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Voorwoord

Koers zetten en houden

Focus

Met frisse energie en vol goede moed beginnen we aan dit nieuwe schooljaar. We zijn trots
op ons vak, onze collega’s en onze leerlingen.
Dit jaar is het laatste van de periode waarvoor
het huidige beleidsplan Luisterend leiden en
inspirerend volgen werd geschreven. We willen
onze visie omzetten in goed onderwijs voor
alle kinderen. Daar leggen we dit schooljaar
de focus op.

Al eerder stelden we vast dat we de onderwijskwaliteit in onze plannen expliciet willen
benoemen. Daarnaast bleek dat de basiskwaliteit op enkele scholen soms onder druk was
komen te staan. Daarom hebben we besloten
om dit schooljaar te focussen op de kwaliteit
die we met elkaar moeten leveren. Natuurlijk
is en blijft brede ontwikkeling van kinderen het
doel, maar kinderen die hebben geleerd zelfstandig in het leven te staan, zouden dat niet
kunnen zonder een degelijke ondergrond van
basisvaardigheden. Gepassioneerde onderwijsprofessionals als we zijn, zullen we ze die
basis ook graag blijven meegeven. Daarvoor
is focus nodig, en omdat onze ambitie breed
is, vraagt dat van ons dat we een balans
zoeken in alles wat we doen.

Kwaliteit
Als stichting willen we alle leerlingen op al
onze scholen goed onderwijs bieden. Daarom
hebben we dit voorjaar op alle scholen de basiskwaliteit onderzocht met een schoolscan.
Onder de titel Focus op kwaliteit. De Staat van
ons Onderwijs brengen we in beeld hoe het op
onze scholen staat met de kwaliteit van het onderwijs. Leveren we wat we moeten leveren? En
wat we willen leveren? Op die vragen kunnen
we dankzij de schoolscans antwoorden geven.
De rapportage over het onderwijsproces en
de onderwijskwaliteit bij PCBO Amersfoort is
enigszins vergelijkbaar met De Staat van het
Onderwijs, het rapport dat de Onderwijsinspectie jaarlijks voor heel Nederland schrijft.
We kunnen onze onderwijskwaliteit nu vergelijken met de landelijke trends.
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken
en de analyse van de onderwijsresultaten zetten en houden we koers. Ook biedt de Staat
van ons Onderwijs inzicht en materiaal om
een nieuw strategisch beleidsplan en nieuwe
schoolplannen voor de periode 2019-2023
op te stellen.

Verantwoording
Een van onze kernwaarden is verantwoording.
Met die waarde voor ogen delen we aan het
begin van dit nieuwe schooljaar deze brochure
met elkaar, met onze medezeggenschapsraden
en met andere belanghebbenden. Ze geeft
ons een mooi beeld van wat goed gaat en
bijzonder is – met inspirerende good practices
van onze scholen – en van wat beter kan of
moet – met concrete verbeterpunten.
We wensen iedereen graag een
goed nieuw schooljaar!
Gert-Jan Mellink & Erik van Lingen
College van Bestuur
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Inleiding

Dit voorjaar hebben we, samen met externe
onderzoekers, onze scholen onderzocht op vijf
kwaliteitsaspecten. De scans zijn gebaseerd
het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie. Daarnaast hebben we onze opbrengsten ook zelf geëvalueerd op schoolniveau en
dit met elkaar gedeeld. Vanwege een lopend
verbetertraject werd het onderzoek bij
Kon-Tiki nog even uitgesteld.
In totaal zagen de onderzoekers één les in de
helft van de klassen (81 lessen), verspreid over
onder-, midden- en bovenbouw. Deze lessen
zijn gegeven door ongeveer 40% van onze
leraren. 9 van die 81 lessen scoorden zij als excellent: boeiende lessen waarbij de observant
op het puntje van de stoel zat en alles klopte.
De resultaten van de schoolscans zijn in mei
breed gedeeld in de teams, het directieteam en
in het netwerk van intern begeleiders. In deze
brochure vatten we de hoofdlijnen samen en
voegen we er onze goede voornemens aan toe.
In hoofdstuk 1 beschrijven we wat we verstaan
onder goed onderwijs. Vertrekkend bij de
wetenschap, komen we via het kwaliteitskader
van de Onderwijsinspectie uit bij de 5 vragen
die in de schoolscans en in het rapport met
de resultatenanalyse leidend zijn geweest.
Ook onderscheiden we daar tussen kwaliteit die
we moeten, en kwaliteit die we willen leveren.
In hoofdstuk 2 gaan we in vijf paragrafen in op
de vijf vragen die afgeleid zijn uit het waarderingskader van de inspectie. Elke paragraaf

bestaat uit drie delen: eerst de resultaten van
de schoolscans, dan een vergelijking met het
landelijk beeld en tot slot de verbeterpunten.
In hoofdstuk 3 presenteren enkele aspecten
van wat op onze scholen bijdraagt aan kwaliteit in een breder perspectief: wat we doen
vanuit onze identiteit, om passend onderwijs
te bieden en om leerlingen mede-eigenaar
te maken van hun eigen leerproces.
Tot slot brengen we in hoofdstuk 4 de verbeterpunten samen, in een overzicht van onze
voornemens voor dit nieuwe schooljaar.
Onderwijskwaliteit is zeker ook gediend met
effectieve bedrijfsvoering en goed personeelsbeleid. Aspecten hiervan verbeelden we kort in
hoofdstuk 5.
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1 | Goed onderwijs
De wetenschap
Goed onderwijs richt zich, zoals hoogleraar
pedagogiek en onderwijskunde Gert Biesta
het samenvat, op drie terreinen: Kwalificatie,
Subjectivering en Socialisatie. Met andere
woorden: leerlingen maken zich kennis en vaardigheden eigen, ze ontwikkelen zich tot een
uniek persoon en leren hoe ze goed kunnen
samenleven. Of nog concreter: ze leren lezen,
schrijven en rekenen, maar ook wie ze zijn en
willen en kunnen worden, en hoe ze op school
samen een groep vormen en hoe ze daarin
kunnen meedoen.

De basiskwaliteit
Het is onze maatschappelijke opdracht om
onderwijs te bieden dat voldoet aan de basiskwaliteit, zoals beschreven in de wet op het
primair onderwijs. Of ons onderwijs goed is
– aan deze opdracht voldoet – wordt getoetst
door de Onderwijsinspectie. Hiervoor hanteert
die sinds 2017 een nieuw ‘waarderingskader’
met vijf ‘kwaliteitsgebieden’, aspecten van het
onderwijs die je, per gebied, op één of meer
punten kunt bekijken en beoordelen. Bij bijna
al deze punten wordt de basiskwaliteit omschreven in termen van wettelijke eisen – dat is
dus kwaliteit die moet. Bij al deze punten kunnen scholen ook ‘eigen aspecten van kwaliteit’
aandragen – dat is de kwaliteit die die scholen
(aanvullend) op bepaalde gebieden willen.

De vijf kwaliteitsgebieden zijn: het Onderwijsproces, het Schoolklimaat, de Onderwijsresultaten, de Kwaliteitszorg en het Financiële beheer. Dit laatste gebied blijft in deze brochure
buiten beschouwing. Het valt grotendeels
onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Deze vijf gebieden zijn niet zonder meer te
verbinden met de drie terreinen van Biesta,
maar er zijn zeker raakvlakken: zo noemt de
inspectie bij Onderwijsresultaten ook Sociale
en maatschappelijke competenties (socialisatie), en monitort ze, binnen het gebied Schoolklimaat, de punten Veiligheid en Pedagogisch
klimaat (socialisatie en persoonsvorming).
Het kader is krachtig samen te vatten in
drie punten:
- Leren de kinderen genoeg?
- Krijgen ze goed les?
- Voelen ze zich veilig?

