
1. Voorwoord

1.1. Voorwoord

KC de Bolster voor een brede ontwikkeling van ieder kind!

Voor  kinderen en ouders is kindcentrum de Bolster een stukje van het kinderleven. Een kind wordt voor een groot deel van zijn/haar
kindertijd toe vertrouwt aan de zorg van onze pedagogisch professionals en  leerkrachten. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij op KC de
Bolster een omgeving creëren waar kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar we ze voorbereiden op de
maatschappij van de toekomst. Dat gebeurt in onderwijstijd, tijdens de opvang én de begeleiding thuis.

Onze tijd vraagt om onderwijs dat voor kinderen betekenisvol is en tegelijkertijd goede kennis en vaardigheden aanbrengt. Ons onderwijs is
daarom het midden tussen aan de ene kant leerling-volgend onderwijs in de vorm van spel en spelbegeleiding bij de peuters en kleuters en
 IPC (thematisch ingericht wereldoriëntatie onderwijs) voor de groepen 3 tot en met 8, en aan de andere kant leerkracht-gestuurd onderwijs
waarbij veel ruimte is voor eigenaarschap van de leerlingen bij hun eigen leerproces. In de kinderopvang en (Sport) BSO creëren we eveneens
een betekenisvolle omgeving waardoor het ontwikkelen van de kinderen ook buiten onderwijstijd op een informele wijze gestimuleerd
wordt.

Om dit te kunnen verwezenlijken is voor ons een aantal kernwaarden belangrijk:

 verbinding  respect  verwondering  eigenaarschap 

Verbinding

Voor Kindcentrum de Bolster is de verbinding tussen opvang, onderwijs en de thuissituatie essentieel. Als eerste is er daarvoor een nauwe
samenwerking tussen Basisschool de Bolster en Kinderdagverblijf ‘De Rode Bank”. Hierdoor zijn er doorgaande ontwikkellijnen voor kinderen
van 0 tot 12 jaar. Te denken valt aan een steeds meer op elkaar afgestemd aanbod, hetzelfde kindvolgsysteem, een warme overdracht van
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peutergroep naar de basisschool, VVE aanbod van peuter tot aan groep 4, gezamenlijke activiteiten van het kinderdagverblijf en basisschool
en één pedagogische aanpak. Daarnaast wordt steeds meer de verbinding gelegd tussen opvang, onderwijs en thuissituatie door
professionals die in zowel de opvang als het onderwijs werken.

Respect

Onze missie:  ‘Op de Bolster hoort iedereen er op eigen wijze bij!’ hee  als fundament de kernwaarde “respect”. Met alle verschillen in de
wijk, de school, het kinderdagverblijf, de kinderen en volwassenen willen wij een sfeervolle plek creëren waar je mag zijn wie je bent. Door
elkaar te ontmoeten en gezamenlijk op te trekken daar waar dat van toegevoegde waarde kan zijn, leer je elkaar kennen. Op die manier weet
je ook het talent van de ander te herkennen en kun je elkaar aanvullen en bijstaan. Respect staat voor ons ook voor respectvol gedrag en
zorgvuldig omgaan met elkaar. We respecteren elkaar om wie we zijn en wat we doen.

Verwondering

Verwondering en nieuwsgierigheid staat voor ons aan de basis van het ontwikkelen van kinderen. Kinderen moeten de hele dag door worden
uitgedaagd op zijn/haar eigen niveau en eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Eigenaarschap

Willen wij kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst, dan zullen we ze op ons kindcentrum al moeten leren om mede-
eigenaar te worden van hun eigen ontwikkelproces. Het stellen van hun eigen leer- en vaardigheidsdoelen wordt daarvoor gestimuleerd.
Verder geven we professionals de ruimte om KC de Bolster verder te ontwikkelen. En ook voor ouders zoeken we naar een intensievere
manier van bijdragen aan de ontwikkelingen op de Bolster.

Op deze manier willen wij een inspirerende leef- en leeromgeving zijn, waar we ieder kind de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen!!



2. Identiteit

2.1. Identiteit
Gelijkwaardig staat voor de manier waarop je met leerlingen, ouders en collega’s omgaat. Respectvol, waarderend. Luisterend en daarnaar
handelend. De afstand tussen mensen kleiner makend.

Betrouwbaar staat voor je houding naar ouders en leerlingen, doen wat je zegt, waarmaken wat je beloo . Ondersteunend, deskundig en
integer naar alle partijen. Liefdevol en beschermend naar leerlingen. Collegiaal en loyaal naar collega’s. Zichtbaar, betrokken en eerlijk naar
ouders.

Toegankelijk staat voor doe-maar-gewoon, laagdrempelig, de Sallandse cultuur, de ruimte om te zijn wie je bent. Voor minder regeltjes en
bureaucratie, voor benaderbaar zijn, je welkom voelen en voor transparantie. Voor betrokkenheid bij de omgeving.

Identiteit op de Bolster sluit hierbij aan.



3. Missie en visie

3.1. Kinderen en de wereld van morgen
Kinderen en de wereld van morgen

Kinderen ontwikkelen zich overal: thuis, op straat, op school, via sociale media, op vakanties, in kerken, moskeeën, tempels en op talrijke
andere plaatsen. Ieder kind is uniek en hee  eigen mogelijkheden en behoe en. De kinderwereld is een stuk groter en sneller dan vroeger.
Des te meer aandacht, liefde, uitdaging en bescherming hebben kinderen nodig van de volwassenen die met hen op zoek gaan naar nieuwe
kennis en vaardigheden. Leerkrachten vervullen hierin een belangrijke rol. Dit betekent dat ook zij zich voortdurend moeten ontwikkelen. En
dat ook zij respect, aandacht, liefde, uitdaging, bescherming en professionaliteit nodig hebben.

