
1. Algemene gegevens

1.1. School en organisatie
Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze
onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn
verdeeld in 15 clusters. Daarnaast hee  SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-
Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

Contactgegevens:
SKOzoK
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201
info@skozok.nl

1.2. School en haar omgeving

Basisschool De Waterloop is een Bergeijkse basisschool, gelegen in de dorpskern 't Loo. De school ligt aan de rand van een woonwijk in een
natuurrijke omgeving. In de directe omgeving van school bevinden zich verschillende verenigingen; het gemeenschapshuis grenst aan onze
school evenals de peuterspeelzaal georganiseerd door NummerEen.

Basisschool De Waterloop is een relatief kleine school. De grootte van de school ligt al enkele jaren rond de honderd leerlingen. De school is
voorzien van meerdere functioneel te gebruiken ruimtes. Tussen de lokalen bevindt zich een tussenruimte waar leerlingen individueel of
samen kunnen werken. Daarnaast zijn in de aula en op de gang verschillende werkplekken ingericht. Daar kunnen individuele leerlingen
bijvoorbeeld aan de computer werken. Daarnaast gebruiken we deze ruimte voor allerlei groepen leerlingen in wisselende samenstelling om
samen te werken en te leren. Ook wordt de aula gebruikt voor allerlei gemeenschappelijke activiteiten, zoals vieringen, ouderbijeenkomsten,
muziek- en toneelvoorstellingen. 
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Team

Op basisschool de Waterloop is een jong, enthousiast team werkzaam.  Door de intensieve samenwerking is er veel oog voor het welbevinden
van iedere leerling. Leerkrachten en leerlingen kennen elkaar en er heerst een groot gevoel van saamhorigheid.  Ons team kent elf
medewerkers. Het team wordt aangestuurd door het MT; directeur, kwaliteitsondersteuner en directie-ondersteuner. Een conciërge en
administratief medewerkster vallen onder het onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Verder hebben we de beschikking over een
gymdocent, gedetacheerd vanuit Nummer Een Kinderopvang. Ook zijn er twee techniekcoaches verbonden aan de school. De muzieklessen
worden verzorgd door muziekdocenten van Art4u. 

Op De Waterloop is tussenschoolse opvang gerealiseerd. Daarnaast is er een bibliotheekpunt in de school gevestigd. 
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2. Missie, visie en koers

2.1. Van de organisatie
Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Visie
Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast
stimuleren we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze
(het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds
kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in
samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de
draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en
met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te di erentiëren naar relevante
kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.

2.2. Van visie naar koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en
tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij
digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed
krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale
innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals
en tal van andere partners.

Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie, ontstaat onze koers voor de komende
planperiode.

We zetten maximaal in op twee focuspunten:
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk organiseren

2.3. Koersplan 2019 -2022
Met ons Koersplan geven we richting aan de organisatie.  Voor elk schooljaar zijn jaardoelen geformuleerd. In 2019 zijn we gestart met ons
nieuwe Koersplan, dat loopt tot 2022. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden de focuspunten van ons Koersplan verder toegelicht.



3. Focuspunt Excellent in leren leren

3.1. Toelichting
In ons primaire proces richten wij ons op het optimaal ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen er bij iedere leerling uit halen wat erin zit.
Dat doen wij met een goede balans in aandacht voor de drie ontwikkelingsgebieden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve
ontwikkeling en de ontwikkeling in leren leren. We streven naar optimale betrokkenheid en welbevinden van onze leerlingen, minimaal een
gemiddeld niveau op de cognitieve leeropbrengsten per school en excellent toegeruste leerlingen voor het vervolg van hun
(school)loopbaan.

Dat betekent dat onze leerlingen leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij richten we ons op het
aanleren van vaardigheden in de vorm van zestien leerstrategieën, zodat we leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij
en zij stapsgewijs (mede-)eigenaar van hun leerproces worden. Hierin vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun eigen leerproces leren
evalueren en reflecteren vanuit gestelde doelen en hierdoor zicht hebben op hun eigen vorderingen. Voor de motivatie van leerlingen is het
een essentiële voorwaarde dat zij het belang van de kennis en de toepassing ervan leren. Betekenisvol leren blij  daarbij het uitgangspunt.
Dat vraagt dat we blijven investeren in de bewustwording van leerlingen: in hoeverre hebben zij hier zelf invloed op en hoe kunnen zij hun
ontwikkeling het beste vormgeven? Dit start met het inzicht geven in leren en de resultaten daarvan (zelf volgen). Hiervoor hebben leerlingen
ruimte en vertrouwen nodig, maar ook sturing en begeleiding door de leerkracht. Hoe meer zelfsturend de leerling is, hoe minder sturing
nodig is en hoe meer de leerkracht begeleider wordt in plaats van leider. De leerling krijgt vrijheid binnen de verantwoordelijkheid die hij/zij
aankan. Ook stimuleert het leerlingen om met en van elkaar te leren. Leren leren is geen apart vak, maar is zoveel mogelijk geïntegreerd in
het leerproces.

