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1 DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
De Trimaran is een oecumenische basisschool die in 1995 ontstaan is vanuit een fusie
tussen drie basisscholen in Edam. (Marinus Beumerschool (PC); St. Agnesschool (RK)
en de Molenakker (oecumenisch). De school staat in een jaren 80 buurt in de wijk de
Molenbuurt. Na een sterke groei doorgemaakt te hebben is er nu sprake van
stabiliteit. (rond de 350 kinderen) De komende jaren verwachten we een lichte
daling.
Het imago van de Trimaran in de omgeving kan positief genoemd worden. Dat is
mede veroorzaakt door onze onderwijsvisie, identiteit, stabiliteit, voldoende
opbrengsten, goede leerkrachten (weinig verloop), de kwaliteit van ons onderwijs en
de samenwerking met externe partners. De ouderpopulatie bestaat veelal uit
tweeverdieners. De ouders zijn betrokken bij de school en de ontwikkeling van hun
kinderen.
De school stelt zich open voor samenwerking met overige stakeholders. Drijfveer
hierbij is altijd: wat hebben onze leerlingen nodig om hun talenten zo breed mogelijk
te leren ontdekken en wat gunnen wij onze leerlingen, waar liggen er kansen. Dit
heeft geleid tot een brede samenwerking met Kenniscentrum Talentontwikkeling
Edam-Volendam, Samen Beter, Centrum voor Jeugd en Gezin, Schoolmaatschappelijk
werk, Club en Buurthuis Werk, Muziekschool Waterland, de wijkagent en de
Openbare Bibliotheek. Door innovatief, ondernemend en creatief met de stakeholders
samen te werken, kunnen wij onze kinderen een compleet aanbod aanbieden dat
verder gaat dan lesgeven alleen. Er is een aanbod voor een verlengde schooldag bij
CBW, de Sportkoepel verzorgt onze gymlessen (vakdocent) voor alle groepen vanuit
de methode Athletic Skills model, de muziekschool verzorgt de muzieklessen en de
bibliotheek neemt ons mee met ondersteuning van Plein C in onze culturele
ontdekkingsreis middels de Cultuurloper.
Deze samenwerking zoeken wij bewust op zodat wij tegemoet kunnen komen aan de
ontdekkingsdrang bij kinderen door ze een breed en divers aanbod te bieden,
waardoor zij hun talenten leren ontdekken, meer aandacht voor sport en bewegen en
cultuur naast het onderwijsaanbod.
Zowel ouders, leerkrachten als de kinderen waarderen deze ontwikkelingen zeer.
Het resultaat is dat er nu een enorm fijne school staat met fantastische leerkrachten,
ouders en kinderen. Zij weten dat ze op school veilig zijn, elkaar kunnen vertrouwen,
waar je er toe doet en in verbondenheid samen kunt werken.
We hebben nog wel een grote wens. Ons schoolgebouw (40 jaar oud) past niet meer
bij al deze ontwikkelingen. Qua duurzaamheid is het ‘een bouwval’, de lesruimtes zijn
niet flexibel in gebruik en samenwerking met meerdere partners in het gebouw is niet
mogelijk.
Onze ambitie is om een Integraal Kind Centrum te worden waarbij de school een
wijk/buurtfunctie krijgt en we gericht samenwerken aan de brede (talent)
ontwikkeling van het kind; onderwijs, kinderopvang, culturele en lichamelijke
ontwikkeling vanuit één pedagogische visie, onder één dak.
Door de leerling centraal te zetten bij keuzes die wij maken is dit ons motto:
“Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind”.
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2 UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR
Ons beleid is gericht op het realiseren van de hoogst haalbare opbrengsten bij
leerlingen, om te beginnen op het gebied van de basisvaardigheden; taal, lezen en
rekenen. Voor wat betreft de medewerkers neemt de verdere professionalisering,
gericht op hogere leeropbrengsten, een belangrijke plaats in. Bij het werken aan de
opbrengsten hebben we aandacht voor het welbevinden van zowel de leerling als de
medewerker. Talentontwikkeling staat hoog op de agenda.
Het beleid van CPOW concentreert zich rond de kernbegrippen: professioneel,
betrokken en vernieuwend. Daarnaast staan begrippen als
opbrengstgerichtheid , resultaten en vakmanschap centraal. De komende jaren
zetten we niet alleen stevig in op het bereiken van optimale prestaties van de
leerlingen, we leggen ook een duidelijke focus op de wijze waarop we goed, door
waarden gedreven, onderwijs vormgeven. Het beschrijven van het karakter van de
school dat je terugziet in de dagelijkse praktijk.
Naast de bekende PCDA cyclus die wordt gebruikt om de ‘harde opbrengsten’ te
monitoren, starten we vanaf dit schooljaar met de PVKV cyclus om de ‘zachte
opbrengsten’ in kaart te brengen en te monitoren.

Bij het gebruik van de PDCA-cylus kijken we vanuit de feitelijkheid, de actualiteit.
Daarbij gaat het over:
• leerdoelen en opbrengsten
• de taal van de didactiek
• citotoetsen en landelijk gemiddelde
• tekorten
• doorstroomcijfers
• leerproblemen en leerachterstanden
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Bij de PDCA-cyclus is het de toekomst die voorspeld wordt vanuit de actualiteit ofwel
voorspellende rationaliteit. Het gaat er hier om dat de maat genomen wordt vanuit
wat is: standaard leerling, standaard didactiek en standaardtoetsen.
De PVKV-cylus wil daarbij een aanvulling zijn en is een creatieve herschrijving van
betekenis:
• De P staat voor Praktijk: er gebeurt al zoveel goeds in het onderwijs; dat is
onze bron van goede onderwijskwaliteit (Being your story)
• De V staat voor het waarderende Verhaal: we creëren hiervoor aandacht en
focus en geven richting aan het goede (de bedoeling) van het onderwijspedagogisch handelen. (Telling your story)
• De K staat voor karakter. In de besluitvorming, het oordelen, wordt duidelijk
of en in hoeverre het waarderend verhaal doorwerkt in de praktijk van de
schoolleiding en de leerkrachten. Is het karakter zichtbaar, merkbaar en
ervaarbaar. (Living your story)
• De V staat voor verantwoording. Door verantwoording stelt de school vast (in
dialoog en tegenspraak) in hoeverre men ook de bedoeling van goed onderwijs
realiseert. (Deliberating your story)
Het waarderende verhaal
Hoe sturen deze verhalen nu de alledaagse praktijk van de school? Uit de verhalen
die collega’s elkaar vertellen moeten de gezamenlijke bedoelingen duidelijk worden.
‘Wat vinden wij goed onderwijs en welke verhalen horen daarbij?’ Het verhaal wordt
een uitdrukking van het karakter van de school en zodanig dat er door het team
consistent gehandeld wordt: doen wat je zegt en handelen in overeenstemming met
het verhaal of de bedoeling. Het karakter van de school wordt sterker als de
pedagogische bedoeling voor betrokkenen in de school helder zijn en ook
daadwerkelijk leidraad zijn voor hun handelen. En daarbij is de wil van elke collega
om hierin mee te gaan van essentieel belang. De leerkrachten moeten borg staan
voor het verhaal van goed onderwijs. De leerkracht zelf moet borg staan voor het
verhaal waar overeenstemming over is. Het moet duidelijk zijn dat jij als persoon het
bent die dit wil. De wil, Ricoeur noemt dit de ‘ipse identeit’, ofwel zichzelf zijn is
essentieel. Dan zal in scholen zichtbaar zijn vanuit welke bedoelingen leerkrachten
handelen. Dan zal de bedoeling zichtbaar zijn in het gedrag van leerkrachten,
kinderen en overige teamleden. Dit veronderstelt dat de school (respectievelijk een
leerkracht, de leiding en kinderen) kan uitleggen wat de samenhang is tussen de
onderwijspraktijken die de school aanbiedt en de bedoelingen die men voor ogen
heeft. Uitgaande van het feit dat onderwijspraktijken uitdrukking zijn van leerdoelen,
betekent dit dat men moet kunnen aangeven wat de samenhang is tussen de doelen
en bedoelingen. Wat heeft een keuze voor een bepaalde vorm van projectonderwijs,
buitenschoolse activiteiten etc. te maken met het waarderende verhaal van goed
onderwijs.
Verantwoording
Het laatste element van de cyclus is verantwoorden. Dit element is van belang omdat
scholen in hun kwaliteitszorg in staat moeten zijn om te leren en daardoor zichzelf
kunnen vernieuwen en verbeteren. Scholen moeten in staat zijn om het eigen
karakter (identiteit) te versterken en daardoor hun positie in de omgeving
versterken. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Heeft de school wel het
karakter dat zij zegt te hebben? Kun je dit zien in de praktijken die zij aanbiedt? Kun
je dat zien in het handelen van de leerkrachten en het gedrag van de leerlingen?
Verloopt de interactie tussen leerlingen en leerkrachten zoals is verteld? In hoeverre
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is haar verhaal niet alleen toekomstgericht maar ook waarheidsgetrouw en reeds
aanwezig in de dagelijkse handel en wandel?
In dit proces van verantwoording denken we in steeds wijdere cirkels: allereerst de
kinderen en de ouders, de stakeholders rond de school waarmee men samenwerkt of
die betrokken worden in het onderwijs. Aan andere scholen in de omgeving, maar
ook de samenleving in brede zin.
De verantwoording binnen de stichting CPOW krijgt op de volgende manieren vorm:
• jaarlijkse cyclus van bezoeken aan en gesprekken met de scholen, te weten:
o eerste begeleidingsgesprek door CVB
o formatiegesprek door stafmedewerker HRM
o
o
o
o

begrotingsgesprek door de controller
HRM & Arbo gesprek met verzuim coördinator en stafmedewerker HRM
kwaliteitsgesprek door CVB
tweede begeleidingsgesprek door CVB