3.2. Missie
Missie mijnplein

mijnplein wil kinderen en medewerkers uitdagen om te leren van elkaar. mijnplein gee  ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Gelijkwaardigheid tussen kinderen en volwassenen is daarbij het uitgangspunt. Zo ontstaat een omgeving waarin de afstand tussen mensen
kleiner wordt en iedereen elke rol vervult die op dat moment noodzakelijk is.

Missie KC de Bolster

Als kindcentrum leveren we samen een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen (van 0 tot 13 jaar), tot zelfredzame,
verantwoordelijke en sociale burgers.  We creëren een plek waar de scheidslijn tussen onderwijs en opvang vervaagt, waar kinderen hun
talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar we ze voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.

Op kindcentrum de Bolster hoort iedereen er op zijn/haar eigen wijze bij!

3.3. Visie



3.3. Visie
Visie

De samenleving is volop in beweging. Wat vandaag nodig is, blijkt morgen overbodig te zijn. Beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen
ontstaan. Datzelfde geldt voor bedrijven en organisaties, en zelfs voor landen. Niemand weet hoe de toekomst eruitziet. Het tempo van de
veranderingen ligt hoger dan ooit. Welke kennis, vaardigheden en houdingen zijn nodig om in die onzekere toekomst gelukkig en succesvol
te zijn? Niet alleen ICT-vaardigheden, maar ook creativiteit, kritisch denken, oplossend en innovatief vermogen, leiderschap, flexibiliteit en
sociale vaardigheden. De scholen van mijnplein willen de talenten van kinderen ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen en inzetten. Zodat
ze optimaal voorbereid zijn op hun rol in de maatschappij van morgen. mijnplein zet in op samenwerken, op verbinden en ontmoeten van
mensen binnen en buiten onze stichting en scholen. mijnplein is zorgzaam en gee  ruimte, richting en vertrouwen. Dat stimuleert het
leervermogen van leerlingen. Altijd en overal. Deze visie hee  mijnplein vertaald naar vier hoofdthema’s: Samen werken, Onderzoekend
leren, Eigenaar zijn en Persoonlijk groeien. We leggen uit wat we met elk thema bedoelen en geven daar voorbeelden van uit de praktijk.

Visie KC de Bolster

Visie op sociaal-emotionele ontwikkeling

In ons kindcentrum voelen kinderen zich veilig en geaccepteerd. Kinderen ervaren dat ze er mogen zijn en dat ze er toe doen. We creëren  een
omgeving waar kinderen emotioneel vrij zijn, gelukkig zijn, zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig mogen zijn en respect hebben voor elkaar.
Wij zien dit als voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen.

 Visie op cognitieve ontwikkeling                            

Voor een optimale cognitieve ontwikkeling is er afwisseling tussen kind-gecentreerd en professional - gecentreerd onderwijs. Kinderen leren
ontdekkend, waarbij de professional begeleidt en coacht, aansluit bij de naaste ontwikkeling, leergesprekken met hen voert en een
betekenisvol aanbod creëert . De professional is hierin de onderwijsmakende.  Kinderen leren ook door kennisoverdracht van de professional
waarbij het expliciete directe instructiemodel centraal staat. De professional is dan de sturende onderwijsgevende en creëert tevens een
leeromgeving waar de kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

We ontwikkelen een professionele omgeving  waarbij naast taal- en rekenvaardigheden ook veel belang wordt gehecht aan de werving van
inzichten/concepten en aan vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken en zelfsturing. Onze onderwijsvormen zijn
optimaal afgestemd op het niveau en de behoe e van individuele leerlingen, ze zijn uitdagend, gevarieerd en betekenisvol.



4. Uitdagingen

4.1. Doorontwikkelen

Doorontwikkelen mijnplein.
We introduceren of versterken het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren, zowel van kinderen als van leerkrachten. Zij creëren een
rijke en uitdagende leeromgeving en stimuleren samenwerking. 

1. Doorontwikkelen

We zetten in op: 

• zoeken naar vormen van gepersonaliseerd leren
• samenwerken van kinderen, dwars door jaarlagen en scholen heen
• inzetten van specifieke competenties van medewerkers
• verschillende manieren van werken met en van kinderen mogelijk maken
• verschillende leeromgevingen opzoeken buiten de school
• toewerken naar integrale kindcentra
• gebruikmaken van de kennis en ervaring binnen mijnplein.

Doorontwikkelen KC de Bolster

We zetten in op:

het doorontwikkelen van eigenaarschap bij kinderen en professionals
het doorontwikkelen van onderzoekend leren middels IPC en spelend leren
het doorontwikkelen van het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
het doorontwikkelen van interprofessionele samenwerking zowel intern als met externe instanties
het doorontwikkelen van co-teaching en een open professionele cultuur
verder aansluiten bij de vraag van onze veranderende populatie op het gebied van taal en betrokkenheid/communicatie/participatie
het versterken van de ondersteuning van ICT 

4.2. Elkaar sterker maken



4.2. Elkaar sterker maken
Elkaar sterker maken mijnplein
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste kracht. We delen al onze kennis, passie en expertise. Over de schoolgrenzen heen. We zijn daarbij
solidair en kritisch tegelijkertijd.

