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Voorwoord  
Voor u ligt het ambitieplan van Koorschool Haarlem. We kijken hierin vooruit naar onze plannen 
en ambities voor de komende jaren.   
 
Als we terugkijken naar ons vorige schoolplan valt op dat er veel veranderd is. We staan veel 
bewuster in het onderwijs. Wat wij vooral meenemen van onze vorige planperiode, is dat het 
belangrijk is om keuzes te maken. Beter een paar punten heel goed aanpakken, dan heel veel 
punten een klein beetje.   
 
Het vak van de leerkracht is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Om dit vak op een positieve, 
goede manier vol te houden, zijn gepassioneerde leerkrachten nodig, die in hun kracht gezet 
worden op de school waar ze werken. Nieuwsgierig zijn en blijven is één van de belangrijkste 
kwaliteiten van leerkrachten en leerlingen. Zo hou je de motivatie vast om jezelf steeds verder te 
ontwikkelen.   
 
Inmiddels weten we als school waar we voor gaan en staan hier volledig achter. Dit maakt het veel 
gemakkelijker om te zorgen dat het onderwijs wat we geven, past in de ontwikkelingen in de 
maatschappij, maar ook past bij de visie van de school. Onze pedagogische aanpak, staat stevig en 
heeft zeer positieve gevolgen gehad voor de sfeer op school. Dit willen we voortzetten en nog 
verder uitbouwen.   
  
We willen ervoor zorgen dat leerlingen bij ons vandaan vol vertrouwen de wereld in gaan.   
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Inleiding  
Een ambitieplan beschrijft integraal het beleid van de school voor een periode van vier jaar. Zowel 
op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het 
personeel en de verantwoording over de resultaten.   
 
Dit ambitieplan is bestemd voor zowel het bestuur als voor de directie, het personeel en de 
externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die de directie maakt 
samen met het team om haar doel(en) voor de komende vier jaren te bereiken.  
 
Dit nieuwe plan heeft helaas een vertraging opgelopen doordat de directie het gehele schooljaar 
voor de klas heeft gestaan wegens personeelstekort. Dit besluit heeft in overleg met de inspectie 
plaatsgevonden. Voor schooljaar 2019-2020 is wel een jaarplan opgesteld. 
 
Het ambitieplan wordt door het bestuur goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de inspectie 
Basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een 
bepalend document omdat het richting geeft voor handhaving en verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs op onze school. Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het geleverde onderwijs.   
Koorschool Haarlem is een muzikale school, waarbinnen initiatieven van leraren en leerlingen tot 
ontplooiing kunnen komen; een school die keuzes durft te maken en deze ook wil verantwoorden.  
  
Het plan is een leidraad, een plan voor kwaliteitsverbetering, voor verdere ontwikkeling van al 
ingezette trajecten en van vernieuwing.   
Het is een uitdaging om op een andere manier te gaan denken over het onderwijs en wat er met 
de school ondernomen kan worden om samen juist die school te maken, waar iedereen graag wil 
werken en waar leerlingen graag willen zijn.  
Met een goed doordacht en realistisch ambitieplan staan directie en leerkrachten sterker en 
worden kansen gecreëerd.  
  
Het ambitieplan stelt directie en leerkrachten in staat om:  
• Visie en missie te onderbouwen;  
• Resultaatgerichte doelstellingen te formuleren;  
• De samenhang tussen onderwijsinhoudelijke, ondernemende en financiële aspecten te laten 

zien;  
• Gefundeerde op ontwikkelingsgerichte beslissingen te nemen;   
• Risico’s in te schatten;  
• Duidelijkheid te scheppen voor alle bij de school betrokkenen;  
• Inzicht te bieden in haalbaarheid en verantwoording van resultaten;  
• Prioriteiten te stellen.  
  
Het doel van het ambitieplan is het systematisch schatten van het toekomstperspectief van de 
school en het verkrijgen van de middelen om voorgenomen activiteiten te realiseren.  
  