Onze scholen gescand
In de kwaliteitsscan die op onze scholen is
uitgevoerd hebben we gefocust op het leren,
en alles wat dat leren ondersteunt. We hebben
vijf vragen gesteld. Daarin staat steeds het
handelen van de leraar centraal (tussen haakjes
de kwaliteitsgebieden van de inspectie):

-	Hebben leraren voldoende zicht op de ontwikkeling van leerlingen? (Onderwijsproces)
-	Geven leraren op basis daarvan goed les?
(Onderwijsproces)
-	Zorgen leraren voor een veilig schoolklimaat? (Schoolklimaat)
-	Zijn de resultaten van hun onderwijs goed?
(Onderwijsresultaten)
-	Is de aandacht voor kwalitatief goed onderwijs ingebed in een systeem van kwaliteitszorg? (Kwaliteitszorg)

Iets meer uitgewerkt:
Hebben we zicht op de ontwikkeling van onze
leerlingen? Dat wil zeggen: Laten we zien dat
we weten wat een kind wel en niet beheerst,
bijvoorbeeld door dit bij te houden in een
logboek of een weekplanning? > 2.1
Stemmen we vervolgens het lesgeven af op wat
we over de leerlingen weten? Is er bijvoorbeeld
sprake van een passend aanbod met gedifferentieerde instructie en verwerking? > 2.2
Zorgen we daarbij voor een veilige leeromgeving en een veilig schoolklimaat? Stimuleren
en bemoedigen we leerlingen van alle niveaus
op een positieve manier en laten we hen inzien
dat fouten maken mag? Gaan we goed om met
incidenten en pesten? En leren we leerlingen
de basiswaarden van democratie? > 2.3
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En leidt dat alles uiteindelijk tot goede
resultaten? > 2.4
Om daar antwoord op te kunnen geven moeten we ons iedere periode opnieuw afvragen
of we de juiste dingen doen, en of we die
goed doen. Daarmee geven we samen invulling aan het proces van kwaliteitszorg (> 2.5),
dat geen doel op zich is, maar een manier van
‘werken aan wat werkt’. Het vieren van successen en analyseren wat goed ging is in dit
proces net zo belangrijk als het analyseren en
verbeteren van wat nog niet goed is.
Natuurlijk is er op onze scholen, naast aandacht voor ‘kwaliteit die moet’, ook volop oog
voor de kwaliteit die we als scholen en als
stichting ‘willen’ – onze ‘eigen aspecten van
kwaliteit’. Daarover gaat het kort in hoofdstuk 3.

Elke school werkt met lef aan het
realiseren van haar eigen doelen,
de voorbeeldkaders in deze
brochure getuigen hiervan.

Groepsdynamisch onderwijs

De Berkenschool
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Op de Berkenschool wordt gewerkt volgens de principes
van Groepsdynamisch onderwijs. Dit is een integrale ontwikkelingsaanpak voor passend (inclusief) onderwijs. Eerste
doel is de sociaal sterke groep: wanneer je de leer-kracht
van de groep vergroot, kunnen leerlingen en leraar in een
veilige omgeving samen tot betere resultaten komen.
Centraal staat de visie op zelfsturing: van leiden naar
loslaten. Kinderen, en de groep als geheel, leren door het
‘Fullspeed leren’ om meer taakgericht aan het werk te gaan.
De aanpak komt ook de motivatie ten goede: kinderen
weten wat ze moeten doen en krijgen feedback op hun
werkhouding en niet alleen op het resultaat.

2| D
 e onderwijskwaliteit
op onze scholen
2.1 Zicht op ontwikkeling
Voor goed onderwijs is het allereerst van
belang dat we voldoende zicht hebben op de
ontwikkeling van onze leerlingen. De school
moet de leerlingen goed in beeld hebben, en
hun ontwikkeling nauwkeurig volgen. Alleen
dan kunnen de leraren bepalen wat de volgende stap is in de ontwikkeling van een leerling
en welk onderwijs die leerling nodig heeft om
die stap ook daadwerkelijk te kunnen zetten.
Idealiter doorloopt elke leerling zo een ononderbroken ontwikkeling.
Op de meeste scholen is zicht op ontwikkeling
op hoofdlijnen in orde. Het leerlingvolgsysteem wordt goed gebruikt. Op alle scholen
worden methodegebonden en gestandaardiseerde (cito-)toetsen afgenomen, kinderen
geobserveerd en analyses gemaakt. Op basis
daarvan worden plannen opgesteld.
Op sommige scholen bepalen leerlingen hun
leerdoelen in samenspraak met hun leraar, een
bewezen activerende aanpak. Op een aantal
scholen formuleren leraren streefdoelen voor
hun groep en passen hun handelen en aanbod daarop aan. In enkele teams wordt ook
een ambitieniveau voor de school als geheel
bepaald.

Op de meeste scholen wordt handelingsgericht gewerkt en werken de teams met groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven. Er is
op onze scholen in de basis dus voldoende
zicht op ontwikkeling.
Leraren hebben een beeld van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, maar de
kwaliteit van de plannen die daaruit voortvloeien, en de kwaliteit van de uitvoering van die
plannen op groeps- en leerlingniveau wisselt
nog te sterk.
Vergelijking met landelijk beeld
Uit de landelijke cijfers in De staat van het
onderwijs (2018) blijkt dat leerlingen met
een (niet-westerse) migratieachtergrond vaak
lagere resultaten behalen. Dit lijkt ook bij
PCBO het algemene beeld.

Een dergelijke achtergrond hoeft echter niet
automatisch tot lagere resultaten te leiden.
Dat blijkt uit voorbeelden van scholen met veel
leerlingen met een migratieachtergrond die
de referentieniveaus wél behalen. Als je beter
kijkt, blijken die scholen de mogelijkheden en
onderwijsbehoeften van hun leerlingen (alle
leerlingen, inclusief de leerlingen met een
migratieachtergrond) gedetailleerd in beeld
te hebben – dé basisvoorwaarde voor goede

resultaten. Dat ze daarbij van al hun leerlingen
veel verwachten en hoge, maar haalbare doelen stellen, is een volgende stap op weg naar
die goede resultaten.
Verbeterpunten
Zicht op ontwikkeling is voor ons de start voor
didactisch handelen. Zo kunnen we aanbod en
instructie goed op elke leerling afstemmen. De
concrete vormgeving daarvan in het didactisch
handelen kan vaak beter.

Het proces staat of valt met de juistheid van
het beeld dat scholen hebben van hun populatie. Kloppen onze beelden van de populatie wel? Alleen het leerlinggewicht zegt niet
voldoende. Naast het opleidingsniveau van de
ouders, spelen ook kenmerken als thuistaal, de
gezinssituatie en de individuele onderwijsbehoeften een belangrijke rol. Daarbij willen we
ook binnen een groep met dezelfde achtergrond leerlingen individueel karakteriseren,
ze niet over één kam (bijvoorbeeld ‘taalzwak’)
scheren. Als we het beeld van populatie en
leerlingen nauwkeuriger bepalen, kunnen we
ons onderwijsaanbod en de instructie beter op
ieders behoefte afstemmen en de analyse van
de resultaten beter duiden.
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Prins Willem Alexanderschool
locatie Beekenstein

Zorgcyclus
Stichtingsbreed houden de intern begeleiders groepsbesprekingen met de leraren over de ontwikkelingen
binnen elke groep.
Uit de opzet van de zorgcyclus van de Prins Willem
Alexanderschool locatie Beekenstein wordt duidelijk dat
zij de drie niveaus waarop de gesprekken van de zorgcyclus betrekking hebben (school, groep en individu),
hebben ondergebracht in drie cycli die, door de maanden
heen, op elkaar afgestemd zijn. Zo blijft er steeds voldoende
ruimte voor de uitvoering van het besprokene.

2.2 Didactisch handelen
Als er zicht is op de ontwikkeling van leerlingen – die per leerling heel divers kan zijn,
zowel in tempo als in niveau –, is het vervolgens van belang dat we ons lesgeven daarop afstemmen. Gericht en gedifferentieerd
didactisch handelen stelt de leerlingen in staat
te leren en zich te ontwikkelen.
In een goede les stemt de leraar af op het ontwikkelingsniveau van de leerling, zowel in de
instructie als in de verwerking van de lesstof.
We zien dan geen lange klassikale instructie,
maar dat de leraar het leren organiseert op basis van een zorgvuldige planning, vanuit de bijgehouden ontwikkeling, met helder omschreven doelen. Tijdens de verwerking controleert
de leraar het begrip van de leerlingen en geeft
zij taak- en procesgerichte feedback. Daardoor
zijn leerlingen actief en betrokken en weten ze
aan welke doelen ze werken. Als ze daarover
ook nog hebben mogen meedenken (eigenaarschap), weten ze waarvoor ze het doen.
Daarnaast is het voor het leerproces cruciaal
dat er verbinding is tussen leraar en leerlingen.
De leraar kent de leerlingen omdat hij hen observeert. Hij volgt hun leerproces nauwkeurig
en kan hen daardoor gericht stimuleren, door
zijn verwachtingen uit te spreken.
Op de scholen waar de ontwikkeling van de
leerlingen goed gevolgd wordt, blijken de
leraren ook goed te weten welke volgende
stap steeds weer nodig is. En dat is dan in de
meeste lessen ook terug te zien in de planning