We zetten in op:

• verantwoordelijkheid geven aan teams en individuele medewerkers
• kennis delen en verdiepen via alle mogelijke kanalen
• inzetten van specialisten uit onze organisatie
• stimuleren van mobiliteit bij medewerkers
• behouden of werven van medewerkers met competenties en kennis die nog ontbreken
• inhuren van expertise voor de ontwikkeling van onze medewerkers

Elkaar sterker maken op KC de Bolster

we zetten in op:

het doorontwikkelen van het werken in stuurgroepen aan de ontwikkeling van de Bolster
inzetten van talenten van professionals ten behoeven van de brede ontwikkeling van de kinderen (onder schooltijd en erna)
co-teaching, intervisie en collegiale-consultatie en -coaching

4.3. Verbinding met de wereld
Verbinding met de wereld mijnplein.
Salland is de meest directe en vertrouwde omgeving voor onze kinderen. Maar de wereld is groter. mijnplein kijkt daarom naar de wereld
buiten Salland. Daar horen ook ontwikkelingen binnen de technologie en op de arbeidsmarkt bij.

We zetten in op:

• actief kennismaken met de wereld buiten het eigen dorp, de stad, regio en land
• samenwerken met partners in kinderopvang en onderwijs, pedagogische opleidingen, jeugdzorg, gemeenten, sport en maatschappelijke
organisaties
• meedenken over en werken aan een duurzaam en perspectiefvol Salland door en voor kinderen
• verbinding zoeken met de lokale omgeving en die een plek geven in het onderwijsaanbod voor onze leerlingen

Verbinding met de wereld op KC de Bolster

het versterken van het aanbod van educatieve excursies binnen thema's van IPC
verder doorontwikkelen van de samenwerking met de opleiding pedagogisch professional kind en educatie van de katholieke pabo
Zwolle
versterken en breder dragen (door meerdere professionals)  van contacten met externen als de voorleesexpress, HomeStart, Stichting
Leergeld, CJG, Taalwerk, SoVa training....
versterken  en breder dragen van de kennis over interprofessioneel werken



5. Samen werken

5.1. Samen werken
Onderwijs maak je samen: met kinderen, met medewerkers, met ouders, met toezichthouders en met partners. En onderwijs maak je overal:
binnen en buiten de school, midden in de samenleving.

Je zoekt nadrukkelijk de ontmoeting en verbinding tussen al deze partijen. Daarin leer je van en met elkaar. 

Je zoekt samen naar oplossingen en viert samen successen. 

Je gaat samen op zoek naar een nieuwe balans in het onderwijs, waarin alle kinderen en hun behoe en tot hun recht komen. Samen
betekent ook dat je betrokken bent en je hulpvaardig opstelt. 

Samen werken is zinvol en zingevend.

Op KC de Bolster wordt op meerdere niveaus samenwerking vormgegeven en verder ontwikkeld:              

tussen kinderen onderling
tussen kinderen en professionals
tussen professionals (co-teaching)
tussen pedagogisch professionals en leraren
tussen KC de Bolster en externe instanties
tussen KC de Bolster en externen die ontwikkeling van talenten van kinderen kunnen helpen ontdekken en ontwikkelen
het verbinden van voorschool en vroegschool
toewerken naar een bij onze populatie passende ouderparticipatie

Deze samenwerking gaan we de komende vier jaar verder doorontwikkelen en verbeteren.

Ambities samen werken

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA NPO TIJDPAD

tussen kinderen en
professionals

Het voeren van
leergesprekken
wordt vanaf  het
eind van schooljaar
20/21 bij de
groepen 3 t/m 8
zowel op
kennisdoelen als
vaardigheidsdoelen
per leerling in elk
geval 1 keer per
maand gevoerd

Tijdens IPC overleg
in 19/21 overleg
over voeren

De theorie over het
voeren van
leergesprekken
wordt opgehaald

Elke professional
voert maandelijks
zowel op
kennisdoelen als
vaardigheidsdoelen
per leerling een
leergesprek

2019 - 2023



tussen kinderen
onderling

Aan het eind van
schooljaar 20/21
wordt bij de
groepen 5 t/m 8 bij
elk thema van IPC
ook gewerkt aan
een door de groep
vastgesteld
samenwerkingsdoel.

Tijdens IPC overleg
in 19/21 overleg
over voeren en
afspreken op welke
wijze hiermee wordt
omgegaan

Daar wordt ook de
theorie en aanpak
van het werken aan
samenwerkingsdoel
en besproken

Aan het eind van
20/21 werkt elke
professional in 3
t/m 8 met een
samenwerkingsdoel
per unit

2019 - 2023

tussen
professionals (co-
teaching) en
intervisie

Aan het eind van
schooljaar 20/21
wordt in alle
parallel-groepen
tussen
professionals
samengewerkt
waarbij de
leerdoelen richtlijn
zijn voor de indeling
van de groep en
behoe e van
instructie

Elke bouwoverleg is
er ruimte voor
intervisie dat wordt
uitgebouwd naar
collegiale coaching
en consultatie

opdracht aan
stuurgroep
groepsvorming

teamleider zorgt
voor agendering

aan het eind van
19/20 wordt bij
tenminste 1 parallel
groep op de
gestelde wijze
samengewerkt

Eind 20/21 vragen
collega's zelf om
ondersteuning van
collega's 

2019 - 2022

tussen pedagogisch
professionals en
leraren

De huidige
samenwerking
tussen pedagogisch
professional en
leraren op de
leerpleinen,
ondersteunend
voor kleine groepen
in de groep en met
pedagogisch
professionals die de
kinderen ook na
onderwijstijd zien,
wordt de komende
vier jaar verder
uitgebouwd en
geborgd.

schooljaar 19/20
onderzoeken we op
welke wijze na
schoolse cognitieve
ondersteuning
vormgegeven kan
worden

ook na schooltijd is
er ondersteuning
voor leerlingen die
dit nodig hebben
waarbij dit thuis niet
mogelijk is

2019 - 2023

tussen KC de
Bolster en externe
instanties

Deze samenwerking
wordt de komende
vier jaar verder
uitgebouwd en de
bestaande
contacten geborgd

Zowel het Frieswijk
overleg als het
overleg over co-
financiering
met/door EPOS,
Mijnplein........
voortzetten