Leren leren passen wij op alle niveaus toe: voor onze leerlingen en voor al onze collega’s. Als onze collega’s zich in het eigen handelen en in
hun eigen professionalisering focussen op excellent worden in leren leren, dan bereik je dat ook bij de leerlingen. Bij leerlingen sluiten we aan
op hun ontwikkelfase en werken we aan leren leren. Onze collega’s geven het goede voorbeeld. Zij zorgen ervoor dat zij actief kennis opdoen
over de laatste onderwijskundige inzichten. Zij verbeteren hun pedagogische en didactische vaardigheden, zodat zij optimaal afstemmen op
de leerbehoe e van de leerlingen. Collega’s werken samen om het best mogelijke aanbod aan al onze leerlingen te bieden en zetten daar
elkaars talenten op in. Door meer te di erentiëren binnen teams en binnen de organisatie, benutten we de aanwezige kwaliteiten maximaal
en houden we de belastbaarheid van onze collega’s op peil.

3.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan
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4. Focuspunt Gemeenschappelijk organiseren

4.1. Toelichting
Gemeenschappelijk organiseren betekent dat wij de driehoek leerling-ouders-collega’s verbinden met alle betrokkenen binnen en buiten
SKOzoK vanuit onze gedeelde ambitie. Met een verbonden leergemeenschap bevorderen wij de samenwerking tussen onze collega’s, zowel
binnen als tussen scholen en clusters, ouders en leerlingen. Zo verbeteren wij de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs en ontstaat een
gedeeld bewustzijn van ‘wij zijn SKOzoK’. Door gemeenschappelijk te organiseren, creëren wij ook een flexibelere organisatie, waarbij de
gezamenlijke doelen van de organisatie leidend zijn, we optimaal gebruik maken van kwaliteiten, minder kwetsbaar zijn, e iciënter werken
en weerbaarder zijn tegen de krimp in onze omgeving. Het koersplan is leidend in onze organisatie en bepaalt daarmee de doelen van de
schoolplannen.

Verbinding binnen schoolteams
Voor goede onderwijskwaliteit zijn de schoolteams de belangrijkste succesfactor. Een lerende en onderzoekende houding van onze collega’s
zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie hiervan. Gemeenschappelijk organiseren gee  ons de mogelijkheid onze collega’s meer vanuit
hun kracht in te zetten en hun kwaliteiten beter te benutten. Dit betekent onder andere dat we binnen schoolteams taken verdelen in plaats
van dat iedereen alles moet kunnen en doen. Op die manier kunnen we e iciënter en gerichter werken.

Verbinding binnen de organisatie
Binnen de organisatie verdelen we de taken vanuit de overtuiging dat we samen verantwoordelijk zijn voor al onze leerlingen. Iedereen, op
school-, cluster- en organisatieniveau, draagt bij aan het succes op gemeenschappelijk niveau. De persoonlijke ontwikkeling van onze
collega’s wordt versterkt door in te zetten op gemeenschappelijk leren. Ontwikkeling wordt gefaciliteerd door professionaliseringstrajecten
voor al onze medewerkers in wisselende samenstellingen, door middel van collegiale consultatie, praktijkgericht leren en een breed
professionaliseringsaanbod.

Verbinding met ouders
Het partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind en hun verbondenheid met de school willen we
verder versterken. Hun betrokkenheid en inbreng van expertise hierin is voor ons van groot belang. Uitgangspunt is wederzijds respect en
vertrouwen. Leerkrachten zijn duidelijk over hun verwachtingen naar de leerling en de ouders en vice versa, zowel over de leerontwikkeling
(didactisch partnerschap) als over zelfstandigheid, moreel besef en sociale vaardigheden (pedagogisch partnerschap). Zo kan er gezamenlijk
gewerkt worden aan het partnerschap in het belang van de leerling. School en ouders communiceren in dialoog. Betrokkenheid van beide
kanten over de leefwereld van de leerling, thuis en op school, blij  van groot belang om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te
begeleiden.

Verbinding met ketenpartners en maatschappelijke partners 
SKOzoK is een open organisatie die graag de interactie aangaat met haar ketenpartners ter bevordering van de onderwijskwaliteit en het
welzijn van leerlingen en collega’s. De voornaamste partners zijn gemeenten, verenigingen en voorzieningen in de omgeving, samenwer‐
kingsverbanden, opvangpartners, voortgezet onderwijs en maatschappelijke partners. Wij streven naar een breed aanbod in actieve
afstemming met onze ketenpartners.