Stichtingsbreed

Teach like a Champion
‘Teach-technieken geven binnen onze school een gezamenlijke taal en maken de lessen levendiger. Leraren zetten
technieken bewuster en beter in.’
De technieken die Doug Lemov beschrijft in zijn boek Teach
like a champion hebben zich in de praktijk bewezen. Ze zijn
praktisch en doelgericht. ‘De radar’ bijvoorbeeld wordt door
een leraar meteen na de uitleg ingezet. Door de klas rond te
kijken om te zien of iedereen doet wat hij moet doen, laat hij
kinderen merken hij op hen let. De radar kent wat varianten,
danspassen genoemd: de disco, met uitgestoken vinger; de
gazonsproeier, steeds weer terugdraaiend; de politicus, waarbij je leerlingen even aanwijst enzovoort.
De techniek ‘weet niet geldt niet’ maakt dat leerlingen
die geen antwoord wisten of een verkeerd antwoord gaven
bij de les blijven. Bij een leraar die dit vaker inzet weten
leerlingen dat ze een antwoord moeten geven en niet
wegkomen met een gok.
‘Hoeveel is 2 x 2? Mark?’
‘Uh 3?’
‘Nee. 2 x 2, Tessa?’
‘2 x 2 = 4’
‘Goed zo. Dus, Mark, hoeveel is 2 x 2?’
‘2 x 2 = 4’
‘Goed zo, 2 x 2 = 4.’
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en in het handelen van de leraar. In de onderzochte lessen was dit wisselend aanwezig: bij
enkele lessen was dit tot in detail voorbereid
en uitgewerkt. Daar liepen leraren bijvoorbeeld
met de iPad in de klas om de observaties en
vorderingen te noteren zodat daar op een ander
moment op teruggegrepen kan worden. In
andere lessen waren planning en handelen van
de leraar minder afgestemd op het individu,
daar werd vooral gesteund op de methode, die
de groep in drie niveaus uitsplitst, en werden de
leerlingen altijd in deze drie groepen ingedeeld
en aangesproken.
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Op veel scholen ontwikkelt het didactisch handelen zich verder aan de hand van het ‘Expliciete Directe Instructie-model’ en dankzij de
bewezen effecten van de ‘Teach like a champion-technieken’. Werken met digitale middelen
als bijvoorbeeld Snappet en Momento geeft leraren nog beter zicht op de bereikte leerdoelen.
Vergelijking met landelijk beeld
Het didactisch handelen laat landelijk nog tekorten zien. Uit de lessen die onze onderzoekers op
de PCBO-scholen bezochten, komt het didactisch handelen van onze leraren positief naar
voren: landelijk scoort 79% voldoende tot goed,
bij PCBO 85%.

Landelijk laat 68% van de leraren voldoende
algemeen didactische vaardigheden zien, 11%
geeft goed les.
Bij PCBO Amersfoort scoort (in een steekproef
van circa 40% van de leraren) 49% van de leraren

een voldoende op algemeen didactische vaardigheden en 36% van hen een goed – binnen
die groep gaf een derde zelfs een excellente
les. Met name de kwaliteit van de uitleg, de
taakgerichtheid en actieve betrokkenheid van
leerlingen en het geven van procesgerichte feedback zijn sterke elementen op onze scholen, die
positief afsteken bij het landelijke beeld.
Anderzijds moeten we onze ogen er ook niet
voor sluiten dat in een aantal gegeven lessen de
algemeen-didactische vaardigheden nog verbeterd kunnen worden. Bij PCBO ligt dit met 15%
zwak rond het landelijk gemiddelde van 11%.
Hier ligt ruimte voor ontwikkeling.
Verbeterpunten
Hoewel we veel goede lessen hebben gezien,
kunnen we de manier waarop we differentiëren
nog verbeteren. Vertalen we dat wat we weten
over een kind (zicht op ontwikkeling) naar een
passend lesaanbod? Dit begint al bij de instructie: is die voor alle kinderen relevant?

Vooral in de eerste leerjaren viel op dat instructie regelmatig in één grote kring gegeven werd,
aan leerlingen van net 4 tot ruim 6 jaar. Werken
met kleinere kringen zou tegemoetkomen aan
de zeer diverse ontwikkelingsfasen in deze
groepen. Dit vraagt goed klassenmanagement:
als de ene groep in een kleinere kring instructie
krijgt, kunnen de andere leerlingen bijvoorbeeld
in de leerrijke hoeken zinvol aan de slag.

Goed
11%
Zwak
11%
Voldoende
68%

Landelijk beeld leskwaliteit

Voldoende
49%

Goed
36%

Zwak
15%

Kwaliteit van de lessen
binnen PCBO Amersfoort

De Zonnewijzer

Stralende ogen
Op de Zonnewijzer wil het team alle ogen laten stralen, ook
die van de hoogbegaafde kinderen. Voor hen is het ZonLab
ingericht. Hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8 gaan
daarnaast naar de bovenschoolse Plusklas Farel voor vakken
als wiskunde, muziek en communicatievaardigheden. Daarover vertellen leerlingen:
‘In de plusklas Farel krijg je extra uitdaging, omdat we het
op school te makkelijk vinden. Als eindopdracht moesten
we een spel verzinnen en maken met Scratch [een programmeersite], of gewoon een bord- of kaartspel. De eindpresentatie was een spelletjesavond met de ouders van alle
kinderen van de plusklas, in de aula van het Farel College.’
‘Ik vond de spelletjesavond leuk omdat er heel veel mensen
naar mijn spel kwamen kijken. Bijna niemand haalde level 4
en ik wel. Toen ik even naar iemand anders zijn spel ging,
vond ik het superleuk dat de mensen die bij mijn spel zaten
degenen die al lang stonden te wachten voor lieten en
uitlegden hoe het spel werkt.’
‘Het was erg leuk om de blije gezichten van ouders en
kinderen te zien.’

‘Het was erg leuk
om de blije
gezichten van
ouders en kinder
en te zien.’
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Ook ons onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen kan verder verbeterd worden. Het nieuwe
beleid dat in 2018-2019 beschreven en geïmplementeerd zal worden, is gericht op een
goed aanbod en goede instructie in de klas,
en op ondersteuning bij het leren leren in een
plusklas (op school- en indien nodig ook op
bovenschools (Plusklas Farel) niveau).

2.3 Schoolklimaat
Uit de schoolscans blijkt dat op al onze scholen
een positief en veilig leerklimaat heerst, en een
sfeer van openheid, warmte en betrokkenheid.

14
Buiten Bewegend leren

De Parkschool

De drie pijlers van de Parkschool, Samen, Buiten en Bewegen, zijn
vertaald naar het lesconcept ‘buiten bewegend leren’:
Hersenonderzoek laat zien dat kinderen die actief zijn geweest zich
daarna beter kunnen concentreren. Wij integreren daarom bewegen in
onze lessen. Springen bij de leesinstructie, hinkelend de tafels leren,
een afstand lopen om te ervaren hoe ver 10 meter is. We gymmen zo
veel mogelijk buiten en ook een deel van de lessen geven we buiten.
Verder leren de kinderen zo ook over hun omgeving. Weten wat er in
de sloot leeft, waar je voedsel vandaan komt, genieten van buiten en
groen … er is meer dan spelcomputer en tablet! We geven onze leerlingen graag mee dat we voorzichtig moeten omspringen met de aarde.

Waar leerlingen zich gekend en gezien voelen,
kunnen ze in alle rust en met concentratie aan
het werk, individueel en samen.
Scholen volgen hoe leerlingen zich op school
voelen door middel van de Veiligheidsmonitor
en een sociaal-emotioneel volgsysteem. Ze
houden tevredenheidspeilingen en gesprekken met leerlingen. Verder observeren leraren
hoe sociaal een kind is, of het impulsen kan
beheersen en hoe de relatie met de leraar of
andere kinderen is.
Veel scholen gebruiken specifieke methodieken om de sociaal-emotionele ontwikkeling te
bevorderen. Goede voorbeelden daarvan zijn
onder andere het Groepsdynamisch onderwijs,
dat de leerling centraal stelt, en de Vreedzame
School, met een programma voor conflicthantering. Op andere scholen denken leerlingen
actief mee in democratische processen en
besluiten.