2019 - 2023



tussen KC de
Bolster en externen
die brede
ontwikkeling van
talenten van
kinderen kunnen
helpen ontdekken
en ontwikkelen

Deze samenwerking
wordt de komende
vier jaar verder
uitgebouwd en de
bestaande
contacten geborgd

Schooljaar 19/20
wordt een
coördinator NSA
aangesteld en een
tijdpad bepaald van
ontwikkelen van het
aanbod NSA. daarbij
ook een visie
bepaald over de
talenten die we als
KC willen laten
ontwikkelen.

schooljaar 19/20 is
er een coördinator
NSA en een visie op
NSA bepaald

2019 - 2023



6. Onderzoekend leren

6.1. Onderzoekend leren
Leren en je ontwikkelen is meer dan de kernvakken zoals rekenen en taal. 

Leren en je ontwikkelen is veel breder dan dat. In een onderzoekende en uitdagende leeromgeving krijgen talenten alle kans te ontpoppen.
Op elk niveau.

Het stimuleren van creativiteit en het vieren van successen motiveert en inspireert.

Van fouten kun je leren, ze horen bij het leerproces.

Oplossingen uit onverwachte hoek in onverwachte vorm zijn altijd de moeite van het onderzoeken waard.

Dat vraagt om de inzet van onderzoekend en ontwerpend leren.
Op KC de Bolster werken we sinds schooljaar 2015-2016 met IPC. Een methodiek die ons steeds beter in staat stelt om thematisch wereld-
oriënterend  en onderzoekend onderwijs vorm te geven. Middels IPC bieden we  de kinderen de mogelijkheid om nieuwsgierig te zijn en op
zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen.

Recht  doen aan de behoe e van individuele kinderen vraag ook van de professionals een onderzoekende houding. Het voorbereiden van
kinderen op datgene wat ze in de toekomst nodig hebben vraagt een kritische houding ten opzichte van vertrouwde aanpakken en tradities.
Het is voor ons de komende tijd een uitdaging om deze onderzoekende houding het het samen onderzoekend leren binnen het hele
kindcentrum te verbeteren en te stimuleren.

Onze ambities met betrekking tot het ontwikkelen van een onderzoekende en nieuwsgierige houding bij kinderen en professionals:

bevorderen van onderzoekend leren bij professionals  --> hoger doel: het creëren van een open professionele cultuur
verder doorontwikkelen van onderzoeken leren bij kinderen

Ambities onderzoekend leren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA NPO TIJDPAD

bevorderen van
onderzoekend leren
bij professionals

Elke professional
kent de
mogelijkheden
van Iris Connect
en hee  dit
tenminste 1 keer
gebruikt ten
behoeve van de
eigen
ontwikkeling/ont
wikkeling van de
kinderen
intervisie (over
inhoud) staat op
de agenda van
elk bouwoverleg
KC-breed

De pedagogisch
coach/technisch
begeleider IC
gee  de
professionals
uitleg over het
gebruik van IC.
De
leidinggevenden
stimuleren
gebruik van IC.
De
onderwijskundig/
KDV leider plant
intervisie (over
inhoud) in op de
agenda van elk
bouwoverleg

elke professional
maakt op eigen
initiatief gebruik
van IC

2019 - 2023



bevorderen van
onderzoekend leren
bij professionals

intervisie (over
gedrag en
overtuigingen )
staat op de agenda
van elk
bouwoverleg KC-
breed

intervisie (over
gedrag en
overtuigingen) staat
op de agenda van
elk bouwoverleg
KC-breed

Het gesprek tussen
professionals gaat
ook buiten de
geplande
overlegmomenten
om niet alleen over
onderwijsinhoud
maar ook over
gedrag en
overtuigingen

2020 - 2023

verder
doorontwikkelen
van onderzoekend
leren bij kinderen

Leerlingen van de
groepen 5 t/m 8
zetten 1 keer per
jaar een eigen
onderzoek op
gebaseerd op de
stappen van
onderzoekend leren

De leerpleinen van
zowel de
bovenbouw als van
groep 3-4 zijn IPC
ontdekpleinen

Tijdens een
gezamenlijk IPC
overleg aan het
begin van
schooljaar 19/20
wordt bepaald hoe
een eigen
onderzoek van de
lln. eruit ziet en wat
er voor nodig is om
hen dit te leren. Van
daaruit wordt dit
verweven in een
unit IPC

Tijdens een
gezamenlijk IPC
overleg aan het
begin van
schooljaar 19/20
wordt het gesprek
gevoerd over de
inhoud en
vormgeving van IPC
leerpleinen. Van
daaruit wordt dit
verder in schooljaar
20/21 uitgewerkt
door pedagogisch
professionals,
leraren en
leerlingen. Tevens
ligt hier de opdracht
voor de
stageleergroep van
19/20. 

leerlingen vragen de
professional om te
mogen
onderzoeken/ te
mogen zoeken naar
antwoorden op hun
eigen vragen

Bij elke unit van IPC
worden tevnes
opdrachten
ontworpen die op
het Leerplein
leerlingen uitdagen
om zelfstandig te
ontdekken. 

2019 - 2023



7. Eigenaar zijn

7.1. Eigenaar zijn
Dit draait om de juiste balans van verantwoordelijkheid krijgen, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. 

Volwassenen en kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces, voeren de regie over hun eigen ontwikkeling.

Dat vallen en opstaan, het inrichten van je persoonlijke leeromgeving, vraagt om wederzijds vertrouwen. Maar ook om zelfkennis en
zelfreflectie, de moed om keuzes te herzien. Het is een manier om te leren met uitdagingen en onzekerheden om te gaan.

Maar eigenaarschap gaat ook over de leefbaarheid van de wereld dichtbij en veraf, je verantwoordelijk voelen voor onze aarde.

