaren zijn daarnaast verschillende methodes geimplementeerd die specifieke aspecten van de
burgerschapsvorming hebben opgenomen in het curriculum.
Trefwoord
Binnen Trefwoord ligt de nadruk, naast de levensbeschouwelijke vorming vanuit het christendom, op verbinding met
en kennis en acceptatie van andere levensbeschouwel'rjke stromingen. De thema's sluiten aan bij de innerlijke
gevoelswereld van de kinderen, maar ook bij maatschappelijke ontwikkelingen. Middels Trefwoord leren we kinderen
omgaan met verschillen.
Kwink

Sociaal-emotioneel leren, burgerschap en mensenrechten spelen in alle vakken een rol. En... heel belangrijk: de
benodigde vaardigheden oefenen kinderen ook in de school. Met deze sociaal-emotionele competenties: besef van
iezelf ,zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Die competenties bieden/vormen
ook een basis voor burgerschaps- en mensenrechtenvaardigheden. Binnen de lessen van Kwink, zowel de reguliere
lessen als de lessen specifiek gericht op burgerschapsvorming, ontwikkelen de leerlingen deze vaardigheden.
Delta de Draak
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Naast ICT basisvaardigheden, computational thinking en informatievaardigheden is er binnen de methode Delta de
Draak veel aandacht voor mediawijsheid. We leren de leerlingen niet alleen in de analoge, maar ook in de digitale
wereld verantwoord omgaan met zichzelf, de ander en de maatschappij.

Ambities
Vanuit de pijler Maatschappelijk verantwoord handelen hebben we een aantal duurzaamheidsdoelen opgesteld. Deze
doelen kwamen met name voort uit de schoolplansessies met de leerlingraad. Deze doelstellingen zijn terug te vinden
onder het hoofdstuk Grote ontwikkeldoelen.
De pijler Omgaan met verschillen willen we explicieter laten terugkomen door deelname aan de Week van de
Lentekriebels. Naast seksuele vorming omvat deze week veel ruimte voor het omgaan met verschillen en gevoelens

4.5 Leerstofaanbod
De Stelberg is een opbrengstgerichte school, Dit komt tot uiting in het leerstofaanbod via de werkwijze van
Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO).
We geven ons onderwijs vorm vanuit onderstaande uitgangspunten:
Overeen ko mste n i n ond e rw ij sbe hoefte n

Groepsleren en coöperatief gedrag wordt bevorderd, door het groeperen van leerlingen met overeenkomsten in
onderwijsbehoeften.
Van eind naar begin
De gewenste opbrengsten
Midden moot als vertrekpunt
Vanuit een beredeneerde basisaanpak voor de grootste groep leerlingen, wordt de verrijkte en intensieve aanpak

geformuleerd.
Eerst convergent dan divergent
Vanuit de convergente aanpak werkt de hele groep aan dezelfde doelen, met een verschil in aanpak: basis, verrijkt en
intensief.
Respons op instructie
Bij het uitgaan van verschillen houden we ook goed zicht op de betrokkenheid van de leerling, de respons op
instructie. ls de groei, de leerstofbeheersing en de betrokkenheid in orde, dan is het onden¡vijs passend.
School >g roep> lee rl i ng
Vanuit een passende aanpak voor de gehele school, stellen we een beredeneerd aanbod op voor de groep en de
leerling. (Gijzen en Van Hasselt, 2015)
Op deze manier blijft het passend onderwijs behapbaar voor leerkrachten en krijgen leerlingen wat ze nodig hebben

Om de aansluiting bij de ontwikkeling van de leerlingen te organiseren binnen het leerstofjaarklassensysteem,
organiseren we het onderwijs zo dat er ruimte is om de leerling individueel te begeleiden.
Hoe ziet dat er concreet uit?
Om succeservaringen, betrokkenheid en betere leerprestaties bij de leerlingen te bereiken, zijn onze lessen
opgebouwd volgens het expliciete directie instructiemodel, ook wel EDI genoemd (Smeier, 2015 en Smeier, 2020).
We differenliëren in iedere groep op drie niveaus van instructie en verwerking. Waar nodig wordt voor een enkele
leerling een aparte leerlijn opgesteld.
Bij deze manier van werken krijgt ieder kind de tijd, aandacht en het aanbod dat het nodig heeft om tot leren te
komen. Dit betekent voor het ene kind meer zorg dan voor het andere kind. Dit kan een behoefte zijn aan verlengde
instructie, meer herhaling of een prikkelarme omgeving. Denk hierbij ook aan verrijking of verdieping voor de meer- of
hoogbegaafde kinderen.
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ln de groepen l12zijn de leerlingen ingedeeld in heterogene groepen. Het leren van en met elkaar wordt versterkt
door voor- en nadoen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstevigd door de oudere kleuters een speciale rol
te geven bij het samenwerken binnen de groep. De jongste leerlingen leren ook onbewust en impliciet doordat ze het
gedrag van de oudere leerlingen kunnen kopiëren.

Daarnaast is er een in het leerstofaanbod van alle groepen ruimte voor het ontdekken en ontplooien van talenten van
leerlingen en bieden wij een specifiek aanbod voor hoogbegaafde leerlingen.

4.6 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
Onze school biedt onderstaande vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
De methodes die we gebruiken zijn dekkend voor de kerndoelen. We gebruiken de methodes integraal, maar vullen
wel aan waar we dat nodig vinden. Daardoor borgen we dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde
geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van
onderstaande methodes, methodetoetsen en gevalideerde toetsen (Cito).

Vakgebied

Methode

Groep

Godsdienst

Trefwoord

Groep 1 t/m

I

aangeschaft 201 8-201

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kwink

Groep 1 t/m

I

aangeschaft 2019-2020

Taal

Kleuteruniversiteit

Groep 112

aangeschaft 2019-2020

Actief Leren Lezen

Groep 3

2021-2022

Taal Actief

Groep 4 t/m

Actief Leren Lezen

Groep 3

2021-2022

Strategisch lezen

Groep 4 t/m 8

2021-2022

Actief Leren Lezen

Groep 3

2021-2022

Nieuwsbegrip

Groep 3 Um 8

Actief Leren Lezen

Groep 3

2021-2022

Taal Actief

Groep 4 t/m B

2024-2025

Kleuteruniversiteit

Groep

aangeschaft 2019-2020

Met sprongen vooruit

Groep 1 t/m 8

aangeschaft 2018-2019

Wereld in getallen 5

Groep.l Vm I

2020-202'l

Schrijfdans

Groep 1/2

Handschrift

Groep 3 t/m 8

aangeschaft 2017-2018

Take it Easy

Groep'l t/m 8

2024-2025

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen

Schrijven

Engels
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Vakgebied

Methode

Groep

Natuuronderwijs

Naut

Groep 4 t/m

I

2020-2021

Geschiedenis

Brandaan

Groep 4 Vm

I

2020-2021

Aardrijkskunde

Meander

Groep 4 t/m 8

Wetenschap & Techniek

Geintegreerd in Naut,
Brandaan en Meander

Groep 4 t/m

Burgerschap

Geïntegreerd in Naut,
Brandaan, Meander, Kwink,
Trefwoord en Delta de Draak.

Digitale vaardigheden

Delta de Draak

Groep I Vm I

Verkeer

VVN Verkeerspoort

Groep 1 Vm

I

2021-2022

Tekenen

Moet je doen

Groep 1 Vm

I

2024-2025

Handvaardigheid

Moet je doen

Groep 1 t/m

I

Muziek

Moet je doen

Groep 1 Vm

Drama

Bewegingsonderwijs

Vervangen/Aangeschafl

aangeschaft 2019-2020

I

123-Zing

I
Groep 1 Vm I

Moet je doen

Groep 1 t/m

Bewegingsonderwijs

Groep 1 Vm 3

I

aangeschaft 201 8-201 9

2024-2025

aangeschaft 2019-2020

2024-2025

in het speellokaal

Basisdocument
bewegingsonderwijs

Groep 3 t/m

I

Voor onderstaande vakgebieden worden structureel methodegebonden toetsen afgenomen:

. taal
. technisch lezen
. begrijpend lezen
. spelllng
. rekenen

. Engels
. natuuronderwijs
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. aardrijkskunde
. geschiedenis
Daarnaast gebruiken we de volgende gevalideerde toetsen om de voortgang van de leerlingen en het effect van ons
onderwijs in kaart te brengen:

Toetsinstrument

Vakgebied

Groep

KIJKI registratie

Alle ontwikkelingsgebieden

Groep 112

Kijk op Sociale Competentie

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Groep 3 t/m 8

CITO DMT

Technisch lezen

Groep 3 en 4 (en zorgleerlingen overige
groepen)

CITO AVI

Technisch lezen

Groep 3 t/m 8

Protocol Leesproblemen en

Technisch lezen

Groep 1 t/m

CITO Begrijpend lezen 3.0

Begrijpend lezen

Groep 3 t/m 8

CITO Spelling 3.0

Spelling

Groep 3 t/m

CITO Rekenen en Wiskunde

Rekenen

Groep 3 Vm 8

Taal, rekenen en
ondersteuning

Groep 8

Vervangen

I

Dyslexie

I

3.0
Route

I

eindtoets

4.7 Taalleesonderwiis
Taal is van essentieel belang om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren.
Ook om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om taal adequaat te leren gebruiken.
Regul ier onderwijsaanbod
ln de groepen 1 en 2 is er een balans tussen vaardigheden die worden aangeleerd en het zelf ontdekken. Hierbij
wordt thematisch gewerkt. Taal is geïntegreerd in de thema's.
Beginnende geletterdheid wordt gestimuleerd vanuit de voorbereide omgeving. Daarbij oefenen de leerlingen van
groep 2 in kleine kringen de leesvoorwaarden.
Wekelijks staat Close Listening op het programma, waarbij de leerlingen begrijpend luisterstrategieën aangeboden
krijgen die aansluiten bij het begrijpend lezen volgens de manier van Close Reading in de midden- en bovenbouw.