Ook de input vanuit de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen die in 2018 zijn afgenomen bij 
leerlingen, ouders en personeelsleden is opgenomen in dit ambitieplan.  
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Actuele trends die van betekenis zijn voor het onderwijs  
Kennisnet heeft op hoofdlijnen aangegeven welke trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor 
de ambities van het onderwijs en direct of indirect voor de relatie tussen onderwijs en ICT. Met 
behulp van de DESTEP-methode hebben we een analyse gemaakt van landelijk erkende 
ontwikkelingen en de betekenis. De uitkomsten hiervan zijn te lezen in bijlage 1. 
  
Met deze DESTEP-methode hebben we ook onze eigen school geanalyseerd:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demografisch: vergrijzing en lerarentekort  
De Koorschool is een streekschool en ligt in een wijk met wisselende populatie. Het 
leerlingenaantal is per jaar wisselend aangezien er instroom vanaf groep 5 plaatsvindt. Op dit 
moment wordt er een nieuwe woonwijk gebouwd en we hopen dat daar veel jonge gezinnen 
komen te wonen die voor onze bijzondere school kiezen. Met een duidelijke visie kunnen we onze 
school in de komende jaren duidelijk op de kaart zetten.   
De Koorschool heeft een klein, stabiel team. Het lerarentekort was in 2019 een probleem maar 
gelukkig is dat nu opgelost, behalve af en toe bij het werven van invallers.   
  
Ecologisch: klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid  
Ons gebouw is erg groot, uit de jaren twintig en lastig energiezuinig te krijgen. De komende jaren 
zal dit aangepakt worden. Ook willen we bij de leerlingen aandacht besteden aan duurzaamheid; 
bewust omgaan met je omgeving en materialen en met de leerlingen de natuur in.   
  

Trends en ontwikkelingen met invloed op onderwijs en ICT 
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Sociaal cultureel domein: de toenemende kansenongelijkheid en de invloed van digitalisering op 
contact, vertrouwen en communicatie  
De meeste leerlingen bij ons op school komen uit gezinnen met midden- tot hoogopgeleide 
ouders. De betrokkenheid van ouders is groot, waardoor de leerlingen van huis uit ook veel kansen 
worden geboden om zich te ontwikkelen. De kracht kunnen wij als school halen uit de 
samenwerking met ouders, om de kansen van leerlingen zo goed mogelijk te benutten en te 
ontwikkelen. Ook leren wij leerlingen heel bewust om te gaan met sociale media en zorgen dat ze 
zo zelfstandig en verstandig mogelijk omgaan met informatie van het internet.   
  
Technologisch, kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel met behulp van data 
Bij ons op school maken we gebruik van technische ondersteuning: adaptieve lesmaterialen en 
ondersteuning bij het in beeld brengen van de ontwikkeling van leerlingen.   

  
Economische domein, de arbeidsmarkt wordt/is onvoorspelbaar, en er wordt steeds minder 
opgeleid naar specifieke beroepen   
Digitalisering heeft invloed op de arbeidsmarkt: bestaande banen verdwijnen en nieuwe banen 
ontstaan en dat gebeurt in een steeds hoger tempo. De jongeren van nu zullen in hun arbeidzaam 
leven verschillende beroepen uitoefenen. Weerbaarheid, wendbaarheid, ondernemend zijn, maar 
zeker ook zelfvertrouwen hebben en jezelf goed kennen worden daarom steeds belangrijker. Door 
een rijke leeromgeving neer te zetten, wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld van leerlingen.  
   
Politiek/juridisch, regulering in het digitale domein   
De nieuwe AVG wet vraagt veel van de school. Als school gaan wij heel bewust om met de privacy 
van leerlingen en ouders. Wij maken afspraken met uitgevers en leveranciers van digitale 
leermiddelen. Ook in het toegankelijk maken van digitale informatie zijn wij als school 
verantwoordelijk. In onze lessen mediawijsheid worden leerlingen bewust gemaakt van 
bijvoorbeeld fake news en de invloeden van social media.   
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Visie  
 

Missie  
Vanuit een lange traditie is de Koorschool een moderne, op muzikale cultuur gerichte katholieke 
basisschool, waar inspiratie, bezieling en plezier in onderwijs en muziek voorop staan. We geven 
onze levensbeschouwelijke grondslag vorm in de waarden zorgzaamheid, betrokkenheid en eigen 
verantwoordelijkheid.  Op onze school bieden wij leerlingen een veilige en rijke leeromgeving.  Zo 
worden zij mensen die zichzelf kennen, zichzelf mogen zijn en vol vertrouwen de wereld in gaan.   
Wij, het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo, waar de Koorschool onderdeel van is geven 
onze leerlingen een brede muzikale vorming op hoog 
niveau. Wij leveren een bijdrage aan de koorcultuur in 
Nederland door het muzikaal verzorgen van kerkelijke 
vieringen in de kathedraal, het geven van concerten en 
participeren in muziekuitvoeringen. 
 