Op KC de Bolster wordt eigenaarschap op meerdere niveaus vormgegeven en doorontwikkeld:

Leerlingen worden steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkelproces. Het stellen van hun eigen leer- en vaardigheidsdoelen wordt
daarvoor gestimuleerd
Creëren van een vorm van leerlingparticipatie
Professionals participeren in een stuurgroep waardoor ze de ruimte krijgen om KC de Bolster verder te ontwikkelen op verschillende
gebieden
Ouders denken mee over de ontwikkelingen op KC de Bolster in ouderpanels 
Ouderparticipatie wordt sterk verbeterd                                                                                            

Ambities eigenaar zijn

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA NPO TIJDPAD

Leerlingen worden
steeds meer
eigenaar van hun
eigen
ontwikkelproces.

Kinderen stellen
hun eigen leer- en
vaardigheidsdoelen
(IPC) alle onderwijs
professionals
stimuleren het
stellen van eigen
leerdoelen tijdens
leergesprekken

De ingezette weg
verder volgen bij
IPC en Snappet

Leerlingen stellen
hun eigen kennis-
en
vaardigheidsdoelen

2019 - 2023



Professionals
participeren in een
stuurgroep
waardoor ze de
ruimte krijgen om
KC de Bolster
verder te
ontwikkelen op
verschillende
gebieden

Professionals zijn
eigenaar van een KC
ontwikkelgebied 

Aan het begin
van schooljaar
19/20 wordt
tijdens een
studiedag met
het team
bepaald welke
inhoud aan de
stuurgroepen de
komende 4 jaar
gegeven moet
worden en wie in
welke stuurgroep
zitting neemt
de
leidinggevenden
bepalen het
tijdpad en de
urgentie van de
verschillende
ontwikkelgebiede
n. 
dit wordt
gecommuniceerd
met de
kartrekkers en zij
communiceren
dit met de leden
van de
stuurgroep
deze planning
wordt weggezet
over de
verschillende
team-
vergaderingen

de huidige
ontwikkelgebieden
van de
stuurgroepen zijn
her- geformuleerd
en de stuurgroepen
geformeerd

er is een tijdspad en
deze is weggezet op
de agenda's van de
verschillende
teamvergaderingen

kartrekkers en
teamleden zijn
hiervan op de
hoogte

2019 - 2020

Ouders denken mee
over de
ontwikkelingen op
KC de Bolster in
ouderpanels

Elk schooljaar zijn
er drie ouderpanel
avonden waarop de
mening van ouders
gevraagd wordt met
betrekking tot KC
ontwikkelingen

Aan het begin van
elk schooljaar
worden door de
leidinggevende 3
ontwikkelingen/ont
wikkelgebieden
bepaald waarbij de
mening van ouders
gewenst is,

hiervoor worden 3
momenten gepland
waarop ouders
worden uitgenodigd
voor een
ouderpanel

de opbrengsten en
datgene wat met de
inbreng gedaan
wordt, wordt met
alle ouders in een
nieuwsbrief gedeeld

Aan het eind van
19/20 is bij
tenminste 1
ontwikkelgebied  de
mening van ouders
terug te zien in het
besluit/de
uitvoering binnen
het KC

2019 - 2023



Creëren van een
vorm van
leerlingparticipatie

kinderen denken en
beslissen mee op
door hen  bepaalde
ontwikkelgebieden

Aan het eind van
schooljaar 19/20 is
er een door de
leerlingen gekozen
leerlingenraad die
hee  meegedacht
en beslist over 1
onderwep

Er is een
leerlingenraad die
hee  meegedacht
en beslist over 1
onderwerp die bij
de leerlingen lee

2019 - 2020

Ouderparticipatie
wordt sterk
verbeterd en de
communicatie met
ouders wordt
afgestemd op de
mogelijkheden tot
communiceren van
de ouders

OP KC de Bolster is
een visie op
ouderparticipatie
bepaald en wordt
daarnaar
gehandeld. 

Tevens is er kennis
van de wijze van
communiceren met
onze populatie
ouders en we
handelen daarnaar

De kennis die is
opgedaan door
professionals
tijdens het
afstuderen (AD) wat
betre
ouderparticipatie
en communicatie
met onze ouders,
zijn verder
uitgewerkt en in de
praktijk toegepast

Er is zicht op een
goede wijze van
communiceren met
de ouders van de
kinderen in de
onderbouw van KC
de Bolster aan het
eind van schooljaar
19/20

2019 - 2023



8. Persoonlijk groeien

8.1. Persoonlijk groeien
Persoonlijk betekent dichtbij, elkaar werkelijk zien, oprechte aandacht, zorgzaamheid, respect voor onderlinge verschillen en eigenheid.

Het staat voor de inrichting van het individuele leerproces. Voor het recht doen aan verschillen in ontwikkeling en behoe e van onze
leerlingen en medewerkers.

Leren op eigen niveau, met de juiste middelen en met passende ondersteuning.

Wij willen ook de betrokkenheid van kinderen, ouders, medewerkers en partners bij mijnplein laten groeien. Alleen informeren is dan niet
voldoende. Raadplegen, advies vragen en meebeslissen horen er dan bij.