ln groep 3 wordt vanuit gevarieerde werkvormen (EDl lijdens instructiemomenten, hoekenwerk en coöperatieve
werkvormen tijdens verwerking) gewerkt aan de taalleesontwikkeling van de leerlingen.
We gebruiken de methode Actief Leren Lezen . Deze methode omvat vier vaardigheden: technisch lezen,
woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Hierbij gaan de leerlingen actief aan het werk met teksten. Er wordt geen
afleidend materiaal gebruikt: de leerlingen leren 'lezen zonder ruis'. Naast actief leren lezen geven we lessen
begrijpend luisteren (1e half jaar) en begrijpend lezen (2e half jaar) volgens de Close Listening en Reading manier.
Vanaf groep 4 wordt de methode Strategisch lezen gebruikt voor het technisch lezen. We verwachten deze methode
in schooljaar 2021-2022 te vervangen door een effectievere methode.
Vanaf groep 4 wordt gestarl met de taalmethode Taal Actief voor taalonderwijs. Deze methode geefl aandacht aan
schrijven (hoe schrijven de leerlingen verschillende soorten teksten), taalbeschouwing (leerlingen leren te kijken naar
hoe taal gebruikt wordt) en luisteren en spreken (verslag uitbrengen, deelnemen aan gesprekken, spreekbeurten).
Voor spelling gebruiken we vanaf groep 4 ook de methode Taal Actief. De leerlingen leren per spellingcategorie hoe
ze woorden goed schrijven. Met veelvuldig oefenen maken de leerlingen vervolgens zich de juiste schrijfwijze eigen.
ln de loop van groep 5 komt hier werkwoordspelling bij.
Vanaf groep 4 leren we de leerlingen naast het technisch lezen en begrijpend lezen ook studerend lezen. Leerlingen
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leren uit een tekst de meest belangrijke informatie te halen.
Zoals te lezen is in het hoofdstuk Grote ontwikkeldoelen, wordt Close Listening en Close Reading de komende
periode geimplementeerd. Deze wijze van omgaan met begrijpend lezen wordt in alle groepen op school toegepast.
Daarnaast wordt vanaf groep 4 ook gewerkt met de methode Nieuwsbegrip .
Taal special ist e n kwal ite itsg roep

Er is een taalspecialist aanwezig op school die, in samenwerking met de kwaliteitsgroep Taal, nieuwe inzichten en
ontwikkelingen volgt en deze, indien van toepassing, introduceert binnen de school. Daarnaast houdt de specialist
samen met de kwaliteitsgroep zicht op de ontwikkeling binnen de school, doet voorstellen voor kwaliteitsverbetering
en geeft teamscholing en/of coaching.
Daarbij legt de kwaliteitsgroep taal de werkwijze van het begrijpend lees- en luisteronderwijs vast in het betreffende
onderwijsplan.

Taalachterstand
Gezien de leerling- en ouderpopulatie zijn er weinig leerlingen met een taalachterstand op De Stelberg. ln sommige
gevallen is het zo dat een leerling het Nederlands minder goed beheerst, omdat thuis of bij grootouders die oppassen
een andere taal wordt gesproken. Dit zijn over het algemeen kinderen waarbij de moedertaal goed is aangeleerd. Zij
hebben, mits zij instromen in een kleutergroep, over het algemeen weinig moeite met het leren van de Nederlandse
Iaal zodra zij worden ondergedompeld in het rijke taalaanbod op school. We richten ons in deze gevallen op het snel
vergroten van de woordenschat door uitgebreid te labelen en veel concreet materiaal te gebruiken.
Mocht er sprake zijn van een (vermoedelijke) taalontwikkelingsstoornis (TOS), dan roepen wij de hulp in van externe
specialisten, zoals een logopediste, PPO en in sommige gevallen Auris.
Leerlingen die op latere leeftijd met een taalachterstand starten op de basisschool, starten conform de afspraken
binnen het samenwerkingsverband in een schakelklas.

4.8 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde is een belangrijk vak.
ln groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Kleuteruniversiteit en W|GS als bronnenboek voor het thematisch
onderwijs. Daarbij worden activiteiten uit Met Sprongen Vooruit ingezet om het aanleren van strategieën te versterken
en het geleerde te automatiseren. De voorbereide omgeving maakt zelf ontdekken in een thematische context
mogelijk. Vanaf groep 2 wordt in de kleine kring ingezet op het aanleren van de rekenvoorwaarden.
Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode WIGS.
Door de hele school wlllen we zo veel mogelijk gaan werken volgens de inzichten uit het boek Effectief
Rekenonderwijs, zoals omschreven in het hoofdstuk Grote ontwikkeldoelen. Deze inzichten sluiten naadloos aan op

EDlen WIGS.

Re

kenspeci al i st e n kwal ite itsg roep

Er is een rekenspecialist aanwezig op school die, in samenwerking met de kwaliteitsgroep Rekenen, nieuwe inzichten
en ontwikkelingen volgt en deze, indien van toepassing, introduceert binnen de school. Zij (bege)leiden de
implementatie van de nieuwe rekenmethode binnen de school.

Ook houdt de specialist samen met de kwaliteitsgroep zicht op de ontwikkeling binnen de school, doet voorstellen
voor kwaliteitsverbetering en geeft teamscholing en/of coaching.
Daarbij legt de kwaliteitsgroep taal de werkwijze van het begrijpend en technisch leesonderwijs vast in het betreffende
onderwijsplan.

Rekenachterstand
ln het geval van een (vermoedelijke) rekenachterstand werken we volgens het protocol Ernstige Rekenproblemen en
Dyscalculie (ERWD, zie bijlage)

Bijlagen
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1.

ERDW protocol

4.9 Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen.
Wereldoriëntatie komt aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag
en verkeer. ln dit leergebled oriënteren leerlingen zich op zichzelÍ, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe zezin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke
leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en
veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

Voorde onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs maken wij gebruikvan de methoden: Naut
(natuur en techniek), Brandaan (geschiedenis) en Meander (aardrijkskunde). Deze methoden sluiten op elkaar aan.
Tot en met groep 4 worden deze vakgebieden zoveel mogelijk integraal binnen het onderwijsaanbod aangeboden.
Vanaf de groepen 5 werken wij met thema's vanuit bovenstaande methoden.
Voor het onderdeel verkeer maken wij gebruik van de methode Verkeerspoort van Veilig Verkeer Nederland. Hierbij

wordt thematisch gewerkt met een digitale leeromgeving en een papieren verwerking.

4.10 Culturele en kunstzinnige vorm¡ng
De culturele en kunstz¡nnige vorming op De Stelberg krijgt vorm vanuit verschillende invalshoeken:

Brede ontwikkeling en verbinding meVdoor cultuur en kunst
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en zich oriënteren op kunstzinnige en culturele
aspecten die een rol spelen in hun leefwereld en daarbuiten. Daarbij vinden we het van belang dat zij kennis

verwerven van en de culturele en kunstzinnige diversiteit leren begrijpen en waarderen.

Talentontwikkeling
ledereen heeft een een talent heeft en dat iedereen het recht heeft zijn of haar talent te mogen ontdekken en
ontplooien en bieden wij hier, onder andere door ons programma voor kunstzinnige vorming, ruimte voor.

Gevoelens en ervaringen
Doordat leerlingen zich (leren) open te stellen voor culturele en kunstzinnige aspecten, leren zij te genieten van
schilderijen, beelden, muziek, taal en beweging en kunnen zij daarop reflecteren. Daarbij biedt de kunstzinnige
vorming een manier om zichzelf te leren uiten.

Hoe ziet dat er concreet uit:

Wij geven gericht vorm aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen en leerkrachten door de inzet van specialisten
creativiteit, cultuur en muziek in de kwaliteitsgroep Cultuur. Vanuit deze kwaliteitsgroep volgen zij vernieuwingen,
doen zij onderzoek en doen zij voorstellen voor schoolbrede verbeteraanpakken. Daarbij enthousiasmeren en
inspireren zij de leerkrachten.
Naast de wekelijkse aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming volgens rooster, is er jaarlijks op verschillende
momenten extra aandacht voor de culturele en kunstzinnige vorming.

Jaarlijks nemen we deel aan de Kunstweken. Tijdens De Kunstweken is ieder kind een kunstenaar. De leerlingen
verdiepen zich in leven en werk van een beroemd artiest en worden vervolgens uitgedaagd zelt aan de slag te gaan
met concreet uitgewerkte opdrachten. Einddoel van het project is ieder kind op eigen niveau een echt kunstwerk te
laten maken dat hun normale pogingen overschrijdt, trots oproept en gezien mag worden.

I

Op structurele basis worden schoolbrede en groepsoverstijgende talentmomenten georganiseerd om, vanuit de
intelligentiegebieden van Gardner, kennis te maken met de verschillende talenten en/of het eigen talent verder te
ontplooien. De culturele en kunstzinnige vorming is standaard onderdeel van deze talentmomenten.
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4.1 1

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs en een goede ontwikkeling van de motoriek is van groot belang voor de ontwikkeling van
kinderen. Sport en bewegen hebben heel duidelijk positieve effecten op de hersenstructuur en executieve
hersenfuncties. Ook voor motorische en beweegvaardigheden en voor fitheid, die voor het leren allemaal van belang
zijn, laat sport en bewegen een positief effect te zien (Collard et a|.,2014). Daarbij heeft bewegingsonderwijs invloed
op de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.
Yanaf 2023 is het verplicht minstens twee uur bewegingsonderwijs per groep te verzorgen. Vanaf 2019 verzorgen we
twee momenten bewegingsondenvijs per week. Tot 2023 zullen we deze momenten uit gaan breiden naar minimaal
twee uur per week.

