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Voorwoord
Dit document is het schoolplan voor Beekpark voor de periode 2019-2023. Het is in de eerste plaats
bedoeld om inzage te geven in de beleidsdoelstellingen voor onze school voor de schooljaren 20192020 t/m 2021-2023. Het beschrijft op beknopte en overzichtelijke wijze wat wij de komende jaren op
onze school willen bereiken binnen de verschillende aandachtsgebieden die voor het primair onderwijs
van belang zijn. Tevens beschrijft het, conform de wettelijke kaders die van toepassing zijn, op welke
manier wij het onderwijs binnen onze school georganiseerd hebben en bevat het een beschrijving van
de belangrijkste uitgangspunten van ons kwaliteitsbeleid en van ons personeelsbeleid.
De doelstellingen van dit schoolplan zijn, onder externe begeleiding, in nauw overleg met zowel het
team, leerlingen als ook de ouders (via de MR) van onze school tot stand gekomen met als resultaat
dat ze breed gedragen worden door alle geledingen binnen onze school. De start is gemaakt met het
team tijden verschillende werkmomenten. Daarna is het besproken met de MR. Op- en aanmerkingen
van de MR zijn verwerkt in de definitieve versie van de doelstellingen die de basis vormen van dit
schoolplan. De definitieve doelstellingen zijn zo opgesteld dat ze naar verwachting de komende
beleidsperiode heel makkelijk gehanteerd kunnen worden als actief werkdocument, om zodoende de
planmatige schoolontwikkeling binnen onze school daadwerkelijk te kunnen borgen.
Nadat de beleidsdoelstellingen voor de komende periode waren vastgesteld is gestart met het
schrijven van het schoolplan. Daarbij is gekozen voor een nieuwe compacte opzet zodat het schoolplan
voor alle geïnteresseerden leesbaar wordt, maar tevens voldoet aan de wettelijke verplichtingen
waaraan een schoolplan moet voldoen. De definitieve versie van het schoolplan is besproken en
goedgekeurd door het team, waarna het is vastgesteld door het bevoegd gezag (Bijlage ) en de MR er
haar instemming aan heeft verleend (Bijlage ). Vervolgens is een kopie van ons schoolplan aan de
Onderwijsinspectie verzonden.
Hoofdstuk 1 gaat met name in op enkele huidige beleidskaders van stichting Brigantijn zoals het
onderwijskwaliteit en het personeelsbeleid.
Hoofdstuk 2 van dit schoolplan beschrijft in het kort de belangrijkste kenmerken van onze school, onze
Visie en Missie en de ontwikkelingen waar wij mee te maken hebben die relevant zijn voor de komende
beleidsperiode.
In Hoofdstuk 3 worden de beleidsdoelstellingen voor de komende schoolplanperiode aangegeven.
Het beleid op de Beekpark is er de komende 4 jaar in de eerste plaats op gericht om de
schoolontwikkelingen te borgen die we de afgelopen jaren hebben ingezet. Speerpunten daarbij zijn
het opleiden tot zo breed mogelijk georiënteerde kinderen, borgen van Engels in alle groepen,
Daltononderwijs, spelen en ontdekkend leren, projectonderwijs en een oriëntatie op natuuronderwijs.
Anita Burema
Directeur

Hoofdstuk 1 Stichting Brigantijn
1.1 Algemeen Stichting Brigantijn
Stichting Brigantijn, waar Beekpark deel van uitmaakt, is een onderwijsstichting die primair onderwijs
biedt vanuit een katholieke, bijzonder neutrale en protestant-christelijke traditie. Ieder kind is welkom
binnen onze stichting vanuit de gedachte dat we respectvol omgaan met elkaar. Dit doen we in Twente
in Borne, Delden, Goor, Hertme, Bentelo, Markelo en Hengelo. Samen, met 400 betrokken
personeelsleden voor ruim 4000 kinderen en hun ouders in deze regio.
We geven kwalitatief goed onderwijs op niet alleen kennis maar vooral op vaardigheden die bijdragen
onze visie te bewerkstellingen. Elke school doet dit vanuit haar eigen profilering met onderstaande
visie als onderligger.
Dit doen we door Samen op KOERS te gaan naar een betere wereld.
Samen Krachtig:
 Iedereen binnen Stichting Brigantijn werkt aan constante ontwikkeling en verbetering van
zichzelf en het onderwijs.
Dit is te zien doordat wij:
 voortdurend willen leren.
 elkaars kwaliteiten zien en benutten.
 van elkaar leren in netwerken.
 coöperatief leren.
Samen Onderzoekend leren:
 Iedereen binnen Stichting Brigantijn heeft het vermogen om kritisch en reflectief te denken,
inzichten die elders zijn opgedaan toepasbaar te maken voor de eigen context. Het
onderzoekend vermogen stelt iedereen in staat om het eigen onderwijs kwalitatief te
verbeteren en te versterken.
Dit is te zien doordat wij:
 willen leren van elkaar in netwerken.
 anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij.
 werken met duidelijke succesindicatoren.
Samen Eigenaarschap creëren:
 Iedereen binnen Stichting Brigantijn neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en levert een
constructieve bijdrage aan het realiseren van de individuele, groeps-, school- en
stichtingsdoelen.
Dit is te zien doordat wij:
 samen ontdekken welke talenten je hebt.
 stimuleren vragen te stellen, kritisch te denken en elkaar feedback geven en vragen.
 In gesprek gaan over ontwikkeldoelen en leerproces.
 efficiënt en doelgericht werken

Samen Resultaat genereren:
 Iedereen binnen Stichting Brigantijn is erop gericht het beste uit zichzelf en anderen te halen.
Dit is te zien doordat wij:
 werken aan innovatief onderwijs.
 meten en weten wat werkt
 werken aan een cultuur waarin medewerkers elkaar durven aan te spreken.
 door middel van de interne academie, audits en andere professionaliseringsvormen
voortdurend werken aan onze ontwikkeling.
Samen Slagvaardig:
 Iedereen binnen Stichting Brigantijn toont – daar waar zich kansen voordoen – daadkracht en
moed.
Dit is te zien doordat wij:
 lef tonen in ons handelen.
 ons verantwoord buiten de gebaande paden durven te begeven.
 fouten mogen maken.
 ons kunnen verantwoorden in de keuzes die wij maken.
Dit doen we, omdat we vinden dat de toekomst mensen nodig heeft die weten wat ze willen en
kunnen. Zelfredzaam zijn in een veranderende maatschappij die zich kenmerkt door snelle
veranderingen en vele mogelijkheden, maar ook individualisme. We vinden dat zorg voor jezelf, de
ander en de wereld steeds belangrijker wordt.

