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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Inleiding schoolplan ‘Expeditie Boomhut’ 
Voor u ligt het schoolplan van openbare basisschool De Boomhut, Arnhem. Het schoolplan 
beschrijft de ambitie van de school en de activiteiten die ingezet worden om deze ambitie te 
behalen. De ambitie komt voort uit onze missie:  
effectieve inzet en acties voor beter onderwijs aan al onze leerlingen. 
 
Als school bereiden wij leerlingen voor op een snel veranderende wereld. Een omgeving met 
onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. Leerlingen moeten goed voorbereid 
worden op deze veranderende wereld. Kennis is essentieel om een sterke plek in de wereld 
te verkrijgen. De Boomhut heeft een duidelijke visie op leren, veranderen, organiseren en 
professionaliseren, altijd gekoppeld aan sterk onderwijs. Het team van De Boomhut maakt, 
in de aankomende tijd (2018-2020, naar 2020-2024), de switch naar het werken in een 
professionele leergemeenschap binnen een professionele cultuur om zo samen invulling te 
geven aan sterk onderwijs in de 21ste eeuw. 
 

Samen voor ieder kind door sterk onderwijs 
 

Samen voor ieder kind betekent dat we samen onze leerlingen laten leren. Met samen 
bedoelen we dan vooral dat de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor het uitstroomniveau van hun leerlingen.  
Verschillende onderzoekers geven aan dat samenwerkende leerkrachten het beste 
onderwijs bieden, zoals Dufour (2012), Hattie (2012) en Marzano (2014).  
Alle onderwijsactiviteiten op De Boomhut zijn erop gericht de leerresultaten van leerlingen te 
verhogen. 

1.1 Terugblik vorig schoolplan 
Het vorige schoolplan liep van 2017 tot en met 2019. De inhoud van het schoolplan sluit aan 
bij de activiteiten en ontwikkelingen die passend waren bij de school. De uitwerking, het 
aanbod en borging van de activiteiten is onvoldoende cyclisch aan bod gekomen en 
daarmee onvoldoende gedragen door het team en wordt nu, de aankomende planperiode, 
de stap gemaakt naar een doorgaande lijn binnen de gehele school door en met het gehele 
team, met activiteiten ingezet door het team; samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
ons onderwijs. 

1.1.1 Gerealiseerd  
Schooljaar 2018-2019 stond geheel in het teken van bewustwording en het zien van de 
urgentie op kwalitatief goed onderwijs. Kwalitatief sterk onderwijs kan enkel groeien en 
plaatsvinden in een professionele leergemeenschap. Leerkrachten zijn er bewust van dat we 
elkaar nodig hebben om te kunnen groeien. Het (op)bouwen van een professionele 
leergemeenschap heeft in organisatie gestalte gekregen en hebben teamleden meegedacht 
in de structuur en indeling van leerteams en ontwikkelgroepen. Schooljaar 2019-2024 richt 
zich op het bewust bekwaam worden in sterk onderwijs met het doel de leerresultaten van 
alle leerlingen te versterken d.m.v. verdieping/verbreding in het werken in een professionele 
leergemeenschap waarbij eigenaarschap en gedeeld leiderschap centraal staan. 
Leerkrachten krijgen hun vak terug en samen maken wij sterk onderwijs. 
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1.1.2 Stand van zaken 
De school heeft een ingewikkelde periode achter de rug, waarin teamleden met hart voor de 
leerlingen voortdurend de juiste dingen in de klas bleven uitvoeren, maar daarnaast zoekend 
waren naar ‘waar gaan wij naar toe en wat vinden wij samen goed onderwijs?’  
 
Teamleden waren, door omstandigheden, met name gericht op de eigen groep, verloor men 
samen de cohesie van een team en bleek samenwerking een oprechte uitdaging. Na 
schorsing van de zittende directeur leek de school weer te mogen ademen en hebben 
teamleden de schouders er opnieuw onder kunnen zetten. In schooljaar 2018-2019 is het 
fundament van de school verstevigd, is er gewerkt aan de basis en randvoorwaarden op 
orde. Er wordt de aankomende periode gewerkt aan richting en visie op sterk onderwijs.  
De Boomhut is een trotse school, waar ieder kind welkom is. 
 
1.2 Totstandkoming van dit plan 
Het schoolplan is tot stand gekomen door met teamleden een individueel ambitiegesprek te 
voeren, gekoppeld aan het Strategisch beleid van Stichting BasisFluvius (2016-2020) en 
gaandeweg in teamvergaderingen en studiebijeenkomsten verder opgebouwd en ingericht 
tot een eerste aanzet van een professionele leergemeenschap . De MR is cyclisch 
betrokken, bij het eerste concept (koersplan expeditie Boomhut en jaarplan 2018-2019) en 
hebben ook zij meegedacht met de vernieuwde visie, ambitie en activiteiten die passend zijn 
bij de realisatie. Het schoolplan is een uiteenzetting van het onderwijsproces en gerichte 
ontwikkelingen, dat gaandeweg schooljaar 2018-2019 op inhoud vorm heeft gekregen. De 
onderwijsontwikkelingen (beschreven in het jaarplan) hebben voortdurend de aandacht 
tijdens besprekingen met leerteams, ontwikkelgroepen, teamvergaderingen en 
brainstormsessies met het visieteam. 
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Hoofdstuk 2. Ons bestuur 
Onze basisschool maakt deel uit van stichting DeBasisFluvius. De scholen van 
DeBasisFluvius bieden passend onderwijs voor leerlingen in Arnhem en Renkum. Op 41 
locaties doen 35 scholen, 32 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services 
center samen het beste voor ieder van de meer dan 9000 leerlingen.  

2.1 Missie 
DeBasisFluvius wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Onze 
huidige maatschappij verandert steeds sneller en kennis wordt steeds belangrijker. 
Leerlingen moeten daarom weet hebben van onderwerpen als gezondheid, burgerschap en 
sociale veiligheid. Dit vraagt om toekomstgericht onderwijs. Onderwijs waar het aanleren 
van de basiskennis en – vaardigheden als taal- en rekenvaardigheid essentieel zijn, maar 
ook digitale, maatschappelijke en sociale vaardigheden steeds belangrijker worden. 
Toekomstgericht onderwijs kenmerkt zich doordat het prikkelt en nieuwsgierig maakt, het 
leerlingen leert om te  gaan met vrijheid én verantwoordelijkheid, het leerlingen leert zich 
blijvend te ontwikkelen en doordat het onderwijs relevant is en maatwerk biedt. 

2.2 Visie  
DeBasisFluvius beschrijft haar visie uitgebreid in het strategisch beleidsplan.  
DBF Strategisch Beleid 205-2020 Alle basisscholen van DeBasisFluvius onderschrijven 
deze visie.  

2.2.1 Visie op leren 
Ieder kind kan alles leren. Wij gaan uit van de mindset: doelgerichte inspanning en attitude 
bepalen het leren, waarbij succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen geven. 
Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te 
ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen 
 
2.2.2 Visie op leren organiseren 
Het leren organiseren we door het geven van effectieve instructie. Mindset en attitude van 
de leerkracht maakt het verschil: duidelijke leerdoelen, creëren van succeservaringen, 
directe procesgerichte feedback bieden en reflectie op eigen handelen hierin. We gaan uit 
van ons motto ‘samen voor ieder kind’. We differentiëren in principe niet op basisaanbod, 
wel in ondersteuning: aanwijzingen, aanpak en verwerking/ ervaring opdoen. We maken 
voor ons aanbod gebruik van convergente differentiatie. De ondersteuning past bij de 
onderwijsbehoeften van kinderen. 
 
2.2.3 Visie op professionaliseren 
We leren continu van en met elkaar, waarbij feedback voorwaarde is. Voor feedback heb je 
de andere professionals nodig. Medewerkers bij DeBasisFluvius werken samen, zijn het 
eens over de visie op leren en geven samen vorm aan visie op leren organiseren. Ze doen 
dit op een professionele wijze, door feedback te kunnen ontvangen en te durven geven, om 
zo te leren van en met elkaar.  
Medewerkers leren, zoals beschreven in de visie op leren, voelen zich eigenaar en vragen 
waar nodig ondersteuning.  
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2.2.4 Visie op veranderen 
We verbeteren continu, dit doen we samen, waarbij feedback voorwaarde is. Uit het 
meta-onderzoek van John Hattie blijkt dat, op schoolniveau, de meest invloedrijke interventie 
voor de verbetering/verandering van het onderwijs het organiseren van continue 
professionele ontwikkeling van leerkrachten is. Binnen DeBasisFluvius willen we daarom 
investeren in professionalisering en er focus in aanbrengen. De maatschappij verandert 
continu en om professioneel te blijven stellen onze medewerkers zich open voor 
maatschappelijke veranderingen en relevante nieuwe wetenschappelijke inzichten. Onze 
medewerker willen en kunnen zich continu verbeteren door te leren van en met elkaar, dat 
ertoe leidt dat zij het onderwijs voor leerlingen steeds verbeteren met als doel dat leerlingen 
tot ‘leergroei’ komen. 
Professionalisering binnen de BasisFluvius gaat veel verder dan het doen van een jaarlijkse 
teamtraining of het leren van een nieuwe methode. Het draait om een houding waarbij we 
continue evalueren of wat we doen, zinvol is en bijdraagt aan de verhoging van 
leerresultaten. We voelen ons verantwoordelijk voor de resultaten van de leerlingen. Deze 
houding maakt dat we nieuwsgierig zijn, om feedback vragen en de kennis die we zelf 
hebben, delen met onze collega’s. 

2.3 Ambities 
De BasisFluvius streeft ernaar om het beste uit haar leerlingen te halen. Dat betekent ook 
dat er ambities zijn ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen. De BasisFluvius 
streeft ernaar dat alle leerlingen het fundamenteel niveau behalen, voor taal en rekenen. 
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Hoofdstuk 3. Onze school: visie en identiteit 
In dit hoofdstuk beschrijven we welke school wij willen zijn en hoe we denken over leren en 
onderwijzen.  

3.1 Algemene kenmerken  
De Boomhut is een school voor openbaar primair onderwijs in Arnhem Noord-Oost. De 
school heeft een hoofdlocatie aan de Bernhardlaan 10 en een dependance aan de 
Julianalaan 1. Als openbare school willen wij dat ons onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling 
van leerlingen door naast kwalitatief goed onderwijs te geven, aandacht te besteden aan 
levensbeschouwelijke, maatschappelijke waarden en normen, zoals die in de Nederlandse 
samenleving gelden. Onze school staat open voor leerlingen ongeacht hun nationaliteit of 
ras, ongeacht de levensbeschouwelijke opvattingen, seksuele geaardheid, geloofs- of 
levensovertuiging. Juist die pluriformiteit van waarden in onze school biedt ons de 
gelegenheid onderwijs te geven met eerbiediging van ieders godsdienst of 
levensbeschouwing. 

3.2 Identiteit en kernwaarden 
Iedereen welkom 
De Boomhut staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, 
politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op onze 
openbare school. Op De Boomhut respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de 
verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind én 
ieder teamlid zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond. 
 
Iedereen benoembaar 
Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht 
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele 
geaardheid. Wat van belang is, is dat teamleden kunnen en willen handelen volgens de 
uitgangspunten van het openbaar onderwijs. 
 
Wederzijds respect 
De Boomhut houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor levensovertuiging 
van leerlingen, ouders en teamleden. Daarbij wordt van teamleden verwacht om de eigen 
levensovertuiging terughoudend uit te dragen. Het betekent overigens niet dat alle ideeën 
getolereerd hoeven te worden. Er wordt hierbij uitgegaan van respect binnen de kaders van 
de Nederlandse samenleving. 
 
Waarden en normen 
De openbare school besteedt aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, 
godsdienstige en maatschappelijke waarden. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de 
democratische rechtsstaat. Het openbaar onderwijs gaat uit van de beginselen van de 
democratische rechtsstaat zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en internationale verdragen. 
De Boomhut biedt dit aan binnen het domein Burgerschap. 
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Niet apart, maar samen 
De Boomhut brengt, als openbare school, verschillende opvattingen bij elkaar en laat 
leerlingen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te 
overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren 
kijken. De Boomhut leert leerlingen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander 
denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te 
ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Op een 
openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. 
 
Levensbeschouwing en godsdienst 
De Boomhut is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme 
opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de 
leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder 
onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar 
biedt ruimte voor diversiteit. 

3.3 Missie  
De Boomhut wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Onze 
huidige maatschappij verandert steeds sneller en kennis wordt steeds belangrijker (zie ook 
de missie DBF op pagina 6). 

 
Wat is de ´opdracht´ van De Boomhut? De driedeling van Biesta (2015) 
verduidelijkt onze missie te formuleren. Volgens Biesta oefenen 
onderwijsprocessen altijd een invloed uit in drie domeinen:  
• Het domein van kwalificatie: de rol die onderwijs speelt in het verwerven van 
kennis, vaardigheden en attitudes die leerlingen kwalificeren om iets te doen; 
De Boomhut is een school en neemt het aanleren van kennis op, met name 
de vakgebieden Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend Lezen zeer serieus. 
Enkel wanneer leerlingen in het bezit zijn van voldoende kennis, kunnen zij in 
staat gesteld worden kritisch te leren denken. 

 
• Het domein van socialisatie: de wijze waarop, door het ontwikkelingsaanbod in het 
onderwijs, leerlingen deel worden van tradities en praktijken; binnen het vakgebied 
Burgerschap maken leerlingen kennis met tradities, verschillende 
culturen en de wereld om hen heen. De Boomhut onderneemt 
activiteiten in de wereld naar buiten en haalt de wereld ook naar 
binnen. 
 