Lessen bewegingsonderwijs
De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten bewegingsonderwijs. ln groep 112 gebeurt dit minimaal 1x per
week in de speelzaal door de vakleerkracht, de overige gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht.
Daarnaast spelen de leerlingen van groep 1/2 buiten op het plein, waardoor zij komen op 2 beweegmomenten per
dag.
ln groep 3 t/m I krijgen de leerlingen minimaal 2x per week gymles van de vakleerkracht in de gymzaal. Daarnaast
spelen zil dagelijks buiten tijdens de pauzes.

Zwemlessen
ln samenwerking met gemeente Rotterdam wordt er voor de leerlingen van groep 4 en 5 een half jaar zwemles per
leerjaar gerealiseerd.

4.12 Wetenschap en techniek
Binnen de huidige maatschappij is een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en
techniek ontstaan. De verwachting is dat deze behoefte in de toekomst niet zal afnemen. Door onderstaande
activiteiten laten we de leerlingen kennis maken met de wetenschap en techniek.

Delta de Draak
Wij geven vorm aan een doorlopende leerlijn voor digitale geletterdheid vanuit de methode Delta de Draak, die wordt
ingezet vanaf groep 1/2. Naast mediawijsheid en informatievaardigheden, maken de leerlingen kennis met en
ontwikkelen zij de ICT-basisvaardigheden en computational thinking. Deze lessen komen wekelijks terug in het
lesrooster.

Techniekmomenten

Jaarlijks vinden schoolbrede en groepsoverstijgende techniekmomenten plaats, waarin het gebruiken en toepassen
van techniek en technologie centraal staat. Deze momenten zijn zo veel mogelijk opgebouwd vanuit de cyclus
onderzoekend en ontwerpend leren.

Port Rangers
De leerlingen van groep 7 nemen jaarlijks deel aan het project Port Rangers, waarbij de leerlingen op een
onderzoekende manier kennis maken met de veelzijdigheid van de Rotterdamse haven.

4.13 Engelse taal
Kinderen in de leeftijd van 5 tot I jaar zijn het meest ontvankelijk voor het leren van een tweede taal. Door de
toenemende internationalisering en het veelvuldig gebruik van nieuwe media, is de beheersing van de Engelse taal
van groot belang.
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Wij kiezen er daarom bewust voor om vanaf groep 1 tot en met groep I wekelijks les te geven in de Engelse taal. Via
de methode Take it Easy leren de kinderen spreken, luisteren en schrijven in het Engels.
Het op een effectieve manier aanbieden van de lessen Engels heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen
vanuit de kwaliteitsgroep Engels. Hierbij is de kwaliteitsgroep ondersteund door een hybride docent Engels die vanaf
2019lesgeeft op De Stelberg. Naast lesgeven en ondersleunen van de kwaliteitsgroep legt zij klassenbezoeken af en
coacht zij leerkrachten op didactiek en competentie.

4.14 Les- en leertijd
De Stelberg bestaat uit twee locaties. Wij hebben met de schooltijden van beide locaties rekening gehouden met
ouders die meerdere kinderen op school hebben.
Zo is er:

. voor aanvang van de les een inlooptijd;
. tussen de eindtijd van de locaties een kwartier

verschil, zodat ouders niet te lang hoeven te wachten tot
eventuele oudere zussen/broers uit school komen, maar zij wel van locatie kunnen wisselen.

Locatie Kouwenbergzoom

inloop

8.20 - 8.30 uur

aanvangstijd

8.30 uur

uitgaanstijd

14.15 uur

Op woensdag is dit 12.15 uur.

Locatie Dutilhweg 401 & 403

inloop

8.20 - 8.30 uur
Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein

aanvangstijd

8.30 uur

uitgaanstijd

14.30 uur
Op woensdag is dit 12.30 uur

Cont¡nurooster
Zoals de schooltijden aangeven, blijven alle kinderen op school eten.
Als school zijn we op weg naar een gezonde school. We stimuleren gezonde tussendoortjes, traktaties en lunch
ln de praktijk komt dat hierop neer:
Groepen 1 t/m 8: voor de ochtendpauze nemen de kinderen (gesneden) fruit mee van thuis en drinken schoolmelk of
iets van thuis.
Rond 12.00 uur begint de lunch. De kinderen nemen hiervoor een gezonde lunch mee en drinken schoolmelk of iets
van thuis. Zowel 's ochtends als 's middags is er een pauze waarin de kinderen zich buiten onder toezicht kunnen
ontspannen.

Effectieve lestijd
De lestijd wordt ingepland vanuit de algemene urentabel in een weekrooster en dagvoorbereiding waarin de lesdoelen
centraal staan.
4.1

5 Pedagogisch handelen

Het kind staat centraal. Belangrijk is dat een kind veel leert. Daar is een goede motivatie voor nodig. Kinderen raken
gemotiveerd als zij begrijpen waarom ze iets leren en zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen.
Daarnaast presteren kinderen beter wanneer zijzich veilig voelen en goed in hun vel zitten.
Het team van De Stelberg voelt zich daarom samen met de ouders verantwoordelijk voor het welbevinden van onze
kinderen. We zijn betrokken bij de kinderen, de ouders en de collega's, omdat we willen dat De Stelberg een warme
plek is waar we ons thuis voelen.
Een goed pedagogisch klimaat staat of valt met het contact tussen de leerkracht en de kinderen. We benaderen ze
positief en verwachtingsvol. Als het contact goed is voelen kinderen zich veilig en kunnen ze actief meedoen.

Hierdoor zijn de leerprestaties hoger en kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen.
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We zorgen dat de kinderen succeservaringen op kunnen doen en bevorderen hun zelfstandigheid.
Op De Stelberg gaan we met elkaar om in een sfeer van openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Zowel de kinderen als
de volwassenen zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie, voor een prettige onderlinge verstandhouding
en dus een goed werk- en onderwijsklimaat. De volgende normen zorgen hiervoor:

.
.
.
.
.

We zorgen voor veiligheid en rust.
We hebben respect voor onszelf en de ander
We werken samen.
We nemen verantwoordelijkheid.
We hebben vertrouwen in elkaar.

We werken systematisch met de methode Kwink (sociale vaardigheden) om deze sociaal-emotionele vorming positief
te beinvloeden. Verder schenken we de eerste periode van elk nieuw schooljaar extra aandacht aan de
groepsvorming. We noemen dit De Gouden Weken. Na de kerstvakantie is hier opnieuw extra aandacht voor tijdens
De Zilveren Weken.

Om ruimte te geven aan de optimale ontwikkeling van ieder kind, maken we waar nodig individuele afspraken met
kinderen. lmmers, niet ieder kind heeft baat bij dezelfde aanpak. Het waarom en de inhoud van de individuele
afspraken is bij alle betrokkenen duidelijk. Zoleren we de kinderen dat we allemaal gelijkwaardig ziln, maar wel van
elkaar kunnen verschillen. Een regel die voor alle kinderen geldt is; afspraak is afspraak. Zo weet elk kind waar hij
aan toe is.

4.16 Didactisch handelen
Op De Stelberg werken we vanuit de OPO-werkwijze om de onderwijs- en instructiebehoeften van leerlingen te
bepalen. Dit bepaald mede de manier waarop gedifferentieerd wordt. Dit kan onder andere zijn in instructie, in
aanbod, in leertijd en in aanpak.
lnstructie op het aanleren van nieuwe doelen en vaardigheden wordt gedaan volgens het ED|-model.

Expliciete directe instructie bestaat uit de volgende stappen:

.

Activeren van voorkennis
Benoemen van lesdoel
lnstructie

.
.

Afsluiting van de les
Zelfstandige verwerking met ondertussen de verlengde instructie

.
.
.

Begeleide inoefening

De leerkracht zet tijdens de ED|-les expliciet de volgende technieken in:

. Betrekken en activeren
. Modelen
. Controleren van begrip
. Geven van feedback
. Herhalen
Het lesmodel en de ingezette technieken leiden stapsgewijs naar zelfstandigheid: de leerkracht doet voor, de
leerkracht en leerlingen doen het samen, de leerlingen doen het samen (bij voorkeur middels coöperatief leren) en de
leerling doet het zelf.

Alle leerkrachten zijn competent in het toepassen van de verschillende lesfasen. De komende schooljaren werken we
verder aan de implementatie en borging van het ED|-model, zoals te lezen is in het hoofdstuk Grote ontwikkeldoelen.
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4.17 Eigenaarschap
Hoe meer een leerling in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces, des te meer
eigenaarschap van het leren hij/zij vertoont. Het begrip eigenaarschap staat niet op zichzelf maar is verbonden met
een breed scala aan begrippen zoals learner agency, motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve
vaardigheden.
Eigenaarschap van leren is steeds belangrijker geworden in het onderwijs omdat de rol van de leerling verandert van
passieve ontvanger naar meer autonome actor. Het vermogen om eigenaar van het eigen leerproces te zijn, is naast
de basisschooltijd ook relevant voor het vervolgonderwijs en later het uitoefenen van een beroep.
Op De Stelberg wordt gewerkt met leerKRACHT, een methodiek die als een van de vier pijlers de stem van de leerling
heeft. Middels leerlingborden willen we de komende periode het eigenaarschap van de leerling, passend bij
leerKRACHT, stimuleren (zie ook hoofdstuk Grote ontwikkeldoelen).
Daarbij wordt de focus als vanzelf meer gelegd op het leren van de leerling, door kindgesprekken, de aanwezigheid
bij ontwikkel- en rapportgesprekken en de bouw van een leerlingportfolio.

4.18 Zorg en begeleiding
We streven naar een ondoorbroken ontwikkeling voor elke leerling. Vanuit onze hoge venvachtingen stellen wij dat
iedereen een talent heeft en dat iedereen het recht heeft zijn of haar talent te mogen ontdekken en ontplooien en
bieden wij hier ruimte voor.
Uitgaande van de verschillen tussen leerlingen, is het onderwijsleerproces zo ingericht dat dit ook mogelijk is, namelijk
volgens de principes van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (zie zorgplan).