Alle scholen maken gebruik van de Monitor Goed Onderwijs. Deze monitor biedt
scholen de mogelijkheid om de eigen status per indicator bij te houden en alle
bewijsstukken overzichtelijk te ordenen.
Constante verbetercultuur
Wij streven binnen CPOW naar een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In
deze verbetercultuur leren leraren van elkaar en verbeteren samen het onderwijs.
Ondersteund door hun schoolleider. En betrekken zij alle leerlingen op school bij het
verbeteren van lessen. Deze verbetercultuur is afkomstig van Stichting LeerKRACHT
en is verankerd binnen de organisatie waarbij er twee medewerkers van CPOW de rol
van interne verandercoach op zich hebben genomen om de organisatie te helpen
deze verbetercultuur iedere dag weer een beetje beter te maken.
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•
•

•

•
•

De bordsessie.
Korte effectieve werksessie, waarin de collega’s en schoolleiding wekelijks de
voortgang bespreken op doelen die gezamenlijk gesteld zijn.
Gezamenlijk lesontwerp.
De doelen die de teams stellen worden vertaald naar de dagelijkse lespraktijk.
Door samen lessen voor te bereiden maken de leerkrachten gebruik van
elkaars kennis en kunde en kunnen lessen worden verbeterd.
Lesbezoek en feedback.
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,
krijgen leerkrachten ideeën over hoe het nog beter kan.
De stem van de leerling.
De leerling is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen bij
uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.
Bestuursniveau
Niet alleen op schoolniveau, maar ook bestuursniveau wordt er op deze manier
gewerkt, alle afdelingen werken middels verbeterborden aan een constante
verbetercultuur.

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid binnen CPOW richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen
van de kwaliteit van het leerkrachtgedrag. Hiervoor zijn verschillende programma’s in
het leven geroepen, afgestemd op de behoefte en ervaring van de medewerkers:
o Inductiebeleid voor startende leerkrachten;
o LIO begeleiding;
o Bovenschoolse coaching;
o Samenwerking met extern coachingsbureau;
o Scholingsaanbod via de eigen CPOW-academie op diverse gebieden;
o Zij-instroombeleid;
Er is een werkgroep gestart Duurzame Inzetbaarheid die aan de hand
een stappenplan de doelstelling van DI gaat verwezenlijken;
o Er is scholingsbeleid t.a.v. intern begeleiders in opleiding (IBIO) en
schoolleiders in op leiding (SIO);
o Jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder het personeel.
Met iedere werknemer wordt binnen een periode van 18 maanden de
gesprekkencyclus doorlopen. Hiervoor maken wij gebruik van de digitale
programma's Taakbeleid en Bekwaamheidsdossier van Cupella.
Mogelijke oplossingen voor het lerarentekort in de komende jaren:
o Onderwijs anders organiseren;
o Zij-instromers werven;
o Werkzoekende leraar weer voor de klas i.s.m het Participatiefonds;
o Gepensioneerde oud-collega’s benaderen;
o Loopbaanperspectief onderwijsassistenten;
o Functie leraar ondersteuner (7) in het kader van duurzame
inzetbaarheid;
o Uitbreiden flexibele schil.
Het strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van het bestuur is bijgevoegd als bijlage 1 bij dit
schoolplan
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3. VIJF PIJLERS VAN GEINSPIREERD GOED ONDERWIJS
Het verhaal

Wat betekent geïnspireerd goed onderwijs op onze school? Welke waarden zijn belangrijk en vormen
samen een gedeeld verhaal van onze school?

De Trimaran is een oecumenische basisschool. Onze oecumenische identiteit houdt in
dat we open staan voor alle religies met wederzijds respect. Oecumenisch is het
samengaan van levensbeschouwelijke richtingen, in ons geval de rooms-katholieke
en protestantse. Uitgangspunt is de Bijbel en de normen en waarden die ons daarin
worden aangereikt.

Onze motto is: “Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind”. Dit motto valt uiteen
in bijzonder, want oecumenisch en sterk onderwijs. Ons onderwijs prikkelt de
vermogens van kind en leerkracht in een dynamisch, motiverend leerproces. We
willen een school creëren waarin we vanuit een veilige basis, oog is voor het leren,
maar ook voor het sociaal-emotionele welbevinden.
De volgende kernwoorden vormen de Trimaran:
Samen:
Ouders, leerkrachten en kinderen vormen samen een leergemeenschap;
Schik:
Plezier hebben in leren als kind en als leerkracht;
Sociaal:
Veilig pedagogisch klimaat;
Sterk:
De kracht van ieder individu;
Slim:
Adaptief onderwijs, leren je talenten te ontwikkelen;
Structuur: Gedegen onderwijs, Tussen de Middag Opvang;
Stimulerend: Coachen van studenten/medewerkers, uitdagende leeromgeving.
Sportief:
Sport en bewegen door vakdocent die werkt volgens het Athletics Skills
Model
Voor ons bieden deze kernwoorden de focus om te komen tot succes en geluk. Vanuit
deze overtuiging bouwen wij binnen onze school aan betekenisvolle relaties met
anderen.
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Hoe voer je de dialoog over goed onderwijs?
Wanneer en hoe voert de school het gesprek over wat geïnspireerd goed onderwijs is met alle lagen van
de organisatie? (raad van toezicht, bestuur, directeur, team, leerlingen, ouders, stakeholders)

We voeren de dialoog m.b.t. goed onderwijs op verschillende lagen. Binnen het team
zowel informeel als formeel bij teamsessies, briefings en bordsessies. Verder tijdens
leerling- en groepsbesprekingen met de interne begeleiders. Jaarlijks nemen wij een
tevredenheid enquête (PO Vensters) af.
Met onze leerlingen gaan wij veelvuldig en op verschillende manieren en momenten
in gesprek, zowel tijdens de les op individueel en/of groepsniveau. Het bord in de
klas gaat steeds meer betekenis krijgen. In de groepen 6, 7 en 8 nemen we een
tevredenheidsenquête af. Voor alle leerlingen houden wij de sociale en emotionele
ontwikkeling bij middels Kleuterplein (groepen 1 en 2 en Leeruniek (overige groepen)
Vanaf groep 5 zijn leerlingen aanwezig bij het startgesprek in september/oktober.
Met ouders/verzorgers gaan wij in gesprek tijdens het intakegesprek, startgesprek in
september/oktober en rapportgesprekken in februari en juni/juli. Ouders worden
verder geïnformeerd via onze website, Social School, Facebook en de nieuwsbrief.
Ambitie 1 Ons onderwijs aanpassen aan de 21e eeuwse vaardigheden. Kinderen
goed voorbereiden op een snel veranderende samenleving. Goed burgerschap zal
hier onderdeel vanuit gaan maken.

De Trimaran in de 21e eeuw:
• aandacht voor de sociaal-emotionele vorming (is een leefstijl school);
• heeft aandacht voor de talent ontwikkeling;
• stelt bij de kleuters ontwikkeling door spel centraal;
• kent een goede ondersteuningsstructuur;
• erkent talent;
• sluit aan bij interesses, ambities en passies;
• geeft de leerling inspraak en keuze;
• visualiseert doelen en strategieën;
9

•
•
•
•
•
•

stimuleert eigenaarschap bij de leerlingen;
laat leerling bronnen en hulpmiddelen gebruiken;
gebruikt ICT als ondersteuning en verrijking van het onderwijs
we maken gebruik van de stem van de leerling (feedback en bord in de klas)
Focus ligt op cultuur- en talent ontwikkeling.
Leerlingen voorbereiden op de 21ste eeuw en burgerschap.

Ambitie 2 De samenwerkingsdriehoek (leerling, ouder en school) nog meer
benadrukken; de houding en betrokkenheid van ouders bij gesprekken is van groot
belang voor het welbevinden van de kinderen. We streven hierbij naar een
vertrouwen over en weer van waaruit we overleggen. Het is van belang te blijven
investeren in de relatie met de ouder.
•
•

Startgesprekken tussen leerling, ouders en leerkracht.
Ouderbetrokkenheid 3.0, bv nieuwjaarsreceptie.

Ambitie 3 Samenwerking met gemeente versterken in een passende
onderwijshuisvesting. Project Samen beter en KTEV (Kenniscentrum Talent Edam
Volendam) ondersteunen. Zie schema hieronder.

•
•
•
•
•
•
•
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School open van 7.00 tot 19.00 uur.
Netwerken tussen directie en stakeholders (gemeente, VO-PO, CJG, GGZ enz.)
Samenwerken in één gebouw, met meerdere partners (IKC).
Verlengde schooldag, mede georganiseerd door externen.
Een schoolgebouw waarin we de 21ste -eeuwse vaardigheden kunnen realiseren
en wat duurzaam is.
Een keuken, voor een (warme) maaltijd voor alle leerlingen en het personeel.
Vijf gelijke schooltijden model invoeren

Ambitie 4 Samenwerken tussen personeelsleden stimuleren en samen leren
bevorderen middels het inzetten van traject LeerKRACHT.

Waarderen

Deze pijler gaat om de vraag wat de school van waarde vindt voor de leerlingen, voor de samenleving
en voor het leren van de kinderen.