1.2 Onze onderwijskwaliteit
Alle scholen binnen Stichting Brigantijn koersen op kwalitatief goed onderwijs waarbinnen het
belang van de leerling steeds scherp voor ogen gehouden wordt; hoe kunnen we hem of haar
een zo ononderbroken mogelijke ontwikkeling bieden?
Dit doen we door:
- een goed sociaal klimaat te realiseren;
- een krachtig en passend onderwijsproces te realiseren;
- opbrengsten te optimaliseren (daarbij zetten we specifiek in op eigenaarschap);
- de onderwijskwaliteit met een kritisch oog te volgen zodat we onze onderwijskwaliteit
nooit als vanzelfsprekend gaan beschouwen.
In onderstaande paragrafen wordt dit nader toegelicht.
Hoe dragen we zorg voor een goed sociaal klimaat
Binnen Stichting Brigantijn hechten we grote waarde aan een sterk en veilig pedagogisch
klimaat, waarin leerlingen, personeel en ouders zich willen inzetten om samen te werken aan
goed onderwijs. Dit geven we inhoud door leerlingen actief te betrekken in het opstellen van
schoolafspraken die bijdragen aan een goed en veilig klimaat binnen de klassen en de school
en door ouders, personeel en leerlingen op regelmatige basis te bevragen naar het
welbevinden en de ervaren veiligheid binnen de scholen.
Naast een effectief veiligheidsbeleid zijn op al onze scholen een vertrouwenspersoon en een
interne aandachtsfunctionaris aanwezig die er mede voor zorgdragen dat het pedagogisch
klimaat en de veiligheid voor eenieder zo optimaal mogelijk is. Om dit na te kunnen gaan,
wordt jaarlijks de sociale veiligheid gemonitord, wordt jaarlijks de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen gevolgd en worden eens in de 2 jaar tevredenheidsonderzoeken
uitgezet onder leerlingen, ouders en personeel. De opbrengsten van deze metingen leiden
waar nodig tot aanpassingen in de klas of binnen de school.
Hoe geven we ons onderwijs vorm?
We vinden het belangrijk dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen. Om dit te kunnen realiseren wordt het onderwijs continu afgestemd op de
voortgang in de ontwikkeling van leerlingen.
Het onderwijsprogramma
Het onderwijsaanbod op de scholen van Stichting Brigantijn is kerndoelendekkend en richt
zich op het behalen van de referentieniveaus 1F & 1S (rekenen) en 1F & 2F (Nederlands; lezen
en taalverzorging). Streven is dat het aanbod voor alle leerlingen op 1F niveau is en voor
minimaal 85% van de leerlingen op 1S/2F. Per leerling wordt nagegaan welke
referentieniveaus passend en/of wenselijk zijn en welk aanbod nodig is voor het bereiken
hiervan.
De leerkracht stemt zijn/haar plannen en didactisch handelen af op wat de leerling nodig heeft
(cognitief en sociaal-emotioneel) en hoe de leerling leert (welke instructie wordt gegeven).
Naast het basisaanbod (rekenen, taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling) is er aandacht
voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Binnen alle scholen van Stichting Brigantijn wordt
onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) geïntegreerd in het aanbod. Daarnaast richt

Beekpark zich specifiek opDaltononderwijs, selend&ontdekkend lerne, Engels en
kernreflectie. De aandacht die wordt besteed aan de brede ontwikkeling vindt zoveel mogelijk
plaats in samenhang met het versterken van vakoverstijgende vaardigheden (de zogenaamde
21e eeuwse vaardigheden) als samenwerken, zelfregulatie, presenteren of ict-vaardigheden.
Binnen het onderwijsprogramma is hierdoor een goede balans gerealiseerd tussen
kennisontwikkeling,
creatieve
ontwikkeling,
maatschappelijke
toerusting
en
persoonsvorming.

Figuur 1: Eén-zorg route binnen stichting Brigantijn

Verschillen tussen leerlingen
Om een ononderbroken ontwikkeling voor leerlingen te kunnen realiseren, houden de scholen
van Stichting Brigantijn rekening met -en gaan in op- verschillen tussen leerlingen. Om dit te
kunnen bewerkstelligen, wordt handelingsgericht gewerkt in de school (HGW) en wordt de
één-zorgroute gevolgd zodat basisondersteuning of aanvullende ondersteuning geboden kan
worden (zie figuur 1). Daarnaast monitoren en analyseren de scholen van Stichting Brigantijn
de opbrengsten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied met toetsen, observaties en