Middels observatie-instrumenten, methodegebonden toetsen en gevalideerde toetsen volgen we de ontwikkeling van
onze leerlingen en sturen we deze bij (zie paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten).
ln ons zorgplan staat onze zorgstructuur en zorgcyclus uitgebreid beschreven (zie bijlage). ln het zorgplan is het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgenomen. Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden
en wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt.

Bijlagen

1. Zorgplan

2. Bijlage 1 SOP
3. Bijlage 2 Gedragsprotocol
4. Bijlage 3 Pestprotocol
5. Bijlage 4 Veiligheidsplan
6. Bijlage 5 Organisatie en zorgstructuur
7. Bijlage 6 Passend onderwijs aan (hoog)begaafde
8. Bijlage 7 Dyslexie protocol
9. Bijlage 8 ERDW protocol

leerlingen

10. Bijlage 9 Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

11. Bijlage
4.1

10 Protocol Doubleren

9 Extra ondersteun¡ng

Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling hierom vragen, kan het mogelijk zijn om, vanaf groep 6, een eigen
leerlijn te gaan volgen. ln een ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijven we welke leerstof de leerling wanneer krijgt
aangeboden, welke specifieke aanpak gevolgd wordt en welke begeleiding en ondersteunlng de school biedt.
Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. De opstelling van een OPP en de evaluaties vinden plaats in
samenwerking met ouders.
Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het zorgplan (zie paragraaf Zorg en begeleiding)

4.20 Talentontwikkeling
De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om ondenivijs dat meebeweegt, zodat we onze leerlingen hierop
kunnen voorbereiden. Daarom is het belangrijk dat elk kind zijn of haar specifieke talenten al op jonge leeftijd kan
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ontdekken en ontw¡kkelen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord.
Vanuit onze hoge verwachtingen stellen wij dat iedereen een talent heeft en dat iedereen het recht heeft zijn of haar
talent te mogen ontdekken en ontplooien en bieden wij hier ruimte voor.
Op De Stelberg krijgen de leerlingen de kans hun talent te ontdekken en te ontplooien middels een structureel
programma voor talentontwikkeling, dat ingezet wordt vanuit de acht verschillende intelligentiegebieden van Gardner
(1

e83):

. interpersoonlijk
. intrapersoonlijk
. verbaal-linguTstisch
. logisch-mathematisch
. visueel-ruimtelijk
. muzikaal-ritmisch
. lichamelijk-kinetisch
. naturalistisch

Gedurende hun schoolperiode maken de leerlingen tijdens verschillende talentmomenten kennis deze
talentgebieden. Hierbij worden ook de talenten van leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers ingezet.
Te denken valt aan schoolbrede en/of groepsdoorbroken workshops voor de leerlingen, zoals schilderen,
programmeren, muziek, dans en techniek.
De komende schooljaren werken we verder aan de uitbreiding en borging van de talentmomenten, zoals te lezen is in
het hoofdstuk Grote ontwikkeldoelen.

4.21 Passend onderwijs
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet
passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. De Stelberg
biedt daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.
Passend onderwijs:
. alle kinderen een plek krijgen die past bij de ondenruijsondersteuningsbehoefte;
. een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
. een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
. scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
. de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
. kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Zorgplicht
Scholen hebben een zorgplicht, zo ook De Stelberg. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende
onderuvijsplek te bieden. Deze plicht helpt mee het doel voor het passend onderwijs te bereiken.
Basiso nde rsteu n i ng e n extra beg e I e id i ng
Naast de basisondersteuning kunnen we in specifieke gevallen extra begeleiding geven aan leerlingen.
Onze mogelijkheden en onmogelijkheden zijn beschreven in ons zorgplan en het daarbij horende

schoolondersteuningsprofiel. Deze zijn te vinden in de bijlage bij paragraaf Zorg en begeleiding.

4.22 Opbrengsten
We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten op elk vakgebied voor elke leerling, zodat we elke leerling toeleiden
naar passend en succesvol vervolgonderwijs.
De opbrengsten van de cognitieve vakken kunnen we meten via de methodegebonden toetsen en het
leerlingvolgsysteem (LVS). ln paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten is te lezen welke toetsen we
afnemen. De resultaten van de Cito-toetsen wordt middels registratieprogramma Esis verwerkt en weergegeven.
Zoals te lezen in het zorgplan gebruiken we de halfjaarlijkse resultaten vanu¡t de OPO-werkwijze als evaluatiemiddel
om het onderwijs van de afgelopen periode te evalueren en om aan de hand daar van interventies op te stellen voor
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de daaropvolgende per¡ode.

ln het hoofdstuk Grote ontwikkeldoelen is te lezen dat we de komende jaren actief op zoek gaan naar een manier om
ook de sociaal-emotionele opbrengsten te meten en inzichtelijk te maken, zodat we ook op dit vakgebied vanuit de
OPO-werkwijze opbrengstgericht kunnen werken.

4.23 Toetsing en afslu¡ting
Groep 1/2
Op De Stelberg gebruiken we KIJK! als registratiesysteem voor de specifieke ontwikkelingslijnen. Dit
registratiesysteem sluit aan bij het registratiesysteem van KSH, waar we mee samenwerken als Kindcentrum
Groep 3 t/m I
Op De Stelberg gebruiken we de toetsen van Cito als onafhankelijk leerlingvolgsysteem (LVS).
ln paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten is te lezen welke toetsen, zoals methodisch als vanuit het LVS,
we afnemen.
De resultaten van de toetsen worden geregistreerd in Esis.

Procedure
De registratie en toetsing vindt plaats conform schoolbrede afspraken en jaarplanning. lB ziet h¡erop toe
Ouders worden tijdens de oudergesprekken geinformeerd over de resultaten van hun kind.

Overgang PO-VO

I doen alle leerlingen mee aan de eindtoets van Route

8. Ouders krijgen in dat jaar ook een eindadvies voor
hun kind. De adviesprocedure is omschreven in paragraaf Overgang PO-VO (hoofdstuk Organisatiebeleid).
ln groep
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5 Personeelsbeleid
5.1 Integraal Personeelsbeleid
De kwaliteit van het schoolplan wordt tot uitvoering gebracht door alle leerkrachten en ondersteunende medewerkers
van de Stelberg. Daarmee zijn alle medewerkers van De Stelberg onmisbaar in het realiseren van onze missie, visie
en ons schoolplan. Voor kinderen en ouders zijn de leerkrachten het gezicht van De Stelberg en bepalen hierdoor

voor een groot deel de betrokkenheid en tevredenheid van onze leerlingen en ouders. Het personeelsbeleid is
hierdoor een belangrijk onderdeel van ons schoolplan.
Het doel hierbij is:

.

Continue in dialoog blijven met de medewerkers.

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Gesprekken zijn gevoerd
conform hieronder

Gesprekken zijn gevoerd
conform hieronder

Gesprekken zijn gevoerd
conform hieronder

beschreven

beschreven

beschreven

uitgangspunten.

u¡tgangspunten.

uitgangspunten.

2023-2024
Gesprekken zijn gevoerd
conform hieronder
beschreven
uitgangspunten.

Het integraal personeelsbeleid van stichting Kind en Onderwijs, en daarvan afgeleid het lP-beleid van De Stelberg,
richt zich op de talentontwikkeling van de medewerkers binnen alle lagen van de organisatie. De geambieerde
ontwikkeling wordt gekoppeld aan de missie en visie van de school, het onderwijskundig meerjarenbeleid, de

vastgestelde competenties en criteria, de talenten en de ambities van de medewerkers.
We gaan uit van de volgende competenties:
. Pedagogisch handelen
. Vakinhoudelijk en didactisch handelen
. Samenwerken met collega's
. Samenwerken met de omgeving
. Reflectie en ontwikkeling
. Onderwijs- en leerlingbegeleiding
. Algemene onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling

. Professionalisering
. Taakgebieden

De vastgestelde criteria bij de verschillende competenties zijn verdeeld naar start-, basis- en vakbekwaam (conform
CAO-PO) en daarna vormgegeven in een ontwikkelingsgerichte cyclus, verwerkt in de IPB-tool van Raet
Performance, waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team als geheel.
De |PB-cyclus bestaat uit 4 gesprekken.
1. het ambitiegesprek, waarbij ambities en talenten besproken worden en ontwikkeldoelen opgesteld worden en
worden uitgewerkt in een actieplan;
2. het voortgangsgesprek 1, een tussenevaluatie van de doelen en het actieplan;
3. het voortgangsgesprek 2, een tussenevaluatie van de doelen en het actieplan;
4. het waarderingsgesprek, waarin de medewerker gewaardeerd wordt op zijnlhaar competenties en doorgemaakte
ontwikkeling.
De IPB-cyclus voor nieuwe medewerkers beslaat één jaar, voor medewerkers die langer dan 1 jaar werkzaam zijn
binnen stichting Kind en Onderwijs is dit twee jaar.

5.2 Bevoegde en bekwame leraren
Op De Stelberg werken bevoegde en bekwame leraren. Leraren beschikken over een PABO-diploma.
De schoolleiders beschikken over een diploma van een schoolleidersopleiding en zijn ingeschreven in het
schoolleidersregister.

Vanuit de IPB-cyclus verbeteren de medewerkers hun competenties en groeien zij in hun bekwaamheid (zie lntegraal
Personeelsbeleid).
De Stelberg is een opleidingsschool. Naast het opleiden van onze leerlingen, zien wij het als onze taak om ook de
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leraren van de toekomst op te lelden. Dit doen we met stagiaires van de PABO's, met de Albeda-studenten van onze
Leerwerkplek en met zij-instromers die de PABO volgen en tegelijkertijd bij ons als leraarondersteuner werken.
De leraarondersteuners staan, deels zelfstandig, voor de klas, onder supervisie van een bevoegde leraar.