• Het domein van personificatie: onderwijs werkt altijd in op de 
persoon; op menselijke individualiteit en subjectiviteit: de 
persoonsvorming van elk kind; De Boomhut werkt parallel aan het 
onderwijs met leerlingen aan Gedrag en Leren Leren. De Boomhut 
zet hierbij de uitgangspunten van De Vreedzame School in, de leerlijn 
Leren Leren en werkt met de leerlingen voortdurend aan de 
gezamenlijke afspraken binnen De Boomhut-code.  
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3.4 Visie  
 

Samen voor ieder kind door sterk onderwijs. 
 
Basiskwaliteit  
De Boomhut biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat de 
referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle 
leerlingen. Het aanbod van het onderwijs op De Boomhut is gericht op het vergroten van 
(basis)kennis. Kennis is essentieel om vervolgens vaardigheden in te zetten. Zonder kennis 
geen mogelijkheid om vaardigheden te oefenen of in te zetten. Het aanbod sluit aan op het 
niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de 
onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op 
het aanbod en start van het vervolgonderwijs. De leerkrachten verdelen de leerinhouden 
evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. Alle onderwijsactiviteiten op De 
Boomhut zijn erop gericht de leerresultaten van leerlingen te verhogen. 
 
3.4.1 Visie op leren 
De Boomhut staat voor: Samen voor ieder kind door sterk onderwijs. 
Doelgerichte inspanning en attitude bepalen het leren, waarbij succeservaringen motiveren 
en zelfvertrouwen geven. Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om 
complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen. 
 
Het team is (nog) zoekende in de uitspraak (vanuit het strategisch beleidsplan DBF) ‘Ieder 
kind kan alles leren’. Deze uitspraak levert boeiende gesprekken op. Stel dat we uitgaan van 
de mindset: ‘Ieder kind kan alles leren?’, welke mooie dingen betekent dit voor ons 
onderwijs? De aankomende jaren vinden we met elkaar meer en betere antwoorden door 
voortdurend het gesprek hierover te blijven voeren en gaan ervan uit dat: Ieder kind zichzelf 
wil ontwikkelen.  
Het leergierig zijn, het uit zijn op sociale verbindingen en de drang om kennis en 
vaardigheden te willen opdoen is bij leerlingen een aangeboren eigenschap  (CPS, 2014). 
Vanzelfsprekend en noodzakelijk is dat er voldoende evenwicht is tussen de relatie, de 
competentie en de autonomie. Pas op het moment dat aan deze drie leerpsychologische 
basisbehoeften is voldaan, zijn leerlingen in staat om betrokken en gemotiveerd te kunnen 
werken (Ryan & Deci, 2000, en Lekker Boeiend, Wiedemeyer, 2019). 
 
3.4.2 Visie op leren organiseren 
Het leren organiseren we door het geven van effectieve instructie en gebruiken hierbij het 
model Expliciete Directe Instructie (EDI).  
Mindset en attitude van de leerkracht maakt het verschil: duidelijke leerdoelen, creëren van 
succeservaringen, directe procesgerichte feedback bieden en reflectie op eigen handelen 
hierin. De Boomhut gaat uit van: ‘samen voor ieder kind door sterk onderwijs’. Leerkrachten 
differentiëren in principe niet op basisaanbod, wel in ondersteuning: aanwijzingen, aanpak 
en verwerking/ ervaring opdoen. Leerkrachten maken voor ons aanbod gebruik van 
convergente differentiatie. De ondersteuning past bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
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Een goede organisatie kenmerkt zich door een langetermijnvisie en gerichtheid, effectief 
leiderschap, kwaliteit van medewerkers, open- en actiegerichtheid en continue verbetering 
en vernieuwing (De Waal, 2006). In de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap 
zal het dus ook over zaken moeten gaan als: wat is effectief leiderschap en eigenaarschap 
bij teamleden, hoe open- en actiegericht zijn we eigenlijk en hoe organiseren we die 
structurele aandacht voor onderwijsverbetering en -vernieuwing? 
Het team van De Boomhut maakt een ontwikkelslag, gericht op het werken in een 
professionele gemeenschap. In het schooljaar 2018-2019 heeft het team gezamenlijk de 
kaders neergezet in organisatie; zo willen wij gaan werken en gaan ons verdiepen op inhoud 
binnen onze leerteams en ontwikkelgroepen.  

 
Figuur: Whiteboard waarop, gaandeweg in schooljaar 2018-2019, organisatie PLG vorm kreeg. 
 

3.4.3 Visie op professionaliseren 
Goed onderwijs krijgt vorm in de klas. Niet alleen de leerkracht is verantwoordelijk voor goed 
onderwijs; de kracht hiervoor komt uit het hele team. Duurzame verbeteringen komen pas 
echt tot stand wanneer teamleden samen als één sterk team opereren (Naaijkens & 
Bootsma, 2018).  
De aanpak op De Boomhut sluit aan bij de theorie geschreven in het boek: ‘En wat als we nu 
weer eens gewoon gingen lesgeven? Het boek geeft handvatten voor het maken van 
kwaliteitskaarten.  
 
De kwaliteitskaarten bij De Boomhut: 
Rekenen De Boomhut 2019-2020, Technisch Lezen (incl. dyslexieprotocol (bijlage 12) De 
Boomhut 2019-2020, Kwaliteitskaart Overstap PO-VO De Boomhut 2019-2020 zijn 
operationeel en meerdere kaarten zijn in ontwikkeling. 
 
De aanpak voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit is gebaseerd op een aantal 
uitgangspunten en speerpunten voor de deze planperiode: 
 
- Wederzijds vertrouwen 
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Teamleden op De Boomhut vertrouwen op elkaars goede intenties en accepteren elkaars 
hulp.  
- Actieve betrokkenheid 
Teamleden op De Boomhut verplaatsen zich proactief in behoeften en gevoelens van de 
ander en proberen deze te begrijpen. Teamleden op De Boomhut zorgen goed voor elkaar. 
- Gerichte scholing 
Teamleden volgen teambreed gerichte scholing om zo de kwaliteit van ons onderwijs te 
versterken, denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing EDI (Expliciete Directe Instructie). 
Teamleden volgen daarnaast scholing vanuit het aanbod DBF Academie. 
In de jaarplannen wordt teambrede scholing uiteengezet met doelen, aanpak en evaluatie. 
Alle activiteiten en scholing staan in het teken van verhoging onderwijskwaliteit. 
 

3.4.4 Visie op veranderen 
Veranderen is constant nodig en een systeemverandering heeft de meeste impact op de 
toekomst. Om goed en duurzaam te kunnen veranderen, is het nodig jezelf goed te leren 
kennen én nieuwsgierig te zijn naar je omgeving en anderen, oftewel het systeem. 
Teamleden willen en kunnen zich continu verbeteren door te leren van en met elkaar, met 
als doel het onderwijs te versterken en te verbeteren en daarmee de groei en resultaten van 
leerlingen te verhogen.  
De basis voor goed lesgeven is het leren zo te organiseren dat de leerlingen een effectieve 
instructie ontvangen (Bloom, 1984 en Hattie, 2009). De leerkrachten van De Boomhut 
hanteren het EDI model in de lessen.  
 
Het Expliciete directe instructie model (EDI) is op dit moment bekendste vorm van instructie. 
EDI is gebaseerd is op de effectieve instructieprincipes van Rosenshine (1995). Mindset en 
attitude van de leerkracht maken het verschil: duidelijke leerdoelen, creëren van 
succeservaringen, directe procesgerichte feedback bieden en reflectie op eigen handelen.  
 
Op De Boomhut (als ook stichtingsbreed) hebben we hoge verwachtingen opgesteld om 
kansengelijkheid te bewerkstelligen: we willen dat alle leerlingen het minimale 
referentieniveau halen (1F) en de meeste leerlingen ook de streefdoelen (2F/ 1S). 

3.4.5 Ambities 
De Boomhut heeft de ambitie op wijkniveau om, in de periode van 2020-2024, door te 
groeien naar een community waarbinnen de wijkscholen aan alle leerlingen in de wijk het 
onderwijs verzorgen en de scholen een verlengstuk zijn van de gemeenschap. Ouders 
brengen niet alleen hun kind naar school, maar hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de school. 
 
De Boomhut heeft de ambitie op schoolniveau om, in de periode van 2020-2024, een sterke 
basisscholen in Arnhem te zijn (CET boven inspectienorm); leerlingen behalen de uiterste 
resultaten passend bij het leervermogen, samengaand met een sterke houding gericht op 
actief burgerschap, sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren.  
 
De Boomhut heeft de ambitie op teamniveau om, in de periode van 2020-2024, te werken in 
een professionele organisatie binnen leerteams vanuit de theorie van professionele 
leergemeenschappen (PLG). De professionals geven samen de ambitie van de school vorm 
door sterk onderwijs aan al onze leerlingen.  
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De Boomhut heeft de ambitie op leerkrachtniveau om, in de periode 2020-2024, alle 
leerkracht te laten excelleren in uitstekende instructievaardigheden voor sterk onderwijs en 
uitgerust met tools voor het werken in een PLG. 

Hoofdstuk 4. Onze school: onderwijs 
Het curriculum van onze school dekt de kerndoelen. We voldoen aan de wettelijke 
voorschriften betreffende de uitgangspunten, doelen en inhoud van het onderwijs. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de school invulling geeft aan deze wettelijke 
opdracht en welke ambities we voor onszelf hebben geformuleerd.  

4.1 Onderwijsprogramma en kerndoelen 
De Boomhut streeft ernaar om het beste uit haar leerlingen te halen. Dat betekent ook dat er 
ambities zijn ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen. De  Boomhut streeft ernaar 
dat alle leerlingen het fundamenteel niveau behalen, voor taal- en rekenen. 
 
De kerntaak van onze school is dat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen op 
zowel cognitief gebied als sociaal-emotioneel gebied . Het is daarbij onze uitdaging om een 
zo hoog mogelijk leerrendement op beide terreinen te behalen, passend bij het 
leervermogen van de leerlingen. Op De Boomhut geven wij sterk onderwijs dat voldoet aan 
de kerndoelen. De leerkrachten geven sterke lessen aan de hand van het model van 
Expliciete Directe Instructie en is deze manier van lesgeven voortdurend onder onze 
aandacht.  
 
Het onderwijs op De Boomhut is continu in beweging en gaat zoveel mogelijk mee met de 
actuele ontwikkelingen in de huidige samenleving. Ons onderwijs leidt ertoe dat leerlingen 
over kennis en vaardigheden beschikken, sociaal competent zijn en plezier in leren hebben. 
Wij willen de leerlingen een goede basis meegeven om actief deel te kunnen nemen aan de 
maatschappelijke samenleving. We bereiken dit door leerlingen cognitieve vaardigheden 
aan te leren en deze in te kunnen zetten én wij ondersteunen leerlingen ook om samen 
beslissingen te nemen, conflicten op te lossen en zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar 
en voor de gemeenschap. 

4.2 Didactiek  
De Boomhut werkt met het leerstofjaarklassensysteem en heeft de groepen heterogeen 
ingericht. De kleutergroepen zijn de groepen 1&2, daarna volgen de leerlingen onderwijs in 
de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 
Het EDI-model is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van 
leerlingen. Het EDI-model ondersteunt leerlingen bij het stapsgewijs en actief eigen maken 
van de lesstof. Sommige leerlingen begrijpen de instructie snel en kunnen vlot aan de slag, 
andere leerlingen hebben meer uitleg nodig. Door deze manier van lesgeven, wordt gehoor 
gegeven aan de verschillen tussen leerlingen.  

4.2.1 Eigen aspecten van kwaliteit 
Op De Boomhut werken sterke leerkrachten, die zich voortdurend bewust bekwaam willen 
blijven ontwikkelen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken.  
Op De Boomhut laten de leerkrachten eigenaarschap zien door met elkaar deze kwaliteit 
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hoog op de agenda te zetten en richten activiteiten zoveel mogelijk in om de leerresultaten 
van leerlingen te verhogen.  

4.3 Inhoud van het onderwijs 
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de school invulling geeft aan de 
verschillende vakgebieden en welke ambities we daarin voor onszelf hebben geformuleerd.  
 
 
4.3.1 Onderwijsinhoud groepen 1 & 2 
Methode Kleuterplein 
Kleuterplein bevat alle doorgaande leerlijnen en domeinen van het kleuteronderwijs. Deze 
methode behandelt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming. 
Kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Alle domeinen hebben in Kleuterplein een 
volwaardige leerlijn en een helder omschreven lesdoel per activiteit. De leerlijnen hebben 
een heldere opbouw: eerst herhaling, daarna uitbreiding; op deze manier leren kleuters zich 
stap voor stap ontwikkelen. 
Tevens zijn er uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen, zoals 
constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes.  
 
4.3.2 Nederlandse taal 
Groep 3 
Methode Veilig Leren Lezen 
Veilig Leren Lezen is een methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3.  
De Boomhut werkt met de meest recente versie: de kim-versie, waarbinnen de laatste 
wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt. De belangrijkste kenmerken zijn: 

● De klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties 
● Letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen 
● Dankzij de automatiseringslijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de 

stap naar het lezen van zinnen en teksten 
● Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat 

Voor technisch lezen en spellen gaat het vooral om: 
● Focus op kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen 

telkens één nieuwe letter per woord 
verkennen en ordenen in letterfamilies 
oefenen in alle mogelijke lettercombinaties 

● Woordstructuur leren ontdekken en gebruiken 
● Focus op strategieën, zoals zoemend lezen 
● Duidelijke koppeling tussen lezen en spellen 

 
De vernieuwde didactiek voor technisch lezen en spellen in Veilig Leren Lezen kenmerkt 
zich onder andere door de doordachte automatiseringslijn. Leerlingen leren systematisch 
nieuwe letters in een context van bekende letters, zodat ze alle eigenschappen van klank en 
vorm kunnen inslijpen. Dat zorgt voor sterke teken- en klankkoppelingen.  
 