Slogan: 
Onze slogan is: “Dé basisschool waar muziek in zit”  
 

Visie  
Alle leerlingen moeten zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
onze school een rijke leeromgeving is, die ieder kind iets te bieden heeft.  
Muzikaliteit en creativiteit in denken en doen past bij de Koorschool. Wie durft te ondernemen en 
te onderzoeken, is voorbereid op een wereld die steeds verandert.   
Ieder kind leert op zijn eigen manier. Iedereen heeft zijn sterke en minder sterke kanten. Je hoeft 
niet in alles goed te zijn, als je iemand kunt vinden die je aanvult. Daarom is samenwerken zo 
belangrijk.   
Leerlingen moeten zo goed mogelijk voorbereid zijn om goed deel te kunnen nemen aan de 
maatschappij. We leren ze daarom zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen. Dit 
kan alleen als leerlingen hun eigen doelen, drijfveren en mogelijkheden kennen; eigenaarschap.   
  

Leerlingbelofte  
Bij ons op school mag je er zijn. Je mag vanuit nieuwsgierigheid ontdekken wat je kunt, in een rijke 
leeromgeving. Je leert wat je aan anderen hebt en wat zij aan jou hebben. En dat op de manier die 
het beste bij jou past. Je mag zijn wie je bent.   
  

Onderwijsconcept  
Ons onderwijsconcept is opgebouwd uit 4 pijlers:  
1. Rijke leeromgeving  

In een rijke leeromgeving worden leerlingen gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken. 
In een rijke leeromgeving kunnen alle leerlingen leren, omdat er voor iedereen een uitdaging 
te vinden is. Een rijke leeromgeving is meer dan de school alleen, dit omvat ook de omgeving, 
het leren buiten het schoolgebouw, of de wereld het schoolgebouw in halen. Een rijke 
leeromgeving stimuleert het creatief vermogen.   
 



 8 

2. Op de Katholieke traditie geïnspireerd onderwijs 
Koorschool Haarlem is een moderne katholieke basisschool met een duidelijke christelijke 
levensvisie. Wij willen ruimte bieden aan ieder individu en is er ruimte en respect voor ieders 
inbreng. We zien dat wij een brede populatie hebben, vaak niet meer komend vanuit de 
katholieke traditie. Onze levensvisie proberen we vooral vorm te geven in de dagelijkse 
omgang met elkaar. 
 

3. Brede culturele vorming met focus op zang 
Een belangrijke toegevoegde waarde in ons onderwijs is de brede culturele vorming, waarin 
zingen en stemvorming centraal staan. De leerlingen nemen deel aan kooruitvoeringen op 
podia in binnen- en buitenland. De relatie met het Kathedrale Koor speelt in deze 
ontwikkeling van de leerlingen een belangrijke rol. Door hun deelname aan een gemengd 
koor komen de leerlingen in aanraking met het grote klassieke repertoire van alle tijden 
binnen de christelijke traditie. Het zingen in een koor heeft pedagogisch gezien ook een 
belangrijke toegevoegde waarde. Leerlingen ervaren dat zij in een koor tot iets in staat zijn 
wat individueel nooit te bereiken valt. Door deel uit te maken van meerstemmigheid en oor te 
hebben voor wat er om hen heen gebeurt, is het mogelijk om tot prachtige muzikale 
prestaties en het bijhorende muzikale plezier te komen. Leerlingen leren dat zingen iets is 
waarbij hoofd en hart betrokken zijn en waarvoor concentratie en doorzettingsvermogen 
nodig zijn.  
 