Toekomst van het kind
De school geeft leerlingen een bagage mee voor de toekomst. Wat vindt de school
van waarde voor de toekomst van leerlingen?
• Eigenaarschap van de leerling, betrokkenheid bij het eigen leerproces (kindgesprek / bord in de klas).
• Ieder kind kan zijn eigen talent ontwikkelen.
• De leerling wordt voorbereid op de 21ste -eeuwse vaardigheden (o.a.
burgerschap).
• De leerling wordt zich bewust van duurzaamheid.
Toekomst van de samenleving
De school heeft een beeld van de toekomst van de samenleving die voor de
leerlingen wordt gewenst. Wat voor beeld is dat?
Aan wat voor samenleving wil je als school een bijdrage leveren?
En hoe gaan leerlingen een bijdrage leveren aan de toekomst van de samenleving?
•
•
•

Functioneel leren omgaan met ICT.
Leerling leert werken met de 21ste -eeuwse vaardigheden.
Leerlingen normen en waarden en respect voor elkaar meegeven (vanuit onze
christelijke identiteit).
De leerling is zich bewust van het milieu/klimaat/duurzaamheid. In hun eigen
omgeving leren zij hiermee omgaan, d.m.v. bijvoorbeeld onderzoek. Zij leren wat
hun eigen rol hierbij is en welke bijdrage hij hieraan kan leveren.

•

Toekomst van het leren (koppeling burgerschapsvorming)
Hoe zorgt de school dat het onderwijs aansluit bij bovenstaande beelden? Wat
hebben leerlingen nodig van school en hun docenten en hoe zien we dat in de school
terug?
•
•
•
•

Bord in de klas, doelen en acties per klas.
Meer samenwerking met stakeholders.
Het leren gebruiken van de 21ste -eeuwse vaardigheden.
Leerkracht is niet alleen meer een kennisoverdrager, maar steeds meer een coach

Welke ambities zijn er?
• Alle facetten van Traject Leerkracht toepassen, bv. d.m.v. leerlingen raad en
leerling arena in de school.
• 21ste vaardigheden leren toepassen.
• Samenwerken met stakeholders waaronder de gemeente in het kader van KTEV
en Samen Beter
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Leiderschap
Deze pijler gaat over de manier waarop iedereen in de school bij kan dragen aan het denken en
besluiten over onderwijs en wat daarvoor aan inspiratie en professionalisering nodig is.

Besluiten
Welke overlegstructuur heeft de school? Hoe worden besluiten genomen?
• Gedeeld leiderschap
• Traject leerkracht, doelen en acties worden op borden besproken.
• Briefings op bouw en team niveau
• Management Team Overleg; hier worden definitieve besluiten genomen, die
hierna eventueel voorgelegd worden aan de MR
• Directeur is eindverantwoordelijk.
Innovatie
Hoe wordt tegen onderwijsinnovatie aangekeken? Wat zijn belangrijke thema’s? Hoe
is de school hiermee bezig? Hoe krijgt het vorm in de school? Wie worden hierbij
betrokken?
•
•
•
•

Gebouw aanpassen aan de onderwijsvisie.
Traject Leerkracht, innovatie heeft tijd nodig, stem van het team meenemen,
goede evaluaties en hier het handelen op aanpassen,
Nieuwe leren (21e vaardigheden) gaan ontdekken (verdiepen van de onderwijs
visie)

Persoonlijk leiderschap
Waar halen directeur, IB en team hun inspiratie vandaan? Hoe wordt het team in
hun professionaliteit gestimuleerd?
•
•
•
•

Directeur: DOCOW, Bijeenkomsten LeerKRACHT, scholing, externe contacten
IB: netwerken, stakeholders.
Aanjagers: Traject LeerKRACHT.
Team: gluren bij buren, eigen scholing, scholing vanuit de school, bestuurs
academie, klassenbezoeken,

Welke ambities zijn er?
• Doorbreken we de oude cultuur van de school, nadat deze cultuur in kaart is
gebracht, naar een nieuwe cultuur (nieuwe leren in de 21e eeuw)
• Nog intensiever leren samen werken met elkaar.
• Mede eigenaarschap van collega’s van innovatie trajecten stimuleren.

Cultuur

Deze pijler gaat over de cultuur binnen de school. Wat wordt gezien als kwaliteit van onderwijs en hoe
krijgt dit vorm? Hoe is dit gerelateerd aan het pedagogische klimaat van de school?

Kwaliteitscultuur
Wat zijn kernbegrippen die zijn verbonden met de kwaliteitscultuur van de school?
Hoe dragen leerkrachten bij aan de kwaliteitscultuur?
•

We werken met Leeruniek om onze data te analyseren en hieruit doelen vast te
leggen voor een half jaar, per groep.
Leeruniek gebruiken we ook om de leerlingen op het gebied van de sociaal
emotionele vorming in te volgen en hieruit hun onderwijsbehoefte in kaart te
brengen.

•
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•

We zijn samen verantwoordelijk voor onze schoolkwaliteit, hier gebruiken we bv.
de borden van Traject LeerKRACHT voor evenals de overige instrumenten van
LeerKRACHT (zoals feedback, lesbezoek, lesvoorbereiding en stem van de
leerling)

Pedagogisch klimaat
Hoe werken leraren aan de school als gemeenschap? Hoe ziet de school zich als
oefenplaats voor het goede samenleven? Hoe oefenen leerlingen de omgang met
anderen?
•
•
•
•
•

Via Traject LeerKRACHT, het schooljaar starten met de “gouden weken”.
Sociaal emotionele vorming ontwikkelen m.b.v. Leefstijl.
Positieve afspraken i.p.v. regels met NIET.
No-Blame aanpak als er sprake is van pesten.
Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingen. Ondersteunen
elkaar hierin.
Trefwoord, normen en waarden.
Gastlessen

•
•

Pedagogische relatie
Hoe wordt de verhouding tussen leerling en leerkracht gezien? Welke rol heeft de
leerkracht in deze relatie? Hoe worden leerlingen gezien?
•

De stem van de leerling wordt meer ingezet, in de relatie leerling-leerkracht (bord
in de klas).
Tijdens de gesprekken wordt de leerling betrokken bij zijn eigen leerproces en
ontwikkeling.
De lessen zijn (nog erg) leerkracht gestuurd.

•
•

Veiligheid
Wat betekent veiligheid in en om school als het gaat om:
goed leren - goed leven - goed samenleven
Wat doet de school daar concreet aan?
Het welbevinden van de leerling staat centraal.
• Invullen van vragenlijsten van Scholen op de Kaart. Door leerlingen, ouders en
personeel.
• Pestprotocol hanteren in combinatie met de No Blame methode.
• Trefwoord en Leefstijl.
• Goede doelen acties, onderwerpen komen bij leerlingen/ouders/leerkrachten
vandaan.
• Veilige schoolroutes. (stimuleren om met de fiets op school te komen)
• Jaarlijks controle op speeltoestellen op het plein en in de gymzaal.
• Jaarlijks een risicoanalyse (ARBO-meester)
Welke ambities zijn er?
• De rol van de leerkracht verandert van leerkracht gestuurd naar meer coachend.
• Schoolplein natuurlijk en uitdagend inrichten.
• Leerlingen raad/arena voor het bespreken van bv de veiligheid op school.
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Breed verantwoorden en de dialoog

Deze pijler gaat om de manier waarop de school verantwoordt wat zij doet. Hoe organiseert zij de
dialoog over wat goed onderwijs is met leerlingen, ouders en stakeholders.

Leerlingen
Op welke wijze wordt met leerlingen de dialoog gezocht over wat hun ideeën zijn
over goed onderwijs? Op welke manier worden leerlingen betrokken bij de vraag naar
hun toekomst en de toekomst van de samenleving?
•
•

In de eigen groep wordt via het bord in de klas de stem van de leerling gehoord.
Het start gesprek vindt plaats samen met kind, ouder en leerkracht vanaf groep 5
Oriëntatie op VO door groep 8 naar de Triade en het Don Bosco College.
De Eindtoets resultaten worden op Scholen op de Kaart gepubliceerd
In Scholen op de Kaart staan ook de overzichten van de
tevredenheidsvragenlijsten.

•
•
•

Schoolkwaliteit
•
Ons ondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan geven inzicht in wat wij voor
extra ondersteuning aan kinderen kunnen bieden.
•
Leeruniek, Kleuterplein en ParnasSys worden ingezet om kwaliteit van het
onderwijs te bewaken en bij te sturen (indien nodig)
•
Halfjaarlijks evalueren wij als team de school- en groepsoverzichten.
•
Jaarlijks houdt ons bestuur drie kwaliteitsgesprekken met de schoolleiding
•
Website en Facebook Trimaran, Scholen op de Kaart, Social Schools en Monitor
Goed Onderwijs zijn enkele instrumenten waarmee wij ons als organisatie
verantwoorden naar ouders, bestuur, inspectie en externe partners.
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de onderwijskwaliteit en de
inrichting van het onderwijs.In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de
leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet.

Onderwijskwaliteit: ambities en bewaking
Kwaliteitsgebied

Hoe voldoet de school hieraan? Door inzet van..

Onderwijsproces

Een gedegen en breed aanbod van lesstof. Doorgaande
lijnen in de school en de borging hiervan. Aandacht voor
het didactisch- en pedagogisch handelen van de leerkracht.
Begeleiding van LIO-ers, startende leerkrachten en overige
collega’s. Observaties in de groep door directie en
leerkrachten. Overlegstructuur passend bij traject
LeerKRACHT binnen een cultuur van ‘elke dag samen een
beetje beter’. Een structureel cyclisch geheel van
observeren, toetsen, analyseren en remediëren om de
ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Mogelijkheden
tot de inzet van ondersteuning op individueel- en
groepsniveau. Een toets kalender per leerjaar en inzet van
de IEP Eindtoets.