5.3 Organisatorische doelen
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, wat wenselijk is op een
termljn van vler jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

Aantal personeelsleden in fte

56 (41.03 fte)

42.00 tle

Verhouding man/vrouw

7149

10146

Ll

0-leraren

35

33

L1

1-leraren

13

15

lntern begeleiders

J

3

Bouwcoördinatoren

3

3

Kopgroepleerkrachten

1

1

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

2

2

Onderwijsassistenten

1

2

Leesbegeleiders

'1

Conciërges

1

2

Administratief medewerkers

2

2

Schoolleiders

2

3

Evenementencoördinatoren

'|

lCï-coördinatoren

'l

2

Opleidingscoördinatoren

2

2

Didactisch coaches

2

3

Taalspecialisten

1

2

Rekenspecialisten

1

2

OPO-specialisten

2

3

Gedragsspecialisten

2

2

Cultuurspecialisten

0

2

Jonge Kind specialisten

2

2

0

1

"mei2O20
We sturen op het bereiken van onze organisatorische doelen in de IPB-gesprekken op basis van competentie, talent
en ambitie. Daarnaast spelen deze ambities een rol bij de werving en selectie.
Benoemingen in salarisschaal

L1 1

geschieden conform stichtingsbeleid,

5.4 Professionele cultuur
De organisatie van de school evenals de IPB-cyclus en de gezamenlijk opgestelde professionele standaarden (zie

hoofdstuk Professionele standaarden) zijn erop gericht de professionele cultuur binnen de school te verstevigen en
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verbeteren.
We leren met en van elkaar binnen kwaliteitsgroepen, collegiale consultaties, interne coach¡ng en scholing door
specialisten en studiedagen. Daarbij staat de (talent) ontwikkeling van eenieder centraal binnen de lerende
organisatie.
De evaluatie en daaruit voortvloeiende actiepunten hiervan zijn opgenomen in de jaarplannen

5.5 Beleid met betrekking tot stagiaires
Het opleiden van de leraren van de toekomst zien wij als een belangrijke taak. Dit is de reden dat De Stelberg een
opleidingsschool is, waar stagiairs vanuit verschillende disciplines welkom zijn.

ledere leerkracht krijgt gedurende het schooljaar een stagiair, met uitzondering van nieuwe en/of startende
leerkrachten en wanneer de persoonlijke situatie het niet toestaat.
De plaatsingsprocedure wordt uitgevoerd door de schoolopleiders. Zij coachen daarnaast de leerkrachten in het
begeleiden van de stagiares, hebben contact met de verschillende onderwijsinstellingen en beoordelen de stagiaires
periodiek.

5.6 lntroductie en begeleiding
Kwaliteit van onderwi,js is een belangrijk speerpunt van de school. Het is belangrijk dat nieuwe leerkrachten, zowel
startend als ervaren, zo snel mogelijk ingewerkt worden in de werkwijze van De Stelberg en Stichting Kind en
Onderwijs Rotterdam.

Daarom is het volgende inwerkprogramma opgesteld:
Voor de zomervakantie is er contact met de bouwcoördinator van de betreffende bouw ter kennismaking. Ook vindt,
indien de werkzaamheden op de oude school het toestaan, de leerlingoverdracht plaats. Tijdens de wenmiddag in
juni/juli maakt de nieuwe leerkracht kennis met de nieuwe klas.
ledere nieuwe collega ontvangt voor de zomervakantie het jaarplan,zodalhijlzij zich kan inlezen in de school.
ln dit jaarplan staan de inwerkactiviteiten voor het komende schooljaar:
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden inwerkmomenten plaats, waarin verschillende specialisten vertellen
over de werkwijze op De Stelberg. Dit zijn onder andere de specialisten vanuit OPO, EDl, lB en lCT.
Voor de dagelijkse vragen krijgen nieuwe collega's een maatje aangewezen, een naaste collega die vragen
beantwoordt, maar ook de collega meeneemt in de werkwijze gedurende het gehele schooljaar.
Daarnaast vindt rond de herfstvakantie een gesprek plaats met de bouwcoördinatoren en de nieuwe collega's om
evenluele knelpunten te bespreken en op te lossen.
Ook hebben we een 'inwerkprogramma'voor iedere nieuwe medewerker op De Stelberg.
Gedurende het eerste jaar worden vier formele IPB-gesprekken gevoerd met directie.

5.7 Werkverdelingsplan
De verdeling van de taken en werkzaamheden geschieden conform CAO middels het werkverdelingsplan.

5.8 Gollegiale consultatie
Op De Stelberg wordt gewerkt volgens de IeeTKRACHT-methodiek.
Deze bestaat uit vier pijlers:

. De bordsessie
. Gezamenlijk lessen ontwerpen en voorbereiden
. Lesbezoek en feedback (collegiale consultatie)
. De stem van de leerling
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Coll egiale consu ltatie

Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen te bespreken of
de beoogde doelen worden bereikt, verbeteren de lessen en vaardigheden van de leerkrachten.
Een lesbezoek vindt plaats naar aanleiding van de bordsessiedoelen, als gevolg van de gezamenlijke
lesvoorbereiding of vanuit een persoonlijk ontwikkeldoel. Na afloop van een lesbezoek vindt altijd een
feedbackgesprek plaats.
ln het jaarplan is terug te vinden wanneer het plannen van een lesbezoek wordt gefaciliteerd tijdens een bordsessie.
Uiteraard is het ook mogelijk en wenselijk om zelf lesbezoeken in te plannen. We werken er naarloe dat het nemen
van dit initiatief onderdeel wordt van ons professioneel handelen.

5.9 Flits- en klassenbezoeken
Jaarlijks worden meerdere flits- en klassenbezoeken afgelegd door lB en directie. Ook komen de bouwcoördinatoren
gedurende het jaar meerdere keren in de klas kijken om sfeer te proeven.
Dit kan al dan niet op aanvraag zijn.
5.1

0 Professionalisering

Professionalisering is een vast onderdeel tijdens de IPB-gesprekken.
Nacholing
Medewerkers krijgen vanuit Stichting Kind en Onderwijs de mogelijkheid om zich jaarlijks intern individueel te scholen
door middel van een intern nascholingsprogramma. De keuze van de nascholing gebeurt in overleg tijdens de IPBgesprekken en is op basis van competentie, talent en ambitie.
Ook is het mogelijk om een grotere studie te volgen. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar vanuit gemeente Rotterdam
(de Rotterdamse lerarenbeurs) en het rijk (de lerarenbeurs). De inzet hiervan gebeurt in overleg naar aanleiding van
de tijdens de IPB-gesprekken benoemde talenten en ambities.
Daarnaast wordt vanuit de kwaliteitsgroepen en het MT teambrede scholing georganiseerd, passend bij de
doelstellingen uit het schoolplan. Deze teamscholingen worden ingepland in de jaarplanning. ledereen is aanwezig bij
de teambrede scholing.
P rof ess io ne

I

e o ntwi kke I i ng

De organisatie van de school is er op ingericht om ontwikkeling van medewerkers te faciliteren. Buiten het
professionaliseren door middel van een studie of cursus wordt de professionele ontwikkeling van medewerkers op de
werkvloer gestimuleerd. Dit gebeurt onder andere in kwaliteitsgroepen (PLG's), door klassenconsultaties door een

specialist of coach, door collegiale klassenconsultaties en inlerne workshops.

5.11 Verzuimbeleid
Het verzuimbeleid is conform stichtingsbeleid. Vitale medewerker vinden wij op De Stelberg belangrijk.
Het doel hierbij is:

.

Het ziekteverzuim is onder de 5o/o per schooljaar

2020-2021
Het verzuimbeleid wordt

uitgevoerd volgens
stichtingsbeleid.

2021-2022
Het verzuimbeleid wordt
uitgevoerd volgens
stichtingsbeleid.

2022-2023

2023-2024

Het verzuimbeleid wordt

Het verzuimbeleid wordt

uitgevoerd volgens

uitgevoerd volgens

stichtingsbeleid.

stichtingsbeleid,

Kortdurend verzuim
Ziekmelden en beter melden geschieden telefonisch bij de directie.
ln overleg met het MT wordt een oplossing voor de groep geregeld. Conform stichtingsbeleid betekent dit dat de
leerlingen de eerste dag verdeeld worden over de andere groepen.
Langdurig verzuim
Bij langdurig verzuim vindt een consult bij de arbeidsconsulent van Perspectief plaats. De arbeidsconsulent kan de
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Arbo-arts inschakelen.
5.1

2 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is conform stichtingsbeleid.
Mobiliteit wordt gefaciliteerd door Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam middels een jaarlijkse, interne vacaturekrant.

Mobiliteit geschied op basis van competentie, talent en ambitie.
5.1

3 Betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers leiden tot betrokken onderwijs en zodoende kan De Stelberg haar kernwaarden naleven. Wij
vinden het belangrijk dat onze medewerkers iedere dag met plezier naar De Stelberg komen. De betrokkenheid van
de medewerkers wordt gemeten conform stichtingsbeleid. De resultaten van deze meting delen wij met onze
medewerkers en verbeteringen komen hieruit voort.
Het doel hierbij is:
Op De Stelberg is de onderlinge communicatie tussen medewerkers en tussen de medewerkers en de
leidinggevenden goed.

.

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

De professionele

De professionele

De professionele

standaarden worden
structureel besproken
tijdens de bordsessies.

standaarden worden
structureel besproken
tijdens de bordsessies.

standaarden worden
structureel besproken
tijdens de bordsessies.