4. Samenwerken en eigenaarschap 
Bij samenwerken gaat het erom dat je samen een doel bereikt en anderen daarbij kunt 
aanvullen en ondersteunen. Samenwerken gaat om kennis en contact.  
Leerlingen leren bij ons effectief communiceren. Ze leren hulp vragen, geven en ontvangen. 
Ze vervullen verschillende rollen en leren die bij zichzelf en anderen te (h)erkennen. Ze leren 
functioneren in heterogene groepen en verschillen te respecteren. Zo ontwikkelen ze een 
positieve en open houding tegenover andere ideeën. Ze leren te werken in een team.   
Zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen kan alleen als je zicht hebt op 
je eigen doelen, ideeën en mogelijkheden. Je neemt het heft in handen en volgt niet 
klakkeloos aanwijzingen of voorschriften. Leerlingen leren bij ons realistische doelen en 
prioriteiten stellen door het zelf te ervaren. Ze leren doelgericht te handelen: concentratie, 
zichzelf kunnen motiveren, zich kunnen richten op de uitvoering van een taak. Ook krijgen ze 
inzicht in de eigen mogelijkheden en de ontwikkeling daarvan.   
We zijn bewust bezig met plannen en timemanagement. Leerlingen reflecteren op het 
handelen en de uitvoering van de taak en kennen daardoor de consequenties van hun 
handelen voor zichzelf en de omgeving, op korte en lange termijn. Ze leren om 
verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen en keuzes.   

   

Onze ambities  
1. Rijke leeromgeving:   

In de komende jaren willen we bewuster gebruik maken van de ruimte in ons gebouw. We 
creëren werkplekken, ook buiten de klas. We ontwikkelen een doorlopende lijn op het gebied 
van extra uitdaging (verbreding en verdieping).  
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2. Op de Katholieke traditie geïnspireerd onderwijs: 
Creativiteit moet weer echt op de kaart komen te staan bij ons op school. Het komende 
schooljaar gaan we starten door het muziekonderwijs te laten integreren en de creatieve 
vakken weer meer vorm te geven.  
 

3. Brede culturele vorming met focus op zang: 
Wij geven onze leerlingen een brede muzikale ontwikkeling op hoog niveau en willen ons heel 
duidelijk op de kaart zetten. Ook moet bij de leervakken het creatief denkvermogen worden 
aangesproken. Ze durven te ondernemen en te onderzoeken. 
 

4. Eigenaarschap en samenwerken: 
Samenwerken moet voor beide partijen een meerwaarde hebben. We gaan meer gebruik 
maken van coöperatieve werkvormen bij verschillende vakgebieden. Ook willen we klas 
overstijgend blijven samenwerken en dit nog verder uitbreiden.   
We werken aan meer eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. Leerlingen die zicht 
hebben op hun eigen leerproces en mogelijkheden, zodat zij gemotiveerd blijven om te leren. 
Leerkrachten die zelf inspiratie opdoen en hun vak blijven verdiepen en verrijken.   
 

Deskundigheid  
Opleiden en ontwikkelen   
Investeren in opleiding en ontwikkeling blijft zoals altijd actueel en cruciaal. Jaarlijks worden 
hiervoor budgetten beschikbaar gesteld. Het team wil groeien, zich richten op verdieping en 
verbetering en staat open voor vernieuwing. Het team bruist van enthousiasme en dit is zichtbaar 
voor ouders en leerlingen. Op individueel niveau wordt gekeken welke ontwikkelpunten er zijn en 
welke scholing daarbij nodig is. Dit kan een ontwikkeling zijn die gericht is op de 
schoolontwikkeling maar ook gericht kan zijn op de individuele ontwikkeling van de leerkracht. 
Collegiale consultaties versterken de ontwikkeling en willen we zo structureel mogelijk maken (wat 
niet altijd te realiseren is). De intern begeleider is met tweejarige post HBO-opleiding begonnen en 
rondt deze opleiding juni 2021 af. 
Door de samenwerking binnen het team wordt er met en van elkaar geleerd. Elk teamlid voelt zich 
medeverantwoordelijk voor elke betrokkenen binnen de school. 
Op de Koorschool heeft de leerkracht naast het geven van les de rol van begeleider en coach. 
 