Waar leerlingen zich gekend
en gezien voelen, kunnen ze in
alle rust en met concentratie
aan het werk, individueel en
samen.
De Windroos

De Windroos, een Vreedzame School
Het Vreedzame School-programma werd twee jaar geleden
ingevoerd, maar gaandeweg ging er meer en meer tijd
zitten in de begeleiding van individuele leerlingen en van
conflicten die ontstonden in de groepsdynamiek. We wilden
weer terug naar 80-90% interventies door leerlingen en minder interventies door leraren. Om dat te bereiken hebben
we als team onder meer:
- c onflicten in de klas laten uitspelen en dit begeleid,
- aandacht besteed aan herstel (hoe zeg je sorry na
een conflict?),
- de mediatorentraining aan leerlingen weer opgepakt,
- een nadenkplek ingericht waar leerlingen even kunnen
stilstaan bij hun gedrag
én
- een ‘Windroos-Grondwet’ opgesteld.
Het gewenste gedrag dat in de ‘grondwet’ beschreven
staat, is zichtbaar in de school: op strategische plaatsen
hangen hulpposters als geheugensteuntjes en we laten zelf
het gewenste gedrag zien.
Dit heeft geleid tot meer rust en duidelijkheid in de school.
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Prins Willem Alexanderschool
locatie Randenbroek
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Woordenschat
Voor het merendeel van de leerlingen op de
Prins Willem Alexanderschool locatie Randenbroek is het Nederlands de tweede taal. Voor
hen is woordenschat-onderwijs van groot belang. Dit kan zowel impliciet als expliciet worden
aangeboden. Het is impliciet wanneer leraren
taalfeedback en een rijke leeromgeving aanbieden en het lezen aanmoedigen. Bij expliciet
woordenschatonderwijs leren leraren hun leerlingen doelbewust woorden aan.

Vergelijking met landelijk beeld
Het veiligheidsbeleid voldoet op vrijwel alle
scholen in Nederland aan de wettelijke eisen.
De meeste leerlingen zeggen zich veilig te
voelen op school.

Op de PWA-R werken we met woordclusters,
woorden en spreekwoorden van de week en
een woordmuur. Een groepje teamleden heeft
hiervoor een plan gemaakt. Deze samenwerking
stimuleert enorm, we leren van en met elkaar.

Verbeterpunten
Op stichtingsniveau zijn de beschikbare gegevens nog niet samengevoegd, waardoor het
gesprek over de veiligheid van onze leerlingen
nog geen vast agendapunt is voor directie en
bestuur.

Elke dag presenteert de leraar in 2 minuten
een woordcluster, door het uit te spreken, uit
te beelden, uit te leggen en uit te breiden. In
deze ‘2 minutes of fame’ is de leraar alleen aan
het woord. Daarna gaan leraar en leerlingen er
interactief mee aan de slag. Met over de dag
verdeelde consolideerspelletjes oefenen we de
woorden speels verder in.

Op al onze scholen wordt de veiligheidsmonitor afgenomen en is een methode in gebruik als Vreedzame school, Kanjertraining of
SchoolWide Positive Behavior Support. Ook
bij ons voelen de meeste leerlingen zich veilig.
Hiermee lijken we op schoolniveau aan de
kwaliteitseisen te voldoen.

Natuurlijk zijn ook binnen onze stichting leerlingen van wie het gedrag, en groepen waarin
de veiligheid een aandachtspunt is. Dit vraagt
vaak om een specifieke aanpak náást de al
genoemde methodes, om maatwerk voor die
leerling of groep. Door leerlingen optimaal uit
te dagen kan een deel van de onrust in deze
groepen worden voorkomen. Ook aandacht
voor het klassenmanagement en voor groepsdynamische processen komt het klassenklimaat
ten goede. Vooral in de eerste weken van het
schooljaar is het goed om elkaar als team hierin te ondersteunen. Leraren kunnen hun kennis
hierover en hun klassenmanagement-vaardigheden met hun collega’s delen.

Bovenschools

Taalentklas

De Vuurvogel

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is alleen in Nederland een apart
vak dat ook apart getoetst wordt. In de visie van
De Vuurvogel is het iets dat leerlingen altijd moeten doen. Dat vraagt wel wat van de leraren. Het
team van de Vuurvogel is geschoold in de didactiek van de leesstrategieën en van begrijpend
luisteren. Deze werden ook bij andere vakken
ingezet. Na evaluatie is besloten om de methode
Nieuwsbegrip in 2018-2019 helemaal los te laten
en begrijpend lezen in alle vakken te integreren.

De Windroos, PWA Randenbroek en de Parkschool hebben in samenwerking met de andere
grote Amersfoortse schoolbesturen Taalentklassen ingericht. Doelgroep zijn zevende- en achtstegroepers die in potentie naar vmbo-tl/havo
kunnen, maar daarin belemmerd worden door
hun taalontwikkeling. Zij werken 2 uur per week
intensief aan begrijpend lezen volgens de methode van ‘De Brede School-Academie’. Ze selecteren bijvoorbeeld artikelen uit de krant, bespreken
die inhoudelijk en stellen er onderzoeksvragen
bij. Of ze promoten een boek in de groep –
waardoor ze meer gaan lezen. Het effect liegt er
niet om: gemiddeld gaat 90% van de leerlingen
vooruit. Ruim de helft van de leerlingen stijgt in
groep 7 en/of 8 minimaal één (cito-)niveau voor
begrijpend lezen. Bij woordenschat geldt dit voor
ongeveer een kwart van de leerlingen. Mede
door de Taalentklas kunnen deze leerlingen naar
een passend VO-niveau.
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Het perspectief op een betere
en mooiere wereld inspireert
ons. Kinderen maken immers
met elkaar de wereld van
morgen.

2.4 Leerresultaten
Als er zicht is op ontwikkeling, we ons didactisch
handelen daarop afstemmen én zorgen voor een
veilig leer- en schoolklimaat, profiteren de kinderen dan voldoende van de lessen die we geven?
Laten ze de ontwikkeling zien die we verwachten? Kortom, heeft ons onderwijs resultaat?
Toetsen zien we in de eerste plaats als evaluatie
van ons didactisch handelen. Daarnaast verantwoorden we ons met onze resultaten ook naar
ouders, elkaar en anderen – toetsen geven
dus invulling aan een van onze kernwaarden,
verantwoording.
De opbrengsten op de eindtoets groep 8 en de
tussentoetsen in groep 1-8 variëren sterk. In onze
eigen analyse wordt zichtbaar dat de resultaten
in de bovenbouw en in de kleutergroepen relatief het beste zijn. Verder wordt duidelijk dat er in
de middenbouw verbeterpunten zijn.
Taal/lezen
Op de toetsen voor lezen en spelling halen we
over het algemeen resultaten boven de norm.
Dit geldt niet voor spelling van werkwoorden.
Deze specifieke spellingscategorie wordt
vanaf groep 7 getoetst en kent een heel eigen
didactiek. Leraren die structureel de denkstappen van werkwoordspelling voordoen en laten
gebruiken behalen goede resultaten – een
voorbeeld voor collega’s!

De taaltoetsen in groep 1 en 2 laten een stabiel beeld zien, acht scholen scoren over het
algemeen boven de norm.

Begrijpend lezen is op de meeste scholen een
aandachtspunt, de resultaten zijn sterk wisselend. Vooral in de middenbouw worden lagere
scores behaald. Op 8 scholen is in groep 5 een
resultaat onder de norm behaald. In groep 8
scoren nog 4 scholen onder de norm. De beste
aanpak is niet eenduidig, begrijpend lezen is
een complexe vaardigheid.
De meeste scholen gebruiken de methode
Nieuwsbegrip. Verder heeft een aantal scholen
gericht aanbod voor woordenschat, technisch
lezen en algemene ontwikkeling, ter versterking van het begrijpend lezen. Bij begrijpend
lezen staat meestal het aanbieden van strategieën centraal. Helaas blijkt uit onderzoek niet
dat strategieën aanbieden tot beter begrijpend lezen leidt. Het lijkt erop dat leerlingen
deze strategieën niet of niet goed inzetten
bij toetsen. Ook bouwen ze een aversie op
tegen deze manier van lezen. Daarbij is de
cito-vraagstelling heel anders dan het oefenwerk. Wat wel werkt is modelen van een goede
tekstaanpak, leesplezier vergroten en ook in
andere vakken deze strategieën toepassen.
Rekenen/wiskunde
Op zeven scholen zijn in de middenbouw
de afgelopen drie jaren hoofdzakelijk scores
onder de norm behaald. Twee scholen scoren onder de norm op de toets Rekenen voor
kleuters. In groep 8 is vaak een herstel zichtbaar en zijn de meeste scores voldoende. Uit
de analyse van de scans bleek dat inoefenen
en automatiseren in onze methodes relatief
weinig aandacht krijgt. Daarnaast vraagt reke-

nen ook veel van de eigen vaardigheid van de
leraar. Rekenen kent een complexe leerlijn en
om die goed te kunnen toepassen moet de
leraar boven de stof staan en cruciale leermomenten kunnen herkennen. Ten slotte lijkt het
erop dat de wijze van toetsen, door de hoge
taligheid van de rekentoetsen, niet aansluit bij
de wijze waarop we de kinderen op die toetsen
voorbereiden.
Eindtoets groep 8
De resultaten op de eindtoets zijn wisselend.
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar zien
we een flinke daling in 2016, die echter, door
gerichte aanpak van teams, herstelt. We zijn
trots dat negen scholen nu boven de norm
scoorden waarvan acht ook boven het landelijk
gemiddelde. Drie scholen behaalden in 2018
een score onder de norm.