gesprekken. Resultaten en inzichten geven richting aan vervolgstappen om de kwaliteit van
het onderwijs te versterken. Op deze wijze hebben we de ontwikkeling van leerlingen in kaart
en kan passend onderwijs voor iedere leerling worden geboden. Het didactisch handelen van
de leerkracht sluit hierop aan.
Wat leren de leerlingen bij ons?
Op leerlingniveau is het uitgangspunt dat iedere leerling een leerrendement behaalt op de
basisvakken dat past bij zijn of haar persoonlijk perspectief. Hierbij zetten we specifiek in op
de groei van leerlingen ten opzichte van zichzelf. Dit willen we realiseren door leerlingen
eigenaar te laten worden van hun leerproces door gesprekken met hen te voeren, passende
doelen met hen te stellen en hen bovenal inzicht te verschaffen in hun eigen kennis en
vaardigheden en de volgende stap die ze hierin kunnen zetten.
Naast een stevige basis op cognitief vlak streven we naar een bredere basis voor iedereen,
met eigen mogelijkheden en interesses als leidraad en waarbij leerlingen worden toegerust
om bij te dragen aan een betere wereld.
Op stichtingsniveau streven we er naar dat iedere school van Stichting Brigantijn basisvaardigheden
behaalt - op het gebied van taal en rekenen - die passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
Het streven op stichtingsniveau is dat alle leerlingen het 1F-niveau behalen en dat 75% van de
leerlingen 2F behaalt op lezen, 55% 1S op rekenen en 65% 2F op taalverzorging (grammatica, spelling
en interpunctie).

Onderwijskwaliteit in ontwikkeling
Binnen Stichting Brigantijn en haar scholen is een kader ontwikkeld waarmee de
onderwijskwaliteit wordt gemonitord en gestimuleerd (zie figuur 1). Hierbij wordt een
cyclische werkwijze gehanteerd.
De werkwijze is in 2018 vastgesteld in het intern kwaliteitstoezicht van Stichting Brigantijn. De
basis voor het kwaliteitstoezicht wordt gevormd door de Wet Primair Onderwijs, het
Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie en
het strategisch beleidsplan van Stichting
Brigantijn. Aan de hand van deze drie bronnen
zijn indicatoren opgesteld waarmee kan worden
nagegaan of de stichting en haar scholen
voldoen aan de basiskwaliteit en in hoeverre er
wordt gewerkt aan de eigen aspecten van
kwaliteit. Binnen deze 4-jarige cyclus wordt
gestart met de schoolzelfevaluatie en het
evalueren van voorgaand schoolplan; hier
komen interne ontwikkelpunten naar boven die
worden vertaald in doelen en ambities (PLAN).
Vervolgens worden deze verwerkt in het schoolplan en wordt gestart met de uitvoering (DO).
Na zo’n twee jaar volgt de schoolzelfevaluatie smal (CHECK) en er volgt een interne audit
(CHECK) waaruit nieuwe ontwikkelpunten komen voor een nieuwe cyclus. Deze punten
moeten worden opgenomen in jaarplannen of een nieuw schoolplan (ACT). De punten die in
de organisatie zijn geïmplementeerd, moeten worden geborgd met behulp van instrumenten

als jaarplannen, een matrix, borgingsdocumenten of schoolafspraken. Dit vormt de wig onder
de PDCA-cyclus. De cyclus wordt idealiter doorlopen zoals in figuur 2 is weergegeven.

Figuur
2: Kwaliteitszorgcyclus op stichtingsniveau

In deze schoolplanperiode bouwen we verder aan het interne kwaliteitstoezicht. Hierbij wordt
de focus verlegd naar het verder versterken van de kwaliteitszorg op schoolniveau, waarbij
naast de basiskwaliteit ook de eigen aspecten van kwaliteit worden meegenomen.

1.3 Personeelsbeleid Stichting Brigantijn
Stichting Brigantijn wil kwalitatief goed onderwijs blijven bieden en een werkomgeving scheppen
waarin alle medewerkers met passie hun werk willen, kunnen en mogen doen. Zij wil een goede en
aantrekkelijke werkgever zijn voor medewerkers die er trots op zijn bij onze stichting te werken. We
creëren met elkaar goede werkomstandigheden en een gezond werkklimaat waarin mensen zich
prettig voelen, groeien en uitgedaagd worden hun competenties verder te ontwikkelen. Dit in een
lerende en professionele organisatie waarbij we strategisch omgaan met onze omgeving vanuit een
maatschappelijke opdracht. Hiervoor is toekomstbestendig, doordacht en evenwichtig
personeelsbeleid nodig. Middels het personeelsbeleid wil Stichting Brigantijn een bijdrage leveren aan
de realisatie van de onderwijskundige gestelde doelen.
We zijn ons er meer dan voorheen van bewust dat het van groot belang is om een aantrekkelijke
werkgever te zijn en te blijven. In dit kader zal Stichting Brigantijn de komende jaren zich bewuster
focussen op haar interne en externe profilering. Als werkgever hebben wij veel te bieden: kwalitatief
goed onderwijs, goede scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, aandacht voor het welbevinden van
onze medewerkers, goede onderwijshuisvesting, enthousiaste en passievolle medewerkers,
onderlinge kennisdeling, mobiliteitsmogelijkheden tussen onze diversiteit aan scholen in een compact
voedingsgebied en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het personeelsbeleid van Stichting Brigantijn is de komende jaren er voornamelijk op gericht om
kwalitatief goed personeel aan onze stichting te (blijven) binden. Tot op heden lukt het de stichting
nog steeds om alle posities goed bezet te hebben en voor elke groep staat een groepsleerkracht. We
zien echter op dit gebied wel personele vraagstukken op ons afkomen. Stichting Brigantijn heeft
verschillende personeelsinstrumenten ter beschikking ten aanzien van de instroom, doorstroom en
uitstroom die een bijdrage leveren aan de invulling die zij wil geven aan aantrekkelijk werkgeverschap.
Instroom
Stichting Brigantijn beschikt over (academische)opleidingsscholen. Beekpark is sinds 2018 een
opleidingsschool. Het is onderdeel van het beleid dat alle scholen binnen de stichting
opleidingsscholen zijn. Het concept ‘opleiden in de school’ maakt het goed mogelijk om studenten die
in opleiding zijn te binden aan onze stichting. Daarnaast maken we in de vervanging gebruik van
leerkrachten die verbonden zijn aan het Mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau Twente.
Leerkrachten die in deze pool langdurig vervangen kunnen we een periode goed volgen en bij goed
bevonden benaderen om mee te solliciteren naar openstaande vacatures. Een doelgroep die we de
komende jaren nadrukkelijk meer willen binden zijn de zij-instromers. De startende leerkracht is een
kwetsbare doelgroep. Om startende leerkrachten goed te begeleiden beschikt de stichting over een
interne coach. Deze interne coach biedt elke startende groepsleerkracht de mogelijkheid om begeleid
teworden.
Doorstroom
Voor onze organisatie is het van groot belang dat onze personeelsleden het fijn vinden om te werken
bij Stichting Brigantijn. Ze moeten met plezier en naar volle tevredenheid werken. Om dat te meten
houdt de stichting eens in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is het
uitgangspunt voor een nader uit te werken verbeterplan. Een ander belangrijk kengetal om de vitaliteit