Vasthouden 
De professionele leergemeenschap 
Autonomie van leerkrachten naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
De autonomie van leerkrachten is van essentieel belang om eigenaarschap van leerlingen te laten 
slagen. Leerkrachten op de Koorschool nemen de ruimte nieuwe dingen uit te proberen en hier 
verslag van te doen in het hele team. Leerkrachten bevragen elkaar kritisch, zodat weloverwogen 
besluiten genomen kunnen worden t.a.v. veranderingen. 
De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit binnen de school speelt hier een 
belangrijke rol. 
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Voeren van leergesprekken waarin leerkrachten coachen en begeleiden 
Leerkrachten zijn goed in staat leerlingen te laten reflecteren, verschillende leerstrategieën in te 
zetten en leerlingen de ruimte geven. 
In het schooljaar 2018-2019 is gestart met het voeren van leergesprekken met de leerlingen. 
Elk kind heeft minimaal één keer per maand een gesprek met de leerkracht. Hierin worden 
ambities van leerlingen besproken, wat zij daarbij van de leerkracht verwachten en hoe zij dit 
willen aanpakken. Ook het welbevinden van de leerlingen kan een belangrijk bespreekpunt zijn. 
Leerkracht en kind bepalen samen welke punten besproken worden en zo begeleidt de leerkracht 
het kind naar meer zelfstandigheid en kan een kind verantwoording afleggen voor dat wat geleerd 
is. 
 
Resultaten 
In het afgelopen jaar zijn de resultaten verbeterd. De verbetering is in gang gezet door het inzetten 
van eigenaarschap van de leerlingen. Daarnaast is een nieuwe methode voor begrijpend lezen 
aangeschaft.  
Onze leescoördinator heeft een nieuw leesplan opgesteld. Het leerkrachthandelen en het geven 
van korte effectieve instructies blijven een belangrijk aandachtspunt t.a.v. de resultaten. Ook hier 
staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. Van en met elkaar leren. Klassenbezoeken 
zorgen ervoor dat leerkrachten elkaar kunnen voorzien van feedback en adviezen. Leerkrachten 
voelen zich vertrouwd met elkaar. 
 

Versterken 
Leerkrachten krijgen de ruimte om te leren de nieuwsgierigheid van leerlingen te wekken zodat zij 
van daaruit gaan leren. Het ontdekkend leren is in ontwikkeling. 
 
Ontdekkend leren 
Voor onze Wereldoriëntatie vakken zijn wij bezig een andere methode uit te kiezen om 
wetenschap en techniek en het ontdekkend leren in te zetten vanuit de interesse en 
nieuwsgierigheid van het kind. 
Wij moeten hier uiteraard nog veel ervaring mee opdoen alvorens een gericht scholingstraject in 
te kunnen zetten dat past bij ons onderwijs. In schooljaar 2021-2022 wordt bepaald of met het 
oog op het ontdekkend leren een begeleidingstraject nodig is. ‘Ontdek de wereld en groei ‘verder 
door-ontwikkelen. Met o.a. de buitenlessen, omgeving meer in de school halen, nog meer met de 
school de wereld in. 
 
Ouderbetrokkenheid 
De ouderbetrokkenheid willen wij versterken door de gesprekscyclus met ouders te wijzigen, door 
ouders en leerlingen hier meer bij te betrekken en eigenaarschap te geven. De koorschool wil 
meer met thema’s gaan werken en dat ook zichtbaar maken in de school en de ouders hier ook 
meer bij betrekken. Dit heeft direct effect op het leren en het welbevinden van het kind op school. 
Voor de leerkrachten betekent dit ook een andere manier van denken en omgaan met het contact 
tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. 
 
Effectieve instructie 
De basis voor het geven van een goede instructie staat. In het schooljaar 2020-2021 gaan we een 
verdiepingsslag maken met een effectief instructiemodel wat past bij onze school. 
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Vernieuwen 
In het schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met werken met leerdoelen voor de vakken rekenen, 
taal en spelling. We willen de leerlingen leren, het leren zichtbaar te maken en eigenaarschap 
vergroten. 
Leerdoelen dienen om leerlingen doelgericht te laten leren. Ze geven inzicht in structuur en inhoud 
van (een deel van) de lesstof, dit is ook zichtbaar voor de leerkracht en voor de ouders.  
 