Resultaten eindtoets
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Schooladvies per schooljaar
Op één school, waar drie keer een onvoldoende resultaat is behaald, loopt een intensief
verbetertraject. Op andere scholen met een
lage score zijn de resultaten van groep 7 en
8 geanalyseerd en is een plan van aanpak
opgesteld.
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Meer dan 90% van onze leerlingen behaalt
voor rekenen, taal en taalverzorging de wettelijke vaardigheidsdoelen, de zogenaamde
fundamentele referentieniveaus. Het aantal
leerlingen dat het streefniveau 2F of 2S behaalt, passend bij havo en vwo, is structureel
groter dan het landelijk gemiddelde. Daar
staat tegenover dat het aantal kinderen dat
1F niet behaalt ook groter is dan het landelijk
gemiddelde. We zien dus een grote spreiding
tussen de kinderen.
Uitstroomniveau
De afgelopen 4 jaren ging ongeveer een
kwart van de leerlingen naar het vwo. In totaal
stroomde ruim 50% van de leerlingen uit naar
havo en/of vwo en tussen de 40 tot bijna 50%
naar het vmbo.
Vergelijking met landelijk beeld
Leerresultaten voor lezen en rekenen staan
landelijk onder druk, op dat terrein komen onze
resultaten overeen met het landelijke beeld.
Door de toename van het gebruik van multimedia in de vrije tijd lezen kinderen minder. Ze
vinden lezen minder leuk, hierdoor maken ze
minder leeskilometers en leren minder goed
lezen, terwijl technisch en begrijpend lezen voor
veel vakken een basisvoorwaarde is voor goede

havo en/of vwo
vmbo
overig

informatieverwerking. Ook voor het maken van
rekentoetsen is deze taalvaardigheid cruciaal.
De resultaten op de eindtoets lagen in 2017 op
acht scholen boven het landelijk gemiddelde.
Landelijk zien we dat steeds hogere schooladviezen worden gegeven. Binnen PCBO is
dat niet zo, wij adviseren al jaren hoog. Ons
uitstroomniveau naar het VO is consequent iets
hoger dan het landelijk gemiddelde.
Verbeterpunten
We zijn tevreden over het uitstroomniveau van
onze leerlingen. Juist daarom willen we de
resultaten op de eindtoets graag verbeteren,
zodat ze beter passen bij het beeld dat we van
hen krijgen en tot uitdrukking brengen in onze
– relatief hoge – schooladviezen.

2014/2015

2015/2016

In het algemeen lijken de resultaten in de middenbouw hoger te kunnen. We onderzoeken
of we voldoende automatiseren. En of onze
methodes of leerlijnen voldoende aansluiten
bij de toetsen. Wordt getoetst wat wordt onderwezen is of zit hier verschil in?
Meer specifiek richten we ons op begrijpend
lezen en rekenen: deze vakken zijn voor veel
scholen een verbeterpunt en vragen per
school om een specifieke, op de leraarvaardigheden gerichte aanpak (kennis van leerlijn en
didactiek). Wellicht moeten we ook de methodes kritisch evalueren.

2016/2017

2017/2018

We willen nadrukkelijk sturen
op kwaliteit, en kwaliteit of
onderwijsresultaten niet als
een toevallige uitkomst van
het onderwijsproces zien.
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Uit de schoolscans blijkt verder dat nog meer
leerlingen kunnen worden uitgedaagd. Wanneer we het potentieel in leerlingen in de middengroepen gerichter uitdagen zal dat voor een
aantal van hen tot betere resultaten leiden.

Om feedback op ons onderwijs te krijgen,
houden we periodiek tevredenheidspeilingen
onder ouders, medewerkers en leerlingen. De
resultaten van deze peilingen maken vooral
duidelijk hoe zij de kwaliteit beleven.

2.5 Kwaliteitszorg

We werken aan het verbeteren van onze zelfevaluatie, bijvoorbeeld door de ontwikkeling
van audits. Op basis van de resultaten en feiten zullen we meer van en met elkaar kunnen
leren, ons kunnen ontwikkelen en verbeteren.
Daarnaast ontwikkelen we een aanpak waarmee we snel en preventief kunnen ondersteunen bij signalen van risico’s.

Kwaliteitszorg staat of valt met planmatig handelen: in cycli observeren, plannen, uitvoeren
en checken. En dit op elk niveau: van leraar tot
schoolleider tot bestuur.
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Voor de leraren en intern begeleiders betekent
dit dat ze de resultaten van hun leerlingen na
een periode nauwkeurig analyseren, om te
checken of die zich voldoende ontwikkeld hebben. Daarbij zullen ze ook constateren of er nog
lacunes zijn of dat er juist een voorsprong zichtbaar is. Op dat complete beeld zullen zij in de
volgende periode hun handelen weer baseren.
Al onze scholen hanteren voor hun kwaliteitszorg de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) en
de 4 D’s (van data, duiden, doelen, doen), op
individueel, groeps- en schoolniveau. Alle scholen hebben hiervoor een eigen cyclus ingericht.
De cyclus van de scholen liep niet parallel met
de cyclus van directieteam en bestuur. Daardoor vond de bovenschoolse analyse en verantwoording te vaak te laat plaats. Daar is een
eerste slag in gemaakt: de school- en bestuurscycli grijpen nu beter in elkaar. Directeuren en
intern begeleiders voeren voortaan twee keer
per jaar een plannings- en verantwoordingsgesprek op een relevant moment in het schooljaar, zodat zij kunnen sturen op resultaat.

Kwaliteitszorg –
een nog betere
verbinding tussen de
scholen onderling en
tussen de scholen en
het bestuur zal ons
helpen bij het geven
van onderwijs van
hoge kwaliteit.

Vergelijking met landelijk beeld
Landelijk krijgt de kwaliteitszorg op de basisscholen een voldoende, maar er wordt benadrukt dat het beter kan: meer ambitie, resultaatgerichte sturing en borging.
Ook bij ons is de kwaliteitszorg in de basis op
orde, de sturing hierop kan echter effectiever.
We hebben een herkenbare plan-, do- en
checkfase, maar de act-fase uit de PDCAcyclus moet nadrukkelijker, gedetailleerder
en consequenter worden toegepast:

- In de klas door de leraar in het afstemmen
van zijn didactisch handelen,
- Op de scholen bijvoorbeeld door concrete
verbeterplannen te formuleren waarin focus
en ambitie helder verwoord én met elkaar in
balans zijn.
- Op het niveau van de directies en het bestuur
door deze plannen waar mogelijk te verbinden en te faciliteren, erop te sturen en ze
nadrukkelijk te volgen.
Het is van belang dat we expliciet op kwaliteit
sturen, ieder op zijn of haar eigen niveau.
Verbeterpunten
De verbeterpunten zijn te typeren met de
woorden sturen, verbinden en integreren.
Sturen op resultaat, verbinden van leraren en
teams onderling, de scholen met elkaar en
het bestuur met de scholen. Dit om tot een
geïntegreerd, logisch kwaliteitsmanagement
te komen dat bijdraagt aan het onderwijs in
de klas. Het huidige kwaliteitsmanagementsysteem wordt daarom herijkt en uitgebreid met

nieuwe instrumenten, gericht op onder andere
zelfevaluatie en verantwoordingsgesprekken.
Voor een deel is dit al vanaf januari 2018 in
gang gezet.