Schoolklimaat

Jaarlijks starten we in alle groepen met de Gouden weken
aanpak. Dagelijks observeren van het welbevinden van de
leerlingen en de groepsdynamiek. Waar nodig interventies
plegen om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden.
(Coach) gesprekken met leerlingen en ouders. Jaarlijks
afnemen van tevredenheid enquêtes onder leerlingen,
ouders en het team. Deze lijst bevat ook het onderdeel
‘sociale veiligheid’. Ouders worden betrokken bij onderwijs
en opvoeding middels gesprekken, scholing en begeleiding.
(CJG, SMW)

Onderwijsresultaten

Vaststellen van schooldoelen, toetsen, observaties,
groepsplannen, groeps- en leerling besprekingen, analyses
middels LeerUNIEK en Kleuterplein. IEP Eindtoets in groep
8. Waterlandse Overstap toetsen in groep 8 (NIO,
Drempelonderzoek en PMTK-2. Inzet van Ondersteuningsadviseur en externe inzet (AB-ers).

Kwaliteitszorg

Drie wekelijks overleg IB en directie, Drie wekelijks MT
overleg met schoolopleider, directeur en twee aanjagers
(voorheen bouw coördinatoren), toets kalender,
LeerKRACHT instrumenten inzetten, begeleiding van
studenten, LIO-ers, startende en ervaren collega’s,
kwaliteitsgesprekken met College van Bestuur. Ouder-kindleerkracht (1x) gesprekken, 15 minuten gesprekken (2x)
en adviesgesprekken groep 8 (2x)

Financieel beheer

Cyclisch overleg tussen directie, controller en
personeelszaken, voorleggen aan MR voor instemming.
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Onderwijstijd
De dagelijkse schooltijden (agrarisch model) zijn voor alle groepen gelijk (25,75 uren
per week) en worden jaarlijks bekend gemaakt in onze nieuwsbrief, agenda Social
Schools en website. Ook het vakantierooster en de overige vrije dagen staan hierop
vermeld. De minimale onderwijstijd voor kinderen is door de overheid vastgesteld op
7520 uur. (940 uur per schooljaar) Wij kiezen ervoor om ongeveer 960 lesuren te
geven. Per schooljaar kan het aantal lesuren enigszins verschillen. De
urenberekening en vakantierooster wordt jaarlijks aan de medezeggenschapsraad
voorgelegd. Om het aantal uren ook daadwerkelijk te halen gaat vijf minuten voor
aanvang de eerste bel en bij de tweede bel starten de lessen.
Ambitie: Toewerken naar een vijf gelijke dagen model.
De inhoud van ons onderwijs
We gebruiken op de Trimaran moderne lesmethoden, die voldoen aan de
kerndoelen. Per vakgebied staan doelen en tussendoelen in de methodes beschreven.
Veel vakken worden door alle leerjaren heen gegeven en we streven daarbij naar een
doorgaande lijn in ontwikkeling. Een aantal methodes wordt ondersteund door
computersoftware.
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de
wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd
voor deze inhouden voldoet basisschool De Trimaran aan de kerndoelen en de
wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.

Leermiddelen/ methodes
Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling
Nederlandse taal

Schrijven

Athletic skills model, blauwe
map kleuters, Kleuterplein

Vakdocent bewegingsonderwijs, 2 keer per week.
MQ-scan wordt door
vakleerkracht afgenomen.
Kleuterplein, Veilig leren lezen Connect en Ralfi lezen groep
(KIM-versie) en Taal Actief,
overstijgend. VVE en NT-2
tekstverwerken en
leerlingen extra aanbod.
Nieuwsbegrip, Estafette,
Tutor lezen
Protocol “Leesproblemen en
dyslexie’.
We gebruiken de methode
We stappen gefaseerd over
Pennenstreken 2 en
van verbonden schrift naar
Schrijfdans voor groep 1 en 2. blokschrift

Rekenen en wiskunde

Kleuterplein. Pluspunt 3.

Engelse taal

Groove me
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Bijzondere afspraken

Groep 8 werkt digitaal. Vanaf
groep 6 wordt er gewerkt in
drie (ster) niveaus, zodat elk
kind dezelfde stof krijgt
aangeboden, maar wel op
zijn of haar niveau. Kinderen
die meer uitdaging nodig
hebben maken gebruik van
Levelkisten.
Digitale methode via het
digibord

Wereldoriëntatie

Levensbeschouwing
Expressie-activiteiten

Aardrijkskunde: Blauwe
Planeet
Geschiedenis: Brandaan
Natuur/techniek: Argus Clou
Trefwoord

21ste -eeuwse vaardigheden
leren toepassen bij deze
zaakvakken.
Minimaal 4 keer per week.
ID-kaart

Moet je doen.(inspiratiebron) Vakdocent handvaardigheid
Muziekdocent op
op woensdag en donderdag,
dinsdagmiddag.
De ICC-er stelt jaarlijks een
In groep 5 krijgen de kinderen menu samen voor alle
extra muziekles m.b.v.
groepen van onze school op
instrumenten (viool, keyboard het gebied van muziek,
of gitaar)
toneel, film of dans.
Bevordering sociale redzaamheid,
Klaar over.
Verkeersexamen in groep 7.
waaronder gedrag in het verkeer Groep 7 VVN boekjes
Plaatselijk organiseren we
Leefstijl
met de politie, VVN en de
verkeersouders een
praktisch verkeersexamen,
een verlichtingsactie en de
dodehoek actie.
Bevordering van gezond gedrag
Project Samen Beter en KTEV EU-Schoolfruit
gemeente Edam- Volendam
Dinsdag en donderdag
Dit komt in Leefstijl aan de
fruitdag
orde, maar zit ook verweven
in ons hele onderwijs.
Schoolveiligheid/ welbevinden van Afnemen jaarlijks
We hebben een eigen beleid
de leerlingen
tevredenheidsonderzoek bij
m.b.t. gewenst gedrag.
ouders, leerlingen en
leerkrachten.
Leerlingvolgsysteem
Leeruniek.
Grip op de groep (Gouden
weken)
Bevordering actief burgerschap en Trefwoord, Leefstijl en Sam
Wij willen dit vooral
sociale integratie, overdragen kennis Sam,
uitstralen door de manier
over/kennismaking met de
waarop wij met elkaar
diversiteit van de samenleving
omgaan. Wekelijks zamelen
we geld in voor goede doelen
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Kaders: Wat hebben onze leerlingen nodig?
Hoe gaat de school om met kerndoelen en referentieniveaus? Toetsen en observaties. Meten we wat we willen
weten?

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede talentontwikkeling van de
leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de
kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld
over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op
het vervolgonderwijs. Onze school bidet een onderwijsaanbod aan dat past bij de
wettelijke voorschriften. In het kader van de eigen opdracht bieden we ook een verlengd
dagprogramma aan via CBW (b.v. typen, Spaanse les, weerbaarheidsactiviteiten,
schaken, koken, timmeren, etc.
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet:
Groep
Taal
Lezen

Spelling
Woordenschat
Rekenen
SEO
WO
Bewegingsonderwijs
SIDI-R
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1/2

3

4

5

6 t/m 8

Kleuterplein VLL Kim
versie
Kleuterplein VLL Kim
versie
Tutor
lezen
X
VLL Kim
versie
Kleuterplein VLL kim
versie
Kleuterplein Pluspunt

Taal Actief 4 Taal Actief 4 Taal Actief 4

Pluspunt

Pluspunt

Pluspunt

Kleuterplein Leefstijl
Leefstijl
Leeruniek
Kleuterplein Methode
toetsen
Kleuterplein MQ-scan
en MQ-scan
Jaarlijks in Binnen 6
groep 1 en weken
bij instroom
binnen 6
weken.

Leefstijl
Leeruniek
Methode
toetsen
MQ-scan

Leefstijl
Leeruniek
Methode
toetsen
MQ-scan

Leefstijl
Leeruniek
Methode toetsen

Estafette en Estafette en Estafette en
connect lezen connect lezen connect/Ralfi lezen
Tutor lezen Tutor lezen Tutor lezen
Taal Actief 4 Taal Actief 4 Taal Actief 4
Taal Actief 4 Taal Actief 4 Taal Actief 4

Binnen 6
weken

MQ-scan
Groep 6: binnen 6
weken

De volgende CITO-toetsen worden afgenomen:
Sept

okt

nov

Rekenen
voor
kleuters
Taal v
kleuters
Screening
Dyslexie
RekenenWiskunde
DMT
AVI
Begrijpend
lezen
Spelling
(niet ww)
Spelling
(ww)

dec

jan
M2

feb

maart

april

mei

M2

Evt. E2

Gr. 2

Gr. 2

M3M8
M3M8
M3M8

E3-E7
E3-E7
M3M8

M4M8
M7M8
M3M8

Juni
Evt. E2

M3-M8
E3-E
E7
E7

Groep 8 onderzoeken
In groep 8 worden naast de CITO-toetsen de volgende onderzoeken afgenomen:
• NIO: De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt gebruikt
voor het bepalen van het juiste niveau van Voortgezet Onderwijs. Aan de hand
van de NIO test ontvangt u een onafhankelijk maar concreet schooladvies. De
toets duurt 2 uur en bestaat uit de volgende onderdelen
Verbaal inzicht: Synoniemen, Analogieën, Categorieën
Rekenkundig inzicht: Getallen, Rekenen, Uitslagen
•

PMT-K: De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen is een vragenlijst gericht op het
vaststellen van prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en sociale
wenselijkheid. De lijst kan afgenomen worden bij kinderen van 10 tot 16 jaar. De
test is vooral bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding van kinderen en jeugdigen
in zowel de onderwijs- als de gezinssituatie.