4.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan





5. Onze school

5.1. Missie en visie
Op onze school bieden wij iedereen een optimale ontwikkeling door in een rijke leeromgeving met, van en door elkaar te leren.
We werken op basisschool De Waterloop dagelijks aan een omgeving waar iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) zich thuis voelt, waar
iedereen mag zijn wie hij/ zij is, waar iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt.

Het onderwijs op De Waterloop kenmerkt zich door het werken in samengestelde stamgroepen. Kinderen leren van elkaar en kunnen elkaar
helpen, in het bijzonder wanneer ze ook qua lee ijd door elkaar zitten. Iedere stamgroep hee  een vaste leerkracht en de vaste instructies
worden in de eigen groep gegeven. Na de instructietijd gaan de deuren open en kunnen leerlingen groepsdoorbrekend gaan werken. Tijdens
stapeltijd wordt er extra formatie ingezet om kleine groepjes kinderen extra aandacht te kunnen geven, te di erentiëren naar diverse
niveaus, groep 3 extra te begeleiden in het leesproces en groep 8, in gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor te bereiden op het voortgezet
onderwijs. We stimuleren het leren van onze leerlingen door vanuit leerdoelen visueel te maken wat we aan het leren zijn en door het creëren
van een rijke leeromgeving. Wij koppelen leerdoelen leerjaardoorbrekend waarbij we streven naar een passend aanbod voor elke leerling.

Op onze weg naar een steeds beter lerende en professionele organisatie richten wij ons op de kwaliteit van het onderwijs, wat wordt bepaald
door het handelen van de leerkracht waardoor de leerlingen zich met plezier ontwikkelen. Onze leerkrachten hebben een begeleidende en
ondersteunende rol bij de leerprocessen. We willen met ons onderwijs een zodanige bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen leveren,
dat leerlingen in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Op basisschool De
Waterloop willen we leerlingen steeds bewuster maken van hun eigen leerproces. Onze ketenpartners bieden extra mogelijkheden om buiten
naar binnen te halen of om juist gebruik te maken van de omgeving om ons heen.

Kernwaarden die ten grondslag liggen aan bovenstaande visie zijn: saamhorigheid, aandacht, betrokkenheid, eigenheid (aandacht voor
de authenticiteit van kinderen), laagdrempeligheid en zelfstandigheid.

5.2. Van visie naar koers
Als je bovenbeschreven visie koppelt aan het koersplan van SKOzoK, dan komen de volgende zaken nadrukkelijk naar voren:
- Di erentiatie binnen de kaders van groepsonderwijs; afgestemd op de leerling.
- Doelen inzichtelijk maken voor en met leerlingen; leerlingen inzicht geven in wat ze nog te leren hebben en wat al goed gaat.
- Leerkrachten die op schoolniveau verantwoordelijk zijn, niet alleen voor de eigen groep of klas, maar voor de totale organisatie.
- Samenwerking met ouders. Ouders betrekken bij de ontwikkeling van de leerling; delen van ontwikkelingslijnen.
- Eigenaarschap; Leerlingen hebben zicht op en inbreng in leerproces en hun eigen ontwikkeling.
- Middels moderne middelen (chromebooks/o ice365) kennis en vaardigheden delen, zowel op collegiaal niveau als leerlingen onderling.

Naast onze missie, visie en kernwaarden nemen wij de focuspunten van onze stichting (SKOzoK) mee in onze koers;
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk leren

5.3. Excellent in leren leren ambities

Ambities Excellent in leren leren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD



Leren Leren Er is een doorgaande lijn Leren-
Leren in de school:

- Alle leerstrategieën van leren
leren zijn schoolbreed
geïntroduceerd
- In alle groepen worden de
schoolbreed geïntroduceerde
leerstrategieën doelgericht
toegepast.
- De aangeleerde
leerstrategieën worden
geïmplementeerd en geborgd.
- Ouders zijn op de hoogte van
het proces op school rondom
leren leren.

- Uitbreiden kennis van
leerstrategieën bij de leerlingen
- Toepassen en implementeren
van leerstrategieën in de
groepen
- Communicatie naar ouders
- Borgen van aanbod en
implementatie leren leren

2019 - 2022

Eigenaarschap bij leerlingen Leerlingen zijn zich bewust van
hun eigen leerproces

Leerlingen weten waar ze zich
op de leerlijnen bevinden en
wat de doelen zijn waar ze de
komende periode aan gaan
werken.