Ook een goede gesprekscyclus met elke
collega, gericht op het primaire proces, draagt
bij aan het sturen op kwaliteit. In een breder
perspectief is kwaliteit mede afhankelijk van
goed personeelsbeleid. Om die reden zal deze
cyclus voor alle medewerkers vóór eind 2018
ingericht zijn.
Verdeeld over onze scholen staat een aantal
talentvolle leraren voor de klas. In het kader
van de kwaliteitsontwikkeling hebben zij hun
collega’s veel te bieden. Laten we samen een
cultuur stimuleren waarin verschil benoemd
mag worden om hier samen van te leren en
beter van te worden. Directie en bestuur willen
dit zichtbaar maken en benoemen. Dit kan in
formele gesprekken en juist ook in team- en
werksessies.

Kon-Tiki

Sturing vindt op alle niveaus plaats door het
maken van afspraken met een duidelijk doel.
Deze afspraken gaan over een afgebakende
periode en bevatten eventueel een tussenevaluatie-moment. Doelen willen we met elkaar
nakomen en evalueren zodat we focus houden.
Dit houdt in dat we ons naast de plan-, do- en
checkfase, ook nadrukkelijk zullen richten op
de act-fase.

Analyse op leerlingniveau
Op Kon-Tiki is in augustus 2017 gestart
met een intensief verbetertraject. In
korte tijd moest er veel veranderen. Er
werden concrete verbeteringen doorgevoerd in de didactiek en er werd
gefocust op kwaliteitszorg.
De intern begeleiders ontwikkelden
met externen een systeem met behulp
waarvan kon worden geanalyseerd wat
de afgelopen vier jaren niet goed ging,
én wat er wel goed ging. Een belangrijke stap daarin was de keuze voor een
analyse op leerlingniveau.
Het motto ‘realistische doelen, hoge
verwachtingen’ is als het ware uitgebreid met ‘resultaten uit het verleden
zijn mede bepalend voor de toekomst’.
‘We leerden terug te kijken naar de
afgelopen jaren. Welke scores hadden
onze leerlingen? Niet alleen de laatste
score, maar ook eerdere resultaten bepalen het nieuwe doel. Bij het bepalen
van het doel is het goed om na te gaan
of leerlingen misschien meer kunnen
dan ze de laatste keer lieten zien.’
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3| O
 nze onderwijskwaliteit
in breder perspectief
Naast aandacht voor ‘kwaliteit die moet’ is
er, als gezegd, op onze scholen ook volop
oog voor de kwaliteit die we als scholen en
als stichting ‘willen leveren’. Dit wordt in het
waarderingskader ‘eigen aspecten van kwaliteit’ genoemd. We lichten enkele aspecten die
op alle scholen spelen hier kort toe. Daarnaast
realiseert iedere school mooie en bijzondere
doelen, de voorbeeldkaders in deze brochure
getuigen hiervan. We koesteren dit en hopen
dat het inspiratie biedt voor collega’s.
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3.1 Identiteit

We bieden onderwijs en voeden kinderen op
om niet alleen succesvol in de maatschappij te
kunnen zijn, maar zeker ook om een bijdrage

Kunst in je Bol(ster)

Bolster

De scholen van PCBO Amersfoort zijn
open-christelijke scholen. Ze zijn toegankelijk
voor wie zich thuis voelen bij ons onderwijs,
kinderen en hun ouders/verzorgers. We werken
en geven onderwijs vanuit christelijke waarden
zoals naastenliefde en verantwoordelijkheid.
Deze waarden worden gelukkig breed herkend
en gedragen in onze maatschappij. Tegelijkertijd moeten we ze koesteren en actief vorm
blijven geven. Dit doen we op de scholen elke
dag opnieuw door specifieke lessen, kringgesprekken en vieringen. Ook de identiteitsviering van 22 juni 2018 is hier een uiting van.

Dankzij de subsidie Cultuureducatie met kwaliteit kan
de Bolster elk jaar een andere kunstuiting centraal zetten.
Samen met partner Scholen in de Kunst geeft de school in
haar onderwijsaanbod een vaste plek aan muziek, theater
en beeldende kunsten. In het voorjaar van 2018 was het
resultaat te bewonderen in een professionele setting:
de expositie ‘Kunst in je Bol(ster)’ was voor ouders, kinderen
en andere belangstellenden enkele dagen te bewonderen
in Kunsthuis De Eem.

Unitonderwijs

’t Anker

Op ’t Anker is, om invulling te geven aan passend
onderwijs, unit-onderwijs ingevoerd.
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aan onze samenleving en de wereld om ons
heen te kunnen en willen bieden. Het is dat
perspectief op een betere en mooiere wereld
dat ons inspireert. Juist de kinderen maken
met elkaar die wereld van morgen.

3.2 Passend onderwijs
Passend Onderwijs voor alle kinderen is een
landelijke doelstelling. Juist onze leraren en
scholen streven naar onderwijs dat zeer veel
kinderen past. Als zicht op ontwikkeling van elk
kind en afstemming van het didactisch handelen daarop érgens van belang is, dan is het wel
voor het bieden van passend onderwijs.
De basisondersteuning is op onze scholen
goed vormgegeven. Om passend onderwijs
nog verder te verbeteren wordt op steeds
meer van onze scholen gewerkt met adaptieve
citotoetsen en met leerlijnen, methodes die
differentiëren nog meer bevorderen. Leerlingbegeleiding op de scholen wordt steeds
doorontwikkeld. We beschikken over deskundige intern begeleiders en over leraren met
specifieke deskundigheden.

’t Anker wil leerlingen meer op hun eigen niveau les geven.
Daarom heeft het team het onderwijs anders georganiseerd,
volgens de principes van unitonderwijs. In het unitonderwijs
is een klein team van leraren verantwoordelijk voor zo’n
60-90 leerlingen in twee leerjaren. De leerlingen worden
binnen de unit ingedeeld in een gemengde basisgroep.
Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur van momenten in de basisgroep, instructies en werkblokken in de unit.
De leraren uit de unit geven instructie aan een groep leerlingen die ongeveer op hetzelfde niveau zitten. Daarnaast
coachen zij leerlingen bij het werken aan hun ‘weektaak’.
Bij die taak staat vermeld wat de leerling moet doen en
wanneer de instructies zijn gepland. Samen met de onderwijsassistent begeleiden de leraren de kinderen in de unit
bij de verwerking.
Onderzoek heeft aangetoond dat werken volgens unitonderwijs een positief effect heeft op de leerresultaten. Een
belangrijke succesfactor is dat leraren, onderwijsassistenten
en (vak)specialisten binnen een unit samen verantwoordelijk
zijn voor het onderwijs voor alle leerlingen.
’t Anker gaat het unitonderwijs de komende jaren verder
ontwikkelen.

Moeilijk corrigeerbaar gedrag van kinderen
blijft voor veel leraren een uitdaging. Daarnaast
willen we ook het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen binnen PCBO verder uitwerken.
Dat is ook het landelijk beeld: onderwijs aan
deze twee groepen kinderen is tot nu toe in de
reguliere setting complex om te realiseren.

Verwijzingen sbo en so

1,2%

sbo 2015
sbo 2016
sbo 2017
so 2015
so 2016
so 2017

1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%

3.3 Het kind als eigenaar van
het eigen leerproces
Dit groeithema uit het strategisch beleidsplan
is een van de speerpunten voor het schooljaar
2018-2019. Op een aantal scholen wordt hier
gericht aan gewerkt door een doelenmuur
waarop leerlingen zelf hun ontwikkeling bijhouden, door het zogenaamde Fullspeed
leren, door ‘The leader in me’, of door samenwerkend leren via coöperatieve werkvormen.
Deze aanpakken dragen ook bij aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden.
Uit deze voorbeelden blijkt dat het bij dit
groeithema gaat over kwaliteit die moet én
over kwaliteit die we willen. Waar we in het
vorige hoofdstuk focusten op het afstemmen
op het niveau van de leerling in het leerproces,
zoomen we hier uit naar de brede vorming

0,0%

PCBO

KPOA

Meerkring

Samenwerking sbo en regulier

SBO Koningin Wilhelminaschool
en Parkschool

Desondanks houden we leerlingen zo lang
mogelijk op onze scholen. Samenwerkingsverband De Eem is positief over het onderwijs en
de ondersteuning die we bieden. We verwijzen
steeds iets minder leerlingen naar het so. In
vergelijking met andere Amersfoortse besturen
verwijzen we vergelijkbaar of minder leerlingen
naar het s(b)o.