Op KC de Bolster werken we vanuit respect voor elkaar en voor elkaars verschillen. Het individuele leerproces en de verschillen in
ontwikkeling en behoe e van zowel de kinderen als de professionals zijn uitgangspunt bij het ontwikkelen van het aanbod en
veranderingen. Dat betekent voor de kinderen: leren op hun eigen niveau, op de ochtend middels instructie gebaseerd op leerdoelen en een
passende verwerking via Snappet. In de middag op je eigen niveau werken aan vaardigheidsdoelen tijdens IPC. Ook na onderwijstijd  bieden
we activiteiten aan waardoor de kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

Uitdagingen:

beredeneerd aanbod  vanuit leerdoelen
Het volgen van de kinderen middels het Verlengde Instructie document verder vervolmaken
IPC --> units worden gekozen op basis van de doorgaande lijn assesement for learning doelen die eind schooljaar 18/19 door het team
zijn vastgesteld
Het verbreden van het aanbod van naschoolse activiteiten
Inzetten van talenten van professionals buiten de eigen groep
Transitie in denken over ontwikkelen van productgericht naar procesgericht en vaardigheden

Ambities persoonlijk groeien

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA NPO TIJDPAD



Aanbod vanuit
leerdoelen

Aan het einde van
schooljaar 20/21
werkt elke
professional
(peuters - groep 8)
beredeneerd vanuit
leerdoelen

momenteel wordt
m.b.v. Snappet in de
groepen 3 t/m 8
door elke
professional
lesgegeven vanuit
doelen al dan niet
gebaseerd op de
leerlijn van de
methode.

in schooljaar 19/20
(kleuters)  en 20/21
(peuters) wordt het
gesprek hierover
met de peuters t/m
3 verder gevoerd en
de leerdoelen staan
dan centraal

Van peuters - groep
8 is het aanbod
beredeneerd vanuit
doelen (pravoo -
SLO - Snappet)

2019 - 2023

IPC --> units worden
gekozen op basis
van de doorgaande
lijn assesement for
learning (AFL)
doelen die eind
schooljaar 18/19
door het team zijn
vastgesteld

Aan het einde van
schooljaar 19/20
zijn alle units van
IPC uitekozen en
gegeven op basis
van de doorgaande
lijn AFL doelen

Eind schooljaar
18/20 wordt een
eerste aanzet
gegeven tijdens de
studiedag van 7 juni
om units te bepalen
vanuit de AFL
doelen. aan het eind
van kalenderjaar
2019 worden tijdens
een gezamenlijk IPC
overleg de rest van
de doelen bepaald. 

Alle units in
schooljaar 19/20 zijn
alle units gebaseerd
op de AFL
doelen/doorgaande
lijn en zo uitgevoerd

2019 - 2020

Het verbreden van
het aanbod van
naschoolse
activiteiten

Aan het eind van
schooljaar
2022/2023 is er een
vast aanbod van
naschoolse
activiteiten, is er
een coördinator die
dit regelt

Schooljaar 19/20
wordt een
coördinator NSA
aangesteld en een
tijdpad bepaald van
ontwikkelen van het
aanbod NSA. daarbij
ook een visie
bepaald over de
talenten die we als
KC willen laten
ontwikkelen.

schooljaar 19/20 is
er een coördinator
NSA en een visie op
NSA bepaald

2019 - 2023



Inzetten van
talenten van
professionals buiten
de eigen groep

groepsdoorbrekend
aanbod bij IPC
waarbij talenten
van professionals
worden ingezet

Schooljaar 19/20
wordt binnen het
team afgesproken
dat één vak
groepsdoorbrekend
door één collega
wordt gegeven

Dit is de opdracht
die wordt
meegegeven wordt
aan de stuurgroep
groepsvorming
(wanneer tijdens de
studiedag aan het
begin van het
schooljaar
gezamenlijk wordt
bepaald dat deze
stuurgroep
voortgezet wordt)

Aan het eind van
schooljaar 19/20 is
een pilot gedraaid
waarbij één vak
door één collega
tijdens IPC binnen
alle mileposts
gegeven is

2019 - 2023

Transitie in denken
over ontwikkelen
van productgericht
naar procesgericht
en vaardigheden

Zie hiervoor ook het
doel IPC hierboven

Zie hiervoor ook het
doel IPC hierboven

Zie hiervoor ook het
doel IPC hierboven

Het volgen van de
kinderen middels
het Verlengde
Instructie document
verder vervolmaken

Aan het eind van
19/20 wordt van
peuters tot en met
groep 8 de
verlengde instructie
genoteerd in het VI
document. 

Tijdens de
studiedag van 7 juni
2019 is gesproken
en over de huidige
wijze van omgang
met het VI
document en het
volgen van de
leerling. Daaruit kan
geconcludeerd
worden dat 4 t/m
vrijwel eenduidig de
verlengde instructie
vastlegt. Dit volgend
schooljaar
consolideren.
Peuters t/m 3 nog
iets strakker
gezamenlijk
wegzetten volgend
schooljaar.

In 20/21 wordt
bekeken of het VI
document dat nu
vanuit de doelen
wordt ingevuld, niet
beter wordt
ingevuld vanuit de
leerling.

Elke professional
noteert en volgt de
leerling op dezelfde
manier

2019 - 2022



9. Onze school

9.1. Onze school



9.1. Onze school

Ambities onze school

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Verkenning haalbaarheid
en toegevoegde waarde
peuter-/kleutergroep

Aan het eind van het
kalenderjaar 2019 moet
voor basisschool de
Bolster en de
peutergroepen van de
Rode Bank helder zijn of
samenvoeging een
toegevoegde waarde is: 

- voor taalopbrengsten
t/m groep 3;

- didactisch vermogen
medewerkers
peutergroep en groepen
1 en 2;

- sociaal emotionele
ontwikkeling;

Het MT van het
kindcentrum verkent het
onderwerp tijdens eigen
vergaderingen en
teamvergadering
kindcentrumbreed.
Tevens zullen zij het
punt ook kortsluiten met
GGD en Gemeente
Raalte

Een goed uitgewerkte
sterkte/zwakte analyse
met kansen en
bedreigingen, waardoor
onderbouwd kan
worden waardoor wij het
wel of niet de komende
periode verder gaan
verkennen.