Alle taalvaardigheden van de domeinen schriftelijke en mondelinge taal zitten er in. 
Taalbeschouwing zit impliciet in de woordenschatlessen. Daarin komen uitdrukkingen en 
woordrelaties en woorden uitbreiden ook aan de orde. 
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Groep 4 t/m 8 
Taal en Spelling 
Methode Staal 
Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen 
spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. Verrassende thema’s, teksten 
en actuele bronnen brengen de taal tot leven. leerlingen zien direct resultaat in hun eigen 
presentatie of publicatie. 

● Opbrengstgericht werken 
● Levensechte bronnen 
● Beproefde spellingmethode 

 
De inhoud sluit volledig aan bij de Kerndoelen Nederlands en het Referentiekader Taal. 
Staal Taal differentieert bij de meeste lessen op een natuurlijke manier. Leerlingen kunnen 
niet anders dan op hun eigen niveau deelnemen aan gesprekken of teksten schrijven. 
Daarnaast is er differentiatie in de instructie, zijn er opdrachten op drie niveaus en is er een 
Werkboek Plus. 
 
Tijdens instructie is sprake van differentiatie. In de leerlijn taal maken de leerlingen direct na 
de instructie een oefening om te controleren of ze de uitleg begrijpen. Zo ja, dan gaan 
leerlingen zelfstandig aan de slag en anders verlengde instructie. 
 
Na elke taalles kunnen de leerlingen zelfstandig doorwerken aan extra lessen woordenschat 
en taal verkennen. Tijdens de weektaak of in de uitlooples aan deze lessen werken. 
Per jaargroep is er een Werkboek Plus. Taalsterke leerlingen krijgen in dit werkboek een 
uitdagende verrijking en verdieping welke past binnen het thema. 
 
Begrijpend Lezen 
Methode Nieuwsbegrip, versie Zilver 
Nieuwsbegrip Zilver dekt alle kerndoelen voor begrijpend lezen. Er zijn wekelijks actuele 
lessen voor begrijpend lezen, woordenschat en schrijven. De begrijpend lees-aanpak is 
gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en bestaan de lessen uit zes niveaus. Bij 
het lezen van de teksten oefenen leerlingen in het actief en strategisch lezen, om de tekst zo 
goed mogelijk te begrijpen. Het actief lezen van de tekst staat centraal en de leesstrategieën 
zijn een hulpmiddel. De focus in de basislessen ligt op de inhoud van de tekst (het leesdoel), 
daarnaast leren de leerlingen hoe ze een betere lezer kunnen worden (lesdoel).  
Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor de leerkrachten. 
Door hardop pratend voor te doen hoe je als “leesexpert” een tekst aanpakt, laat de 
leerlingen zien hoe dat gaat en demonstreer je hoe je leesstrategieën inzet om de tekst te 
doorgronden en hoe je een “mentaal plaatje” van de tekst maakt; dat noemen we “modelen”. 
Interactie over de tekstinhoud, voor tijdens en na het lezen met de leerlingen is van groot 
belang. 
Minder goede lezers krijgen extra begeleiding van de leerkracht; zij worden ondersteund bij 
het vinden van het antwoord door middel van extra hulpvragen (zie handleiding). Leerlingen 
met een zwakker leesniveau zal de leerkracht ‘modelen’ en verdiept zich in het analyseren 
van leesstrategieën. 
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Groep 7 en 8 
Studievaardigheden, aanvullend op Begrijpend Lezen 
Methode Blits 
De methode Blits leert leerlingen, aan de hand van vier onderdelen van studievaardigheid, 
allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen. Blits bereidt leerlingen voor op 
de ‘overload’ aan informatie in deze tijd – én op de verdere schoolcarrière. De toetsen 
sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Blits wordt eenmaal per week 45 minuten 
aangeboden. Blits kan klassikaal, of zelfstandig uitgewerkt worden. De studievaardigheden 
die leerlingen leren met deze methode kunnen zij vervolgens toepassen bij andere vakken. 
 
Lezen 
Groep 4 t/m 6 
Methode Estafette 
De methode Estafette is een methode voor voortgezet technisch lezen voor groep 4 t/m 8 
(Avi E3 tot en met Avi Plus), met een aanpak voor risicolezers, voor methode volgers en 
voor snelle lezers. De Boomhut gebruikt deze methode voor de groepen 4 t/m 6. Estafette 
besteedt veel aandacht aan leesbeleving en leesbevordering. Op een ontdekkende manier 
komen alle literaire tekstkenmerken aan bod.  
Estafette: 

● sluit aan bij de aanpak van Veilig Leren Lezen; ster, maan, zon 
● keuze uit convergente (heterogene) of gematigde divergente (homogene) 

differentiatie 
 
De methode begint met basisinstructie voor leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling. 
Tevens is er verlengde instructie, begeleide verwerking en extra leestijd voor risicolezers. De 
betere lezers worden qua inhoud en beleving meer “bij de groep” gehouden. De methode 
biedt uitdagende leermiddelen voor specifiek hogere jaargroepen.  
 

4.3.3 Rekenen en wiskunde 
Groep 3 t/m 8 
Methode Wereld in Getallen 
De Wereld in getallen werkt volgens een aantal uitgangspunten: 

● Elke dag kenmerkt zich door dezelfde lesopbouw 
● Elke instructie heeft maar één doel 
● Er is sprake van differentiatie op drie niveaus 
● Software is een vast onderdeel van het lesprogramma 

 
De methode is verdeeld over 8 blokken, afwisselend 4 en 5 weken. De laatste week is 
gereserveerd voor remediëring, herhaling en verrijking. Iedere les begint met herhalen, 
oefenen en automatiseren. 
Als leerlijn gebruikt deze methode de zogenoemde “dakpanconstructie”. In het 1e blok zit het 
leerdoel in de oriëntatiefase. Daarna volgt de begripsfase. Vervolgens komt de oefenfase en 
als laatste deel van de dakpanconstructie komt “de automatiseringsfase”. 
 
Er wordt gedifferentieerd door te werken met 1, 2 en 3 sterren. Elke ster is een eigen niveau: 

1 ster = minimumniveau (of ook wel fundamenteel niveau) 
2 sterren = basisniveau (of ook wel het streefniveau) 
3 sterren = plus niveau (of ook wel het streefniveau +) 
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4.3.4 Engelse taal 
Groep 7 en 8 
Methode Real English 
De Boomhut werkt voor het vak Engels met de lesmethode Real English voor groep 7 en 8. 
Met Real English hebben leerlingen lol in de Engelse les. De ‘fun’ van Real English zit in 
leuke strips, cartoons, liedjes, variatie op het digibord en herkenbare thema’s. De lessen zijn 
gestructureerd en gevarieerd. Met de combinatie van leren en plezier leren leerlingen om in 
het Engels te communiceren. 
(Schooljaar 2019-2020: oriëntatie nieuwe methode Engels) 
 

4.3.5 Kennisgebieden 

Wereldoriëntatie 
Groep 3 en 4 
Methode De Zaken 
De methode De Zaken leren leerlingen zichzelf en de wereld ontdekken op een veilige 
manier. In de methode wordt veel aandacht besteed aan spreken en luisteren. De lessen 
zijn interactief en wakkeren de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen aan met leuke 
filmpjes, afbeeldingen en spelletjes. 
 
Deze methode voor wereldoriëntatie voor groepen 3 en 4 vormt de perfecte voorbereiding 
voor de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek die vanaf groep 5 op het 
programma staan.  
 
De didactiek bestaat uit coöperatieve werkvormen, spreken en luisteren (uitgangspunt de 4 
stappen van Verhallen) en leren door te doen. 
Elke les is 30 tot 40 minuten en de opbouw is elke les hetzelfde: introductie, instructie, 
samen leren en verwerking. In elke les kun je 3 differentiatievormen inzetten: differentiatie 
op leerstijl, tempo en niveau.  
(Schooljaar 2019-2020: oriëntatie nieuwe methode Wereldoriëntatie schoolbreed) 
 

Groep 5 t/m 8 
Methode Naut, Meander en Brandaan 
Naut, Meander en Brandaan is een betekenisvolle, integrale methode voor aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek. leerlingen leren over de wereld en belangrijke 21-eeuwse 
vaardigheden. Ze gaan direct met de opgedane kennis en vaardigheden aan de slag in de 
opdracht aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Deze combinatie van leren én doen 
zorgt voor een hoger leerrendement. Leerlingen worden echt aangezet tot nadenken., Dit 
zorgt voor een stevige kennisbasis. Ze leren en oefenen met vaardigheden om de kennis uit 
de les te verbreden en te verankeren. 
 
Alle thema’s bieden niveau- en tempodifferentiatie. Deze methode toets zowel kennis als 
vaardigheden. Per thema zijn er 2 momenten waarop er beoordeeld kan worden: na les 1 
t/m 4 is er een toets over het hele thema en het beoordelen van vaardigheden wordt gedaan 
met de toepassingsopdracht de Uitdaging, waarbij zowel het eindproduct als de 
samenwerking wordt beoordeeld.  
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In groep 4 zijn er geen toetsen. Hier wordt resultaat van de toepassingsopdracht gebruikt om 
vast te stellen of de leerlingen de kennis en vaardigheden uit het thema beheersen en 
kunnen toepassen. 
 
4.3.6 Schrijven 
Methode Pennenstreken 
Pennenstreken leert leerlingen op een vlotte en leesbare manier te schrijven. Alle 
oefeningen en schrijfadviezen hebben een praktische insteek. Pennenstreken focust zich elk 
leerjaar op een andere ontwikkeling. Vanaf groep 3 staan de kleine letters centraal. 
Pennenstreken is gekoppeld aan de methode Veilig Leren Lezen. Dit betekent dat zodra de 
leerlingen een nieuwe letter leren lezen, ze deze ook direct leren te schrijven.  
In groep 4 leren de leerlingen de hoofdletters, ook leren ze stapje voor stapje kleiner te 
schrijven. En uiteindelijk werken de leerlingen in groep 5 tot en met groep 8 toe naar een 
leesbaar en vlot eigen handschrift, in blok- of verbonden schrift.  
 
4.3.7 Verkeer 
Groep 7 en 8  
Methode de Jeugd Verkeerskrant (Veilig Verkeer Nederland) 
De Boomhut gebruikt de methode  ‘De Jeugd Verkeerskrant’ om leerlingen 
verkeersbegrippen en verkeersafspraken aan te leren. Om het schooljaar staat verkeer 
schoolbreed een week lang als thema op het rooster en krijgen alle leerlingen lessen 
aangeboden door Veilig Verkeer Nederland. 
In groep 7 leggen de leerlingen een verkeersexamen af, zowel theorie als een 
praktijkexamen. 
Het praktisch Verkeersexamen zet de school in om de opgedane verkeerskennis in de 
praktijk te gebruiken. De leerlingen leggen tijdens dit examen een fietsroute af door het 
verkeer en wordt er getoetst of de leerlingen de kennis en verkeersregels ook in de praktijk 
brengen en of ze zich op de weg veilig en verantwoord gedragen en goed kunnen inspelen 
op verkeerssituaties. 

4.3.8 Zintuiglijke en lichamelijke oefening 
Groep 1 t/m 8 
Het onderwijs in bewegen op de basisschool is gericht op een verantwoorde deelname aan 
bewegingsactiviteiten. Het gaat daarbij om allerlei sportieve en recreatieve activiteiten maar 
ook om deelname aan de actuele bewegingswereld van leerlingen, bijvoorbeeld op het 
schoolplein of in de eigen woonomgeving. Het doel van het bewegingsonderwijs is de 
leerlingen breed te introduceren in die bewegingscultuur.  
 
Bewegen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van jonge leerlingen. Het onderwijs 
heeft tot taak om op dat terrein voldoende impulsen te geven. Jonge leerlingen bewegen 
graag en veel en het is belangrijk deze attitude te benutten maar vooral te behouden. 
 
Praktijk. 
Op de Boomhut worden de lessen bewegingsonderwijs in tijd als volgt ingevuld; 

● De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal in school. Hier maken zij 
kennis met allerlei vormen van bewegen als klimmen en klauteren, duikelen, 
balspelletjes etc. De leerkracht verzorgt de lessen zelf. Daarnaast spelen zij ook veel 
buiten waar ook verschillende speelmaterialen beschikbaar zijn. 

● De groepen 3 t/m 8 gymmen tweemaal per week, waarvan anderhalve dag ingevuld 
wordt door de vakleerkracht. 
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● De groepen 5, 6 en 7 nemen dit jaar deel aan het themagericht schoolzwemmen. Dit 
is een project verdeeld over 6 lessen van drie kwartier. Iedere les komt er een ander 
thema aan bod. Naast het actief bewegen in water hebben deze lessen tot doel de 
zwemvaardigheid van leerlingen sterker te maken en hopelijk op peil te houden door 
de weg naar het zwembad op deze wijze te promoten. 