Leerlingen leveren zelf een
bijdrage in het rapport over hun
ontwikkeling.

Doelen en leerlijnen inzichtelijk
maken voor leerlingen,
verbonden aan inzicht in leren
leren.

Kindgesprekken voeren

Doelen en leerlijnen inzichtelijk
maken voor leerlingen,
verbonden aan inzicht in Leren-
Leren.

Leerlingen krijgen een aandeel
in het maken van hun rapport.

2019 - 2022



Professionalisering Didactisch handelen:
In alle groepen wordt duidelijk
zichtbaar gedi erentieerd
tijdens het geven van
instructies, het verwerken van
de leerstof en het aanbieden
van leerstrategieën, zodat de
leerlingen onderwijs op maat
krijgen:
- De leerkrachten houden bij
hun instructie rekening met de
niveauverschillen tussen
kinderen.
- De leerkrachten houden bij de
verwerking rekening met
niveauverschillen tussen
kinderen, zodat zij werken op
hun eigen niveau.

Leerstofaanbod:
Leerkrachten hebben kennis
van de leerlijnen.
Leerkrachten werken vanuit
leerlijnen met de methode als
bron.

Didactisch handelen:
Leerkrachten hebben hun
lessen doelgericht en planmatig
vormgegeven aan de hand van
leerlijnen.

Groepsbezoeken,
nabesprekingen en
groepsbesprekingen met
directie en KO zijn gericht op
didactisch handelen en
leerstofaanbod.

- Er bestaat een doorgaande lijn
met betrekking tot het
didactisch handelen van de
leerkrachten en een
doorgaande lijn per vakgebied.
- Leerkrachten geven op een
e ectieve manier instructie,
waarin de stappen uit het
directe instructiemodel
zichtbaar zijn.
- Leerkrachten stemmen hun
handelen af op de
onderwijsbehoe en van de
kinderen.

Leerstofaanbod:
Voor alle kernvakken wordt een
onderwijsplan
opgesteld/bijgesteld dat we
implementeren en borgen.

2019 - 2022

Ontwikkeling door di erentiatie Leerkrachten werken met
stamgroepen. 
Er wordt thematisch
groepsdoorbrekend gewerkt. 
Leerkrachten zijn samen
verantwoordelijk voor de
kinderen uit hun unit. 

Vasthouden van gezamenlijke
verantwoordelijkheid tav
sociaal emotionele
ontwikkeling van leerlingen.
Uitbreiden van gezamenlijke
verantwoordelijkheid tav
didactische ontwikkeling van
leerlingen.

2019 - 2022

5.4. Gemeenschappelijk organiseren ambities



Ambities Gemeenschappelijk organiseren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Samenwerken binnen
schoolteams

Aanbod zo passend mogelijk
maken bij de leerling, door
groepsoverstijgend werken.
Thematisch wordt er
groepsoverstijgend
samengewerkt.
Ruimtes krijgen een functie

- Verkennen van mogelijkheden
groepsdoorbroken werken en
een planning maken voor de
aanpak.
- Vaste afspraken over
frequentie overleg binnen de
clusters om lessen te plannen
en taken te verdelen.
- De leerlijnen van de
verschillende vakken zijn in de
school zichtbaar en inzichtelijk
voor zowel collega's, ouders en
leerlingen.

2019 - 2022

Kennis delen Delen van kennis en kunde
gebeurt structureel binnen de
organisatie en draagt zo bij aan
leren

Professionele cultuur:
- Leerkrachten zijn bereid zich
(voortdurend) te ontwikkelen
en tonen dat ook
- Leerkrachten geven elkaar
gevraagd en ongevraagd
feedback en spreken elkaar op
een constructieve manier aan.

Kennis en kunde binnen school
wordt al veel gedeeld,
uitbreiden naar clusterniveau
en eventueel  SKOzoK-niveau.
Bij 'vragen' binnen onze school
bewust expertise binnen
cluster/ SKOzoK opvragen.  

Professionele cultuur:
Tijdens studiebijeenkomsten,
teamvergaderingen en andere
vormen van overleg worden
bewust  momenten ingepland
gericht op reflectie en feedback

2019 - 2022

Ouders als partner Nieuw rapport:
Ontwikkelen van een
oudervriendelijk en
kindvriendelijk rapport waarin
de processen zichtbaar zijn en
groei duidelijk aan te tonen.
Hierin kunnen we dan in
gesprek gaan met ouder en
kind om de krachten en kansen
van het kind te bespreken.

- Werkgroep onderzoekt
mogelijkheden en wensen
- In 2019-2020 starten met een
conceptversie
- Implementeren en borgen

2019 - 2022

Verbinden van schoolteams Vanuit expertise/ een bepaalde
thema bijeenkomsten/ lezingen
organiseren voor leerkrachten
en/ of ouders op clusterniveau/
regieniveau/ SKOzoKniveau.