van de organisatie te meten is het percentage ziekteverzuim. De stichting streeft naar een
ziekteverzuim onder de 5%.
Voor de vervanging bij verzuim maakt de stichting onder andere gebruik van eigen personeel in de Apool. Dit zijn groepsleerkrachten in vaste dienst van de stichting die vervangen bij het voornamelijk
kortdurende verzuim. Voor het langdurig verzuim maakt de stichting gebruik van groepsleerkrachten
uit de B-pool. Dit zijn groepsleerkrachten die ingeleend worden via het Mobiliteitscentrum van
Onderwijsbureau Twente.
In een lerende en professionele organisatie willen wij onze professionals in een continu proces
uitdagen om te blijven groeien en hun competenties verder te ontwikkelen.
De stichting investeert in een aantrekkelijk opleidingspakket waarin het voor iedere medewerker
mogelijk is om zich te blijven ontwikkelen. We bieden onder andere, de interne Brigantijn-academie,
teamscholing, de mogelijkheid tot het volgen van individuele (master)opleidingen en via e-learning.
Samen vormen wij één stichting en dus één werkgever. Door middel van onder andere de gezamenlijke
studiedagen streven wij ernaar dit gevoel bij onze medewerkers te vergroten. Door hierdoor de andere
teams ook als collega’s te zien en elkaar zo te benaderen kunnen we elkaars kwaliteiten meer
benutten. Daarbij delen de medewerkers hun kennis (kennisplatform) waarbij we samen meer dan de
som der delen vormen. Stichting Brigantijn is ervan overtuigd dat dit gevoel positief bijdraagt aan het
verhogen van de onderwijskwaliteit, maar ook een positief effect kan hebben op vrijwillige mobiliteit.
De mogelijke stap naar een andere school binnen de Stichting kan hierdoor natuurlijker verlopen
omdat de ‘angst voor het onbekende’ minder groot is.
Passend bij het eigenaarschap dat de stichting voorstaat maakt de stichting gebruik van een instrument
met betrekking tot de gesprekkencyclus. Personeelsleden gaan in dit instrument zelf over hun portfolio
en volgsysteem met betrekking tot hun professionele ontwikkeling. Het instrument is omvangrijk en
biedt veel mogelijkheden voor evaluaties. De stichting gaat de komende jaren dit instrument
gedoseerd uitrollen.
Om het personeel carrièreperspectief te bieden kiest de stichting waar mogelijk voor
functiedifferentiatie. Het functieboek van de stichting zal vanuit dit perspectief beschreven worden.
Uitstroom
De meeste personeelsleden die de stichting verlaten doen dat wanneer ze met (vervroegd) pensioen
gaan. We merken de laatste jaren echter dat de onderwijswereld dynamischer wordt. Er vindt meer
mobiliteit plaats tussen onderwijsorganisaties en ook de uitstroom van onze medewerkers naar het
voorgezet onderwijs neemt toe.

Hoofdstuk 2 Beekpark
Beekpark is in het schooljaar 2015-2016 van start gegaan in de wijk Bornsche Maten. We zijn een
samenwerkingsschool die ontstaan is uit de stichting MarCanT en de Bornse School Vereniging (BSV).
De Bornsche Maten is een nieuwbouwwijk met midden tot hoog opgeleide mensen. Dit is momenteel
de enige groeiwijk van de gemeente. Vanaf 1 januari 2019 maken we onderdeel uit van 1 stichting,
Brigantijn genaamd. Beekpark is in het schooljaar 2019-2020 gestart met 8 groepen.

2.1 Visie en Missie
Visie
Wij streven ernaar bij kinderen een onderzoekende kritische houding te ontwikkelen, waarbij eigen
talenten ontdekt en ontwikkeld worden. Waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met
sociale en persoonlijke groei, waarbij een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.
Leerlingen wordt aangeleerd zelf onderzoek te doen en te ontwerpen. Door zelf ontdekken, redeneren
en elimineren, leren kinderen een probleem op te lossen en daarbij gebruik te maken van de eigen
nieuwsgierigheid en creativiteit. Kinderen onthouden beter wat ze geleerd hebben omdat het aansluit
bij hun belevingswereld, omdat ze het zelf gedaan hebben of uitgelegd hebben aan een maatje. Zo
wordt de wereld stap voor stap verder ontdekt en in kaart gebracht. Daarbij concentreren we op ons
eigen regio, nationaal en internationaal.
Missie
Wij zien het als onze opdracht onze leerlingen te onderwijzen en te begeleiden in het proces tot het
worden van zelfstandige en zelfverantwoordelijke mensen. Leerlingen die kunnen opkomen voor
zichzelf, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, in deze complexe samenleving en met de nodige
reflectie hun daden kunnen overzien. Mensen die relaties aan kunnen gaan en de kracht van de
samenwerking kunnen benutten. Mensen die verantwoordelijkheid kunnen geven en op elkaar
kunnen vertrouwen en mensen die zelfstandig beslissingen kunnen nemen en met kennis van de
wereld, op een onbevreesde, ondernemende en kritische wijze naar de wereld om zich heen kunnen
kijken.
Wij willen dit bewerkstelligen door de pedagogische driehoek onderdeel te laten zijn van onze
werkwijze:
Missie Statement
Beekpark: spelend en ontdekken leren