Op de Koningin Wilheminaschool voor sbo en
op de Parkschool, die in hetzelfde pand aan het
Koning Karelpad gehuisvest zijn, wordt vanuit een
inclusieve visie nauw samengewerkt, om kinderen
te kunnen bieden wat ze nodig hebben. De leerroutes die zijn ontwikkeld voor het sbo worden
ook ingezet voor het vormgeven van de ontwikkelingsperspectiefplannen op de Parkschool. Een
enkele leerling van de Koningin Wilhelminaschool
volgt rekenen of spelling in een reguliere klas.
Pauzes houden beide scholen gezamenlijk en ook
de twee teams vormen steeds meer één team,
dat ook samen vergadert en naar studiedagen
gaat. Vanaf 2017 is bovendien een kleutergroep
ingericht waarin kleuters met een trage(re) ontwikkeling extra ondersteuning krijgen op gebied van
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.
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Ook in de Plusklas en de Prachtklas worden
leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces.
De bovenschoolse plusklas (een samenwerking
met het Farel College) is toegankelijk voor
leerlingen uit groep 7 en 8 die meer uitdaging
nodig hebben én ondersteuning bij executieve
functies. De bovenschoolse prachtklas is bestemd voor leerlingen in groep 8 die uitstromen naar het vmbo. In de prachtklas kunnen
zij positieve leerervaringen opdoen door meer
praktisch bezig te zijn. In beide groepen wordt
gewerkt aan werkhouding en zelfbeeld.

Gewoonte 7

Houd de zaag scherp
Evenwicht voelt het best

Gewoonte 6

Creëer synergie
Samen is beter

Gewoonte 5

Gabrie Mehenschool

van de leerlingen. Deze krijgt op veel scholen
aandacht via aanpakken als IPC (International
Primary Curriculum, waar onderzoekend leren
wordt gestimuleerd), VierKeerWijzer en het
samenwerkend leren in ateliers.

Eerst begrijpen dan
begrepen worden
Luister voordat je praat

Gewoonte 4

‘Kinderen nemen
meer initiatief,
omdat het kan en
mag. Ook nemen ze
meer verantwoordelijkheid, voor hun
eigen werk en voor
de sfeer in de klas.’

Denk win-win
Zoek naar voordeel
voor iedereen

Gewoonte 3

Belangrijke
zaken eerst
Eerst werken,
dan spelen

Gewoonte 1

Wees proactief
Je maakt je
eigen keuzes

Gewoonte 2

Begin met het
einddoel voor ogen
Maak een plan

The leader in me
Met ingang van het schooljaar 20162017 volgt de Gabrie Mehenschool
een pedagogische lijn die is gebaseerd
op het gedachtegoed van Stephen
Covey. De school heeft Covey’s ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’
vertaald naar ‘7 gewoonten’. Onder de
naam The leader in me ontwikkelt deze
lijn persoonlijk leiderschap bij kinderen. Ze leren om leiding te geven aan
zichzelf en krijgen inzicht in zichzelf en
hun relatie met de ander. In allerlei sociale situaties leren ze zich af te vragen
wat hun eigen aandeel en verantwoordelijkheid is. Van groep 1 tot en met 8
wordt gewerkt met hetzelfde symbool:
de Boom van de 7 gewoonten.
Leraren vertellen: ‘Kinderen nemen
meer initiatief, omdat het kan en mag.
Ze begrijpen ook dat elke keuze – ook
geen keuze! – een consequentie heeft,
en handelen daar naar. Ook nemen ze
meer verantwoordelijkheid voor hun
eigen werk én voor de sfeer in de klas.’
Werken met dit concept betekent dat
ook in het team het vocabulaire is
aangepast: ‘de zaag scherp houden’
is in drukke periodes een veelgehoord
advies aan collega’s.

4 | Samen aan zet
Onze gezamenlijke ambitie is om dit schooljaar
de basiskwaliteit van al onze scholen verder te
verbeteren en te borgen. Daarnaast hebben en
houden we oog voor de kwaliteit van de brede
vorming van kinderen.
Om te kunnen focussen op die basiskwaliteit
voegen we hier de in hoofdstuk 2 per paragraaf genoemde verbeterpunten samen.

Zicht op ontwikkeling
Het is van groot belang om de populatie beter
in beeld te brengen. Wie zijn onze leerlingen?
Wat is hun achtergrond? Welk beeld hebben
wij van hen? Klopt dit beeld met de realiteit?
Welke hoge verwachtingen hebben we als
team van hen? Krijgen alle leerlingen op onze
scholen de kans om zo hoog mogelijk uit te
stromen in het VO? Of zijn we met bepaalde
leerlingen terughoudend?
Met deze informatie gaan leraren planmatig
aan de slag: ze analyseren alleen en samen
de leeropbrengsten. Enerzijds trekken zij daar
lering uit voor het eigen handelen. Anderzijds
verwerken zij die analyse tot duidelijke plannen
op zowel individueel als groepsniveau. Zo nodig stellen zij plannen tussentijds bij. Op deze
manier kunnen leraren hun lessen nog beter
afstemmen op de diverse niveaus van ontwikkeling van de leerlingen en hun voldoende
uitdaging bieden.

Een specifieke doelgroep die we nog beter in
beeld willen krijgen is de groep (hoog)begaafde leerlingen. We willen hen op tijd signaleren
en vervolgens is het vooral van belang hun
leer- en executieve vaardigheden te blijven
peilen. En vervolgens ook aanbod en instructie
hierop aan te passen.

Didactisch handelen
We streven ernaar dat in het lesaanbod, in
het klassenmanagement en in de instructie
blijkt dat alle leraren, op basis van hun zicht
op ontwikkeling, weten wat de kinderen in de
betreffende les nodig hebben. De onderzoekers hebben in nagesprekken leraren feedback
gegeven met tips en aanbevelingen voor een
nog betere afstemming van hun didactisch
handelen op de ontwikkeling van hun leerlingen. Het didactisch handelen moet steeds
afgestemd zijn op het beeld dat we ons steeds
opnieuw vormen van de ontwikkeling van onze
leerlingen.
Specifiek voor het onderwijs in de groepen 1
en 2 betekent dit in een aantal situaties een
omslag van handelen. Waar nu vaak sprake
is van instructie in een grote kring van 4-6jarigen, willen we toe naar diverse instructiemomenten in een kleine kring. Dan doet de
instructie meer recht aan de enorme verschillen tussen de kinderen en wordt het onderwijs
effectiever.

Schoolklimaat
We willen dat al onze leerlingen zich veilig
blijven voelen. Vooral in de eerste weken van
het schooljaar hebben we extra aandacht voor
klassenmanagement en voor groepsdynamische processen.
We blijven de veiligheid monitoren en bespreken met de leerlingen, in de klassen en ook
op schoolniveau. Om ons ook als stichting
collectief te kunnen ontwikkelen en te verantwoorden willen we de gegevens ook stichtingsbreed inzichtelijk maken. Dan kunnen we
met en van elkaar leren, en de veiligheid en
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
gezamenlijk vormgeven en verbeteren.

Leerresultaten
Op de scholen die op de eindtoets (meerdere keren) onder de norm scoorden, willen we
een snelle verbeterslag maken met de huidige
groepen 7 en 8. Door goed te analyseren en
ontbrekende kennis of vaardigheden aan te
bieden met behulp van geïndividualiseerde
plannen – waar het kind mede-eigenaar van is
– kan een beter resultaat worden behaald. We
hebben in het verleden situaties gezien waarin
dit gerealiseerd en hebben er alle vertrouwen
in dat dit weer zal lukken.
Voor zowel begrijpend lezen als rekenen zullen
we met pilots werken waarvan de resultaten
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zullen worden gedeeld en uitgewisseld onder
meer in het IB-netwerk en tussen directeuren.
Belangrijk hierbij is het evidence based werken, door dat wat bewezen werkt toe te passen
en ook door te onderzoeken wat in onze eigen
praktijk aanvullend kan werken.
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Het is belangrijk om de opbouw van de methodes die we gebruiken en de vraagstelling
van de (cito)toetsen te vergelijken. Alles wat
getoetst wordt, moeten we aanbieden. Er
moet geen reden meer zijn om te veronderstellen dat toetsconstructeurs bewust vragen
in de toets stoppen die kinderen ‘niet gehad
hebben’, om leerlingen zo ‘de kans te geven
om te excelleren’.
Het potentieel van leerlingen in de middengroepen willen we gerichter aanspreken en
uitdagen zodat dat het voor een aantal van
hen tot hogere resultaten leidt. Dit houdt in
dat de leraar vanuit zicht op ontwikkeling heel
gericht instructie geeft die de middengroep
nodig heeft, met oog voor elke leerling in deze
subgroep.

ons mede mogelijk maken om onderwijs van
hoge kwaliteit te blijven geven.