 
Methode 
De lessen bewegingsonderwijs op De Boomhut verlopen niet volgens een vast, strak plan; 
waarmee wordt bedoeld, dat de vakdocent niet op voorhand kan zeggen welke lessen er in 
week 24 van het jaar 2020 op het programma staan. Wel degelijk is er sprake van een 
doorgaande lijn en opbouw in de aangeboden activiteiten. Voorbeeld: de leerlingen volgen 
meerdere weken ‘trampoline springen’ in wisselende aangeboden arrangementen. 
De methoden die veelal gehanteerd worden, komen uit het Basisdocument 
Bewegingsonderwijs, Planmatig Bewegingsonderwijs Raadsveld/Swijtink en voor de 
bovenbouw lessen uit het Werkboek Bewegingsonderwijs voor het VO. 
 
Leerlijnen 
De lessen bewegingsonderwijs worden onderverdeeld in de leerlijnen: balanceren, klimmen, 
zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, 
stoeispelen, bewegen op muziek. Per leerlijn komen verschillende beweegthema’s aan bod. 
 
Tussendoelen. 
Voor de kernactiviteiten zijn tussendoelen uitgewerkt voor 4 leeftijdsgroepen t.w. de groepen 
1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  
Aangezien leerlingen zich nu eenmaal niet in een gelijk tempo ontwikkelen, is er binnen 
iedere leerlijn een bandbreedte aangebracht door de tussendoelen op 4 niveaus uit te 
werken; 

● zorgniveau is het niveau waarop een leerling voor extra zorg in aanmerking komt. 
Denk hierbij aan Club Extra, motorisch remedial teaching of een dringend advies een 
sportvereniging te gaan bezoeken. Criterium is dat de oefening regelmatig 
onvoldoende wordt uitgevoerd. 

● Niveau 1 is het (minimum) haalbare niveau voor het merendeel van de leerlingen. 
Het lukt de leerlingen om de opdracht steeds uit te voeren. 

● Niveau 2 is het gemiddelde niveau. Het lukt niet alleen iedere keer maar de oefening 
wordt ook nog eens stabiel en doelmatig uitgevoerd. 

● Niveau 3 is het hoogst haalbare niveau. De oefening lukt iedere keer heel stabiel en 
uitbouw is mogelijk. 

4.3.9 Burgerschap 
Burgerschapsonderwijs heeft drie basiswaarden centraal staan die van belang zijn in de 
democratische, pluriforme samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ook leren de 
leerlingen over historische contexten waar de drie basiswaarden, maar ook democratie en 
de democratische rechtsstaat uit zijn voortgekomen. 
De Boomhut is voor leerlingen een oefenplaats voor democratie en het omgaan met 
diversiteit. Leerlingen leren hoe ze actief kunnen meedoen in een democratische cultuur. Ze 
leren over besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen – 
passend bij hun situatie en mogelijkheden. De Boomhut heeft een leerlingenraad met 
leerlingen van groep 6, 7 en 8. De leerlingenraad denkt mee in vraagstukken in en rond de 
school; hoe maken we samen de school een betere en fijne plek om te zijn en wat is 
daarvoor nodig?  
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De Boomhut bezoekt verschillende instanties met de leerlingen, zodat zij kennis maken met 
de buitenwereld, denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan verzorgingshuis om samen 
met de bewoners activiteiten te ondernemen, milieu-educatie (zwerfvuildag, warme 
truiendag, lessen bij CNME). 
 
De Boomhut besteedt ook aandacht aan o.a. thema's als vrede en conflict, verdeling, 
mensenrechten, duurzame ontwikkeling, diversiteit en globalisering binnen het vak 
wereldoriëntatie vanaf groep 5. 

4.3.10 Leren Leren 
Leren leren is het leren hoe te leren. Het is daarmee een meta-vaardigheid; een vaardigheid 
in het vaardig worden. Het gaat onder meer om studievaardigheden, zelfstandigheid, 
samenwerken, gebruik maken van naslagwerken, onderscheid maken tussen hoofd- en 
bijzaken, samenvatten. 
De Boomhut zet de leerlijn Leren Leren (CED) in om zicht te houden op dat wat leerlingen 
kunnen of nog extra nodig hebben. De leerlijn Leren Leren is verdeeld in 8 jaren en daarmee 
een richtlijn voor de schoolontwikkeling. Het werken met de leerlijn Leren Leren en de 
cyclische inzet is in ontwikkeling (zie jaarplan 2019-2020) 
 
4.3.11 Ondersteuning met ICT middelen 
 
Op De Boomhut besteden we veel tijd aan de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen). In 
groep 1 en 2 komen de kerndoelen aan bod binnen diverse thema's. Tijdens het verwerken 
van de kerndoelen en ´werkjes´ van de leerlingen, worden Ipads ingezet. Op deze Ipads 
staan onderwijskundige applicaties die het onderwijs aan onze jongste leerlingen 
ondersteunen.  
 
In de groepen 3 tot en met 8 werken we met genormeerde onderwijsmethoden, welke 
voldoen aan de kerndoelen van het primair onderwijs. We werken in de groepen 3 tot en met 
8 met Chromebooks (laptops). De leerlingen verwerken een gedeelte van de lesstof op het 
Chromebook. De leerkracht kan, tijdens de verwerking op de Chromebook, meekijken met 
de leerlingen via het leerkracht platform en kan zo direct zien wat nodig is in een eventuele 
aanpassing in het onderwijs. Veel van onze lesmethoden hebben deze digitale 
ondersteuning en werken adaptief, dit betekent dat de oefenstof digitaal wordt aangepast 
aan het niveau van de leerling. 

4.4 Eigen aspecten van kwaliteit  
Kijkend naar doelgroep en de wijk waarin De Boomhut is gesitueerd (hoogopgeleide 
populatie) versus de resultaten in Focus PO, mag de lat hoger ligger en streeft De Boomhut 
vanaf 2019-2020 naar ‘groen’;  boven de inspectienorm. Met het team in gezamenlijkheid 
doelen opstellen, maakt het gehele team medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van ons 
geboden onderwijs. Een eerste stap in het voeren van de discussie ‘Gezamenlijk doelen 
stellen’ is gestart en daarbij wordt gebruik gemaakt van het digitale instrument Focus PO. 
 
In schooljaar 2018-2019 gaan we uit van de VIX score tussen 35 en 65.  
Doelstelling 18-19; geen van onze leerlingen komt onder een VIX van 35 en alle klassen 
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laten zien dat scores ook boven 65 uit kunnen komen. Voorbeeld: 

 
Tabel 3: Technisch lezen obs De Boomhut alle leerlingen (gr 4 t/m gr 8), november 2018 
 
Uitleg tabel: leerlingen van obs De Boomhut mogen niet onder de 35 VIX komen, dus 
aandacht voor groep 6A. 
Alle klassen moeten een minimale (liever hoger) van 65 VIX laten zien, dus aandacht 
groepen 4A, 4B, 5A, 6A, 8A. Ambities in 2019-2020 worden door team gesteld en gezien 
populatie zouden zij hoger dan 65 VIX kunnen liggen. Tijdens schoolbespreking na de 
M-toetsen, stelt het team ambities op voor huidig en volgend schooljaar. 
 
Schoolstreefdoelen 
Lezen 100% 1F / 85% 2F 
Taalverzorging (Spelling) 98% 1F / 75% 2F 
Rekenen 95% 1F / 57% 1S 

4.5 Pedagogisch klimaat  
Op De Boomhut mag je zijn wie je bent. Wij zíen 
jou en vinden het belangrijk dat je plezier hebt op 
school. Je leert bij ons ván een ander, mét een 
ander en náást een ander. Samen met jou en jouw 
ouders willen wij dat jij je zo goed mogelijk 
ontwikkelt, zodat je trots kunt zijn op jezelf. Wij 
willen zelf ook graag blijven leren, zodat wij jou zo 
goed mogelijk kunnen begeleiden. In elke klas 
werken we aan een prettige sfeer. We gebruiken 
hierbij zeker de Boomhut-code. 

Van harte welkom! 

De Boomhut-code is uitgangspunt van hoe we met 
elkaar omgaan in de school. De code is gekoppeld 
aan de methode De Vreedzame School. 
 
De Vreedzame School is een compleet programma 
voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap voor het basisonderwijs. Het 
beschouwt de klas en school als leefgemeenschap, 
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waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin leerlingen leren 
om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten 
centraal: 

● het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie, De Boomhut heeft 
haar eigen mediatoren-team 

● het creëren van een positieve sociale en morele norm 
● het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin 

4.6 Sociale veiligheid en welbevinden  
De sociale veiligheid en de sociaal emotionele ontwikkeling worden op alle scholen van 
DeBasisFluvius jaarlijks gemonitord en geëvalueerd, om tijdig te signaleren en te 
interveniëren indien nodig.  
 
De Boomhut gebruikt hiervoor de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) en Leerling 
SCOL, die in april 2017 is uitgebreid met de schalen Welbevinden en Sociale Veiligheid, 
omdat deze geïntegreerd kan worden in ons digitaal leerlingdossier (Esis B). De SCOL 
bevat naast een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie dus ook een monitor functie 
van de sociale veiligheid en welbevinden van in ieder geval de leerlingen uit de bovenbouw. 
De school voldoet daarmee aan haar zorgplicht.  
 
De Boomhut analyseert de gegevens van SCOL en per groep wordt een plan van aanpak 
geschreven indien er aandachtsgebieden zijn rondom sociale veiligheid en welbevinden. 
 
De Boomhut zet de ‘Ringaanpak’ in aan de start van groep 6, deze aanpak maakt de 
leerlingen en de leerkracht bewust hoe de groep met elkaar omgaat, welke fijne talenten de 
klas heeft, maar laat ook aandachtsgebieden zien waar de gehele klas aan kan werken. 
 
De Boomhut vindt het belangrijk dat alle leerlingen en teamleden zich fijn en prettig voelen 
op de school en heeft richtlijnen opgesteld hoe we dat graag zien en wat we doen wanneer 
er aandacht nodig is op dit gebied.  
 
De Boomhut werkt voor de gehele school met het Sociaal Veiligheidsplan, alsook met het 
anti-pestprotocol van de school. De coördinator sociale veiligheid coördineert het beleid ten 
aanzien van het tegengaan van pesten (zie bijlage 1: Schoolveiligheidsplan De Boomhut) 
 
De Boomhut heeft twee interne vertrouwenspersonen waar leerlingen en medewerkers 
naartoe kunnen gaan met zorg. 
 
Om het jaar neemt De Boomhut een tevredenheidspeiling af bij leerlingen, medewerkers en 
ouders en streeft naar scores ruim voldoende en maakt een plan van aanpak wanneer er 
aandachtsgebieden zijn op het gebied van sociale veiligheid en welbevinden. 
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Hoofdstuk 5. Ondersteuning en extra ondersteuning 

5.1 Passend onderwijs  
Als school van DeBasisFluvius zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband 
PassendWijs. Het is ons streven om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij 
de grote diversiteit aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. In deze 
paragraaf beschrijven we kort hoe we passend onderwijs realiseren. Om nauwkeurig te 
begrijpen op welke wijze we passend onderwijs realiseren verwijzen we graag naar route 
‘Zicht op ontwikkeling’ (zie bijlage 2: Zicht op ontwikkeling) en hoofdstuk 7 

5.2 Schoolondersteuningsprofiel & extra ondersteuning 
Alle scholen van DeBasisFluvius hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het 
schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de we de basisondersteuning 
vormgeven en welke extra ondersteuning we kunnen bieden.  
Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd. Het 
schoolondersteuningsprofiel is te raadplegen via mijn.vensters.nl,  de website van de school 
of op te vragen bij de directie. (Zie bijlage 3: schoolondersteuningsprofiel) 
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Hoofdstuk 6. Personeelsbeleid 

6.1 Gesprekkencyclus, professionalisering, scholingsplan in relatie tot 
onderwijskundig beleid 
De gespreks- en ontwikkelcyclus is een instrument om de kwaliteiten en doelstellingen van 
medewerkers en de organisatie aan elkaar te verbinden. We zijn daarbij gericht op zowel de 
ontwikkeling van de individuele medewerker als op de ontwikkeling van de 
(school)organisatie. De Boomhut heeft bekwame medewerkers nodig en vindt het van 
essentieel belang een omgeving te creëren waarin zij hun bekwaamheid kunnen inzetten en 
verder ontwikkelen. Dit is een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen (blijven) geven. 
 
Ambitiegesprekken 
In schooljaar 2018/2019 zijn ambitiegesprekken gevoerd.  
Gesprekken gericht op persoonlijke ontwikkeling en doelen in combinatie met de 
schoolontwikkeling. Teamleden kunnen tijdens deze gesprekken ook aangeven waar hun 
wensen en behoefte liggen op het gebied van lestaken, taakbeleid en scholing / 
professionalisering.  (Bijlage 4: Format Ambitiegesprek De Boomhut). Ambitiegesprekken 
werden in het eerst schooljaar van nieuwe leidinggevende met alle medewerkers gevoerd 
(om zo samen een richting naar nieuw beschreven visie te formeren), vanaf schooljaar 
2019-2020 staan deze gesprekken standaard op de agenda van nieuwe medewerkers. 
(Jaarplanning vier weken na start schooljaar inplannen). 
 
R&O gesprekken 
Op De Boomhut volgen we de gesprekscyclus van DeBasisFluvius (zie bijlage 5: 
Gesprekscyclus resultaat en ontwikkelgesprekken 2018 3.0). Door het jaarlijks voeren van 
resultaat-en ontwikkelgesprekken en cyclisch te beoordelen wordt de professionele 
ontwikkeling van leerkrachten op De Boomhut gestimuleerd en in kaart gebracht. 
 