•

Drempelonderzoek: Door middel van vijf toetsen op het gebied van technisch
lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zetten de
onderzochte leerlingen zichzelf per onderdeel in een rij. De behaalde scores
worden uitgedrukt in een Didactisch Quotiënt (DQ) waarmee een vergelijking met
leerlingen die in dezelfde periode te toets maakten mogelijk wordt. Ook in
didactische leeftijdsequivalenten (dle) waarmee de scores vergeleken worden met
die van basisschoolleerlingen in de groepen vijf tot en met acht.

• IEP Eindtoets: De IEP Eindtoets is bedoeld om inzicht te geven in de vaardigheid

van leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast geeft de Eindtoets
een advies voor het voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het
leerkrachtadvies dat de leerling al gekregen heeft. De eindtoets meet de
verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep
8. Zo krijgt de school inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) onze
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leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een
onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in
kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.
Het uitbrengen van een goed schooladvies voor het vervolgonderwijs gaat over de
volgende schrijven:
• Cito scores groep 7 en overgangsgesprek tussen leerkrachten 7 en 8
• Cito scores groep 8
• Toetsen Waterlandse Overstap
• Alle overzichten en resultaten worden besproken met Ondersteuningsadviseur,
leerkracht, IB en directie
• Ouder en kind advies
• Schooladvies gegeven in februari
De Leerling ondersteuning
Wij vinden dat je pas een goede school bent, als kinderen zich op hun eigen niveau
voldoende ontwikkelen. Een kind dat bij begrijpend lezen van een lage V naar een IV
is gegroeid, heeft zich heel goed ontwikkeld. Daarentegen zou een kind dat
bijvoorbeeld een I scoort, maar volgens de normering van Cito onvoldoende of niet is
gegroeid, wel extra ondersteuning nodig kunnen hebben. Bijvoorbeeld in de vorm
van een diagnostisch gesprek om te onderzoeken wat er mis is gegaan en waar deze
leerling behoefte aan heeft. We hebben daarom verschillende instrumenten om dit te
meten: KIJK!, SCOL, methode gebonden toetsen en Cito-toetsen. Als blijkt dat een
kind extra ondersteuning op een gebied nodig heeft, wordt dit eerst in de klas
opgepakt. Lukt dat echt niet dan kijken we of er tijdelijk ondersteuning ingezet kan
worden buiten de klas door een extra leerkracht, onderwijsvrijwilliger of een
onderwijsassistent. Zo nodig vragen wij een onderwijsarrangement aan voor een
leerling, waarmee we wat extra hulp op school inkopen. Als dit alles onvoldoende
blijkt, wordt er buiten de school naar hulp gezocht bij het Breed Onafhankelijk
Ondersteunings Team (BOOT).
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Hieronder hebben wij visueel gemaakt hoe ons ondersteuningsprofiel er uitziet..

Basisbehoeften
In de context van onze ouder- en leerlingenpopulatie gaat onze aandacht allereerst
naar het voldoen aan de basisbehoeften (relatie, autonomie en competentie) van
onze kinderen. Een pedagogisch klimaat waarbij onze leerlingen zich veilig,
gerespecteerd en gezien voelen, blijft dan ook één van onze speerpunten. De
Trimaran moet voor de kinderen een fijne plek zijn, waar zij zich optimaal kunnen,
willen en mogen ontwikkelen Op dit gebied blijven we onszelf steeds verder
ontwikkelen door ons pedagogisch handelen voortdurend onder de loep te nemen in
het samen voorbereiden van lessen, klassenconsultaties en bordsessies en door
elkaar feedback te geven. Het team heeft veel evaluatiemomenten waarbij de
pedagogische aanpak en afspraken rondom de basisbehoeften en veiligheid aan de
orde komen.
De uniforme afspraken zijn ook terug te vinden in de klassenmappen. Vanaf groep 1
maken we gebruik van het boek “De gouden weken” van Boaz Bijleveld. Door goed in
te spelen op de groepsprocessen in de klas, ontwikkelen we hiermee meteen bij de
start van het schooljaar een positieve leeromgeving. We hebben een gedragsspecialist in ons team en twee Ib’ers, die een klas of leerlingen kunnen observeren en
de leerkracht zo nodig kan adviseren en ondersteunen.
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Ouderbetrokkenheid
Wij zien ouders als ervaringsdeskundigen, die met ons meedenken als blijkt dat hun
kind extra of andere ondersteuning nodig heeft. Ouderbetrokkenheid is daarom ook
één van onze speerpunten. Tijdens startgesprekken aan het begin van ieder
schooljaar wordt met ouders vanaf groep 5 afgesproken wat de doelen voor het
komend jaar zijn, hoe daaraan gewerkt wordt en hoe de ouders bij de ontwikkeling
van hun kind en de school betrokken willen en kunnen zijn. Er worden in ieder geval
minstens 2 gesprekken (een startgesprek en een vervolggesprek) per kind gevoerd.
Ouders worden altijd ingelicht als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit is
dan geen éénrichtingsverkeer; ouders en het kind worden erbij betrokken en er
wordt samen naar de juiste ondersteuning gezocht.
Excellente leerlingen.
De Trimaran heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd om
leerlingen met meer dan gemiddelde capaciteiten. We streven ernaar om deze meer
begaafde kinderen het gewenste onderwijsaanbod en de juiste begeleiding te geven,
waardoor ze voldoende worden uitgedaagd en niet blijven hangen in het ‘informele
leren’. Als gevolg daarvan ontwikkelen ze voldoende vaardigheden in bijvoorbeeld
doorzettingsvermogen en metacognitieve vaardigheden, zoals plannen en reflecteren.
Hiervoor maken we gebruik van de methodekisten Levelwerk. Dit is een leerlijn voor
hoogbegaafdheid die door de leerkracht te implementeren is. Het staat los van alle
methodes. De leerling werkt na de gecompacte basislijn (herhalingen worden
overgeslagen) aan de aanvullende verrijkingslijn. Het bevat voornamelijk taal- en
rekenwerk, maar ook onderzoeksvragen, webquests en thuiswerkopdrachten komen
aanbod. Leerlingen leren planmatig.
Een schooljaar is verdeeld in blokken. Voorafgaand aan elk blok voert de leerkracht
met de leerling een planningsgesprek en sluit het blok af met een nagesprek.
Leerlingen leren hierdoor zelf plannen en blijven zelfverantwoordelijk houden over de
eigen vorderingen en prestaties gedurende het gehele blok.
Voor enkele kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is er een plek in de bovenschoolse
Plusklas Vostok. Dit is buiten de eigen groep onder leiding van een leerkracht die zich
hierin gespecialiseerd heeft, die eens per week samenkomt.
In de Plusklas is er gelegenheid om met gelijkgestemden gezamenlijke thema’s uit te
werken, spelletjes te spelen uit de levelboxen of met elkaar te filosoferen. Er wordt
dus niet gewerkt met Kien of Levelwerk. N.a.v. observatie van de leerkracht,
informatie van de ouders, eventueel de SIDI3 en LOVS ( 2 keer I+ score op rekenen
en begrijpend lezen ), worden leerlingen aangedragen voor plaatsing in deze groep.
Jaarlijks wordt (her)bekeken wie er in aanmerking komt voor een plaatsing in de
bovenschoolse Plusklas Vostok.
Leerlingen met een achterstand
Een aantal leerlingen komt binnen met een achterstand. Onze procedure m.b.t. deze
leerlingen loopt ook via de lijn: Signaleren, diagnosticeren, standaardprocedure of
handelingsplan en evaluatie.
Met andere woorden; op het moment dat een leerling in een groep instroomt, wordt
er getoetst en indien noodzakelijk wordt er voor het kind een handelingsplan
opgesteld.
Leerlingen met een taalachterstand beschikken vaak over een kleine woordenschat
en een beperkte mate van zinsbouw.
Op school wordt o.a. met behulp van de verteltafel, woordkastjes, woordtrappetjes,
parapluutjes, het woordweb aan de woordenschat en zinsbouw van de kinderen
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gewerkt. Er wordt gezorgd voor een taalrijke, prikkelende en stimulerende
leeromgeving. Woorden sluiten aan bij de leefomgeving van de kinderen en zorgen
voor netwerkopbouw. Ambulante begeleiding kan aangevraagd worden bij Viertaal.
Sociaal emotionele veiligheid
We geven de leerlingen aandacht en begeleiding bij het goed kunnen omgaan met de
eigen gevoelens en gedrag in relatie met de mede leerlingen en leerkrachten op school.
In de eerste periode van het schooljaar staat het werken aan een positieve groepssfeer
centraal. De richtlijnen van “Grip op de groep” en de “Gouden weken” geven hieraan
duidelijk richting.
Omgangsregels worden opgesteld met de kinderen in de eigen groep gedurende de
eerste schoolweken. Er is een gedragsladder in gebruik met een eenduidig
handelingsrepertoire.
We handelen en denken steeds vanuit een positieve benadering. Speerpunt voor de
komende periode in herbezinning op de methode Leefstijl. We gaan het toetsen op
relevantie bij de ontwikkeling van de sociaal emotionele competenties.
Leerlingen die structureel behoefte hebben aan een aangepaste leerstoflijn
(niveau 2 en 3)
We streven ernaar om niet eerder dan groep 6 een eigen leerlijn in te zetten. Wij zijn van
mening dat kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften er bij gebaat zijn, om zo
lang als mogelijk het programma van de basisgroep te blijven volgen. Als de verwachting
is dat een leerling aan het einde van zijn basisschoolperiode onder het niveau van groep
6 zal eindigen voor één of meerdere vakken, dan stellen we in samenspraak met ouders
een plan voor op. Dit plan moet aansluiten op het voor deze leerling hoogst haalbare
niveau van voortgezet onderwijs. Dit plan kan worden opgesteld voor technisch lezen,
spelling, begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast kijken we naar het leergebied
overstijgende deel zoals het ‘leren- leren’, de sociaal emotionele ontwikkeling en
lichamelijke/ medische aspecten.
Om dit plan uit te kunnen voeren kunnen we een ondersteuningsgelden inzetten.