Ophalen waar
informatiebehoe e is vanuit
leerkrachten en/ of ouders om
te ontvangen of te delen.
Organisatie bewust breder dan
alleen De Waterloop.

2019 - 2022

Samenwerken met
ketenpartners

Er is een structurele
samenwerking met Nummer
Een

Investeren in contact,
activiteiten gezamenlijk
oppakken, structurele
samenwerkingsmogelijkheden
verkennen en uitproberen

2019 - 2022

5.5. Overige ambities
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Overige ambities
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Aanbod meerbegaafde
leerlingen

Voor de meerbegaafde en
hoogbegaafde kinderen is er in
de school een doorgaande lijn
in het aanbod dat afgestemd is
op hun onderwijsbehoe en.

Werkgroep krijgt theoretische
kennis a.d.h.v. LO-traject
meerbegaafdheid.

Werkgroep gaat aan de slag met
een beredeneerd aanbod voor
de meerbegaafden en neemt
het team hier in mee. 

2019 - 2022

Communicatie met ouders Communicatie optimaliseren
(tevredenheidsonderzoek)
Er zijn concrete afspraken
gemaakt over de communicatie
met ouders over het
ontwikkelproces van de
leerlingen en de dagelijkse
gang van zaken op school.

Ophalen waar
informatiebehoe e is vanuit
ouders en daar een actieplan op
afstemmen.

2019 - 2022

5.6. Schoolpopulatie



5.6. Schoolpopulatie
Kenmerkend voor De Waterloop is de hechte gemeenschap; iedereen kent elkaar en er is sprake van een open cultuur.
In ons aanbod houden we rekening met de grote mate van zelfstandigheid van onze leerlingen en stemmen we af op de behoe e aan
verkorte instructies en verrijkende (zelfstandige) opdrachten.        

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen.
Om goed vast te kunnen stellen wat de leerlingen van ons nodig hebben, is het belangrijk om een beeld te hebben van de verschillende
kenmerken van de individuele leerling en daarmee de leerlingpopulatie van de school.
Van belang is om te onderzoeken in hoeverre deze kenmerken een bevorderende dan wel belemmerende invloed hebben op het leerproces
van de leerling.

Enkele kenmerken van de schoolpopulatie zijn;
- hoog opleidingsniveau van ouders
- Land van herkomst is voornamelijk Nederland
- Uitstroomniveau is gemiddeld hoog

Vanwege veel nieuwbouw op 't Loo is het mogelijk dat deze kenmerken aan verandering onderhevig zijn.

Op basis van de gegevens die we op dit moment hebben over onze leerlingpopulatie,
- stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoe en van elke leerling.
- staat leren van, met en door elkaar centraal in ons onderwijs.
- hebben we aandacht voor 'leren leren'; je manier van leren.
- zijn we een afgestemd aanbod voor de meerbegaafde leerlingen aan het ontwikkelen.
- voeren we kindgesprekken waarbij welbevinden, leren leren en doelen centraal staan.
- ontwikkelen we het zelfsturend vermogen van leerlingen.
        

5.7. Schoolondersteuningsprofiel
In schooljaar 2018-2019 is het schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hier is terug te lezen op welke manier wij Passend onderwijs
vormgeven op basisschool De Waterloop, hoe het didactisch en pedagogisch handelen eruit ziet en waar onze focuspunten liggen.  

SOP van de school toegevoegd in onderstaande link:

5.8. Schoolbeeld / schoolambitie

SKOzoK_SOP_De_Waterloo....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/053/original/SKOzoK_SOP_De_Waterloop.pdf


5.8. Schoolbeeld / schoolambitie
Het schoolbeeld en de schoolambitie (didactisch) vind je terug in ons ondersteuningsprofiel.

Didactisch beeld van de school:
Hieronder staan de gemiddelde opbrengsten weergegeven ten aanzien van lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen van de afgelopen
drie jaar.

Schoolambitie

Het is onze ambitie om bovenstaande resultaten gemiddeld te behalen met onze leerlingen; deze geldt voor

alle groepen en alle vakgebieden.

5.9. Schoolaanbod (onderwijstijd, vakken, burgerschap)
Onderwijstijd

De groepen 1 tot en met 8 moeten voldoen aan de verplichting van 7520 uur les in 8 jaar.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.30 8.30-12.00 8.30-12.30
13.15-15.15 13.15-15.15 13.15-15.15

Hier vindt u een overzicht van de uren die de leerlingen de afgelopen 4 jaren hebben gemaakt en de komende 4 jaren gaan maken.