2.2 Huidige situatie
Onze school
Beekpark is vier jaar geleden van start gegaan in de wijk Bornsche Maten. Wij beschikken over een
ruim, overzichtelijk en vooral rustig gebouw met verschillende algemene ruimtes die voor allerlei
doeleinden en festiviteiten ingezet kunnen worden. De school ligt mooi aan de rand van de wijk. Het
natuurlijke karakter past bij onze visie: spelend en ontdekkend leren. Deze visie wordt meegenomen
in elke beslissing die we nemen voor de school.
Wij zien het als onze opdracht onze leerlingen te onderwijzen en te begeleiden in het proces tot het
worden van zelfstandige en zelfverantwoordelijke mensen. Leerlingen die kunnen opkomen voor
zichzelf, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, in deze complexe samenleving en met de nodige
reflectie hun daden kunnen overzien. Mensen die relaties aan kunnen gaan en de kracht van de
samenwerking kunnen benutten. Mensen die verantwoordelijkheid kunnen geven en op elkaar
kunnen vertrouwen en mensen die zelfstandig beslissingen kunnen nemen en met kennis van de
wereld, op een onbevreesde, ondernemende en kritische wijze naar de wereld om zich heen kunnen
kijken.
Leerling en Ouder populatie
Onze school ligt in de wijk Bornsche Maten. Onze leerlingen komen niet alleen uit de wijk maar ook
uit andere delen van Borne en daarbuiten. De wijken waar onze leerlingen uit komen zijn gevarieerd
samengestelde wijken die een goede afspiegeling zijn van de samenleving zoals we die in het oosten
van het land kennen. De wijken worden niet gekenmerkt door specifieke problemen. Het gemiddelde
opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld tot hoog. Vanuit een sociaal maatschappelijke
achtergrond, waarin opleiding medebepalend is voor de opbrengsten van de school, mag van onze
school verwacht worden dat wij over het algemeen gemiddeld tot hogere opbrengsten dienen te
halen.

2.3 Onderwijs op Beekpark
Het jongste kind
Een kind mag naar de basisschool wanneer het vier jaar wordt. De (bijna) 4-jarigen worden geplaatst
in een gemengde leeftijdsgroep (0,1,2) met jongste en oudere kinderen. Tijdens de eerste periode
ligt de nadruk op gewenning en kennismaking. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat. Spel
is in de onderbouw heel belangrijk omdat, jonge kinderen zich ontwikkelen door te spelen. Daarnaast
worden de verschillende vak - en vormingsgebieden worden in samenhang aangeboden. Dit houdt in
dat we thematisch werken. Thema’s komen op allerlei manieren tot stand. De belevingswereld van
de jonge kinderen vormt altijd het uitgangspunt.
Als leermiddel wordt ook door deze groepen gebruik gemaakt van computers, Chromebook en
tablets. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld leerstof herhalen en verwerken door middel van
verhalen, liedjes en spelletjes. De kinderen maken zowel individueel als samenwerkend
(overlegsituaties) gebruik van ICT.

Verlengde kleuterperiode
Hoewel vrijwel alle jonge kinderen zich ontwikkelen door middel van spel, betekent dit niet dat er
geen verschillen zijn. Zo laat het éne kind eerder zien dat het in een nieuwe leerfase is beland dan
het andere (verschil in ontwikkelingstijd). Of heeft de éne leerling meer tijd nodig om zich iets eigen
te maken dan de andere (verschil in leertijd). De Wet Primair Onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen
in principe binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de basisschool doorlopen. Dit houdt in
dat onderbouw -instromers die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, beschouwd worden als
leerlingen van groep 1. Deze instromers gaan het jaar daarop naar groep 2 tenzij de
groepsleerkracht(en), intern begeleider en de directie een verlengde kleuterperiode adviseren. Een
besluit tot verlengen (doubleren) of doorstromen wordt altijd in overleg met ouders genomen. Het
advies van leerkracht en directie is hierbij bindend. Leerlingen die tussen 1 januari en het einde van
het schooljaar geboren zijn, starten in de nulgroep.
Binnen ons Leerling Volg Systeem in de onderbouw maken wij gebruik van het observatie- en
registratiesysteem KIJK!
Bij de kleuters wordt er ontwikkelingsgericht- en kindgericht gewerkt. Dat wil zeggen dat het
leerstofaanbod aangepast wordt aan de beginsituatie ieder kind als individu en dat de leerkrachten
ervoor zorgen dat elke leerling op zijn/haar niveau wordt aangesproken. Dit is haalbaar, omdat er
subgroepen worden gemaakt van kinderen met dezelfde onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften.
Deze subgroepen werken aan hun specifieke doel in speel- en werkhoeken, aan tafel, buiten en in
het speellokaal.
Het oudere kind in de onderbouw
Op Beekpark hebben we oog voor verschillen en zijn we gewend om adaptief (aangepast aan het
kind) onderwijs te verzorgen.
De doorstroom van groep 2 naar groep 3 is een overgang binnen de doorgaande lijn die al is gestart
in de aanvangsgroepen. In de groepen 1 en 2 doen kinderen al volop mee aan taal- en lees
gerelateerde activiteiten. Kinderen die vanuit zichzelf zijn gestart met het leesproces bieden we
materialen aan waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen. Leerlingen die verder gevorderd zijn,
krijgen lesstof op eigen niveau aangeboden.
Naast deze basisvaardigheden is er natuurlijk ook aandacht voor wereldoriëntatie, verkeer, Engels en
expressievakken. Bewegingsonderwijs wordt vanaf groep 3 in de gymzaal gegeven. In een project van
de gemeente Borne werken leerkrachten en de vakleerkracht voor gymnastiek samen. Ook is er voor
de leerlingen van de groepen 3 en 4 schoolzwemmen in het lesprogramma opgenomen. Het
schoolzwemmen wordt (deels) door de gemeente Borne gefinancierd, per jaar bekijken zij of dit
doorgang kan vinden.