Voortgangsgesprekken nieuwe collega's en starters op De Boomhut  
Betrokkenen in de begeleiding:  
Op De Boomhut is er een systeem van begeleiding en inhoudelijke input voor een 
samenhangend en afgestemd ontwikkelplan.  
 
Maatje/praktische ondersteuning:  
In principe is de duo-collega van de parallelklas het maatje van de starter. Deze collega 
begeleidt  de starter met alle praktische vragen en het geven van praktisch inzicht in hoe we 
werken op De Boomhut. Met deze collega draagt de starter zorg voor een gezamenlijk goed 
klassenmanagement, door middel van intercollegiaal overleg. Frequentie naar behoefte. 
 
Startersbegeleider/persoonlijke ontwikkeling:  
De nieuwe collega heeft  om de 4-5 weken een gesprek met een startersbegeleider 
(directeur in opleiding, ib-er of leidinggevende); aan de hand van een persoonlijk leerdoel, 
eventueel vastgelegd in een POP format. Dit POP wordt een levend document, waarin 
maandelijks doelen gesteld worden waar de nieuwe collega sterker in wilt worden.  
De nieuwe collega brengt proactief zijn ontwikkeling in. In zijn POP of eigen verslag houdt hij 
zijn ontwikkeling bij. Tussentijds kunnen er feedbackgesprekken en klassenbezoeken 
worden geïnitieerd.  
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Directie:  
Starters op De Boomhut hebben in het eerst halfjaar een ambitiegesprek met 
leidinggevende om de richting en de visie van de school meer eigen te maken. 
De directie beoordeelt de voortgang van de nieuwe collega / starter en heeft een 
voortgangsgesprek in december en een beoordeling in april of zoveel eerder als nodig. De 
nieuwe collega doet hierin verslag over zijn ontwikkeling aan directie en vraagt als input 
feedback aan zijn maatje, startersbegeleider en een collega. Dit traject wordt ondersteunt 
door klassenbezoeken. De nieuwe collega / starter moet in samenhang kunnen reflecteren 
op de eigen ontwikkeling.  
 
Leerkrachten die net van de PABO komen, worden daarnaast ook intensief begeleidt door 
de schoolopleider (Zie paragraaf 7.6). 
 
 
Teambesprekingen en bijeenkomsten in relatie tot beleid 
In de jaarplanning staan in een vaste structuur/ritme de volgende bijeenkomsten gepland; 
 
1: Leerteam: Het leerteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen in het eigen 
leerteam; onderwijsinhoudelijke thema’s, bespreking casusniveau leerlingen, samen lessen 
voorbereiden, … 
Professionele cultuur & Samenwerkingscultuur staan centraal; belangrijk om het hier met 
elkaar over te hebben. Waar gaan we naartoe, wat pakken we aan én hoe doen we dat 
samen? 
2: Ontwikkelgroep: Ieder teamlid heeft een plaats in één van de Pijlers en werkt met de 
ontwikkelgroep aan verbetering van de pijler voor de gehele school. 
In de vier verschillende ontwikkelgroepen (pijlers) zitten teamleden verdeeld uit alle bouwen. 
Verdere uitwerking pijlers, zie pagina 4.  
3: Bijeenkomst Visieteam: Het Visieteam bestaat uit: procesbegeleiders van ieder leerteam 
en procesbegeleiders van de ontwikkelgroepen, Intern Begeleider, directeur en directeur in 
opleiding. Het Visieteam is verantwoordelijk om missie/visie voortdurend op koers te houden 
en te koppelen aan acties in de leerteams en ontwikkelgroepen en bereidt gezamenlijk de 
teamvergadering samen voor. De leden van het Visieteam volgt scholing op maat 
‘Procesbegeleider in een PLG’, verzorgd door beleidsmedewerker Kwaliteit & Onderwijs 
DBF. 
4: Teamvergadering:. 
Teamvergaderingen staan in het teken van onderwijsverbetering en voortgang in de 
ontwikkelgroepen/pijlers, en ligt de voorbereiding bij het Visieteam. Ontwikkelgroep podium! 
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6.2 Pedagogisch-didactisch handelen: eigen ambities van 
kwaliteit 
(Nieuwe) Koers Stichting De BasisFluvius ‘Expeditie DBF’ 
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de start met werken in een Professionele 
Leer-Gemeenschap. Alle teamleden van De Boomhut hebben ambitiegesprekken gevoerd 
met leidinggevende en gaandeweg heeft zich een beeld ontwikkeld dat aansluit bij de koers 
van ‘Expeditie DBF’. De Boomhut heeft haar eigen ‘Expeditie Boomhut’ beschreven en gaat 
daarmee de eerste fase in van het werken in een professionele leergemeenschap. 

 
Expeditie Boomhut & Professionele Leer-Gemeenschap 
Expeditie Boomhut omarmt de uitgangspunten van de Professionele Leer-Gemeenschap en 
in overleg met de teamleden, is gekozen voor een passende organisatie bezetting om een 
slag te kunnen slaan in de onderwijskwaliteit(sverbetering). De resultaten van de afgelopen 
zes jaar lieten zien dat een impuls en gerichte focus nodig is op ons 
onderwijsaanbod/onderwijskwaliteit. 
 
De PLG die De Boomhut heet, heeft drie leerteams, oftewel is in ‘dorpen’ verdeeld. 

It takes a village to raise a child 
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Organisatie PLG 
Alle teamleden die werken op De Boomhut, zijn 
er altijd op de woensdag. 
De woensdag is de centrale dag waarbij 
teamleden elkaar allemaal ontmoeten en in 
‘structuur/ritme’ (uitwerking jaarplanning under 
construction) werken aan 
onderwijskwaliteitsverbetering en de 
verantwoordelijkheid hebben voor alle leerlingen 
in het leerteam/dorp. 
 
Voordelen van werken in een PLG: Professional aan zet, Leren in de praktijk, Gezamenlijk 
onderwijs verbeteren, Samen werken aan borgen kwaliteit 
Focus: verbetering van het onderwijs aan leerlingen.  

Teamscholing 
Om het onderwijs te verbeteren wordt er in 2019/2020 een start gemaakt met de 
implementatie van het EDI-model. Dit schooljaar kenmerkt zich door een oriëntatiefase en 
een inzichtfase. Men spreekt dezelfde taal en maakt gezamenlijke afspraken. In 2020/2021 
zal de kennis zich moeten uitbreiden en zal EDI het middel zijn om alle nieuw te verwerven 
lesstof aan te bieden. Er worden afspraken gemaakt over de werkwijze en de momenten 
waarop EDI wordt toegepast. Deze laatste fase, het behoud, is erop gericht dat het 
EDI-model onderdeel wordt van de bestaande routines en deze verankerd wordt in de 
organisatie. 
 
De inhoud van scholing gericht op PLG denken en werken, als ook de ontwikkelgroepen (op 
inhoud) worden per schooljaar aangepast en op verdieping aangescherpt. (zie bijlage 6: 
Jaarplan 2018-2020) 

6.3 Formatiebeleid  
Op grond van de CAO op het Primair Onderwijs (artikel 2.7) formuleert DeBasisFluvius het 
meerjarenformatiebeleid dat tenminste op de komende vier jaar betrekking heeft. Dit beleid 
wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld na instemming van de GMR. Hierin wordt de 
wijze van verdeling van de middelen weergegeven en de personele inzet per school. 
Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd en het beleid bijgesteld 
waar nodig. Het schoolbeleid is een afgeleide van het overkoepelende stichtingsbeleid. 
 
Tijdens de ambitiegesprekken en R&O gesprekken kan personeel ambities, wensen en 
persoonlijke voorkeuren bespreken. De directie maakt het formatieplan en koppelt dit terug 
tijdens de besprekingen omtrent het werkverdelingsplan met het team en de MR.  

6.4 Taakbeleid  
In de CAO PO 2018-2019 is bepaald dat scholen in het primair onderwijs per 1 augustus 
2019 met een werkverdelingsplan gaan werken.  
Obs De Boomhut heeft eind schooljaar 2018-2019 het werkverdelingsplan opgesteld met het 
hele team. (zie bijlage 7: Werkverdelingsplan De Boomhut)  Het team denkt mee in de 
organisatie en neemt gezamenlijk besluiten omtrent de invulling van het taakbeleid. Zowel 
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het team, als de directeur en de PMR nemen hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
vaststelling van het plan. In het werkverdelingsplan van De Boomhut zijn niet alleen de 
onderlinge taakverdeling en verhouding tussen lesgevende en overige taken  geregeld, 
maar ook de arbeidstijden- en pauzeregeling is er in opgenomen. In het werkverdelingsplan 
is ook vastgelegd wat er in het komend schooljaar aan activiteiten plaats zal vinden op De 
Boomhut en binnen een team.  
 

6.5 Specialisten 
 
Kennis in huis en inzet schooljaar 2019-2020 
Teamleden van De Boomhut hebben kennis in huis. Teamleden krijgen steeds meer podium 
om zich met de eigen kennis meer te profileren in de verschillende ontwikkelgroepen, ten 
gunste van het leerteam/hele school. 
 
De Boomhut heeft twee gedragsspecialisten, een rekenspecialist, een specialist met kennis 
op het gebied van zorg en onderwijs, drie Jonge Kind specialisten en een taalspecialist 
 
Als gevolg van de ambitie van onze school is er behoefte aan kennis en een visie en plan op 
hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die bovengemiddeld presteren. In schooljaar 
2019/2020 wordt een plan gemaakt met behulp van een specialist op het gebied van 
hoogbegaafdheid. 
 
Vanuit de ontwikkelgroep leren-leren in combinatie met de ambitie van een leerkracht, kan 
zij schooljaar 2020/2021 deelnemen aan de opleiding tot gedragsspecialist. 
 

6.6 Samen opleiden 

Onze school werkt samen met de Pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De 
hoofddoelstellingen van de samenwerking zijn de kwaliteitsverbetering van het opleiden en 
het professionaliseren van toekomstige leraren en zittend personeel binnen het PO en de 
lerarenopleiding. 
 
De Boomhut kent als opleidingsschool gemiddeld 12 stageplekken per periode. 
Leerkrachten op De Boomhut zijn gewend te werken met stagiaires en bieden jaarlijks een 
stageplek aan in de eigen groep. 
Studenten vanuit de kernfase en afstudeerfase sluiten, tijdens stageperiode, aan bij de 
ontwikkelgroepen van eigen voorkeur. De student zoekt voortdurend de koppeling van ICT 
m.b.t. het onderwerp van het ontwikkelthema. 
In samenspraak met de schoolopleider zijn er voor de eerstejaars studenten opdrachten 
gekoppeld aan de speerpunten van de school. In schooljaar 2019 /2020 wordt onderzocht 
welke opdrachten (bijvoorbeeld ICT en / of burgerschap) we kunnen geven aan de kernfase 
studenten zodat er een win-win situatie ontstaat voor studenten en De Boomhut.  
 
Naast het opleiden van studenten vinden we het heel belangrijk dat startende leerkrachten 
op obs De Boomhut goed begeleid worden. Nieuwe leerkrachten worden gekoppeld aan een 
maatje om hen wegwijs te maken op De Boomhut. Zij kunnen hun maatje gebruiken om 
antwoorden te vinden op zowel praktische -  als inhoudelijke vragen. 
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Leerkrachten die net van de PABO komen, worden daarnaast ook intensief begeleidt door 
de schoolopleider.  (Zie bijlage 8: Startersbegeleidingsplan) 
 
 

Hoofdstuk 7. Kwaliteitszorg 

7.1 Data verzamelen  

7.1.1 Leerlingvolgsysteem 
Alle scholen van DeBasisFluvius maken gebruik van CITO-toetsen om leerwinst vast te 
stellen.  De Boomhut volgt de leerontwikkeling op groepsniveau en schoolniveau (groep 3-8) 
met behulp van Focus PO. Bij het volgen van de individuele leerontwikkeling wordt vaak het 
volgsysteem binnen de omgeving van Esis (met specifiek zicht op leerachterstanden over 
een langere periode en in grafische vorm) gebruikt. 
 
De CITO-toetsen van ons leerlingvolgsysteem vormen samen met de eindtoets, die jaarlijks 
in april in groep 8 wordt afgenomen, samen een onderdeel van de kwaliteitszorg. Deze 
toetsen worden op groepsniveau bekeken en met voorgaande jaren vergeleken. De analyse 
van de toetsen geeft een indicatie van ons aangeboden onderwijs en geven ons inzicht op 
welke gebieden het eventueel nodig is om verbeteringen te treffen. Ontwikkeling wordt 
getoetst aan de hand van vooraf gestelde schoolambities en landelijk vastgestelde 
schoolopbrengsten.  
Twee maal per jaar worden de CITO-toetsen afgenomen. CITO-toetsen zijn landelijk 
genormeerd. Bij de CITO-toetsen is er geen sprake van voldoende of onvoldoende. Een 
IV-score betekent dat het kind behoort tot de 40% leerlingen met een score die beneden het 
landelijk gemiddelde ligt. CITO-toetsen zijn bedoeld om groei in beeld te brengen. Een 
CITO-toets meet het niveau dat bij een bepaalde leeftijd hoort en sluit aan bij veelgebruikte 
methodes. De toetsen bevatten ook opgaven die nog niet aan bod zijn geweest om 
leerlingen te signaleren die wat extra’s aankunnen. Binnen Focus Po wordt de middenmoot 
van de groep vastgesteld. De groep wordt ingedeeld in: uitdaging-basis- ondersteuning.  
 