Per schooljaar komen de leerlingen 940 uur naar school.

Vakken

We bieden op De Waterloop voor 4-12 jarigen een doorgaande ontwikkelingslijn aan. De leerkracht(en) is (zijn) verantwoordelijk voor een
vaste groep leerlingen. Het aanbod in de groep wordt door de leerkracht(en) vormgegeven. Elke groep werkt vanuit onderwijsplannen.. In
iedere groep worden de leerlingen bewust betrokken bij de leerstof en het proces daar naartoe. De doelen van verschillende vakgebieden
zijn zichtbaar gemaakt voor en door leerlingen, op een bij de groep passende manier.



Groep 1/2
We gebruiken het observatie-/ registratiesysteem KIJK! en werken gedurende het jaar aan de doelstellingen die hierin geformuleerd staan.
Het basisprogramma wordt vastgelegd in themaplannen, waarin ook doelstellingen opgenomen zijn voor leerlingen die meer begeleiding,
herhaling of juist meer uitdaging nodig hebben.  

 

Groep 3/4, 5/6 en 7/8:
In de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 staat samenwerken en samen leren centraal als basis voor het leren. In onze units werken we met weekdoelen.
Deze weekdoelen zijn inzichtelijk voor alle leerlingen. Onze instructies, de verwerking en de weektaak zijn gekoppeld aan de weekdoelen. De
geplande verwerking is afgestemd op niveau, tempo en mogelijkheden van de leerling.

Leerlingen krijgen instructies voor rekenen, taal, spelling, woordenschat en technisch lezen in de unit. We maken hierbij gebruik van
coo ̈peratieve werkvormen, waarbij van, met en door elkaar leren centraal staat. Verkeer, thematisch werken, Engels en handvaardigheid zijn
de momenten dat leerlingen in andere groepssamenstellingen elkaar ontmoeten.

ICT is ondersteunend in ons onderwijs. Inzet van de computers, het uitbreiden van computervaardigheden bij leerlingen en mediawijsheid
krijgen extra aandacht. Zowel leerkrachten als leerlingen maken gebruik van computers, digiborden en tablets. Hiermee ontwikkelen
leerlingen hun digitale vaardigheden en werken ze aan de didactische leerinhouden.
Burgerschap

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie
en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen hee . Die gemeenschappelijke waarden zijn van belang om met allerlei verschillende
mensen vreedzaam samen te leven.
Kinderen kennen deze waarden niet vanzelf: die moeten worden onderwezen en onderhouden. Naast de ouders leveren wij daar, als school,
ook een belangrijke bijdrage aan.
Burgerschapsvorming kent voor ons een zestal uitgangspunten:
- een veilige en open sfeer creëren: leerlingen mogen zichzelf zijn
- uitgaan van kernwaarden als verdraagzaamheid en solidariteit
- aandacht voor het stellen van vragen aan elkaar, bewust luisteren naar elkaar luisteren en open staan voor elkaars standpunten
- de wereld met de school verbinden: aandacht hebben voor gebeurtenissen in het leven van onze leerlingen en actuele maatschappelijke
thema's (passend bij de lee ijd)
- de democratie: ervaringen opdoen met rollenspelen, het formuleren van argumenten en oefenen met debatteren.

5.10. Schoolresultaten



5.10. Schoolresultaten
Op Basisschool De Waterloop maken we gebruik van de Centrale Eindtoets.

De eindtoets kent een landelijk gemiddelde score, een schoolscore en een "ondergrens". Deze ondergrens wordt bepaald door het aantal
'gewogen leerlingen' op school.
Hieronder ziet u de landelijk gemiddelde score (blauw), de schoolscore (groen) en de ondergrens (oranje) van schooljaar 2016-2017, 2017-
2018 en 2018-2019.

Eindtoets groep 8

Uitstroom naar het VO

5.11. Kwaliteitszorg
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5.11. Kwaliteitszorg
Binnen ons onderwijs werken we handelingsgericht (HGW). Door op deze manier te werken, beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de
begeleiding van al onze leerlingen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltre ende leerlingbegeleiding concreet, zodat het
team e ectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven
uitgangspunten toepassen.