2019 - 2020

Uitwerken en
implementeren ICT
beleidsplan

2019 - 2022

Borgen omgang met
Snappet en IPC

Zie hiervoor bij
eigenaarschap,
samenwerken en
onderzoekend leren

2019 - 2022

Verstevigen
interprofessioneel
samenwerken en -leren

Zie bij samenwerken 2019 - 2023

ontwikkelen naar open
professionele cultuur

Zie samenwerken 2019 - 2023

vormgeven groepen
waar door meerdere
professionals (co-
teaching) samen gewerkt
wordt aan de
ontwikkeling van
kinderen

zie samenwerken 2019 - 2023

herijken missie/slogan
en bepalen kernwaarden

aan het eind van 19/20
zijn er een door het hele
KC team gedragen
slogan en kernwaarden
bepaald

tijdens KC
teamvergadering
teambuilding en
gezamenlijk (KC breed)
bepalen van
missie/slogan die bij de
visie past en de
kernwaarden die onder
deze missie liggen

Ieder professional kent
de nieuwe slogan en
werk vanuit deze

2019 - 2020



10. Beleidsstukken

10.1. Beleidsstukken
De stichting mijnplein hee  het stichtingsbeleid beschreven in de bestuursbundel en in aanvullende documenten. In deze bundel en
documenten zijn de beleidsterreinen beschreven, waarvoor stichtingsbeleid is vastgesteld. Dit beleid wordt in elke school conform de
geformuleerde uitgangspunten en doelen uitgewerkt en toegepast. Het college van bestuur houdt toezicht op de uitwerking van het beleid
door de schooldirecteur. Via de lijn van medezeggenschap hebben personeelsleden en ouders invloed op de vaststelling van het beleid. De
invloed van directeuren verloopt via de directeurenraad en de procedure is vastgelegd in het managementstatuut.

De documenten zijn beschikbaar voor medewerkers binnen de de Sharepoint-omgeving van mijnplein.

Het schoolbeleid zal moeten passen binnen de op stichtingsniveau vastgestelde afspraken. Daar waar er gemotiveerd van wordt afgeweken
kan dat alleen na overleg met het college van bestuur.

Voor het beschrijven van het hoofdstuk 10.1 Beleidsstukken is de brochure van de Onderwijsinspectie 'Het schoolplan verandert' als leidraad
gebruikt. Daar waar dat mogelijk is wordt verwezen naar relevante beleidsdocumenten. De tekst van hoofdstuk 10.1 Beleidsstukken is voor
alle scholen hetzelfde. Het gaat hier immers om het stichtingsbeleid.

De inspectie schetst in deze brochure welke items de school moet beschrijven in haar schoolplan. Het gaat dan om de volgende
onderwerpen:

1. het kwaliteitsbeleid en dan met name het stelsel van kwaliteitszorg
a. zorg dragen voor een ononderbroken ontwikkeling en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van
leerlingen.

Voor elke leerling is een ononderbroken ontwikkeling van groot belang. Een goed verloop van de schoolloopbaan is een voorwaarde om te
kunnen aansluiten bij het vervolgonderwijs.

In onze scholen wordt het onderwijs afgestemd op de behoe en van de leerlingen. Door adaptief en handelingsgericht te werken kan het
programma worden aangepast aan dat wat de leerling nodig hee . De analyse van de individuele, groeps- en schoolresultaten ligt hieraan
ten grondslag.

Daar waar de ontwikkeling stagneert signaleert de leerkracht dit en zal passende maatregelen nemen. Binnen de ondersteuningsstructuur
van de school, waarbij de basisondersteuning het uitgangspunt is, zal de leerling worden begeleid. Als dat nodig is kunnen aanvullende
maatregelen worden genomen waarbij in veel gevallen het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland wordt betrokken. Op de school is het
ondersteuningsbeleid vastgelegd in het schoolondersteuningsplan, een afgeleide van het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. De school monitort de leerlingresultaten via het verplichte leerlingvolgssysteem.

b. vaststellen van verbetermaatregelen indien dat nodig is.

De kwaliteitszorg op onze scholen voldoet aan de volgende eisen:

a. De school hee  inzicht in de verschillen in onderwijsbehoe en van haar leerlingpopulatie;

b. De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten;

c. De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen;

d. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten;

e. De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen;

f. De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.



Het kwaliteitsbeleid is in de bestuursbundel beschreven in hoofdstuk 5.3 Kwaliteitszorg + monitorgesprek. Jaarlijks hee  het bestuur een
kwaliteitsgesprek met de schoolleiding, het zgn. monitorgesprek. In dit gesprek worden de diverse aspecten van het kwaliteitsbeleid onder
de loep genomen en wordt gekeken welke resultaten en opbrengsten de school hee  bereikt, hoe deze tot stand zijn gekomen, welke
beleidsbeslissingen op basis van analyse van gegevens zijn genomen en wat de verbetermaatregelen zijn, die de school voor ogen hee .

Door cyclisch te werken worden jaarlijks de stand van zaken nagegaan en kunnen de e ecten van maatregelen beoordeeld worden. Daar
waar o.a. op basis van de te verwachten of behaalde eindopbrengsten aanleiding is hee  het bestuur aanvullende gesprekken met de
schoolleiding en kunnen extra interventies plaats vinden.

We hebben vastgesteld dat het huidige kwaliteitsbeleid aan een verbetering toe is. Op basis van richtinggevende uitspraken en een analyse
van een expert van de PO-raad wordt gewerkt aan een bijstelling. Naar verwachting zal het kader voor de aanpassing klaar zijn bij de start
van het schooljaar 2019-2020, waarna dit verder op onderdelen wordt uitgewerkt.