MR en in de GMR de schoolscans bespreken
en toelichten.

Het kwaliteitsmanagement willen we verder
verbeteren door ons te richten op wat we gaan
doen met alle beschikbare gegevens, observaties en analyses. De PDCA-cyclus willen we
steeds opnieuw doorlopen, tot en met de A.
Dit geldt voor het niveau van leerling en leraar,
klas en school, en scholen en bestuur. Het gaat
om wat we doen en niet alleen om de voornemens. We zijn al gestart met het aanpassen
van de jaarcyclus, zodat we in het gesprek
tussen scholen en bestuur tijdig de voortgang
kunnen bespreken en de juiste acties kunnen
inzetten. Deze jaarcyclus zal waar nodig verder
worden aangescherpt.

En tot slot: we zullen de doelen op het gebied
van onderwijskwaliteit opnemen in het nieuwe
strategisch beleidsplan en in de schoolplannen – zowel ten aanzien van de basiskwaliteit,
de kwaliteit die ‘moet’, als de kwaliteit die we
gezamenlijk ‘wensen en willen’.

We willen nadrukkelijk sturen op kwaliteit, en
kwaliteit of onderwijsresultaten niet als een
toevallige uitkomst van het onderwijsproces
zien. Op schoolniveau is hiervoor een cyclus
met instrumenten ingericht. Op stichtingsniveau kan deze nog verbeterd worden. Scholen
onderling bespreken sinds kort ook met elkaar
plannen en opbrengsten.

Kwaliteitszorg
De resultaten van de schoolscans zijn gedeeld
met teams, directies en de intern begeleiders.
Op stichtingsniveau zijn succesfactoren en best
practices gedeeld om op die manier met en
van elkaar te leren. Met deze aanpak bevorderen met elkaar een kwaliteitsgerichte cultuur.
In het kader van de kwaliteitszorg is meer en
betere verbinding tussen de scholen onderling
en tussen de scholen en het bestuur dan ook
een belangrijk doel. Deze verbinding zal het

We zullen passende instrumenten en werkwijzen gaan invoeren om kwaliteit te onderzoeken
en te verbeteren, zoals interne audits. Wanneer
nodig doen we ook met behulp van externe
deskundigen onderzoek naar de kwaliteit en
dan vooral gericht op verbetering hiervan.
Over onze opbrengsten en kwaliteit willen we
verantwoording afleggen. We doen dat deels
met deze brochure. Verder zullen we in elke

Ondersteunend
Om de uitvoering van al deze verbeterpunten
te faciliteren is in het stichtingsjaarplan voor
2018-2019 een aantal speerpunten geformuleerd. Dit zijn de belangrijkste punten:
-	Alle scholen en de stichting als geheel werken planmatig aan de invoering van ICT-toepassingen.
-	Alle scholen en het bestuursbureau gebruiken Sharepoint om informatie delen en
samenwerken te vereenvoudigen.
-	De stichting levert een extra inspanning om
het benodigde personeel te werven. Daarbij
blijven we, ondanks het lerarentekort, de lat
hoog leggen.
-	Onderwijskwaliteit is gediend met goed
personeelsbeleid. De gesprekken in de gesprekscyclus zullen resultaatgericht gevoerd
worden.

Wonderboom

Snappet
Een leraar: ‘In het schooljaar 2017-2018
zijn we onze methodes gaan combineren met Snappet. Op een eigen device
en binnen een digitale leeromgeving
oefenen leerlingen rekenen en spelling. Het programma geeft ze direct
feedback op hun antwoorden. En het
is adaptief: al naargelang leerlingen
nodig hebben of aankunnen geeft het
herhalende oefeningen of schakelt het
door naar verdiepende oefeningen.
De leraar ziet via een dashboard wie
er hulp of extra uitdaging nodig heeft.
Zo houd je zicht op de vorderingen
per leerling. Dat helpt mij weer bij het
afstemmen van mijn lessen op hun
niveaus. Ik zie steeds meer niveaus in
mijn groep. Als je per groepje instrueert blijf je toch op het gemiddelde
van het groepje steken. Ik merk ook dat
kinderen steeds meer verantwoordelijkheid nemen. Er gaat niets boven zien
dat je iets goed doet. Dat daagt uit tot
verder leren.’
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5 | PCBO Amersfoort in één oogopslag
Wie wij zijn

Onze leerlingen

Onze middelen

In de Stichting voor Protestants-Christelijk
Basisonderwijs voor Amersfoort werken twaalf
reguliere basisscholen en één school voor
speciaal basisonderwijs samen. Onze scholen
staan verspreid over de verschillende wijken
van Amersfoort. We bieden onderwijs aan ruim
3600 kinderen.

Onze leerlingen en ouders komen uit alle wijken van Amersfoort en vormen een afspiegeling van onze stad. In het schooljaar 2017-2018
kwamen er 3631 leerlingen naar onze scholen
(1 oktober 2017). Dat is een lichte daling ten
opzichte van 2016 (- 45 leerlingen), Amersfoort
kent enige krimp. Van de basisschoolleerlingen
in Amersfoort gaat 23% naar een van onze
scholen.

De jaarlijks inkomsten bestaan uit de rijksbijdrage per leerling, subsidies en overige baten,
waaronder de bekostiging voor de basisondersteuning vanuit Samenwerkingsverband De
Eem. Het totaal van deze inkomsten bedroeg
in 2017 € 19.2 miljoen. De uitgaven bedroegen € 18.7 miljoen. In 2017 was het financieel
resultaat positief. Van alle middelen werd 82%
uitgegeven aan personeel. Dat was opnieuw
een bewuste stijging waarmee we willen investeren in voldoende en goed personeel. We zijn
financieel een gezonde organisatie.

De scholen werken samen op het gebied van
onderwijs, personeelsbeleid en bedrijfsvoering. Vanuit de scholen zoeken we verbindingen met de wijk, met kinderopvang en met
collega-scholen. Bijvoorbeeld binnen de Stichting ABC, die in Amersfoort vormgeeft aan de
brede scholen, en in het Samenwerkingsverband De Eem.
We bieden vanuit onze sociale christelijke
identiteit perspectief aan kinderen en ouders
met verschillende levensovertuigingen. Diversiteit vinden we waardevol, want verschillen
verrijken en overeenkomsten verbinden ons.
Als collega’s en onderwijsprofessionals er
zoeken we de dialoog, zodat ontmoeting en
verrijking tot stand komt.

Onze mensen
In totaal werken er 361 mensen bij PCBO, met
een gemiddelde werktijdfactor van 0,64 (peildatum 31 december 2017). De v/m-verdeling is
84% vrouw en 16% man. Er werken relatief veel
jongere mensen bij PCBO, ruim een derde is
jonger dan 35 jaar.
‘Na de prettige en persoonlijke benadering
door de onderwijscoach in mijn sollicitatie
word ik nu in mijn eerste jaar als leraar door
haar en de ico verder gecoacht. Ik merk dat
ik hierdoor meer bewust word van mijn eigen
handelen in de les.’
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360 collega’s
geven onderwijs
aan 3600 kinderen

MENSEN

84% vrouw
16% man

1% 3%

360 collega’s
geven onderwijs
aan 3600
kinderen
Aantal
leerlingen per school
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Rijksbijdragen
€ 18.400
Overige overheidsbijdragen
en subsidies
€ 233
Overige baten
€ 589
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MIDDELEN

Colofon
Deze brochure werd geschreven in opdracht en
onder verantwoordelijkheid van het College van
Bestuur van de Stichting Protestants-Christelijk
Onderwijs voor Amersfoort, op basis van de
resultaten van de scholen- en bestuursscans,
uitgevoerd door de externe onderzoekers van
Sprankelend Onderwijs, aangevuld met input
van de directeuren en van stafmedewerkers.
Het auteursrecht op de tekst berust bij
PCBO Amersfoort.
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tekstbureau berg in de polder, Gouda
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Koning Harder - concept & ontwerp, Utrecht
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