 

Inhoud en toepassingen  
 
Onze schoolsituatie 
De volledige naam van onze school luidt ‘Koorschool van het Muziekinstituut van de Kathedraal St. 
Bavo’. Dit wordt doorgaans afgekort tot Koorschool Haarlem. 
Het Muziekinstituut werd op 19 januari 1946 opgericht door dr. A.I.M. Kat om de liturgische zang 
in de Kathedraal St. Bavo te bevorderen. Zijn wens was dat te realiseren het oprichten van een 
Koorschool. In 1951 werden zijn inspanningen beloond; de Koorschool ging van start. 
De school heeft een “status aparte” gekregen in de Wet op het primair onderwijs, die inhoudt dat 
de gebruikelijke opheffingsnormen niet worden toegepast en dat er extra uren muziek op de 
lessentabel staan. 
Leerlingen zingen in het Kathedrale Koor en nemen deel aan concerten in binnen- en buitenland. 
Na het verlaten van de school is het mogelijk om lid te blijven van het Kathedrale Koor. 
Het bevoegd gezag wordt gevormd door de Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo, 
de Koorschool is een zogenaamde “éénpitter“; het bestuur heeft uitsluitend Koorschool Haarlem 
onder het beheer.  
  
Gebouw  

Het schoolgebouw begon ooit als een klooster van de 
Zusters Franciscanessen van Heythuyzen, maar 
inmiddels is de Koorschool er niet meer uit weg te 
denken. In 2002 kreeg het gebouw een flinke make-over 
om het de drempel van de eenentwintigste eeuw over 
te tillen. Zo kregen we meerdere repetitieruimtes voor 
de koren erbij en is de voormalige kapel ruimte nu een 
muziekzaal. De school staat aan de Haarlemse 
Westergracht 61, in de schaduw van zijn monumentale 
naamgever, de Kathedrale Basiliek St. Bavo aan de 

Leidsevaart. Achter de school is een speelplaats. 
De Koorschool is een streekschool. Dit betekent dat onze leerlingen uit de gehele stad en naburige 
gemeenten komen. Dat doen ze per fiets, met het openbaar vervoer of ze worden per auto 
gebracht. 
 
Leerlingpopulatie  
Koorschool Haarlem heeft ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over drie groepen, 5/6, 7 en groep 8. 
De school heeft geen onderbouw en de leerlingen zijn afkomstig van andere basisscholen uit 
Haarlem en directe omgeving. 
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Ouders  
De koorschool is een streekschool en zijn onze ouders middelbaar tot hoog opgeleid en groeien 
onze leerlingen op in een kansrijke omgeving. De ouders zijn sterk betrokken bij de 
onderwijsactiviteiten en investeren thuis veel tijd om hun kind te ondersteunen in hun 
ontwikkeling. Kenmerkend is dat ouders allebei werken en veel gebruik wordt gemaakt van 
overblijven en opvang na schooltijd. 
 
Het team  
Ons team bestaat uit 10 medewerkers:  
• 5 leerkrachten, met specialismen (hoogbegaafdheid, lezen, lichamelijke opvoeding)  
• 1 intern begeleider, tevens groepsleerkracht 
• 1 directeur, tevens groepsleerkracht 
• 1 administratief medewerker 
• 3 muziekdocenten 

De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs- en muziekdeel van de school. 
Daarnaast is één muziekdocent verantwoordelijk voor het muziekdeel. 
 
Groeperingsvormen  
Binnen onze school zijn leerlingen gegroepeerd in jaargroepen of combinatiegroepen, afhankelijk 
van het leerlingaantal en de beschikbare formatie.  Voordat leerlingen op school worden 
aangenomen vinden er twee testen plaats: een muzikale en een onderwijskundige. Door deze 
“selectie aan de poort” bestaat de leerlingpopulatie uit gemiddelde tot bovengemiddelde 
leerlingen. Wel streven wij naar een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes. 
  