Structureel met elkaar in
gesprek, tijdens de
bordsessies, over wat goed
gaat en wat minder goed
met de bijbehorende

Structureel met elkaar in
gesprek, tijdens de
bordsessies, over wat goed
gaat en wat minder goed
met de bijbehorende

Structureel met elkaar in
gesprek, tijdens de
bordsessies, over wat goed
gaat en wat minder goed
met de bijbehorende

acties.

acties.

acties.

Oefenen met elkaar
feedback geven binnen de
professionele cultuur
tijdens een bordsessie.

Oefenen met elkaar
feedback geven binnen de
professionele cultuur
tijdens een bordsessie.

Oefenen met elkaar
feedback geven binnen de
professionele cultuur
tijdens een bordsessie.

De dialoogsessies zijn
structureel onderdeel van

De dialoogsessies zijn

de cyclus.

structureel onderdeel van

De dialoogsessies zijn
structureel onderdeel van
de cyclus.

De dialoogsessies zijn
structureel onderdeel van

De professionele
standaarden worden
herijkt.

Structureel met elkaar in
gesprek, tijdens de
bordsessies, over wat goed
gaat en wat minder goed
met de bijbehorende acties.
Tijdens een studiemoment
wordt er geleerd en
geoefend met elkaar
feedback geven binnen de
professionele cultuur.

de cyclus.

Schoolplan 2020-2024

de cyclus.

34

Basisschool De Stelberg

6 Organisatiebeleid
6.1 Organisatiestructuur
De Stelberg is een van de dertig scholen van de Kind en Onderwijs Rotterdam.
De directie, bestaande uit de directeur en de adjunct-directeur, geven leiding aan de school. De directie is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het opstellen en uitvoeren van het beleid.

Het managementteam wordt gevormd door de directie, de directie-ondersteuner, drie intern begeleiders en drie
bouwcoördinatoren voor onder-, midden- en bovenbouw.
De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), een klankbordgroep van ouders, een leerlingraad en een
ouderraad (OR). Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

6.2 Groeperingsvormen
Op De Stelberg wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Per leerjaar zijn er meerdere groepen binnen
de school, waardoor er parallelklassen ontstaan.
Wij streven naar een groepsgrootte van maximaal 26 leerlingen in de onderbouw. lndien mogelijk en noodzakelijk
wordt gedurende het schooljaar een instroomgroep gestart.
ln de groepen 3 worden de leerlingen over het algemeen geformeerd tot de groep waarmee zij de rest van hun
schoolcarrière op De Stelberg voltooien. De indeling van deze groepen vindt plaats op basis van onderwijsbehoeften.
De lessen en eventuele ondersteuning worden in de groep aangeboden aan de leerlingen. Voor leerlingen die
deelnemen aan de kopgroep wordt een uitzondering gemaakt. Zij volgen een dagdeel in de week onderwijs buiten de
klas. Groepsdoorbroken instructie op basis van onderwijsbehoeften wordt incidenteel toegepast.

Gedurende het schooljaar organiseren we diverse structurele en incidentele groepsdoorbroken activiteiten, om zo de
verbinding tussen de leerlingen van de verschillende gebouwen te versterken.

6.3 Het schoolkl¡maat
Een veilige omgeving is een voorwaarde om tot ontwikkeling le kunnen komen. Dit geldt voor zowel leerling als
leerkracht. Wij vinden het daarom belangrijk dat het schoolklimaat veilig is, dat eenieder zich geaccepteerd voelt en
waar we samen sterk kunnen staan.

We zoeken vanuit verbinding dagelijks contact met elkaar, met leerlingen, met ouders, maar ook met onze
ketenpartners. Dit alles gebeurt op alle verschillende lagen binnen de organisatie.
Het doel hierbij is:

.

Op De Stelberg is er een hecht schoolklimaat, waar de positieve werksfeer tot behoud van medewerkers en
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6.4 Veiligheid
We zetten proactief in op sociale én fysieke veiligheid.
Sociale veiligheid
De sociale veiligheid wordt gewaarborgd door ons sociaal veiligheidsplan (SVH), wat te vinden is in de bijlage
Vanuit de schoolbrede methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink is er veel aandacht voor het omgaan met
elkaar. We werken toe naar een doorgaande lijn binnen de school op het gebied van gedragsregels door algemene
gedragsverwachtingen en een gemeenschappelijke schooltaal omtrent gedrag (zie hoofdstuk Grote
ontwikkeldoelen).
Ouders worden lxper 2jaar bevraagd op veiligheidsaspecten middels een oudervragenlijst. De uitkomst van deze
vragenlijst ¡s terug te vinden op scholenopdekaart.nl.
De veiligheid van leerlingen wordt jaarlijks gemonitord middels de leerlingvragenlijst'Kijk op sociale competentie'
(groep 5 Vm 8) en de leerlingvragenlijst vanuit Vensters PO (groep 7 en 8). De gegevens worden gebruikt om de
veiligheid te evalueren en waar nodig bij te stellen. De uitkomst van de leerlingvragenlijst wordt aangeleverd bij de
lnspectie van het Onderwijs.
De school beschikt over een stichtingsbrede klachtenregeling, welke geactualiseerd terug te vinden is in de
schoolgids en een klachtencommissie. Daarnaast heeft de school een vertrouwenspersoon en is er vanuit stichting
Kind en Onderwijs een bovenschools vertrouwenspersoon.

Fysieke veiligheid
De school beschikt over een incidentenregistratiesysteem en een ongevallenregistratie. Jaarlijks worden de gegevens
op managementniveau geëvalueerd en worden verbeteracties opgesteld. Op die manier kunnen we tekortkomingen
aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen.

Speeltoestellen en gymmaterialen worden jaarlijks gekeurd en onderhouden.
Daarnaast vindt jaarlijks een arbotechnisch onderzoek plaats vanuit stichting Kind en Onderwijs, uitgevoerd door
Arbodienst Perspectief. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de preventiemedewerkers van de school
cyclisch venruerkt in een actieplan.

Het handelen bij calamiteiten is vastgelegd in een calamiteitenplan.
De school beschikt over een tweetal preventiemedewerkers en een representatief aantal BHV'ers en EHBO'ers.

Bijlagen: sociaal veiligheidsplan, verwijzing naar BHV-plan/ arboplan/ calamiteitenplan.

Bijlagen

1.

Sociaal veiligheidsplan De Stelberg 24PA

6.5 Arbobeleid
Stichting Kind en Onderwijs heeft met Arbo-dienst Perspectief een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht
om uitval van medewerkerste voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsconsulent - eventueel in overleg met de
bedrijfsarts - een probleemanalyse op. De directeur en de zieke medewerker stellen vervolgens een plan van aanpak
op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de arbeidsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij
hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

6.6 Professionele standaarden
Een veilig klimaat is een voonivaarde om tot ontwikkeling te komen, zowel voor leerlingen als voor medewerkers.
lnterne communicatie is daarom van groot belang. Ten behoeve van deze communicatie zijn er met het gehele team
professionele standaarden opgesteld.

Schoolplan 2020-2024

36

Basisschool De Stelberg

Professlonele standaarden De Stelberg
Kwaliteit staat voorop
De Stelberg is een organisatie waarin mensen willen leren. We zijn gericht op kwaliteit. We willen en durven
experimenten ult te voeren, ook ln de werk- en kwaliteitsgroepen. We durven dingen uit te proberen. Er is ruimte voor
nieuwe prikkelende ideeën. De school is in beweging. Hinderen doen we niet.
Vertrouwen

We kunnen elkaar vertrouwen. We hebben het beste met de ander voor. We hebben vertrouwen in besluiten die
binnen de school genomen worden en dat relevante informatie gedeeld wordt.
Communicatie
We communiceren goed, open en eerlijk met elkaar. Wij zijn oprecht en geven elkaar opbouwende feedback op
elkaars gedrag. We geven feedback op een les volgens het feedbackmodel van leerKRACHT. Ook kunnen we
feedback ontvangen.
Afspraken nakomen
We houden ons aan de gemaakte afspraken. Als dit niet lukt, gaan we naar diegene toe waar je de afspraak mee
hebt.
O ploss i n g sg e richt werke n
Wij zijn pro-actief : Je komt met een voorstel, een oplossing of je stelt een hulpvraag en zoekt samen naar een

oplossing.
Talent

We werken op basis van erkende ongelijkheid. We gebruiken elkaars talenten en mogelijkheden. We leren van
elkaar. Als je je beste kant laat zien, geeft dat je een goed gevoel en is positief voor de school.
Goede voorbereiding is het halve werk
Wij bereiden ons voor, zodat de tijd effectief benut wordt en de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.
Wij toetsen jaarlijks of wij onze professionele standaarden naleven. Enerzijds geeft het
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek hier inzichten in, anderzijds gaan we hier jaarlijks over in gesprek met de
medewerkers om vast te stellen of wij onze standaarden naleven.