De Boomhut gebruikt naast de CITO-toetsen ook methodegebonden toetsen. Na ieder 
hoofdstuk wordt een methodegebonden toets afgenomen (iedere 3 à 4 weken). Zó kan de 
leerkracht vaststellen of de leerling(en) de leerstof voldoende hebben opgepikt èn welke 
extra oefening en extra instructie passend is 
De methodetoetsen zijn niet landelijk genormeerd. Deze methodegebonden toetsen geven 
inzicht in het beheersingsniveau. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen 
wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen. 
In het algemeen is de norm dat de leerling die 80% van de vragen goed beantwoordt, hij/zij 
de leerstof voldoende beheerst. Twee verschillende methodetoetsen bij hetzelfde vakgebied, 
kunnen over heel andere lesstof gaan. Voor de ene toets een voldoende en voor de 
volgende toets een onvoldoende, zegt niet dat de leerling achteruit is gegaan.  
De methodegebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de 
CITO-toetsen niet/ minder het geval is. In de CITO-toetsen komen ook opgaven voor die 
makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof.  
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7.1.2  SCOL 
De Boomhut gebruikt de SCOL om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de 
sociaal-emotionele competentie van de leerlingen. De SCOL PO is genormeerd en 
goedgekeurd door de Cotan. 
 
 
 
De SCOL bevat:  

- een scorelijst per leerling die tweemaal per jaar wordt ingevuld: een keer rond de 
herfstvakantie en de tweede keer in het voorjaar. Deze lijst wordt ingevuld door de 
leerkracht. De SCOL bevat 27 vragen verdeeld over 8 categorieën.  

- De LeerlingSCOL bevat een vragenlijst per leerling die tweemaal per jaar moet 
worden ingevuld: een keer rond de herfstvakantie en de tweede keer in mei. De 
LeerlingSCOL is bedoeld voor leerlingen die in groep 6, 7 en 8 zitten.De leerlingen 
vullen de vragenlijsten zelfstandig in.  

- De MSV - Monitoring Sociale Veiligheid- wordt gebruikt als aanvulling op de 
LeerlingSCOL-vragenlijst per leerling en wordt tweemaal per jaar afgenomen. Omdat 
de vragen worden toegevoegd aan de LeerlingSCOL, gaat de afname van de MSV 
dus gelijk opgaan met de LeerlingSCOL-afname: een keer rond de herfstvakantie en 
de tweede keer in mei. De MSV is bedoeld voor leerlingen die in groep 6, 7 en 8 
zitten. 

7.1.3 CET 
Alle scholen van DeBasisFluvius nemen de Centrale Eindtoets af. De Centrale Eindtoets 
bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast kunnen 
scholen het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie afnemen. De Centrale Eindtoets toetst 
de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen binnen 
de referentieniveaus.In Arnhem worden de eindopbrengsten van alle scholen gemonitord 
door de stichting PAS.  In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) staan de 
eindopbrengsten van de Arnhemse basisscholen centraal aan de hand van de gegevens 
van de centrale eindtoets. Scholen kunnen de monitor gebruiken om eigen eindopbrengsten 
te duiden. Foto/ Uit de Arnhemse monitor 2018-2019:
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Uit de CET-analyse blijkt dat De Boomhut op stichtingsniveau de streefscore 1F behaald 
heeft voor lezen en taalverzorging. Het streefdoel 1F is niet behaald voor rekenen.  
  
referentie- 
niveaus 2017 2018 2019 

lezen 
98 % 1F 
84 % 2F 

100 % 1F 
84 % 2F 

98 % 1F 
79 % 2F 

taalverzorging 
90 % 1F 
63 % 2F 

96 % 1F 
60 % 2F 

100 % 1F 
64% 2F 

rekenen 
100 % 1F 
51 % 1S 

95 % 1F 
49 %1S 

90 % 1F 
45% 1S 

 
Conclusies n.a.v. de CET-analyse (zie ook bijlage 8: CET Analyse De Boomhut) 
❏ Bij de gecorrigeerde versie scoort De Boomhut 536.7. Dit is conform het landelijk 

gemiddelde. De gecorrigeerde versie kan als voldoende worden gekwalificeerd. Het 
beeld van de eindtoets komt overeen met het beeld van de school door de jaren 
heen. 
De Boomhut scoort voldoende op de Centrale Eindtoets van 2019.  

 

 
 
❏ In het meerjarenperspectief van de schooljaren 2015, 2016, 2027, 2018 en 2019 

scoort de school conform inspectienorm. De wens is om als school boven de 
inspectienorm te komen. Om die reden is er voor gekozen om volgend schooljaar 
extra in te zetten op het intensiveren en de onderwijsinhoud van begrijpend lezen en 
rekenen te versterken. Door extra inzet van leerkrachten worden groepen leerlingen 
beter op maat bediend.  

❏ In 2019 : behaalt 95 % de streefscore 1F bij lezen,  
behaalt 100 % de streefscore 1F bij taalverzorging 
behaalt 90 % de streefscore van 1F bij rekenen.  
Dit betekent dat de afspraak op stichtingsniveau voor het domein rekenen niet is 
behaald. Kijkend naar doelgroep en de wijk waarin De Boomhut is gesitueerd 
(hoogopgeleide populatie) versus de resultaten in Focus PO, mag de lat hoger ligger 
en streeft De Boomhut vanaf 2019-2020 naar ‘groen’;  boven de inspectienorm. 

 
Aanbevelingen 2019-2020: 
❏ Schoolstreefdoelen voor schooljaar 2019-2020 zijn opgesteld in april 2019, adhv 

instrument Focus PO en het scholingstraject OPO. Voor schooljaar 2019-2020 wordt 
gehele team in onderstaande doelen aan de start van het schooljaar meegenomen 
(traject OPO is hierin sturend). 
Met het team in gezamenlijkheid doelen opstellen. Dit maakt het gehele team 
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van ons geboden onderwijs. Een eerste stap 
in het voeren van de discussie ‘Gezamenlijk doelen stellen’ is gestart en daarbij 
wordt gebruik gemaakt van het digitale instrument Focus PO. 
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❏ Schoolstreefdoelen 2019-2020  
- Lezen 100% 1F / 85% 2F 
- Taalverzorging (Spelling) 98% 1F / 75% 2F 
- Rekenen 95% 1F / 57% 1S 

 
 
Besef van urgentie voor Sterk Onderwijs 
Het besef van urgentie voor goed, passend en eigentijds onderwijs dringt (stap voor stap) 
door bij het team van De Boomhut. Weliswaar behaalt de school de stichtingsnormen van 
1F, maar kritisch kijkend naar de mogelijkheden en naar boven gerichte 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen, maken inzichtelijk dat De Boomhut meer in haar 
mars zou moeten hebben en gaan we voor ‘groene’ cijfers bij de CET. Het team werkt 
gezamenlijk naar een professionele leergemeenschap waarbinnen sprake is van goed 
onderwijs naar sterk onderwijs. 
 

7.1.4 Ontwikkeling groepen 1 & 2 
In de kleutergroepen werkt De Boomhut met de ontwikkelingslijnen van het instrument KIJK!  
Kijk! is een observatie-instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op 
diverse ontwikkelingsgebieden wordt geobserveerd en geregistreerd. Deze 
ontwikkelingslijnen zijn afgeleid van de leerlijnen van het CED. 
Hier wordt het onderwijsaanbod op aangepast. Aan de hand van de analyse van KIJK! ( en 
waar mogelijk van de Cito-resultaten) wordt er een groepsoverzicht gemaakt en en 
vervolgactiviteiten vastgelegd. Dit kan zowel individueel als voor de groep zijn. 
 
KIJK! wordt 2x per jaar ingevuld (november groep 2 en ‘opvallende’ kinderen uit groep 1 en 
in mei alle kinderen uit groep 1 en 2), de observatiegegevens worden verwerkt in het 
registratiegedeelte. 
Leerkrachten observeren tijdens de activiteiten van de kinderen. Deze kunnen zelf gekozen 
zijn of georganiseerd door de leerkracht. De leerkracht noteert observaties en registreert 
deze later in het registratiedeel van KIJK!. 
 
KIJK! wordt gebruikt als : 
1. Ontwikkelingsvolgsysteem: zicht hebben en houden op het ontwikkelingsverloop van het 
kind (bijv. basiskenmerken, betrokkenheid, zelfbeeld, grote motoriek, beginnende 
gecijferdheid, beginnende geletterdheid). 
2. Instrument ten behoeve van de signalering op individueel niveau: is er sprake van een 
ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsverloop? 
3. Instrument voor signalering op groepsniveau. 
4. Basis bij het kiezen van geschikte vervolgactiviteiten op pedagogisch, didactisch en 
organisatorisch vlak. 
5. Hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over kinderen met collega's, ouders en 
instanties die beroepshalve bij de begeleiding van kinderen zijn betrokken. 
 
Opvallende uitkomsten uit de analyse van KIJK! worden besproken in het leerteam. Zowel 
op individueel als groepsniveau. Bij de bespreking in het leerteam schuift de intern 
begeleider aan. 
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7.1.5 Volgen van sociale en maatschappelijke competenties 
De Boomhut verzamelt in het leerlingdossier, naast informatie over leren en leerwinst voor 
de cognitieve vakken, ook informatie over de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.  
Wij  gebruiken hiervoor de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) en Leerling SCOL, 
die in april 2017 is uitgebreid met de Montoring Sociale Veiligheid (MSV). De MSV bevat 
vragen voor de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8.  De vragen zijn verdeeld over de schalen 
Welbevinden en Sociale Veiligheid en Aantasting veiligheid. Wanneer DeBasisFluvius de 
leerlingentevredenheidspeiling afneemt (één keer per twee jaar) zijn de vragen uit de MSV 
geïntegreerd en hoeven niet ‘los’ afgenomen te worden (zie ook 4.6 Sociale veiligheid en 
welbevinden). 
  

7.1.6 Tevredenheidspeilingen 
De tevredenheidspeilingen zijn een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe effectief 
ons onderwijs is. Een analyse van de tevredenheid van leerlingen of ouders kan een goed 
startpunt zijn voor het bepalen van verbeterpunten voor onderwijskwaliteit en ook een 
evaluatiemoment voor reeds in gang gezette verbeteringen n.a.v. de vorige peiling. 
Daarnaast is het vanaf schooljaar 2015-2016 door de wet 'Zorgplicht veiligheid op school', 
voor scholen verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken onder een 
representatief deel van de leerlingen. Met de tevredenheidspeiling onder leerlingen wordt 
voldaan aan deze monitoringsplicht. De Boomhut neemt eens per twee jaar de leerlingen-, 
ouder- en medewerkerstevredenheidspeiling af. Aandachtsgebieden worden meegenomen 
in het jaarplan, gekoppeld aan een plan van aanpak. 
 
7.2 Data duiden, doelen formuleren en doen 

7.2.1 Diepteanalyse 
Twee maal per jaar worden de schoolopbrengsten gezamenlijk geduid, na de M-toetsen en 
na de E-toetsen. De schoolopbrengsten bevatten de data van de CET,  resultaten toetsen 
LOVS op groeps- en op schoolniveau, en de resultaten van de SCOL. De onderwijsplannen 
worden geëvalueerd en vervolgens vertaald naar verbeterde plannen. De 
schoolbesprekingen zijn opgenomen in de jaarkalender.  
(zie bijlage 10: diepteanalyse LOVS De Boomhut) 

7.2.2 CET analyse 
Na afname van de Centrale Eindtoets maakt de intern begeleider CET-analyse van De 
Boomhut. In de analyse  worden de resultaten van de school naast de norm van de inspectie 
geplaatst en wordt de conclusie getrokken hoe de school het heeft gedaan de afgelopen 
jaren.  
De documenten worden besproken met directie en met leerteam 3. Na de analyse worden 
de verbeteracties die nodig zijn teambreed geformuleerd en beschreven in het jaarplan.  
(zie bijlage 9: CET analyse De Boomhut).  
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7.2.3 Schoolbespreking 
Twee maal per jaar worden de schoolopbrengsten gezamenlijk geduid. De 
schoolopbrengsten bevatten de data van de CET,  resultaten toetsen LOVS op 
schoolniveau, en de resultaten van de SCOL. De onderwijsplannen worden geëvalueerd en 
vervolgens vertaald naar verbeterplannen. De schoolbesprekingen zijn opgenomen in de 
jaarkalender.  
 
 
7.2.4 Groepsbesprekingen 
Op De Boomhut wordt tweemaal per jaar een groepsbespreking gehouden. Voorafgaand 
aan de groepsbespreking legt de intern begeleider een klassenbezoek af, waarbij 
‘betrokkenheid’ altijd het observatiepunt is. De groepsbesprekingen zijn opgenomen in de 
jaarplanning.  
De leerkrachten bereiden de groepsbespreking voor aan de hand van een vastgesteld 
format.  Zowel de lege als de gevulde formats hebben een vaste plek op de Drive en zijn 
ingedeeld per leerjaar. Op deze manier is informatie altijd terug te vinden.  
 