De onderwijsbehoe en van kinderen staan centraal: wat hee  een kind nodig om onderwijsdoelen te behalen? 
Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving.
Het gaat om het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders.
De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve
ontwikkeling van de kinderen
Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en ouders. Positieve factoren bieden
aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een
e ectieve aanpak te realiseren.
Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-
emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. 
De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele basisschooltijd. In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de
ontwikkelingen van elke leerling in Kijk!. Observaties, die o.a. worden verkregen door naar de leerlingen te kijken en met ze te werken, staan
daarin centraal. We maken daarbij gebruik van hulpmiddelen, die vanuit basisontwikkeling zijn aangereikt.
In de groepen 3 t/m 8 maken de leerlingen twee maal per jaar de landelijke Cito-toetsen voor de vakgebieden lezen, rekenen, spelling en
woordenschat. Eenmaal per jaar is er een toets voor begrijpend lezen. Daarbij wordt 2 keer per jaar de sociaal emotionele ontwikkeling van
onze leerlingen in kaart gebracht met behulp van het invullen van observatielijsten door gebruik te maken van het instrument Zien!. Alle
resultaten van de toetsen en de observatielijsten worden digitaal bewaard in ons leerling- en onderwijsvolgsysteem Parnassys. Door middel
van de resultaten vanuit de toetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties vanuit de dagelijkse praktijk in de unit, hebben we de
onderwijsbehoe en van alle leerlingen in beeld. Door middel van het evalueren en analyseren van toetsgegevens en het interpreteren van de
informatie vanuit de observaties, volgen wij alle leerlingen om hen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling. Drie
keer per schooljaar houdt de KO-er een groepsbespreking met de leerkrachten van alle units. Hier wordt gesproken over de groep als geheel,
de inhoud van het onderwijs en individuele leerlingen. Aan het einde van elk schooljaar stellen we een week centraal voor de
groepsoverdracht naar het nieuwe schooljaar zodat alle leerlingen 'warm' aan de nieuwe leerkracht worden overgedragen.

5.12. Resultaten tevredenheidsonderzoek
Begin 2019 hee  er een tevredenheidsmeting plaatsgevonden onder de ouders en onze leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

Rapportage leerlingtevredenheidsmeting;
Van alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 van De Waterloop hebben in totaal 66 leerlingen de vragenlijst ingevuld. De resultaten staan in de
rapportage die te zien is via de link onderaan deze pagina (LTO 2019).

Rapportage oudertevredenheidsmeting;
Van de ouders van De Waterloop die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben 37 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op
van 54%. De resultaten staan in de rapportage die via de link onderaan deze pagina (OTO 2019) te bekijken is.

De actiepunten welke wij meenemen in de komende schoolplanperiode, staan omschreven bij 'overige ambities'.
LTO_2019.pdf

OTO_2019.pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/484/original/LTO_2019.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/485/original/OTO_2019.pdf


6. Beleidsplannen en protocollen

6.1. Meerjarenbeleidsplannen
Meerjarenbeleidsplan P&O 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Onderwijs 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan ICT 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Communicatie

Meerjarenbeleidsplan Financiën

Meerjarenbeleidsplan Huisvesting

6.2. Beleid meertalige leerlingen

Meerjarenbeleidsplan_P....pdf

Meerjarenbeleidsplan_O....pdf

Meerjarenbeleidsplan_I....pdf

Meerjarenbeleidsplan_C....pdf

Meerjarenbeleidsplan_F....pdf

Meerjarenbeleidsplan_H....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/117/original/Meerjarenbeleidsplan_PenO_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/150/original/Meerjarenbeleidsplan_Onderwijs_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/183/original/Meerjarenbeleidsplan_ICT_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/216/original/Meerjarenbeleidsplan_Communicatie_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/249/original/Meerjarenbeleidsplan_Financi%25C3%25ABn_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/318/original/Meerjarenbeleidsplan_Huisvesting_2019-2022.pdf


6.2. Beleid meertalige leerlingen
Binnen onze SKOzoK-scholen stromen steeds meer leerlingen in voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is, zowel uit Europese als
niet-Europese landen. De diversiteit qua achtergrond van leerlingen neemt toe en volgens prognoses zal die komende jaren nog verder
groeien.  Als stichting nemen we uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook deze leerlingen adequaat te bedienen.

De visie van Passend Onderwijs bij SKOzoK is kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Mede vanuit dit gedachtegoed van Passend
Onderwijs en vanuit recente inzichten over dit onderwerp, streven we ernaar dat anderstalige leerlingen zoveel mogelijk een geïntegreerd
beredeneerd plannend onderwijsaanbod krijgen in de reguliere school die zij bezoeken. Daarbij zullen leerkrachten zich bewust moeten zijn
van de specifieke onderwijsbehoe en voor deze doelgroep en hun basisdidactiek hierop aan moeten kunnen passen. Een didactiek die
overigens de hele groep ten goede komt. Daarnaast is het van belang ook een geïntegreerd passend aanbod te realiseren op sociaal en
emotioneel gebied.