6.7 Samenwerk¡ng
Kindcentrum De Stelberg
De Stelberg is een kindcentrum. Samen met KSH De Stelberg zijn we ervoor verantwoordelijk dat kinderen van 0 t/m
12jaar van 7 tot 7 kunnen spelen, leren en ontdekken.
Een effectieve samenwerking met de voor- en naschoolse voorzieningen is hierdoor voor ons vanzelfsprekend. De
samenwerking wordt geoptimaliseerd door structurele, planmatige en meerlagige overleggen, zowel op pedagogisch
als op organisatie, beleids- en zorggebied. De samenwerking richt zich specifiek op de doorgaande lijn binnen de
opvang en school om op die manier een ononderbroken ontwikkeling van het kind te waarborgen.
De samenwerking vanuit het Kindcentrum en de specifieke speerpunten zijn vastgelegd in een meerjarenplanning (zie
bijlage),

Leerwerkplek De Stelberg
Vanaf schooljaar 2018-2019 is vanuit intensieve samenwerking met kindcentrum De Stelberg en het Albedacollege
Leerwerkplek De Stelberg opgericht. Verschillende groepen MBO-4 studenten die zich specialiseren tot pedagogisch
medewerker en/of onderwijsassistent doen wekelijks leerwerkervaring op.
Leerlingen met ertra ondersteuningsbehoeften
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Er is intensieve samenwerking met het samenwerkingsverband en zorgpartners voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. Vanuit structurele netwerkbijeenkomslen met de scholen binnen de wijk dragen we
daarnaast zorg voor een dekkend netwerk voor alle zorgleerlingen binnen de wijk.

ln het kader van zorg onderhouden wij contacten met:
. De schoolmaatschappelijk werker
. De leerplichtambtenaar
. De wijkagent
. Jeugdverpleegkundigen en -artsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin
. Wijkteammedewerkers
. Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang binnen ons voedingsgebied
. Zorgpartners
. Veilig Thuis

Rotte rdam s o nde rw ijsbe le id
ln het kader van de uitvoering van het Rotterdams onderwijsbeleid (ROB) werken we constructief samen met de
gemeente Rotterdam, afdeling Maatschappelijke ondersteuning - Primair Onderwijs.

PO.VO
Om de overgang tussen PO en VO te versoepelen, werken wij intensief samen met de scholen van Stichting LMG

Voortgezet Onderwijs.
Bijlage: meerjarenplanning KC De Stelberg

Bijlagen

1. Meerjarenplanning

Kindcentrum

6.8 Contacten met ouders
ledere leerling heeft recht op een goede samenwerking lussen school en ouders. Als ouders betrokken zijn, heeft dat
een positief effect op de leerprestaties van de leerlingen. Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het
leren en de ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Gezamenlijk zoeken wij naar

mogelijkheden die bijdragen aan goed onderwijs en de ontwikkeling van het kind.
Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben
hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Goede persoonlijke communicatie, waarbij wederkerigheid en wederzijds
respect centraal staan, is daarbij essentieel.
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor passend onderwijs zo goed
mogelijk gerealiseerd kan worden. Hierbij hoort ook ouderparticipatie: de actieve deelname van ouders aan
schoolactiviteiten.
Ouder- lee rkracht co ntact
Gedurende het schooljaar wordt er driemaal een vast gespreksmoment tussen ouders en leerkrachten ingepland
G e spreks mo m e nt 1 : Startg espre k
ln de eerste weken van het schooljaar nodigen de leerkrachten de ouders uit voor het startgesprek. Om te komen tot
een optimale ontwikkeling verkennen ouder en leerkracht samen de onderwi,lsbehoefte van de leerling. Zo maakt de

leerkracht kennis met de ouder en het kind.
Gespreksmoment 2 en 3: Gesprek n.a.v. het rapport. (groep 1 tot en met 6).
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee: november/december (groep 7 en 8), februari (groepen 1 tot
en met 6) en het tweede voor de zomervakantie. Tijdens deze gesprekken worden verschillende soorten informatie

besproken met de ouders:
. Observaties met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taak-/werkhouding;
. Observaties met betrekking tot de ontwikkelingsgebieden (groep 1 en 2);
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.

Beoordelingen gebaseerd op methodewerk en toetsen (groep 3 tot en met 6);

o Resultaten van de recent afgenomen Cito-toetsen (groep 3 tot en met 6).
Gespreksmoment 2 en 3: Gesprek n.a.v. het rapport en de indicatie/advisering (groep 7 en 8).
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee: november/december en het tweede rapport voor de
zomervakantie.
Tijdens deze gesprekken worden verschillende soorten informatie besproken met de ouders:
. Observaties met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taak-/werkhouding;
. Beoordelingen gebaseerd op methodewerk en -toetsen;
. Resultaten van de recent afgenomen Cito-toetsen (februari tijdens de indicatie/advisering);
. indicatie/Definitief schooladvies n.a.v. bovenstaande gegevens.

Overleggen
Naast de reguliere ouder-leerkracht contacten, werken we ook samen met ouders in de ouderraad (OR), de
medezeggenschapsraad (MR) en de klankbordgroep. Daarnaast werken we toe naar het oprichten van een stichting
'Vrienden van De Stelberg'.

6.9 Overgang PO-VO
Adviesprocedure
Rond november wordt voor de kinderen van groep 7 en I en hun ouders de VO-markt georganiseerd. De ouders van
de kinderen van groep 7 kunnen zich hier oriënteren op hun schoolkeuze. Bovendien wordt er uitgebreid informatie
gegeven over het traject richting het voortgezet onderwijs.
ln februari wordt voor elk kind in groep 7 een uitstroomindicatie opgesteld. Dit wordt gedaan door de
adviescommissie, die bestaat uit de leerkrachten van groep 7, de intern begeleider en de directie. Tijdens het
indicatiegesprek wordt met de ouders en het kind besproken wat de verwachte uitstroom in groep 8 is. Ook worden de
kinderen voor wie in het voortgezet onderwijs extra zorg of begeleiding nodig is in kaart gebracht.

Aan het begin groep I wordt de indicatie nogmaals besproken tijdens het startgesprek. Tijdens de VO-markt rond
november kunnen de ouders van de kinderen van groep I gericht op zoek naar een VO-school. Ook krijgen de ouders
opnieuw voorlichting over het traject richting het voortgezet onderwijs. ln deze periode is het ook de bedoeling dat
ouders en kinderen de open dagen van de scholen bezoeken. Via de leerkrachten van groep I en via de website
unaru.devogids.nl krijgen ouders en kinderen informatie over de open dagen.
ln februari stelt de adviescommissie van De Stelberg voor kinderen van de groepen 8 het definitieve schooladvies
vast. De adviescommissie bestaat uit de leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de directie. Dit wordt met
ouders en kinderen besproken in de week voor de voorjaarsvakantie. De eerste inschrijfronde start in de week na de
voorjaarsvakantie.

ln april vindt de eindtoets plaats (Route 8). Na deze afname wordt er door de adviescommissie bekeken of een
heroverweging op zijn plaats is.
Soepele overgang PO-VO
Naast een zorgvuldige adviesprocedure werken wij toe naar een versoepeling van de overgang van PO naar VO.
Zowel stichtingsbreed als specifiek op De Stelberg wordt samengewerkt met de scholen van Stichting LMC
Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) om deze overgang zo gemakkelijk mogelijk te maken.
6.1

0 Reputatiebehartiging

Directie en schooljournalisten werken planmatig en vanuit visie aan de reputatiebehartiging van de school.
ln het jaarlijks opgestelde communicatieplan is vastgelegd wat er wanneer via welke kanalen wordt gepubliceerd. Het
doel hiervan is, naast het informeren van de huidige ouderpopulatie, de profilering van de school voor mogelijke
ketenpartners en potentiële ouders.
Om een zo breed mogelijk publiek te gebruiken, wordt er ingezet op verschillende kanalen voor social media.
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7 Financieel beleid
7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De financiële besturingsstrategie van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam wordt uitgedrukt in 'samen delen'. De
scholen zijn autonoom binnen de kaders van het strategisch beleidsplan, het schoolplan, de financiöle kaders en de

afgesproken mandaatregelingen. Verantwoordelijkheden worden zolaag mogelijk in de organisatie gelegd, zonder
het belang van de totale organisatie uit het oog te verliezen.
Financiële middelen worden slim en duurzaam ingezet, om zo steeds de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de
bekostiging van het onderwijs het hoofd te bieden en continuiteit te waarborgen. We dienen ervoor te zorgen dat de
middelen zo doelmatig mogelijk ten behoeve van kinderen worden besteed en ingezet en zijn daarbij transparant in de
verdeling ervan.
Dankzij een goed doordacht financieel beleid zijn wij in staat goed personeel aan te trekken en uitdagende,
vooruitstrevende materialen voor ons onderwijs te bekostigen.
Financiële verantwoording vindt jaarlijks plaats aan het bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam. Tijdens de
begrotingsbespreking vindt afstemming plaats tussen de te behalen doelen en de financiering daarvan. Nut en
noodzaak worden atgezel tegen betaalbaarheid. Driemaandelijks wordt het financieel beleid, op basis van een
forecast, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld met de financieel controller en HRM.

7.2 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school lumpsumgelden, gelden voor studieverlof en lerarenbeurs en gelden van het SWV. De
budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd.
Vanuit de gemeente Rotterdam ontvangt de school gelden vanuit het schoolontwikkelingsbudget voor het uitvoeren
van het Rotterdamse OnderwijsBeleid (ROB).
De verantwoording van de gelden vindt jaarlijks en driemaandelijks plaats via de begrotingsgesprekken en
kwartaalbesprekingen met de financieel controller van Stichting Kind en Onderwijs.
De verantwoording van de ROB-gelden vinden jaarlijks plaats met de gemeente Rotterdam.

7.3 Interne geldstromen
De Stelberg vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage van een bedrag van € 40,00 per kind per jaar
Van de inkomsten worden diverse activiteiten georganiseerd.
Daarnaast wordt er jaarlijks een bijdrage gevraagd voor de schoolreis aan de ouders van leerlingen in de groepen

1

Vm 6 en voor kamp aan de ouders van leerlingen in de groepen 7 en 8. De bedragen zijn afhankelijk van de

bestemming van kamp en schoolreis.

Jaarlijks wordt de besteding van de ouderbijdragen gecontroleerd door een MR-lid uit de oudergeleding en de
directeur.