Het onderwijs in de bovenbouw
Ook in de groepen 5 t/m 8 worden de reken-, taal en leesvaardigheden op een adaptieve wijze
verder uitgebouwd. Vanaf groep 4 wordt het vakkenpakket rondom wereldoriëntatie verder
uitgebouwd en worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs niet apart
aangeboden maar met aandacht voor integratie van vakken.
Zelfstandig werken
De dagindeling wordt voor alle leerlingen middels dagritmekaarten duidelijk gevisualiseerd in het
klaslokaal. In de onderbouw wordt gestart met het zelfstandig werken en keuzes maken aan de hand
van een digitaal planbord waarop kinderen zelf aangeven welk werk ze gaan doen op welk moment.
Ook kan de leerkracht hier taken op weergeven. Tijdens de laatste weken van groep 2 leren de
leerlingen kennismaken met het werken met de taakbrief. In groep 3 wordt het zelfstandig plannen
en werken geoefend met behulp van een dagtaak op het planbord.
Om het zelfstandig werken te bevorderen richten we ons onderwijs op een adaptieve manier in.
Dat betekent dat:
 we werken per groep met 3 (of 2, in een combinatiegroep) instructiegroepen. Eén groep kan
na een korte instructie aan het werk, de tweede groep volgt de normale instructie en de
derde groep krijgt naast de normale instructie nog een verlengde instructie aan de
instructietafel
 de leerlingen en de leerkracht werken met het ‘blokje’. De leerlingen kunnen hiermee
aangeven of ze gestoord mogen worden, alleen willen werken of een vraag hebben. De
leerkracht geeft hiermee aan wanneer de leerkracht voor de leerlingen beschikbaar is om
vragen te beantwoorden of aan het werk is met een instructiegroep en dus niet gestoord kan
worden.
De instructieniveaus worden aan de hand van toets resultaten en observaties van de leerkracht
samengesteld. Op deze wijze proberen we tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de
leerlingen.
Werkwijze hoog- en meer begaafdheid Beekpark
Op onze school zijn we nu voor het derde jaar aan de slag rondom de doelgroep hoog- en meer
begaafdheid. Bij deze doelgroep horen overigens ook leerlingen die talentvol zijn binnen een bepaald
vak-/ontwikkelingsgebied en/of leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of leerlingen bij wie
wij zien dat de werkwijze past bij hun onderwijsbehoeften. Sinds januari heeft deze aanpak
schoolbreed vorm gekregen. We brengen u middels deze nieuwsbrief graag op de hoogte van onze
werkwijze, al zijn we hierin nog startende. Ouders van de leerlingen die al via deze wijze werken zijn
op de hoogte gebracht.

In de groepen 3 t/m 8 wordt er middels een instrument een aantal stappen doorlopen binnen
rekenen en/of taal. In grote lijnen:
 de desbetreffende leerling wordt één hoofdstuk vooraf getoetst;
 vanuit deze vooraf toetsing wordt helder welke onderdelen er al wel / nog niet beheerst
worden;
 de leerling doet de daarop volgende weken mee aan de lessen behorend bij de onderdelen
die de leerling nog niet beheerst;
 de leerling slaat de overige lessen over, dus behorend bij de onderdelen die hij/zij wel
beheerst;
 tijdens die vrijgekomen lestijd werkt de leerlingen aan doelen die het hogere orde denken
(HOD) stimuleren volgens de Taxonomie van Bloom. Dit zijn de denkniveaus analyseren,
evalueren, creëren. Dit gaat als volgt: o de leerling ontvangt een lesdoel via een lesbrief of
persoonlijke boodschap van de leerkracht; o het doel is bekend, maar de weg ernaartoe
ontwerpt de leerling zelf (met de nodige hulp, o.a. een stappenplan), denk aan met wie, hoe
en waar hij leert (Leittextmethode); o het klassenmanagement is zo ingericht dat ook deze
leerling instructie krijgt (die tevens het HOD stimuleert); o de leerling deelt zijn/haar
resultaat, reflecteert hierop (met medeleerlingen en de leerkracht), werkt zo nodig nog
verder aan het doel of ontvangt een nieuw doel; o omdat er meerdere leerlingen
tegelijkertijd aan dezelfde HOD-doelen werken, ontstaat er samenwerking (soms naar wens
van leerlingen zelf, soms omdat de leerkracht het verlangt).
Bij de groepen 1/2 krijgt deze aanpak anders vorm dan hierboven, namelijk door doelen vanuit KIJK
om te vormen naar HOD-doelen en in kleine kringen (in hoeken, via werkstukken, etc.) aan te bieden.
Bovendien neemt Marjolein (leerkracht groep 1/2c) wekelijks groepjes leerlingen mee om tegemoet
te komen aan hun specifieke onderwijsbehoefte (uitdaging, aanleren bepaalde vaardigheden,
onderzoekend ontwerpend leren, etc.). Hiervan zijn de ouders van de desbetreffende leerlingen al op
de hoogte gebracht. Op deze momenten wordt binnen het groepsbrede thema gewerkt. Er wordt
echter een ander/aanvullend deelonderwerp binnen dat thema gekozen. Er worden doelen die
aansluiten bij de Taxonomie van Bloom aangeboden. Het gaat dan niet om het reproduceren van een
kant-en-klaar antwoord, maar om het kunnen analyseren, evalueren en creëren. Het is de bedoeling
dat de leerlingen ook buiten de geplande momenten kunnen werken aan een opdracht die in
verband staat met dat wat tijdens de activiteit is gedaan.
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Op Beekpark heeft ICT inmiddels een voorname plaats verworven. Hiermee willen we een
leersituatie bereiken waarin we een extra impuls willen geven aan de ontwikkeling van kinderen. We
hebben de beschikking over tablets in de onderbouw en Chromebooks in de bovenbouw en elke
groep is voorzien van een digibord/touchscreen.
In de onderbouw maken we gebruik van tablets, hierop spelen en oefenen de leerlingen allerlei
spellen op het gebied van Taal en Wereldoriëntatie. Voor rekenen gebruiken wij de software van ‘De
Wereld in Getallen’.
Vanaf groep 4 heeft elke leerling een eigen Chromebook. Ze gebruiken deze bij de vakken Rekenen
en Taal met behulp van Gynzy. Met behulp Gynzy software oefenen en werken de leerlingen op hun
eigen niveau bij Rekenen Taal (Spelling en Woordenschat) in “De Werelden”. De leerkracht kan de
vorderingen van de leerlingen goed volgen, doordat dit door het programma weergegeven kan
worden.