In het schooljaar 2018-2019 hee  de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs bij mijnplein onderzocht. Het algemene oordeel zowel
voor de stichting als de onderzochte scholen was voldoende - goed. Het gehele rapport tre  u aan op
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/bge/id/252490?pagina=1&zoekterm=20AH 

2. het onderwijskundig beleid
a. uitwerking van de wettelijke voorschri en met betrekking tot uitgangspunten, doelen en inhoud van het onderwijs.

De school voert haar programma en curriculum uit op basis van de wettelijke voorschri en. Dat geldt ook voor de samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs waar mijnplein aan deelneemt. Voor de beschrijving hiervan verwijzen wij naar het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband en het schoolondersteuningsprofiel.

De uitwerking van de wettelijke voorschri en betre ende de school zijn beschreven in de schoolgids. Het gaat daarbij om de zakelijke
aspecten als onderwijstijd, schorsing en verwijdering maar tevens om de onderwijskundige en inhoudelijke uitwerking door de school.

b. eigen opdrachten voor het onderwijsprogramma vanuit het bevoegd gezag:

In de strategische agenda zijn de vier thema's vastgelegd die in elk schoolplan herkenbaar zijn uitgewerkt. De thema's zijn:

•samen werken 

•onderzoekend leren

•eigenaar zijn

•persoonlijk groeien

Voor de uitwerking verwijzen wij naar eerdere hoofdstukken in dit schoolplan.

De scholen zijn verplicht om de gevolgen van het stichtingsbeleid, beleid vanuit samenwerkingsverbanden, Opleiden in de school, VVE-beleid
Salland e.d. te vertalen en uit te werken in schoolbeleid. Als voorbeeld noemen wij hier de invoering van het IRIS Connectsysteem. Hiervoor is
een invoeringsplan op stichtingsniveau vastgesteld. Elke school implementeert het systeem en richt zich daarbij op de inhoudelijke doelen,
die de school voor ogen hee  . De implementatie is afgerond in het schooljaar 2020-2021.

c. het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat.

De school hoort een veilige plaats te zijn voor leerlingen, medewerkers en ouders. Goede resultaten en opbrengsten kunnen alleen ontstaan
in een goed pedagogisch-didactisch veilig schoolklimaat.

Het pedagogisch-didactisch handelen wordt op schoolniveau afgestemd op de schoolpopulatie en uitgewerkt op de doelen die men wil
bereiken en binnen de wettelijke voorschri en die hier gelden nl:

•het uitvoeren van een sociaal veiligheidsbeleid.

•2 taken binnen het onderwijsteam beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet
iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoe  niet.



•de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en
representatief beeld is van de situatie op school. De sociale veiligheid moet met een gevalideerd instrument worden gevolgd. De resultaten
worden besproken met het team en de medezeggenschapsraad.

De schoolleiding monitort en stuurt o.a. bij op basis van:

•klassenbezoeken, gesprekken met team en individuele medewerkers

•leerling- en oudervragenlijsten

•kwaliteitskaarten omtrent pedagogische-didactisch handelen

•tevredenheidsonderzoek medewerkers

d. zorg voor de veiligheid op school

Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in de bestuursbundel 5.1 De veilige school. Documenten en protocollen zijn digitaal te vinden het
Veiligheidshandboek Salland. 

3. het personeelsbeleid
a. voldoen aan de eisen van bevoegd en wijze van onderhoud van de bekwaamheid van het personeel.

Alle leerkrachten van mijnplein moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen zoals vastgelegd in het besluit Bekwaamheidseisen
onderwijspersoneel. Voor directieleden hanteren wij de beroepsstandaard voor schoolleiders (zie:
https://www.schoolleidersregisterpo.nl/kennisbasis/beroepsstandaard/competenties). Voor intern begeleiders geldt de beroepsstandaard
van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (zie: https://www.lbib.nl/taak-
functie/beroepsstandaard/beroepsstandaard-in-boekvorm )

Het onderhouden van bekwaamheid en professionalisering is vastgelegd in beleidsdocument 2 D Professionalisering.

b. document evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.

In beleidsdocument 2ZA Evenredige vertegenwoordiging is het beleid met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging beschreven.

c. maatregelen met betrekking tot personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid.

Alle medewerkers dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid. Het is de keuze van schoolleiding of men
specifieke maatregelen neemt om medewerkers te faciliteren. In onze organisatie kennen wij onder andere de volgende leerkrachten met een
taak op een specifiek beleidsterrein:

de intern begeleider
de opleider in de school en de onderzoekscoördinator
de onderwijsinnovator
reken-, taal-, of leesspecialisten
specialisten op het gebied van Wetenschap en Techniek
cultuurcoördinatoren

Bij het Expertisecentrum zijn orthopedagogen, ambulant begeleiders en medewerkers voor het Jonge Kind werkzaam. De SBO-school en de
SO/VSO hebben een logopedist en een orthopedagoog in dienst. Binnen de SO/VSO-school is er een stagecoördinator voor het VSO.

Diverse scholen hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

d. het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel

Het pedagogisch-didactisch handelen van het personeel is gebaseerd op de keuze van de school bij de inrichting van het onderwijsproces en
afgestemd op de leerlingpopulatie. De school beschrij  wat men belangrijk vindt op dit gebied en via klassenbezoeken, gesprekken,
onderwijsresultaten en opbrengsten monitort de schoolleiding dit. Daarbij worden onder andere kijkwijzers gebruikt. Het DI-model (of een
variant daarvan) is op alle scholen ingevoerd. Ook via de bijeenkomsten van het Expertisecentrum wordt aandacht besteed aan

https://www.schoolleidersregisterpo.nl/kennisbasis/beroepsstandaard/competenties
https://www.lbib.nl/taak-functie/beroepsstandaard/beroepsstandaard-in-boekvorm


handelingsgericht werken en toepassing hiervan in de groep. 
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