Ontwikkelingen
• Opbrengsten; (voortgezet technisch) lezen en rekenen
Omdat de resultaten onder druk staan zetten wij in op het verbeteren van de
kwaliteit van ons lees- en rekenonderwijs. Er zal vooral extra aandacht uitgaan naar
het verbeteren van het didactisch handelen van de leerkracht. Daarnaast streven we
ernaar effectiever om te gaan met verschillen door instructie beter af te stemmen op
de onderwijsbehoefte van de zwakkere en sterkere leerlingen. Afspraken over de
afgesproken werkwijzen worden vastgelegd in een borgingsdocument.
•

Groepsplanlooswerken: Dit is bedoeld om de administratieve last van de
leerkrachten te verminderen en de doelen te versterken. Deze doelen bevatten
de planning van opbrengstgericht en passend onderwijs.

Sponsoring
De mogelijkheden van de school zouden verruimd kunnen worden met extra
financiële ondersteuning door derden. Daarover zijn afspraken gemaakt. Het gaat
hier om het begrip sponsoring. Onder sponsoring verstaan wij het verstrekken van
geld, goederen of diensten aan een bevoegd gezag, directie, (niet) onderwijzend
personeel of leerlingen waar een verplichting tegenover staat waarmee leerlingen of
hun ouders worden geconfronteerd. Schenkingen vallen dus niet onder dit begrip. Elk
aanbod van sponsoring zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Medezeggenschapsraad.
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5 Van analyse naar ambitie
Aanbod
Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen. Er is een extra aanbod voor taal en
woordenschat dat past bij de leerlingenpopulatie. Daarnaast besteedt de school veel
aandacht aan het lezen. In de kleutergroepen worden speelhoeken ingericht die het
spel van de jongste leerlingen stimuleren. Voor alle leerlingen is er een aanbod om
de sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.
Zicht op ontwikkeling
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van methode gebonden en
landelijk genormeerde toetsen en observaties. Wanneer leerlingen uitvallen bij methode
gebonden toetsen dan krijgen zij herhalingsstof. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben,
krijgen verdiepingsstof. Daarnaast worden de landelijk genormeerde toetsen bekeken en
maken de leraren instructiegroepen op basis van de toets uitslagen. Tevens plannen zij extra
activiteiten voor leerlingen die dat nodig hebben. De leraren houden het verloop van de
lesactiviteiten bij in een logboek. De aantekeningen die zij maken zijn echter nog erg globaal
waardoor het onduidelijk is of de specifieke hulp van een leerling effectief is geweest.
Didactisch handelen
Tijdens veel lessen is er een goede interactie tussen de leraren en leerlingen en zijn
de leerlingen betrokken. De leraren bieden de leerlingen een duidelijke structuur
zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt. Alle lessen verlopen rustig. Na de
instructie gaan de leerlingen geconcentreerd aan het werk en als zij klaar zijn gaan
zij verder met de weektaak. De rol van de leerkracht heeft nog een sturend karakter.
Samenwerking
De school werkt goed samen met de voorschool. Er wordt informatie uitgewisseld en
de begeleiding van de leerlingen wordt op elkaar afgestemd. Bovendien werkt de
school samen met het samenwerkingsverband, de gemeente, de wijkagent, CJG,
SMW en culturele instanties om het aanbod voor de leerlingen te verrijken en de
extra hulp die gezinnen nodig hebben gezamenlijk te organiseren. Door de intensieve
samenwerking krijgen alle leerlingen en met name de kwetsbare leerlingen goede
ondersteuning. Opvallend is dat de school de ouders ziet als partners. De ouders die
wij gesproken hebben tijdens het onderzoek bevestigen dat. De school heeft oog voor
hun kind en luistert naar de ouders.
Veiligheid
De school heeft niet alleen oog voor de veiligheid tijdens de schooluren maar doet er
alles aan om ook voor en na schooltijd aandacht te besteden aan de veiligheid. Dit
doet zij door duidelijke regels en afspraken en door de nauwe samenwerking met
wijkagent, de gemeente en de verkeersouders werkgroep.. Het beleid van de school
is vooral gericht op het voorkomen van incidenten. Helaas is het nodig om
verkeersafspraken te handhaven middels controle door BOA’s.
Als er zich, ondanks de afspraken, toch incidenten voordoen dan treedt de school
adequaat op en registreert de directeur eventuele voorvallen. Jaarlijks wordt de
veiligheidsbeleving van de leerlingen gemeten en uit deze meting blijkt dat zij zich
veilig voelen. Het veiligheidsbeleid van de school is vastgelegd in verschillende
documenten. Doordat de school veel oog heeft voor de veiligheid van de leerlingen
zijn er duidelijke regels en afspraken.
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Ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen
IJkpunten voor de teamdialoog en de schoolanalyse kunnen zijn: leerkrachtvaardigheden,
leiderschap, samenwerkingscultuur, focus op resultaten, besluitvorming, actuele
schooleigen aandachtspunten.
Onze ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid zijn op hoofdlijnen: zie bijlage
3 Ambities
Zoals ook al beschreven in hoofdstuk 4.1 zorgen wij ervoor dat de doelen die wij als
school stellen voor de cognitieve leerresultaten, passen bij de kenmerken van onze
leerlingen en de maatschappelijke verwachtingen. Wij kunnen aantonen dat het
beoogde leerresultaat optimaal gerealiseerd wordt. Daarbij beperkt de school zich
niet tot Nederlandse taal en rekenen. Wij hechten ook veel waarde aan het
verwerven van sociale en maatschappelijke competenties.
We bespreken regelmatig met elkaar in welke mate de leerlingen profiteren van het
geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling van onze leerlingen verloopt ten opzichte
van henzelf en van leeftijdgenoten. We werken vanuit een cyclische aanpak. (zie
verder hoofdstuk 4.1)
Binnen de bordsessies, teamsessies en studiemomenten bespreken wij met elkaar de
inhoud van ons onderwijs waarbij ons streven is om elke dag samen een beetje beter
te worden. Hoofdzaak daarbij is altijd; wat hebben onze leerlingen hieraan? De
school is gericht op de ontwikkelingen binnen onze samenleving en staat open voor
verbetering en verandering. Veel collega’s volgen studies waarvan de opbrengsten
met het team gedeeld worden en waar nodig of mogelijk worden deze opbrengsten
geïmplementeerd binnen de school. Het scholingsplan van de school is dan ook altijd
gericht op de actuele ontwikkel- en speerpunten van de school. Samen zijn wij alert
op de borging en waken wij voor te veel speerpunten per schooljaar om “hapsnap”
werk of versnippering te voorkomen.
Tijdens studiemomenten stemmen we met elkaar de voortgang af en tijdens de
jaarlijkse planningsdag in de laatste week van de zomervakantie blikken wij terug en
bepalen wij samen de voortgang in het volgende schooljaar. Recente speerpunten
krijgen dan nog een periode van borging en evaluatie en er wordt een keuze gemaakt
t.a.v. nieuwe ontwikkelpunten. Op die manier is voor iedereen binnen de school
inzichtelijk wat en wanneer er iets van hem/haar verwacht wordt en waar we aan
werken (en wat dus prioriteit heeft).
Schoolklimaat, hoe waarborgen we de veiligheid van onze leerlingen?
We besteden veel aandacht aan de veiligheid van onze leerlingen, tijdens én na
schooltijd. Uit de jaarlijkse meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen blijkt
dan ook dat zij zich veilig voelen. Ons beleid is daarom vooral gericht op het
voorkomen van incidenten en dat doen wij door het accent te leggen op gewenst
gedrag. Dit gewenste gedrag is vastgelegd in afspraken, die voor de hele school
gelden en ook zichtbaar zijn in de school. Mochten zich toch incidenten voordoen, dan
gebruiken wij die als leermoment om verdere incidenten te voorkomen. De komende
periode willen wij ons daarop blijven focussen en er vooral voor zorgen dat ons
veiligheidsbeleid zich blijft ontwikkelen en geborgd is.
Met het oog op deze ontwikkeling is er een interne contactpersoon voor
machtsmisbruik en ongewenst gedrag aangesteld. Haar taak is vooral opvang,
ondersteuning en begeleiding van de klager. Jaarlijks volgen zij scholing om op de
hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en om hun eigen kennis te vergroten.
Zij nemen positie in binnen de schoolorganisatie en leveren een actieve bijdrage aan
de schoolveiligheid. Dat betekent dat zij preventieve activiteiten rondom ongewenst
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gedrag initiëren en (on)gevraagd beleidsadviezen kunnen geven. Dit doen zij door
niet te wachten op klagers, maar ook door alert te zijn op meldingen, geruchten en
signalen om de school veiliger te maken. Daarbij is het onze ambitie om een lerende
organisatie te zijn. De contactpersoon zal daarom kritisch zijn op haar eigen handelen
en de klachtenafhandeling met de betrokkene evalueren; om van te leren en om zo
nodig beleid aan te passen.
De contactpersoon maakt zich aan het begin van ieder schooljaar kenbaar aan de
leerlingen door zich in de klas voor te stellen c.q. de kennismaking te hernieuwen en
aan de hand van bijvoorbeeld een Powerpointvoorstelling duidelijk te maken hoe,
waarom en wanneer de kinderen een beroep op de contactpersoon kunnen doen. Ook
ouders en collega’s kunnen een beroep doen op de contactpersoon. Via de MR en het
Ouderbulletin worden ouders hierover ingelicht. Om de drempel te verlagen is het
ook mogelijk om via de brievenbus van school anoniem meldingen te doen.
De contactpersoon brengt jaarlijks een geanonimiseerd schriftelijk verslag over haar
werkzaamheden uit aan het bevoegd gezag. In de startvergadering, aan het eind van
de zomervakantie, wordt dit verslag gepresenteerd aan en geëvalueerd met het
team. Lerend van de klachten en ondersteund door de evaluatie van het team, komt
de contactpersoon tijdens de startvergadering met adviezen en suggesties voor het
komend schooljaar om de school (nog) veiliger te maken en veilig te houden.
Onderwijsresultaten; hoe laten we onze leerlingen zich optimaal
ontwikkelen?
Op de Trimaran werken we handelingsgericht en opbrengstgericht. Dat betekent dat
we, op basis van de verzamelde leeropbrengsten, planmatig en resultaatgericht
werken aan het verhogen van de onderwijsresultaten. We stemmen het onderwijs af
op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen om hen zo de kans te
geven zich optimaal te ontwikkelen. Het pedagogisch klimaat speelt een grote rol.
Pas als aan de basisbehoeften is voldaan, kan een leerling tot leren komen en zich
verder optimaal ontwikkelen.
De leerkrachten richten hun onderwijs zo in dat kinderen zich verantwoordelijk
voelen voor het eigen leerproces. De rol van de leerkracht is minder sturend, meer
coachend, de leerlingen verwerken steeds meer in coöperatieve werkvormen,
presenteren, onderzoeken etc. Om de leerlingen bewust te maken van hun eigen
leerproces zijn de leerdoelen duidelijk en zichtbaar (in de klas of voor de individuele
leerling). De leerlingen worden betrokken bij het leerproces; tijdens bordsessies
stellen zij samen doelen vast voor de groep en tijdens startgesprekken en
vervolggesprekken formuleren zij doelen voor hun eigen ontwikkeling. Successen
worden gevierd!
Kwaliteitszorg en ambitie
Is de Trimaran een goede school ? Wij vinden van wel en we vinden ook dat we ons
steeds meer verbeteren, maar hoe kun je dat meten ? De onderwijsinspectie
beoordeelt de kwaliteit van de scholen door middel van het PKO (periodiek
kwaliteitsonderzoek) en het opvragen van de eindresultaten van de school. Op dit
moment hebben wij als school een basisarrangement (al vele jaren achtereen) van
de inspectie gekregen. De uitgebreide beoordeling van de school is te vinden op de
website van de inspectie, www.onderwijsinspectie.nl.
Wij willen ook zelf veel aandacht besteden aan de kwaliteitszorg en dit systematisch
doen. Onder kwaliteitszorg valt ook het onderzoek naar de mening van de ouders en
de leerlingen. Hoe tevreden zijn onze ouders en leerlingen over de school ? Ieder jaar
wordt er aan de ouders, leerlingen van de bovenbouw en het personeel gevraagd om
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een tevredenheidsenquête digitaal in te vullen want wij willen graag een helder beeld
hebben over hoe men over de school denkt. De resultaten zijn terug te vinden op
Scholen op de Kaart.
Vanuit ons CITO-leerlingvolgsysteem kunnen de resultaten van de school t.o.v. het
landelijk gemiddelde in beeld gebracht worden en over meerdere jaren worden
bekeken. Hoe de school het doet op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen
en rekenen, moet jaarlijks aan ons schoolbestuur, CPOW, worden verantwoord.
Maar cijfers en uitslagen alleen vertellen uiteraard onvoldoende over het doorlopen
leerproces. Immers, hoe stroomden de leerlingen in? Is er uitgehaald wat erin zat?
(En liever nog iets meer dan dat). We merken wel in groep 8, waar alle kinderen een
NIO maken, dat wij als school eruit halen wat erin zit.
Om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te volgen, werken wij met
uitgebreide toetsanalyses (Leeruniek) en hierop passen wij ons onderwijs aan.
Daarnaast wordt er een ontwikkelingsperspectief voor een kind opgesteld als wij de
verwachting hebben dat dit kind voor 1 of meerdere basisvakken het niveau midden
groep7 niet zal halen. (In dat ontwikkelingsperspectief beschrijven we wat we van
een leerling mogen/kunnen en willen verwachten.)
We maken trendanalyses en de tussenopbrengsten van toetsen worden met het hele
team besproken en geanalyseerd. Zo blijven we continue sturen op verbetering van
ons onderwijs.
In een school zijn voortdurend ontwikkelingen en verbeterpunten. Dat betekent dat
we als team niet achteroverleunen, maar hard blijven werken aan de kwaliteit van
ons onderwijs en het vergroten van onze eigen deskundigheid. We streven naar
goede resultaten en een bij het kind passende verwijzing naar het voortgezet
onderwijs. Toch gaat het in onze visie niet alleen om “zakelijke gegevens”. Kwaliteit
is veel meer. Als een school alleen resultaatgericht is t.a.v. de leerprestaties doet het
tekort aan belangrijke pedagogische waarden. Wij vinden het belangrijk veel
aandacht te schenken aan de relatie tussen leerlingen, tussen groepen, tussen
leerkracht en kind. Ook het opvoedingsklimaat vinden we van belang als we spreken
over de kwaliteit van onze school. De school is tenslotte niet alleen een leerinstituut,
maar neemt samen met de ouders een stukje opvoeding voor haar rekening.
Onze ambitie is dat we de voldoende tot een goede beoordeling van leerlingen,
ouders, teamleden en inspectie minstens weten vast te houden en liever nog weten
te verbeteren. Dat de kwaliteit van onze school in alle aspecten door iedereen, die bij
onze school betrokken is, wordt gevoeld.
Dit willen we bereiken door de kinderen, ouders en het team zelf nog meer bij het
onderwijs te betrekken. We doen dit door ouderbetrokkenheid (3.0) als speerpunt te
nemen, het instellen van een leerlingenarena en de verbetercultuur van het
programma LeerKRACHT; ieder dag een stapje beter. LeerKRACHT is inmiddels
helemaal eigen geworden met als resultaat dat alle teamleden eigenaarschap voelen
voor het verbeteren van het onderwijs. Daarnaast vindt er continue een inhoudelijke
dialoog over onderwijs plaats, reflecteren de leraren op hun eigen ontwikkeling als
leraar en professional doordat ze geregeld feedback van collega’s ontvangen en gaan
leraren en schoolleiding regelmatig met de leerlingen in gesprek over onderwijs in
o.a. leerling-arena’s. De feedback van de leerlingen gebruikt het team om zichzelf en
het onderwijs te verbeteren. Met deze middelen borgen we het streven naar kwaliteit
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en het stapje voor stapje verbeteren van ons onderwijs in onze genen.
Financieel beheer
Hoofddoel is dat de Trimaran een financieel gezonde school is. We gebruiken onze
beschikbare middelen efficiënt waarbij de kwaliteit van ons onderwijs de leidraad is.
Er is een meerjarenbegroting voor personeel en investeringen, gericht op duurzame
kwaliteitsverbetering.
We meten dit d.m.v. een sluitende begroting waarbij de MR instemming heeft.
Er is regelmatig overleg met de afdeling personeelszaken en financiën van CPOW.
Tijdens deze besprekingen wordt de financiële situatie van de school nauwlettend in
de gaten gehouden en wordt er, indien nodig, bijgestuurd.
Op dit moment zijn de extra financiële middelen, die wij ontvingen vanuit de
werkdrukgelden, ingezet voor een onderwijsassistent (wtf.1,0) en een vakdocent
bewegingsonderwijs (ingehuurd bij de Sportkoepel) voor alle groepen.
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Bijlage 1