Ook bij het opzetten van bepaalde presentaties – denk daarbij bijvoorbeeld aan een spreekbeurt of
afsluiting van een thema– wordt gebruik gemaakt van de computer, waarbij het internet natuurlijk
een bron van informatie vormt. De leerlingen geven hun presentatie naar hun medeleerlingen weer
in de vorm van een PowerPointpresentatie die ze weergeven op het ‘Digibord’.
Elke leerling heeft een eigen school email, daarmee kunnen ze inloggen in ‘Cool’. De elektronische
leeromgeving Cool is een voorbeeld van open source software. De kinderen kunnen via Google Drive
opdrachten vinden die ze moeten maken. Inmiddels werken de kinderen volledig in the Cloud in hun
eigen ‘omgeving’ waarin zij kunnen werken en communiceren. De nadruk ligt daarbij altijd op het
onderwijskundig gebruik van de middelen. Kortom, we zien ICT als middel en niet als doel op zich.
ICT is een mooi middel om tot goed onderwijs te komen echter zitten er ook gevaren aan het gebruik
van het internet. Daarom leren wij kinderen kritisch denken wat zij met de informatie van internet
doen. Het gebruik van social media staat op het programma in groep 7 en 8.
Daarnaast zijn we in alle groepen bezig met programmeren. We gebruiken de volgende producten:
Cubetto, Ozobot, Microbit. Al spelenderwijs leren de leerlingen hoe je een ‘robot’ kan laten
bewegen.
Engels
Bij Beekpark leren de kinderen vanaf het begin de Engelse taal. Spelenderwijs maken onze leerlingen
al in groep 1 en 2 kennis met deze wereldtaal, waarna ze hun kennis tot en met groep 8 uitbreiden.
Voor de Engelse lessen maken we gebruik van de groove.me-methode. Groove.me is een digibord
lesmethode Engels voor groep 1 tot en met 8. Het is de eerste complete lesmethode Engels waarbij
muziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen
Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de
woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.
Burgeschapsonderwijs en Wetenschap&Techniek
In het schooljaar 2019-2020 wordt er, vanuit de leerteams, onderzoek gedaan op welke wijze we
burschapsonderwijs en Wetenschap&techniek gaan inzetten. We inplementeren dit in het schooljaar
2020-2021.

2.4 Daltononderwijs
Het daltononderwijs vindt zijn oorsprong aan het begin van de vorige eeuw toen de Amerikaanse
Helen Parkhurst voor een taak stond: goed onderwijs geven aan 40 kinderen verdeeld over acht
leerjaren. Door nood gedwongen ontwikkelde zij een onderwijssysteem waarin onder andere
zelfwerkzaamheid een grote rol speelde. Door op deze manier te werken verschafte ze zich de tijd
om leerlingen individueel te helpen.
Nu, ruim een eeuw later, geven daltonscholen een eigentijdse invulling aan de ideeën van Parkhurst.
De vijf principes van het Daltononderwijs






verantwoordelijkheid
zelfstandigheid
samenwerking
reflectie
effectiviteit

Er zijn tal van manieren waarop daltonscholen hieraan invulling kunnen geven. De wijze waarop wij
invulling geven aan deze kernaspecten zal altijd in relatie staan tot wat volgens ons effectief
onderwijs is. Ons uitgangspunt is het werken met een taakbrief en aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van het kind waarbij de leerlingen zelf mogen meedenken.

We willen op Beekpark de kinderen dan ook zoveel mogelijk
ontwikkelen tot “Fearless human beings” . Dat houdt naar onze visie in
dat:

Ons Daltononderwijs blijft in ontwikkeling. Het borgen van afspraken,
het meerjarenplan en de nieuwste ontwikkelingen staan vermeld in het Daltonboek.

2.5 Zorg op Beekpark
Pedagogisch klimaat
Een goed pedagogisch, veilig klimaat is voor ons het allerbelangrijkste. Zonder veiligheid geen
mogelijkheden tot groei.
Kernreflectie en beleid ten aanzien van pesten
Kernreflectie is een begeleidingsmethodiek waarbij je kernkwaliteiten van mensen (dus ook
kinderen) leert zien, benoemen en gebruiken. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: daadkracht,
hulpvaardigheid, humor, eerlijkheid, observatievermogen, gevoeligheid, moed, creativiteit. Wanneer
je bij iemand kernkwaliteiten ontdekt en benoemt, dan noem je dit kernfeedback. Je bevestigt
daarmee zijn sterke kanten, dit ondersteunt de verdere ontplooiing van die kwaliteiten.
Kernreflectie is voor ons een middel om kinderen te leren over zichzelf na te denken en naar zichzelf
te kijken. Hierdoor zetten we de kinderen aan tot zelfreflectie, op deze manier kunnen ze het beste in
zichzelf naar boven halen en uiteindelijk met zelfkennis en zelfvertrouwen van school gaan.