7.4 Sponsoring
Gedurende de schoolplanperiode 2020-2024 zal een sponsorbeleid worden opgesteld, in overeenstemming met het
sponsorbeleid van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

7.5 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar. De vastgestelde begroting is taakstellend, dat
betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de

begroting is, na overleg met de financieel controller, toegestaan, mits de vooraf geformuleerde beleidsdoelen kunnen
worden bereikt.
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De directie stelt jaarlijks in overleg met de financieel controller en HRM een voorstel op voor een begrot¡ng voor het
komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school

opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is en bevat daarnaast het personeelsformatieplan. De
exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.
De begroting wordt besproken met de MR. Driemaandelijks vindt een evaluatie van het financieel beleid plaats met
directie en de financieel controller.
Naast de jaarbegroting wordt middels een meerjaren exploitatiebegroting vooruitgeblikt naar de komende vier
schooljaren. Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen, de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderuvijspersoneel en het schoolplan
zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting.
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SZorg voor kwal¡te¡t
8.1 Kwaliteitszorg
Op De Stelberg hebben we onze kwaliteitszorg cyclisch ingericht.
Vanuit het vierjarige schoolplan beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en
effectieve wijze.
Uiteraard is onze kwaliteitszorg gekoppeld aan de cyclus van de methodiek leerKRACHT, die de rode draad vormt in
ons dagelijks onderwijs, en aan de professionalisering van het team (individueel en teambreed).
Zo borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van de medewerkers parallel verloopt. '
Samen met het team, leerlingen, ouders, ketenpartners en stichting Kind en Onderwijs evalueren we, stellen we
verbeterpunten vast en ondernemen we hier act¡e op.
Dit gebeurt structureel :
. wekelijks tijdens bordsessies;
. ieder kwartaal tijdens scrumsessies van kwaliteitsgroepen, in MT-vergaderingen, in MR-vergaderingen, tijdens
klankbordgroep van ouders, dialoogsessies van het team, vergaderingen van de leerlingraad en overleggen

.

met de ketenpartners;
halfjaarlijks tijdens de tussenevaluatie van de kwaliteitsgroepen, van het MT, vanuit lB en tijdens de Zicht op
Ontwikkelingsgesprekken vanuit Kind en Onderwijs;

. laarlijks tijdens de jaarevaluatie van de kwaliteitsgroepen en van het MT;
. iedere twee jaar via medewerker-, leerling- en ouderonderzoeken;
. iedere vier jaar in het schoolplan.
De overleggen zoals hierboven genoemd, zijn systematisch ingericht en ondersteunen de kwaliteit van het onderwijs
cyclisch op effectieve wijze.

Zo zijn dejaarplannen een door de kwaliteitsgroepen gemaakte uitwerking van het vierjarige schoolplan, worden deze
doelen in de tijd uitgezet in verbinding met de andere kwaliteitsgroepen ti.ldens een scrumsessie en komen deze
doelen vervolgens in stukjes terug tijdens wekelijkse bordsessies.

8.2 Kwaliteitscultuur
Op De Stelberg staat talentontwikkeling voorop. Vanuit deze kernwaarde richten we ons sterk op het verbeteren van
onze persoonlijke kwaliteit, die inherent gekoppeld is aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Deze ontwikkeling komt cyclisch terug binnen het personeelsbeleid, met daaraan gekoppeld de persoonlijke evenals
de teambrede professionalisering.
Het uitgangspunt voor professionalisering is persoonlijke ontwikkeling en ambitie, gekoppeld aan de schoolambities,
daarbij de verschillende niveaus van competentie (startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam) in acht nemend.

Ook hierin werken we cyclisch, zoals omschreven in het hoofdstuk Personeelsbeleid.

8.3 Verantwoord¡ng en dialoog
Onze kwaliteit beoordelen en verantwoorden we zowel intern als extern
Middels de cyclus van IeeTKRACHT worden de doelen, zoals omschreven in het jaarplan en afgeleid uit het
schoolplan, door de kwaliteitsgroepen uitgezet. Eerst per jaar, binnen het jaarplan, vervolgens per kwarlaal via het

scrumbord en daarna wekelijks via de bordsessies. Deze doelen worden wekelijks, ieder kwartaal en halfjaarlijks
geëvalueerd en bijgesteld.
De jaarplandoelen worden daarnaast tweemaal per jaar geëvalueerd binnen de kwaliteitsgroepen en het MT. Een

verslag hiervan wordt opgenomen in het jaarplan. Daarbij wordt op managementniveau jaarlijks de zelfevaluatie,
middels de monitor basiskwaliteit via MijnSchoolplan geüpdatet.
Binnen de leerlingraad, de ouderraad, de klankbordgroep en de medezeggenschapsraad gaan we de dialoog aan
over onze kwaliteit.
lnformeel gebeurt dit via de structurele dialoogsessies met de medewerkers vanuit het benen-op-tafel format.
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Jaarlijks leggen we verantwoording af over de tussen- en eindresultaten via de Zicht op Ontwikkelingsgesprekken met
de afdeling Kwaliteit en Onderwijs van Stichting Kind en Onderwijs.
Stuctureel ingeplande interne audits met directeuren van Stichting Kind en Onderwijs zorgen voor een kritische kíjk in
de keuken.
Jaarlijks leggen we schriftelijk en mondeling verantwoording af over ons beleid en de resultaten aan de gemeente
Rotterdam, vanuit het Rotterdamse Onderwijs Beleid.
Vanuit het KindCentrum gaan we met KSH in dialoog over onze kwaliteit. Dit wordt jaarlijks schriftelijk vastgelegd in
het meerjarenplan.

8.4 Het meten van de basiskwaliteit
De lnspectie van het Onderwijs beschrijft in het waarderingskader de basiskwaliteit op 17 standaarden.
Wij hebben middels zelfevaluatie gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit.
De scores zijn leidraad geweest voor het opstellen van het schoolplan.
Ons dagelijkse beleid wordt vanuit de kwaliteitscyclus continu aangepast en verbeterd waar nodig.
We zijn voornemens om de basiskwaliteit daarnaast 1x per twee jaar te monitoren via de zelfevaluatie van
MijnSchoolplan.

8.5 Wet- en regelgev¡ng
Onze school heeft kennis gekomen van de eisen van de lnspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Uiteraard houden we ons aan deze eisen.

8.6 lnspectiebezoeken
De lnspectie van het Onderwijs heeft op 25 januari 2018 De Stelberg bezocht. Het rapport met de bevindingen is te
vinden in de bijlage.
De kwaliteit van het onderwijs is in orde, de school heeft een basisarrangement. Daarnaast heeft De Stelberg de
waardering'Goed' ontvangen.
Op de indicatoren OP2, OP3, OR2 en KA3, welke voldoende waren, is een plan van aanpak opgesteld en
uitgevoerd.

Bljlagen

1. lnspectierapport januari
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8.7 Vragenlijst Leraren
November 2019 is een medewerker betrokkenheidsonderzoek (MBO) uitgezet onder alle medewerkers van De
Stelberg met een respons van 867" en een algemeen tevredenheidscijfer van 7,9.
Duidelijk naar voren kwam een groei in tevredenheid in de professionele cultuur van de school.
Sterke punten van de school zijn het ondenrijs, de gesprekscyclus, de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de
onderwijskundige identiteit.
De werkdruk komt als verbeterpunt uit het onderzoek wat, ondanks een stijging van 1,2 punt, onvoldoende blijft.

8.8 Vragenlijst Leerlingen
De jaarlijkse leerling tevredenheidsvragenlijst vanuit Vensters PO is afgenomen in april 2019. De vragenlijst is
gescoord door de leerlingen van groep 7 en 8, met een responspercentage was 95%.
De leerlingen zijn erg tevreden over de school. De gemiddelde score (8,3) en de verschillende deelscores liggen op of
boven de score van de vergelijkingsgroep.
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Sterke punten zijn de hulp die de leerkracht biedt, de uitleg die de leerkracht geeft en dat wat op school wordt
geleerd.
https;//scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12004/1 I00/De-Stelberg-voor-Protestants-ChristelijkBasisonderwijs/Leerlingtevredenheid (https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen 11200411100/De-Stelberg-voorProtestants-Christelijk-Basisonderwijs/Leerli ngtevredenheid)
De kwaliteit van de school word ten aanzien van de leerllingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst,
maar ook via de leerlingraad. De raad komt structureel bijeen onder leiding van een MT-lid.

8.9 Vragenlijst Ouders
Het oudertevredenheidsonderzoek vanuit Vensters PO is afgenomen in april 2020 met een responspercentage van
4O%. De ouders zijn tevreden over de school, met een gemiddeld cijfer van 7,6. De tevredenheid van ouders is in
vergelijking met de vorige afname in 2018 erg vooruitgegaan.

Sterke punten zijn het gevoel van veiligheid op school en het plezier waarmee de leerlingen naar school gaan,
evenals de vakbekwaamheid van de leerkrachten.
Aandachtspunten zijn de informatievoorziening over de leerlingen en het voldoende uitdagen van de leerlingen.
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/1 2OO4l1084lDe-Stelberg-voor-Protestants-ChristelijkBasisonderwijs/Oudertevredenheid (https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/1 2004/1 084/De-Stelberg-voorProtestants-Ch ristelijk-Basisonderwijs/Oudertevredenheid)
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9 Strategisch beleid
9.1 Strategisch beleid
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam heeft een strategisch beleidsplan opgesteld.
Het strategisch beleidsplan is te vinden via onderstaande link:
https://www.kindenonderwijsrotterdam. nl/presentatie/index. htm
(https ://www. kindenonderwijsrotterdam.
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10 Formulier "lnstemm¡ng met schoolplan"

Brin:

24PA

Naam:

Basisschool De Stelberg

Adres:

Clazina Kouwenbergzoom 1 30

Postcode:

3065 KC

Plaats:

Rotterdam

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het
geldende schoolplan van deze school.

van 2020 lot 2024

Namens de MR,

naam

naam

functie

funct¡e

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handteken¡ng
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10 Formuller "lnstemming mel schoolplan"
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24PA

Neâm:

Basisschool De Stelberg

Adro¡:
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VERKLARING

Hieðü verkhart de medezeggenschapsraad van borængenoemde school in te slemmsn met het
geldende schooþlan van ds2e school.
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