7.2.5 Beredeneerd aanbod 
 
De Boomhut werkt met een onderwijsplan rekenen. Het beredeneerd aanbod ziet er als volgt 
uit:  
 
Basis: Leerling scoort basis in Focus PO, scoort 60 to 80% op de methodegebonden 
toetsen. We leren alle leerlingen de basisstrategieën aan, daarna is er ruimte voor andere 
oplossingsstrategieën. Om goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, 
gebruiken we het drieslagmodel (protocol ERWD). Dit model ( van context naar bewerking, 
van bewerken naar uitvoering, van uitvoering naar reflectie en controle) sluit aan bij de 
Wereld in Getallen (WIG).  
Uitdaging: Leerlingen scoort uitdaging in Focus PO, scoort 80% en hoger op methode 
gebonden toetsen. Leerlingen maken in volgorde de 3 ster opdrachten, het plusboek en 
werken aan de rekentijgers. Bij nieuwe stof sluit de leerling aan bij de klassikale instructie. 
Ondersteuning (verlengde instructie): Leerling scoort ondersteuning in Focus PO en lager 
dan 60% op de methodegebonden toetsen. Voor de leerlingen die meer ondersteuning 
nodig hebben, geven we effectieve verlengde instructie. Voor leerlingen met ernstige en 
hardnekkige problemen wordt extra ondersteuning ingezet. Deze route gaat altijd via een 
leerlingbespreking met de intern begeleider. 
De Boomhut hanteert in principe een convergente differentiatie. Wij differentiëren waar 
mogelijk op werkwijze en ondersteuning.  
 
Voor de vakgebieden spelling en technisch lezen wordt het gedifferentieerde aanbod 
eveneens toegepast vanuit de indeling van Focus PO. Er zijn nog geen onderwijsplannen 
spelling en technisch lezen opgesteld. De onderwijsplannen spelling en technisch lezen 
zullen in concept worden besproken aan het eind van schooljaar 2019-2020.  
Voor enkele leerlingen zijn de doelen niet haalbaar. In principe is de school heel 
terughoudend met het afwijken van de leerlijn. Bij jongere leerlingen uit groep 4 en 5 worden 
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de doelen aangepast in overleg met de schoolcontactpersoon van PassendWijs. Bij de 
leerlingen met een eigen leerlijn wordt een OPP opgesteld.  
Bij grote achterstanden en signalen van bijvoorbeeld ernstige rekenproblemen vanaf groep 
6, gaat de school met ouders in gesprek over het aanpassen van de leerstof. Ook voor deze 
leerlingen wordt een OPP opgesteld. In het OPP worden voor de betreffende leerling 
haalbare doelen opgesteld.  
(zie bijlage 11: Kwaliteitskaart OPP De Boomhut). 

7.2.4 Leerlingbesprekingen 
Op verschillende niveaus is aandacht voor het bespreken van individuele leerlingen. Deze 
niveaus zijn beschreven in ‘Zicht op Ontwikkeling’.  
De meeste van onze leerlingen ontwikkelen zich volgens de leerlijn binnen het aanbod van 
de groep en de begeleiding van de leerkracht. Bij onvoldoende ontwikkeling stelt de 
leerkracht een hulpvraag binnen het leerteam. Op verzoek kan de intern begeleider 
aansluiten bij het leerteam. De tips en/of aandachtspunten bieden de leerkracht nieuwe 
mogelijkheden om uit te proberen in de dagelijkse praktijk.  
Na evaluatie besluit de leerkracht of de aanpak voldoet en geen verdere actie nodig is, óf 
dat het nodig is om op te schalen en de intern begeleider een vervolg-hulpvraag te stellen.  
 
Aan de hand van een aanmelding leerlingbespreking (ESIS, LB 2019-2020) legt de 
leerkracht informatie vast over de hulpvraag en de reeds genomen maatregelen en effecten. 
Tijdens een leerlingbespreking stellen leerkracht en intern begeleider vast welke vervolgstap 
noodzakelijk is: een nieuwe actie, een observatie, een onderzoek naar deelvaardigheden, 
het opstellen van een individuele leerlijn, of de schoolcontactpersoon te raadplegen bij een 
consultatie.  
 
Bij meervoudige problematiek wordt opgeschaald naar het Zorgteam.  
Bij het Zorgteam zijn extern betrokkenen aanwezig om vanuit eigen expertise mee te denken 
over handelingsgerichte adviezen, onderwijsbehoeften van leerlingen, over oplossingen in 
relatie tot opvoeding en het systeem.  
Met het vaste ritueel om altijd een vervolgafspraak te maken (een datum, een actie, 
afronding) houdt de school zicht op het rondmaken van de routing ‘Zicht op ontwikkeling’. 
Binnen het CVB, wekelijks overleg directie en intern begeleider, worden de leerlingen in fase 
2, 3, 4 en 5 gemonitord en besproken. 
(zie bijlage 2: ‘Zicht op Ontwikkeling’).  

7.3 Interne audit 
In schooljaar 2018-2019 heeft  een externe audit plaatsgevonden op onze school. In 
bijgevoegd verslag kunt u lezen wat de conclusies en aanbevelingen zijn. Aanbevelingen 
zijn verwerkt in het jaarplan 2019-2020.  

7.4 MARAP 
Eens per half jaar vindt een gesprek rondom de managementrapportage (MARAP) plaats 
tussen de directeur van onze school en een lid van het College van Bestuur.  In de 
managementrapportage legt de schooldirecteur verantwoording af over een aantal vooraf 
gedefinieerde indicatoren ten aanzien van hun school.In de Marap wordt besproken of 
indicatoren op orde zijn, eventueel worden bepaalde indicatoren nader uitgelicht en 
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afspraken gemaakt over acties en wordt er gesproken onderwijskundig leiderschap in relatie 
tot de ontwikkeling van de school. 
Indicatoren: 

- Onderwijs (eindopbrengsten) 
- Basis op orde:  Check op beschikbaarheid verplichte documenten op Vensters PO, 

schooldossier van de Inspectie van het onderwijs en website van de school. 
- Ontwikkeling leerlingaantal in relatie tot de wijk 
- Personeelsbeleid 
- Ziekteverzuim 
- Financiën 
- Communicatie o.a. 

Hoe verloopt de communicatie met leerlingen (leerlingenraad)? 
Hoe verloopt de communicatie met ouders? 
Is instemming van de MR gevraagd en ontvangen op jaarplan en formatie? 
Zijn er klachten bekend bij de klachten bemiddelingscommissie? 

 

7.5 Evaluatie 2018-2019 en onderbouwing inzet 
verbeteractiviteiten 
 
Schooljaar 2018-2019 is van start gegaan vanuit een vernieuwde situatie bij de leiding van 
de school. Een nieuwe directeur is gestart en de adjunct directeur heeft afscheid genomen 
van zijn functie. In jaarplan 2018-2019 (bijlage 6) staan de eerste ambities van De Boomhut 
voor de komende schooljaren met daaraan gekoppeld de activiteiten die ondersteunend zijn 
aan deze ambities. 
De afgelopen vijf jaar is hard gewerkt om op velerlei gebieden de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. Evaluerende gesprekken, tijdens de periode (eind augustus t/m half 
september 2018), met teamleden hebben het inzicht gegeven dat de acties die de afgelopen 
jaren zijn ondernomen onvoldoende geborgd konden worden, omdat visie op onderwijs en 
afspraken daaromtrent ontbraken. De afgelopen jaren is er gewerkt met verschillende 
verbeter-ideeën en activiteiten, maar onvoldoende sprake was van richting, lijn of cyclus. In 
de komende schooljaren staan de activiteiten van De Boomhut met name in het teken van 
Schoolklimaat & Onderwijsaanbod (onderwijskwaliteit) en werken we aan deze domeinen 
volgens een afgesproken werkwijze.  
 
7.5.1 Werken vanuit menselijk kapitaal 
Samenwerken aan de verbetering van onderwijskwaliteit en gevoel van veiligheid op een 
school is makkelijk gezegd en daarnaast een uitdagende klus. Alle teamleden in een school 
zullen direct onderschrijven dat leerlingen zich in de school veilig moeten voelen om te 
kunnen leren en dat het aanbod van onderwijs van hoge kwaliteit moet zijn. Wat betekent 
dat dan? Wanneer voelen leerlingen zich veilig en hoe ziet hoge kwaliteit van onderwijs 
eruit? De basis van dit fundament ligt in het team zelf. Voelt het team zich veilig genoeg om 
optimaal te kunnen samenwerken en is het team goed genoeg om zelf hoge verwachtingen 
te hebben van eigen professionaliteit als leerkracht en/of onderdeel van het team? De 
piramide van Lencioni legt uit hoe samenwerking/veiligheid binnen teams wel werkt en welke 
frustraties samenwerking saboteren (Lencioni, five dysfunctions of a team, 2002) 
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Menselijk kapitaal is de kwaliteit van elke afzonderlijke leerkracht en de kwaliteit van het 
team. Leerkrachten op De Boomhut hebben minimaal vier kernkwaliteiten en werken aan 
deze kernkwaliteiten;  
 
1. een sterk moreel commitment om alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, te 
begeleiden in hun leerproces 
2. uitstekende instructievaardigheden 
3. de wens om samen te werken en samen te leren 
4. een commitment om zelf - langdurig- te blijven leren. 
 
Het in kaart brengen, vasthouden en versterken van deze kernkwaliteiten staan altijd 
vooraan op de agenda van de leidinggevende. Het versterken van kernkwaliteiten kan enkel 
in een team dat constructief samenwerkt en zich veilig voelt deze samenwerking aan te 
gaan, m.a.w. er moet sprake zijn van een sterke samenwerkingscultuur.  
 
De wijze waarop De Boomhut richting wil gaan geven aan een sterke samenwerkingscultuur, 
is door deze samenwerkingscultuur voorop te (gaan) stellen; dit bestaat uit het voortdurend 
geven van positieve constructieve feedback, om zo te gaan naar een basis waarin 
teamleden elkaar ook gaan voorzien van feedback. Het wordt zo vanzelfsprekender en meer 
geaccepteerd. Naast het inzetten van bovenstaande werkwijze in het geven van feedback 
moet leidinggevende transparant zijn over de verwachtingen en de manier waarop wordt 
gewerkt. Leidinggevende werkt aan een open werksfeer, een sfeer waarin mensen met 
elkaar kunnen en willen helpen; samen professioneel groeien om de basis van vertrouwen 
solide te maken. Wanneer deze factoren aanwezig zijn, wordt het makkelijker om stappen 
vooruit te maken met het team, wordt het beter mogelijk om  teamleden die ondersteuning 
nodig hebben hierin ook te voorzien en teamleden die niet meer kunnen of willen te 
begeleiden naar bijvoorbeeld ander werk. 
Werken aan een sterke samenwerkingscultuur kan enkel met een duidelijke inhoudelijke 
ontwikkelagenda (Strategieën die het verschil maken, M. Fullan, 2014) en werkt De 
Boomhut met jaarplannen. De Boomhut werkt van schooljaar 2018-2019 vanuit de focus 
Schoolklimaat & Onderwijsaanbod (onderwijskwaliteit) 
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7.5.2 Aanleiding voor domeinen Schoolklimaat & Onderwijskwaliteit 
In het onderzoeksvoorstel van R. Wiedemeyer (leerkracht De Boomhut, Masterthesis ‘Lekker 
Boeiend’ 2018) wordt het resultaat aangehaald uit het LeerlingTevredenheidsonderzoek van 
2017. De feiten die genoemd worden vanuit deze enquête zijn dusdanig verontrustend dat 
hier de aandacht van het team en de ontwikkeling van De Boomhut als eerste op gericht 
moet worden. In jaarplannen 2018-2019/2019-2020 wordt het domein Schoolklimaat met 
daaraan gekoppelde activiteiten uitgebreid aangehaald  
Hieronder samenvatting; 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
Naast de versterking van het domein Schoolklimaat loopt parallel de kwaliteitsverbetering in 
het onderwijsaanbod/onderwijskwaliteit van De Boomhut, met als speerpunt Rekenen. De 
verwachte resultaten blijven vooralsnog achter op ons aanbod (CET 2018/2019).  
 
7.5.3 Aanpak en werkwijze kwaliteitsgebieden & standaarden op De Boomhut 
Met ingang van schooljaar 18-19 werkt De Boomhut met de kwaliteitsgebieden & 
standaarden die worden omschreven in het vernieuwde waarderingskader van Inspectie 
2017. Door de kwaliteitsgebieden & standaarden in een planning- en controlecyclus te 
plaatsen, werken we cyclisch aan de verbetering van ons onderwijs. 
De kwaliteitsgebieden Schoolklimaat (SK), alsook Onderwijsproces (OP) staan bovenaan de 
ontwikkelagenda van De Boomhut. 
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7.6 Kwaliteitscultuur 
Het streven naar kwaliteit is geen papieren werkelijkheid, maar zit ook verankerd in de 
mensen, in de professionele cultuur. Een cultuur van ´samen elke dag een beetje beter´.  
 
‘Leren van elkaar’ is een begrip dat in schooljaar 2019-2020 meer vorm krijgt en werken we 
samen, als school, toe naar een Professionele Leergemeenschap (PLG). Leren van elkaar is 
van belang in het proces van continu willen leren en verbeteren.  
Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten is het doel van onze school en daarbij zijn de 
vakdidactische- en pedagogische kennis én 
vaardigheden van de leerkrachten doorslaggevend (Van Driel 2008).  
 
7.6.1 Mindset 
Kwaliteitsverbetering en het realiseren van ‘de basis op orde’ is in eerste instantie een 
kwestie van de juiste mindset. Leerkrachten met de juiste mindset maken het verschil. Het 
begint met het koesteren van hoge verwachtingen van leerlingen en elkaar (Hattie, 2013). 
 