Respectprotocol
Op Beekpark werken we met het pestprotocol. Deze ligt ter inzage op school.
Kwaliteitscyclus
Op groep, school en stichtingsniveau is de kwaliteitszorg weergeven in de kwaliteitscylus.
 Kwaliteitszorg groepsniveau (bijlage 5)
 Kwaliteitszorg schoolniveau (bijlage 6)
In het kader van het opbrengstgericht werken hebben wij voor de kernvakken de volgende specifieke
streefdoelen opgesteld:
Streefdoelen CITO Toetsen
Doelen I II III
Drie Minuten Toets
80%
AVI
n.v.t.
Begrijpend Lezen
80%
Spelling
80%
Rekenen & Wiskunde
80%

Doelen IV V
20%
n.v.t.
20%
20%
20%

Zorg en Passend Onderwijs
Onze doelstellingen op het gebied van de leerlingenzorg en het Passend Onderwijs zijn er in de eerste
plaats op gericht om een goede zorgstructuur in te richten binnen onze school en om de zorgcyclus
zoals die voor Stichting Brigantijn is opgesteld op een goede manier te implementeren en te borgen(zie
kwaliteitscyclus).

Interne betrokkenen ten aanzien van zorg
Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon is een spil in het borgen en bevorderen van sociale veiligheid op
school. Ze zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en het team.
Anti-pest coördinator
Scholen zijn niet verplicht om een anti-pest coördinator in te stellen. Wij hebben ervoor
gekozen om dit wel te doen.
Aandachtsfunctionaris
Scholen zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren.
Vanuit de Wet Meldcode wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op
te leiden. Dit is dus niet verplicht. Op veel scholen is de intern begeleider of zorgcoördinator
de aandachtsfunctionaris.Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling
of huiselijk geweld bij deze persoon terecht. De aandachtsfunctionaris zorgt voor de
implementatie van de meldcode en coördineert het signaleringsproces, verwijzing en zorg
rondom de leerling en het gezin.
Veiligheidsmedewerker
Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige
leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige
omgeving is ook nodig voor leerkrachten en overig personeel van de school. Zij moeten naar
behoren en met plezier hun werk kunnen doen. Onder een veilige school wordt verstaan;




een plek waar rust heerst,
waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten,
waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. Onveiligheid is
alles wat hierop inbreuk maakt.

Dit alles staat beschreven in een sociaal veiligheidsplan. DE veiligheidsmedewerker ziet hier
op toe.

Hoofdstuk 3: Beleidsdoelstellingen 2019-2023

We verwijzen voor de beleidsdoelstellingen naar de aparte bijlage bij dit schoolplan. Daarnaast
maken we hiervan elk jaar een jaarplan. (bijlage 3 en 4)
Borging van het schoolplan
Bijlage 3 bevat een compleet overzicht van al onze beleidsdoelstellingen uit dit schoolplan.
We verwachten dat als volgt te realiseren:
 Jaarlijks zal aan het eind van elk schooljaar bepaald worden welke beleidsdoelstellingen
daadwerkelijk in het nieuwe school jaar zullen worden opgepakt.
 Aan het begin van dat nieuwe schooljaar zullen taken worden uitgezet in het team, en zal
besloten worden wie de verantwoordelijkheid krijgen om de verschillende doelstellingen
te realiseren, wie daarbij betrokken worden en op welke manier.
 Halverwege het schooljaar zal, in nauwe samenhang met het opstellen van het
schooljaarverslag, in de volle breedte worden geëvalueerd wat de voortgang is t.a.v. alle
voorgenomen beleidsdoelstellingen. Relevante zaken zullen worden gerapporteerd in het
schooljaarverslag.
 Aan het eind van het schooljaar zal wederom een evaluatie plaatsvinden. Op basis van die
evaluatie zal gekeken worden in hoeverre de beleidsdoelstellingen zoals ze geformuleerd
zijn voor de nog resterende jaren nog van toepassing zijn. Indien er zich tijdens het
schooljaar ontwikkelingen voordoen die tot gevolg hebben dat er nieuwe beleidsmatige
zaken opgepakt moeten worden of niet meer relevant zijn, dan wordt dat ook verwerkt in
het document.
 De op deze manier jaarlijks aan het eind van het schooljaar vernieuwde versie zal
vervolgens dienen als startpunt voor het bepalen van de beleidsdoelstellingen voor het
daaropvolgende schooljaar.
Wij verwachten dat op deze manier het schoolplan binnen onze school levend kunnen houden en dat
alle betrokkenen bij onze school hierdoor weten waar wij als school voor staan, en waar wij voor gaan.
Indien wij er in slagen om dat op bovenstaande manier te bereiken verwachten wij over 4 jaar de
doelstellingen voor het volgende schoolplan in feite al grotendeels klaar te hebben, nog voordat we
daadwerkelijk met dat schoolplan begonnen zijn.

Bijlage 1: Formulier Vaststelling Schoolplan Bevoegd Gezag

FORMULIER "Vaststelling van schoolplan"

School:

Beekpark

Adres:

Bongerdsweg 2

Postcode/plaats:

7623 AJ Borne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 1 augustus 2019
tot 1 augustus 2023 geldende schoolplan van bovengenoemde school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

Plaats:

Borne

Datum:

________________________

Naam:

________________________

Functie:

________________________

Handtekening:

________________________

Bijlage 2: Formulier Instemming Schoolplan MR

FORMULIER "Instemming met schoolplan"

School:

Beekpark

Adres:

Bongerdsweg 2

Postcode/plaats:

7623 AJ Borne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te
stemmen met het van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023 geldende
schoolplan van deze school.

Namens de MR,

Plaats:

Borne

Datum:

________________________

Naam:

________________________

Functie:

________________________

Handtekening:

________________________