Het strategisch beleidsplan

Bijlage 2

Kern Schoolplan 2015-2019 van de Trimaran

Missie: ‘Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind’!
Belangrijke waarden zijn:
Kindgericht
Levensbeschouwing
Pedagogisch klimaat
Focus op versterking kwaliteiten leerkracht
(inhoud & houding)
Focus op leerrijke leeromgeving en ICT
(Inhoud)
Focus op samenwerking
(LeerKRACHT: coöperatief leren, professionele leergemeenschap)
(Inhoud & houding & verhouding)
Focus op opbrengst gericht werken, cultuur, sport en beweging
(talentontwikkeling)
(inhoud)
Focus op karaktervorming
(sociaal emotionele ontwikkeling)
(houding & verhouding)

Versterken
kwaliteit
van de
leerkracht

Wat werkt in de klas? (Marzano, 2009)

Lesgeven
vanuit het
IGDI-model

Instructie conform het DI-model (Directie Instructie) of
IGDI-model (Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie).

➢ Aan het begin van een les (-sen serie) presenteert de
leerkracht duidelijke leerdoelen aan de leerlingen.
➢ Aan het begin van een les (-sen serie) vraagt de leerkracht
de leerlingen om persoonlijke leerdoelen te stellen (deze
moeten passen binnen de doelen die de leerkracht heeft
gepresenteerd).
➢ De leerkracht stelt leerlingen vragen waardoor ze beseffen
wat ze eventueel al weten van die leerstof, voordat nieuwe
leerstof wordt aangeboden.
➢ De leerkracht geeft leerlingen systematisch concrete feedback
over de mate waarin ze de leerdoelen bereiken.
➢ De leerkracht vraagt leerlingen om hun eigen vorderingen ten
aanzien van de leerdoelen regelmatig bij te houden.
➢ De leerkracht geeft regelmatig erkenning aan leerlingen die
zichtbaar vooruitgang boeken ten aanzien van de leerdoelen.
➢ De leerkracht sluit zijn lessenseries af door leerlingen
duidelijke feedback te geven op het behalen van de gestelde
leerdoelen.
➢ De leerkracht sluit zijn lessenseries af door leerlingen te
vragen zichzelf te beoordelen aan de hand van de leerdoelen.
➢ De leerkracht sluit zijn lessenseries af door vooruitgang ten
aanzien van de leerdoelen te benoemen en te prijzen.
➢ De leerkracht vraagt leerlingen om hun aantekeningen na te
kijken en fouten te verbeteren als manier om de leerstof te
herhalen en te herzien.