Pedagogisch handelen  
Op onze school staan wij voor een positieve kijk op leerlingen, ouders en elkaar. Wij zijn erop 
gericht dat iedereen met plezier de school binnenstapt. Zonder plezier kan niet goed worden 
geleerd. De school is een veilige en inspirerende omgeving voor leerlingen, ouders en 
leerkrachten. We zijn gericht op het creëren van een veilige omgeving die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. We richten ons op het stimuleren van positief gedrag door duidelijk 
aan te geven wat er van leerlingen verwacht wordt, waarbij we positief gedrag belonen. Er zijn 
regels die zorgen voor duidelijkheid en veiligheid. Leerlingen hebben invloed op deze regels, zij 
worden betrokken bij het bepalen van de regels tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten. Dit is een 
belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. 
Leerlingen leren sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn om problemen in de omgang te 
voorkomen en op te lossen. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen ontdekken wie zij zijn en 
wat hun talenten zijn. We hebben respect voor elkaar en waarderen de ander om wie hij/ zij is. 
De samenwerking tussen school, ouders en leerlingen vinden wij daarom van groot belang. Door 
samen met het kind doelen te benoemen, worden de verwachtingen duidelijk en haalbaar. 
Hierdoor doen leerlingen succeservaringen op en raken zij gemotiveerd om te leren. Er wordt naar 
het individuele kind gekeken waardoor elk kind zicht heeft op zijn/ haar ontwikkeling en zich 
gezien voelt. 
  
Gedrag op en om de school  
Dit betreft de school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op 
het schoolplein en bij activiteiten worden leerlingen aangemoedigd sociaal gedrag te laten zien. Dit 
geldt ook voor gedrag op sociale media.   
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Didactisch handelen  
Direct instructiemodel  
De lessen worden gegeven m.b.v. het direct instructiemodel:  
Dagelijkse terugblik. Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les en/of met 
het ophalen van voorkennis.  
Presentatie 
Deze fase begint met een overzicht wat je deze les wilt bereiken. Daarna introduceert de 
leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij controleert regelmatig of 
de leerlingen de stof begrijpen.  
 
Begeleide (in)oefening 
Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht vragen en is er veel interactie waardoor 
leerlingen betrokken blijven.  
 
Zelfstandige verwerking 
De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De leerkracht creëert een leeromgeving waarin de 
leerlingen hun leertijd effectief gebruiken (tijdens deze fase van de les krijgen sommige leerlingen 
extra en/of verlengde instructie). Voor leerlingen die gezien hun capaciteiten minder 
instructiebehoefte hebben spreekt de leerkracht met hen af aan welke instructie onderdelen zij 
wel of niet meedoen. Zij beginnen dan eerder aan de zelfstandige instructie of hebben naast deze 
opdrachten nog (ander) verdiepend of verbredend werk).   
 
Terugkoppeling 
De leerkracht geeft feedback, vooral op proces. Zet de leerling aan het denken: hoe komt het dat 
dit goed/fout ging? De leerkracht geeft veel aanmoedigingen.  
  
Onderwijs vanaf groep 5 
Vanaf groep 5 werken wij met methoden. Al onze onderwijsmethoden hebben een leerstofaanbod 
dat volledig dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus en vormen een doorgaande lijn in 
onze school.   
Deze methoden worden op Chromebook, papier, digibord en met concreet materiaal aangeboden. 
Op deze digitale leermiddelen kan de leerstof adaptief aangeboden worden, dus aangepast aan 
het niveau van het kind.  
Rekenen, taal en spelling worden aangeboden via het werken met leerdoelen. Daarnaast is er voor 
leerlingen die niet in één van deze niveaus mee kunnen komen, de mogelijkheid om op eigen 
leerlijn te werken   
We werken handelingsgericht, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan.  
De groepsleerkracht houdt gegevens over de vorderingen van leerlingen bij, aan de hand van 
methode-afhankelijke toetsen, methode-onafhankelijke toetsen (CITO-leerlingvolgsysteem), 
observaties en signaleringen. Deze resultaten worden in de groepsbesprekingen met de intern 
begeleider geanalyseerd om te bepalen wat beter kan en of leerlingen extra zorg of uitdaging in de 
klas nodig hebben.   
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Het leerstofaanbod  
Naast aandacht voor zelfstandig werken, streven wij ernaar om voldoende afwisseling te bieden 
tussen de (theoretische) lessen in school en de (praktische) lessen in de school. Binnen ons rooster 
brengen wij balans tussen aandacht voor creatieve en cognitieve vakken.   
Wij geven Engels in alle groepen. Dit start spelenderwijs in groep 5 en ontwikkelt zich tot groep 8 
naar een volwaardig instapniveau voor het voortgezet onderwijs.   
  