7.6.2 Teambreed kwaliteitszorg  
De Boomhut de volgende brede ambities op het gebied van kwaliteitszorg: 
- De kwaliteitszorg van De Boomhut is verbonden met een visie op onderwijs die breed 
wordt gedeeld onder de medewerkers. 
- De kwaliteitszorg van De Boomhut is verbonden met het integraal personeelsbeleid waarin 
de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en daardoor de ontwikkeling van de 
organisatie als geheel voorop staat. 
- De Boomhut werkt planmatig aan verbeteringen, schoolplan en jaarplannen, volgens een 
systeem van plannen, evalueren en bijstellen. We werken met voortdurende kijk naar 
kwaliteit en stellen bij wanneer nodig, niet wanneer het evaluatiemoment staat gepland. De 
evaluatiemomenten zijn voor ons ijkpunten om met z’n allen stil te staan bij de totale 
ontwikkeling en de weg die we zijn ingeslagen. Doen we de juiste dingen? 
- De Boomhut rapporteert aan belanghebbenden (denk hierbij aan ouders, MR, College van 
Bestuur en de onderwijsinspectie) 
- De Boomhut laat de kwaliteit van het onderwijs cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen 
en medewerkers en verbinden conclusies en acties aan de resultaten. 
 
Succesvolle kwaliteitszorg is gebaseerd op stabiele en krachtige, maar zeker ook 
inspirerende aansturing. Leidinggeven aan verbetertrajecten is in eerste instantie 
voorbehouden aan de leidinggevende van De Boomhut. Bewust wordt hier geschreven dat 
zij ‘in eerste instantie’ voorbehouden is voor deze taak; een verschuiving naar groepen van 
teamleden, ‘bouwen/leerjaren’ in de school, kleine teams met een ontwikkelagenda is een 
ambitie die de huidige leidinggevende heeft uitgesproken naar het team. Een verschuiving 
naar deze manier van werken heeft tijd en vertrouwen nodig. Het benoemen van 
bovenstaande in dit schoolplan maakt wel dat we weten als team dat dit de richting gaat zijn 
waarop we (gaan) werken en keuzes maken. 
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Hoofdstuk 8 . Ouderparticipatie & Samenwerking 

8.1 Ouderparticipatie 
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde 
doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) 
kinderen. Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.  

School en ouders werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en in vertrouwen 
aan de (school)ontwikkeling van het kind. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige 
gesprekspartners. Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor 
elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Naast de standaard gesprekkencyclus, waarin met 
ouders informatie over hun kind wordt uitgewisseld, is er altijd de mogelijkheid om in gesprek 
te gaan over de leerling. Zowel ouders als leerkrachten kunnen hiervoor het initiatief nemen. 

 
Gesprekscyclus 
Op onze school worden er diverse gesprekken gevoerd met ouders. We onderscheiden de 
volgende gesprekken: 
  
Oriëntatiegesprek 
Nieuwe ouders die aangeven interesse te hebben voor de school worden door de directeur 
rondgeleid door de school.  
Hiervoor wordt een individuele afspraak gemaakt tussen ouders en directeur. Na zes weken 
gesprek met ouders over voortgang.  
  
Startgesprek 
Aan het begin van ieder jaar is er een individueel startgesprek met de leerkracht en de 
ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt er met alle ouders vanaf groep 3 een 
startgesprek gevoerd. Deze gesprekken worden centraal ingepland, op wisselende 
middagen. Ouders worden ruim van tevoren uitgenodigd om digitaal in te tekenen.  
In groep 1 vindt na zes weken na de start een voortgangsgesprek met ouders plaats.  
 
Voortgangsgesprek 
In de maand november worden deze gesprekken gevoerd met de ouders van de leerlingen 
van groep 2-8.  
  
Rapportgesprek 
In de week nadat het eerste rapport (februari) is meegegaan worden er ontwikkelgesprekken 
gevoerd met de ouders van de leerlingen van alle groepen. Deze gesprekken worden op 
wisselende dagen ingepland en de ouders worden ruim van tevoren uitgenodigd om hiervoor 
digitaal in te tekenen.  
  
Na de tweede toetsperiode is er op facultatieve basis mogelijkheid tot het inplannen van een 
gesprek. Dit kan zijn omdat ouders dit zelf aangeven, maar ook wanneer er vanuit school de 
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behoefte is om dit gesprek te voeren. Deze gesprekken worden in onderling overleg tussen 
leerkracht en ouders in gepland.  
  
Adviesgesprek 
Met de leerlingen van groep 7, en hun ouders, wordt einde schooljaar een voorlopig 
adviesgesprek ingepland voor de overgang naar het voortgezet onderwijs 
 
Definitief adviesgesprek  
Met de leerlingen van groep 8, en hun ouders, wordt in januari een definitief adviesgesprek 
ingepland. Tijdens dit gesprek krijgen de leerlingen het advies met betrekking tot de 
overstap naar het voortgezet onderwijs. Nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn 
geworden, kan dit advies nog gewijzigd worden. Dit kan alleen wanneer het advies van de 
eindtoets hoger is dan het door school gegeven advies.  

8.2 Samenwerkingspartners 
Obs De Boomhut bereidt kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij 
die sterk verandert. Dit betekent dat in ons onderwijs de voorbereiding op deze maatschappij 
centraal staat. Ons onderwijs stimuleert de competenties die horen bij de 21e eeuw, zoals 
eigenaarschap, samenwerken en leren van en met elkaar. 
 
Medezeggenschapsraad De Boomhut 
De MR is een klankbord van ouders en leerkrachten die namens hun achterban meedenken 
over beleid en ontwikkelingen binnen de school. De MR moet rekening houden met de 
belangen van alle partijen. De MR heeft een belangrijke rol bij het waarborgen van goed 
onderwijs in een veilige, gezonde en prettige omgeving voor alle leerlingen.  

De MR bestaat uit 10 personen. 5 personen zijn leerkracht en vertegenwoordigen het 
personeel (PMR). 5 ouders hebben zitting namens de ouders (oudergeleding). Gezamenlijk 
vormen ze de MR. De ouders worden steeds voor een termijn van 3 jaar gekozen en kunnen 
zich weer herkiesbaar stellen. Binnen het team wordt afgesproken wie de 
vertegenwoordigers in de MR zijn. Wettelijk is vastgelegd waarover de MR advies of 
instemmingsrecht heeft. De MR kan ook zelf gevraagd of ongevraagd met advies en 
voorstellen komen. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn: de visie van 
de school, het schoolplan, de begroting, kwaliteit en veiligheid in en om de school, 
pedagogisch en sociaal klimaat, huisvesting, tussenschoolse opvang en jaarrooster.  

 
De Boomhut werkt ook samen met partners buiten de school, dat doen wij in verbinding met 
onze omgeving: de wijk, het stedelijk netwerk, het voortgezet onderwijs, het 
peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Alleen samen kunnen wij onze ambitie 
waarmaken. 
 
Wijkgericht werken 
Als het mogelijk is kunnen kinderen van 0-13 jaar zich ontwikkelen in de eigen wijk. Daarom 
brengen scholen en partners de onderwijsbehoeften per wijk in kaart door de vraag te 
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stellen: 'Wat is nodig voor de kinderen in deze wijk?' We trekken de wijken in en maken 
afspraken met teams van scholen, ouders en andere betrokkenen om te verkennen wat de 
ontwikkelrichting ter plaatse zou kunnen zijn. Zo werken we samen aan een passend en 
divers aanbod. 
 
De Boomhut maakt deel uit van de directeuren leerkring Noord-Oost.In de wijk Angerenstein 
/ Geitenkamp / Velperweg e.o. werken we met de volgende scholen nauw samen;  
-De Jozef Sartoschool 
-De Zyp 
-De Julianaschool 
-De Klaproos 
-De Witte vlinder  
-De Boomhut 
 
Door samen te werken, versterken en verbeteren we het onderwijs in de wijk. We zoeken 
kansen in de samenwerking met diverse ketenpartners. 
 
Samenwerkingspartners buiten de school 
We werken samen met ondermeer: 
 
Community Learning Center Arnhem  
levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling door het verkennen, 
onderzoeken en implementeren van vernieuwende toepassingen van technologie bij leren 
en onderwijzen, o.a. met Ixperium. 
 
Stichting PAS  
stimuleert een optimale, ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen in Arnhem van 0 tot 
13 jaar met speciale aandacht en deskundigheid voor de kinderen die een extra zetje in de 
rug nodig hebben omdat zij van huis uit minder kansen hebben op een goede 
onderwijscarrière. 
 
SWV PassendWijs  
Samenwerkingsverband van 25 besturen en 134 scholen in het regulier, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van 
Passend Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, 
Lingewaard en Renkum. Er zijn afspraken gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk 
Passend Onderwijs kan krijgen.  
 
Academische OpleidingsSchool  
Een partnerschap met de HAN Pabo heeft geleid tot de Academische Opleidingsschool: 
acht basisscholen participeren in het opleiden van studenten. Ook wordt samen innovatie 
aangejaagd in o.a. het Community Learning Center. 
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Wijkteams  
Vanaf 2017 legt de gemeente Arnhem een grote verantwoordelijkheid bij de wijkteams. De 
Boomhut heeft een proactieve rol in het contact met Team Leef Omgeving Noord-oost.  
 
Peuterspeelzaal SPA SKAR & Partou 
Deze samenwerking is m.n. gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen met 
zorgbehoefte of ontwikkelingsachterstand en het realiseren van een doorgaande leerlijn. 
Daarnaast is er een onderzoekende houding om de plek te kunnen optimaliseren.  
SKAR is daarnaast de samenwerkingspartner voor De Boomhut betreffende Naschoolse 
Opvang en Voorschoolse Opvang. 
 
Doorstroom VO  
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle 
gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool-, basisschool, 
voortgezet onderwijs; school-andere school).  
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs 
dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij inzicht hebben in waar onze leerlingen na groep 
8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen.  
Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we 
leerlingen leveren en terugkoppeling van hun resultaten en doorstroom.   
 
8.3 Ouderbijdrage en sponsoring  
 
Stichting Ouderraad De Boomhut vraagt per kind een bijdrage om activiteiten, zoals 
sinterklaasfeest, kerstviering, paaslunch e.d. mogelijk te maken. 
Er zijn twee soorten ouderbijdragen. De één is een bijdrage voor de bovenstaande 
activiteiten. Wanneer er geld overblijft, dan doneert de OR dit aan de school om een leuke 
aanschaf te doen. Zo worden er regelmatig nieuwe boeken voor de bibliotheek gekocht, is er 
een bijdrage gedaan aan Studio De Boomhut of wordt er iets moois voor het schoolplein 
gekocht. De tweede bijdrage die de Ouderraad int, is de bijdrage die noodzakelijk is voor het 
schoolreisje of voor groep 8 die op kamp gaat. 
Het innen van de ouderbijdrages gebeurt door middel van automatische incasso. Dit 
voorkomt fouten en werkt efficiënter. 
 
De school staat open voor sponsoring door derden. 
 
Website Stichting OR De Boomhut 
 
Ouderparticipatie 
De samenwerking met ouders is belangrijk; zij kennen de kinderen het beste en weten vaak 
goed van het kind nodig heeft.  
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8.4 Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
Leerlingen kunnen tussen de middag overblijven. Het overblijven wordt georganiseerd door 
Stichting TSO deBoomhut. Stichting TSO deBoomhut ontzorgt de school met een goed 
georganiseerde, veilige en gezellige overblijf.  Op De Boomhut is dit als volgt georganiseerd; 
op de locatie Julianalaan zijn TSO medewerkers van 12.00 tot 12.45 bij de leerlingen; eerst 
lunchen in de klas en daarna buitenspelen. 
Op de locatie Bernhardlaan lunchen de leerlingen eerst in de klas en spelen daarna buiten, 
beiden begeleidt door de TSO medewerkers tussen 12.00-13.00 uur.  

Unitleider TSO 
Een (locatie-)unitleider is tijdens de TSO aanwezig en is aanspreekpunt voor leerlingen, 
teamleden en de ouders. Deze coördinator begeleidt en ondersteunt de medewerkers bij 
hun taak en lost eventuele knelpunten op. 

Alle TSO medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Kosten TSO 
Wanneer u gebruik wilt maken van de TSO, dan zijn daar kosten aan verbonden. 

Website Stichting TSO De Boomhut 

  

45 

https://www.obsdeboomhut.nl/ouders/tussen-schoolse-opvang/


Schoolplan obs De Boomhut  
2020-2024 

Vaststelling & Instemming MR & bevoegd gezag 
 
Medezeggenschapsraad 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met het 
schoolplan 
 

Schoolplan De Boomhut 2020-2024 

Plaats Arnhem 

Datum December 2019 

Naam René van Egmond 

Functie Voorzitter MR 

Handtekening 
 
 
 

 

Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag heeft het schoolplan vastgesteld 
 

Schoolplan De Boomhut 2020-2024 

Plaats Arnhem 

Datum December 2019 

Naam Sylvia Veltmaat 

Functie Bestuurder De BasisFluvius 

Handtekening 
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Bijlage 1: Sociaalveiligheidsplan De Boomhut 

Bijlage 2: Zicht op ontwikkeling 

Bijlage 3: Schoolondersteuningsprofiel 

Bijlage 4: Format Ambitiegesprek De Boomhut 
 
Bijlage 5: Gesprekscyclus resultaat en ontwikkelgesprekken DeBasisFluvius 
 
Bijlage 6: Jaarplan 2018-2020 
 
Bijlage 7: Werkverdelingsplan De Boomhut 
 
Bijlage 8: Startersbegeleidingsplan  
 
Bijlage 9: CET analyse De Boomhut 
 
Bijlage 10: Diepteanalyse LOVS De Boomhut  
 
Bijlage 11: Kwaliteitskaart OPP De Boomhut 
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