Het directe instructiemodel is een instructie didactiek.
Het is bewezen effectief (evidence based) vooral wanneer het gaat
om het aanleren van de basis vaardigheden . (Vernooy, 2006).

Leerrijke
leeromgeving

Samen
werken

Visualiseren van doelen, strategieën, afspraken, regels in de
klas.
• Uitstralen (ook visueel) waar we trots op zijn, wat we
hebben bereikt
• Herhaaldelijk bespreken met de leerlingen.
• Inrichting klas gericht op zelfstandig handelen leerlingen
•
Inzet ICT: uitbereiding computer/tablet-gebruik en digibordgebruik.
Leerkrachten:
Leerlingen:
Traject LeerKRACHT
Samenwerken met de focus op
kwaliteit van lesgeven
Kijken en leren door gezamenlijke
voorbereiding, observeren (kijken
bij elkaar) en feedback geven aan
elkaar

Samenwerkend leren
(coöperatief leren)
Stimuleren samenwerken
door de kinderen

Professionele leergemeenschappen
(plg’s)
Werkgroepen met mandaat
(gedeelde leiderschap)
Opbrengstgericht
werken,
doelen
stellend
&
hanteren
(groeps)
handelingsplannen

Focus op de kernvakken (begrijpend) lezen, rekenen en spelling
Minimale doel: school doelen boven de inspectienorm.
Handelingsplannen ter ondersteuning aan de doelstellingen
We maken hierbij gebruik van o.a. Leeruniek.
Talentontwikkeling stimuleren, aandacht voor cultuur en sport en
bewegen, gezonde leefstijl.
Optimaal gebruik van Leeruniek en Kleuterplein

Karaktervorming
(Avis Glaze,
2010)

10 Sleutelwoorden (richting gevend voor leerlingen &
leerkrachten)
01. Respect (pest-protocol)
02. Verantwoordelijkheid (conflicthantering)
03. Oprechtheid
04. Integriteit
05. Redelijkheid
06. Empathie
07. Doorzettingsvermogen
08. Initiatief nemen (zelfstandigheid)
09. Optimisme
10. Moed
Leefstijl: ondersteunt het sociaal-pedagogisch klimaat
Trefwoord: Levensbeschouwelijke vorming en godsdienst
(identiteit: oecumenisch / algemeen christelijk)
Leeruniek en Kleuterplein worden ingezet om sociale en
emotionele vorming bij leerlingen te volgen

Welke kernwaarden vinden wij belangrijk?
Omgeving

(inhoud & houding &
verhouding)
Open communicatie
(ouders en team
onderling)
We streven naar een
hoger ouder
betrokkenheid binnen
de kaders die wij als
school aangeven.
Veilig pedagogisch
klimaat.
Wij zijn een school
waarin wij elkaar
positief benaderen en
leren omgaan met
elkaars verschillen.
Gebruik van Leefstijl.
Oecumenisch onderwijs
m.b.v. Trefwoord
Wij leren van en met
elkaar.

Leerlingen

Leerkrachten

Programma voor meer
begaafde kinderen.

Wij zijn een
samenwerkende
organisatie.

(houding & verhouding)

Aandacht voor het individu.
Het kind mag zichzelf zijn
en ontwikkelen binnen de
mogelijkheden van de
school (kind centraal).
Ontwikkelingsperspectief
van het kind wordt
optimaal benut, rekening
houdend met de
emotionele ontwikkeling
van het kind.
Zelf verantwoordelijk leren
(kinderen maken deel uit
van hun eigen onderwijs).
Ieder kind mag zijn
talenten laten zien en
verder ontwikkelen.

(inhoud & houding)

Wij bieden zorg op maat
Wij geven kwalitatief goed
onderwijs
Wij geven passend
onderwijs binnen de
mogelijkheden van de
school.
Wij gebruiken elkaars
talenten.
Wij streven naar een hoge
kwaliteit van onderwijs
(doel- en
opbrengstgericht).
Wij werken
methodisch/thematisch
waarbij wij rekening
houden met de
leeromgeving en
specifieke
leermogelijkheden van het
kind.

Bijlage 3

Schoolondersteuningsplan

Bijlage 4

(Meerjaren) Ambities

Wij hebben voor de komende 4
Ambitie
Wat
Op de Trimaran is een
•
doorgaande lijn
aanwezig ten aanzien
van het gewenst
•
gedrag.
•
De leerling is actief
betrokken (eigenaar)
van zijn of haar eigen
(leer)ontwikkeling.

Op de Trimaran heerst
een positief
pedagogisch klimaat
wat zichtbaar en
merkbaar is.

Het spelend en
ontdekkend leren
vormt de basis van
ons onderwijs.

•

(op verzoek separaat te ontvangen)

jaar de volgende ambities opgesteld:
Wanneer te realiseren
Vooronderzoek en keuze
uit verschillende
methoden door IB-ers

•

2018-2019

Invoering

•

2019-2020

Na- en bijscholing

•

2020-2022

Het kindgesprek is
geborgd binnen de
organisatie

•

2018-2019
(pilotfase)

•

2019-2020
(implementeren)

•

Het ‘Ik’ rapport is
geborgd binnen de
organisatie

•

Kinderen maken op basis
van het ‘Ik’ rapport een
‘eigen’ leerplan

•

2021-2023

•

Uitkomsten van
tevredenheid enquêtes,
veiligheid enquêtes en
leerlingvolgsysteem
worden geanalyseerd en
zichtbaar gemaakt.
Resultaten worden
besproken met
leerlingen, team, MR.

•

2019-2023

•

Ingezette interventies
komen terug op de
verbeterborden

•

2019-2023

•

Jaarlijks terugkeren als
vast onderdeel binnen
een sprint

•

2019-2023

•

Scholing leerkrachten
groepen 1-2

•

2018-2021

•

Scholing leerkrachten
groepen 3

•

2018-2021

•

Gesprekkencyclus
aanpassen op dit
onderdeel

•

2019-2020

Op de Trimaran wordt
er gewerkt met
leerpleinen.

•

Opzetten en starten
leerplein

•

2020-2022

•

Het visiedocument is
vastgesteld

•

2020-2021

Onze identiteit is
zichtbaar er merkbaar
aanwezig in de school.

•

Team nascholen
Trefwoord

•

2020-2021

Wij betrekken ouders
actief als partners bij
het onderwijs

•

Zie ouderbetrokkenheid

•

2019-2023

•

Startgesprek

•

2018-2019

•

Nieuwjaarsreceptie

•

2020-2021

Wij verbeteren
continu ons onderwijs
door te luisteren naar
de stem van de
leerling en hiernaar te
handelen.

•

Iedere sprint vindt er
een leerling arena plaats

•

Start 2019-2020

•

In alle groepen wordt er
actief geluisterd naar de
stem van de leerling en
worden werkvormen om
dit te bereiken ingezet.

•

2018-2023

•

In alle groepen wordt er
middels een
verbeterbord gewerkt

•

2019-2023

•

Actief rolmodel zijn in
school. Uitzetten welke
acties hierbij passen.
(afval scheiden, lichten
uitdoen, etc.)

•

2018-2019

•

Een werkgroep opzetten
die zich gaat richten op
het vergroten van het
aanbod gericht op
duurzaamheid en
burgerschap

•

2019-2020

•

Deze onderwerpen als
thema centraal zetten en
schoolbreed aan werken.

•

2020-2023

De Trimaran werkt
aan de
maatschappelijke
opdracht waarbij de
school een spilfunctie
in de wijk gaat
vervullen.

•

Aangaan van
samenwerkingen met
partners (CBW,
Sportkoepel, psz,
gemeente, bibliotheek,
muziekschool, etc)

•

2019-2023

Wij worden een
Integraal Kind
Centrum

•

Definitieve keuze maken
voor een
samenwerkingspartner
kinderopvang.

•

2019-2020

Duurzaamheid en
actief burgerschap
zijn vaste onderdelen
binnen onze school.

De teamleden werken
met plezier op de
Trimaran en ervaren
geen werkdruk.

Huidige cultuur in
kaart brengen en
aanpassen naar het
nieuwe leren

Groepsplan-loos
werken

•

Gezamenlijk beleid
schrijven

•

2019-2021

•

Een stappenplan
opzetten om samengaan
van opvang en onderwijs
te ‘versmelten’ in één
gebouw onder één visie.

•

2020-2022

•

Inzetten van
vakdocenten. Hierdoor
krijgt de leerkracht meer
tijd voor o.a.
lesvoorbereiding.

•

2018-2019

•

Invoering continurooster
(vijf gelijke dagen
model) zodat de
leerkrachten meer tijd
hebben in de middagen
voor voorbereiding en
overleg.

•

2021-2023

•

Jaarlijks overleg met het
team over de wijze
waarop de
werkdrukgelden worden
ingezet.

•

2019-2023

•

Er is tijd en aandacht
voor de positieve
teamcohesie.

•

2019-2023

•

Cultuur analyse

•

2019-2020

•

Nieuwe cultuur
formuleren en
vastleggen

•

2019-2020

•

Intensiever leren
samenwerken op alle
niveaus

•

2020-2023

•

Eigenaarschap
stimuleren (bij
innovatie)

•

2020-2023

•

Doelen versterken en
evalueren

•

2019-2021

•

Minder administratieve
last

•

2019-2021