Voor de jongste leerlingen hebben we drie schakelklassen in onze regio’s (Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck) gerealiseerd. We ervaren
dat zij tegemoetkomen aan de behoe e om een specifiek taalaanbod te realiseren. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat ook leerlingen van
andere schoolbesturen deze voorziening bezoeken.

Momenteel wordt de eerste opvang aan nieuwkomers gerealiseerd door een klein aantal scholen, gehuisvest net buiten ons voedingsgebied,
namelijk in Eindhoven en Hapert.
Indien ouders met een anderstalige achtergrond (nieuwkomers) contact zoeken met één van onze scholen, verwijst de directeur hen door
naar bovengenoemde scholen. Leerlingen worden op deze scholen in speciale taalklassen gedurende een korte periode “ondergedompeld” in
een taalbad, wat hen voldoende zou moeten toerusten om door te stromen naar de reguliere basisscholen. We zien wel dat de specifieke
onderwijsbehoe en van deze kinderen nog te vaak het niveau van de basisondersteuning overstijgt.

Op deze manieren realiseren wij een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod:

1. Het is van belang dat leerkrachten, kwaliteitsondersteuners en directeuren toegerust  zijn met achtergrondkennis en vaardigheden om op
zowel didactisch, sociaal-emotioneel gebied  en ten aanzien van culturele diversiteit goed te kunnen anticiperen op wat deze leerlingen in
hun groep/school van hen vragen. Daartoe is veiligheid en inlevingsvermogen voorwaardelijk, naast het wendbaar maken en inzetten van die
verworven kennis;

2. Onderwijs aan anderstaligen valt onder de basisondersteuning. Daar we deze doelgroep op dit moment nog niet altijd voldoende op
kunnen vangen, zijn er vanuit Passend Onderwijs verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Ons streven is echter wel dat op termijn
de scholen zelf in staat zijn de anderstalige leerling te ondersteunen vanuit de basisondersteuning;

3. Om te komen tot een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod - op die scholen waarbinnen een substantieel aantal kinderen
in de groepen 3 t/m 8 anderstalig is - is het realiseren van (een vorm van) een schakelklas een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid om
deze doelgroep te ondersteunen, kan zijn door binnen de school te werken met een ‘taal-expert’ op dit terrein. De mogelijkheden dienen we
de komende periode verder te verkennen en eventueel verder uit te werken;

4. Met name in het taalonderwijs en alle daaraan gerelateerde aspecten, denk aan de rekentaal, overige vakken en begeleiding in algemene
zin, zal er vanuit een interactieve manier van werken bewust gehandeld moeten worden om deze leerlingen te gaan laten integreren: dit
betekent dat er kennis moet zijn over hoe de overdracht van talige aspecten dient plaats te vinden. In onze organisatie hebben we al
gerealiseerd dat hierbij ondersteuning kan worden geboden door op dit moment een drietal gespecialiseerde Leerkrachtondersteuners (LO);

5. Toetsing aan het inspectiekader voor NT-2 onderwijs;

6. Het is van belang met alle belanghebbende derden zoals gemeentes, vluchtelingenwerk en scholen buiten de stichting, goede contacten
aan te gaan en te onderhouden;

7. Om de scholen binnen SKOzoK te faciliteren en doelgericht te handelen, vraagt  dit om specifieke en ervaringsgerichte coördinatie,
aangestuurd vanuit Team Passend Onderwijs.  

6.3. Veiligheid en privacy



6.3. Veiligheid en privacy
In onze stichting en op onze school gebruiken we gegevens van leerlingen en medewerkers. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. In ons
privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone
persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals
bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het schoolbestuur (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de
bescherming van de privacy van leerlingen en medewerkers en hee  daarom het privacyreglement vastgesteld voor de gehele organisatie.

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt
nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor
gegevensverwerking:
- Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
- Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG
genoemde grond (grondslag);
- Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt
(dataminimalisatie);
- Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de
gegevens).

Het privacyreglement is gebaseerd op bovenstaande principes. Het bestuur van SKOzoK zorgt, in samenspraak met de functionaris voor
gegevensbescherming (FG), ervoor dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers wordt omgegaan, en legt
verantwoording af over het gevoerde privacybeleid aan de betre ende medezeggenschapsorganen en aan de Raad van Toezicht.

6.4. Sponsorgelden
Het komt voor dat ouders of leerlingen zich inspannen om een bepaald project te realiseren voor, op of namens school. Mocht dit
voorkomen, dan is de afspraak dat de sponsorgelden opgehaald worden voor een vooraf vastgesteld doel dat met de ouders is
gecommuniceerd en dat het opgehaald bedrag ook daadwerkelijk besteed wordt aan dit doel.

Privacyreglement_SKOzo....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/743/original/Privacyreglement_SKOzoK.pdf
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