Gebruik van ICT  
De Koorschool maakt op verschillende manieren gebruik van digitale mogelijkheden zoals e-mail, 
een school app, Chromebook en digitale schoolborden. 
De groepen 5 t/m 8 werken met Snappet, een digitaal device waarop software zit voor de 
verwerking van methoden. Alle leerlingen hebben hun eigen Chromebook, hierop staan meerdere 
programma’s op waarmee de leerlingen kunnen werken. In alle groepen wordt gebruik gemaakt 
van het digibord bij instructies en begeleide inoefening.  Leerlingen worden bewust gemaakt van 
de mogelijkheden bij het gebruik van ICT en een veilige toepassing hiervan in lessen 
mediawijsheid.   
  

Leermiddelen, methodes en aanpak 
Voor het leerstofaanbod wordt gebruik gemaakt van moderne methodes en materialen die 
voldoen aan de kerndoelen. 
Om leerlingen voor te bereiden op de toekomst zijn de 21e – eeuwse vaardigheden erg belangrijk. 
• Het gebruik van Snappet vanaf groep 5. 
• Engels vanaf groep 5. 
• Doorlopende leerlijn. 
• Samenwerking in het team. 
• Klassen doorbrekende plusklas lessen. 

 
Dit gaat u in de toekomst in onze school zien: 
• Werken met een geïntegreerde Wo-methode die werkt met thema’s en uitgaat van de 

nieuwsgierigheid en ontdekkend leren van leerlingen. 
• Werken in groepen waar ontdekken, experimenteren en aanleren van technieken een grote 

rol spelen en de creativiteit van de leerlingen gestimuleerd wordt. 
• Mediawijsheid lessen te geven. 
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Vak- of  
ontwikkelingsgebie
d  

Methode, jaar van uitg.  

Nederlandse taal en 
spelling  

Leerdoelen vanuit Snappet  

Rekenen en 
Wiskunde  

 Leerdoelen vanuit Snappet 

Muziek Eigen didactiek  

Begrijpend lezen  Grip 

Engels  Join In 

Aardrijkskunde   Wijzer door de wereld 

Geschiedenis  Wijzer door de tijd 

Natuur, techniek  Wijzer door de natuur 

Verkeer  Verkeerskranten, Veilig Verkeer Nederland ANWB streetwise  

Geestelijke 
stromingen   

Uitzendingen schooltv  
Maandelijks een bezoek van de Kapelaan van onze Kathedraal 

Actief burgerschap  Methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis, Samsam, Schooltv, diverse 
projecten  

Expressievakken  Moet je doen, ThiemeMeulenhoff  

Sociaal- emotionele 
vorming  

Zien 
Leefstijl 

Schrijfonderwijs   Pennestreken 
 

Bewegingsonderwijs  gr. 5 t/m 8 Bewegingsonderwijs in het speellokaal, 2001  

  
 Verplichte onderwijstijd:   

Groep   Uren  Totaal  

5  980 980 

6  980 1960 

7  980 2940 

8  980 3920 

      

Totaal 
bovenbouw  

 3920 

  



 16 

Standaard urenbesteding per groep:   

Groep  
Vakgebieden  

5  6  7  8  

Nederlandse taal  
Lees/Taal  
Lezen  
Schrijven   

7.30 
5.00 
1.30  
1.00 

7.00 
 5.00 
1.30  
0.30  

7.00 
5.00 
1.30  
0.30  

7.00 
5.00 
1.30  
0.30  

Engelse taal  0.30  0.30  0.45  0.45  

Rekenen en Wiskunde  5.00  5.00  5.00  5.00  

Muziek 4.00 4.00 4.00 4.00 

Oriëntatie op Mens en Wereld  
Aardrijkskunde/Topo  
Geschiedenis  
Techniek/ natuur    
 
Verkeer  
Bevordering gez. gedrag  

3.45 
1.00 
1.00  
0.45  
  
0.30  
0.30  

3.45 
1.00 
1.00  
0.45  
   
0.30  
 0.30 

3.45 
1.00 
1.00  
0.45  
   
0.30  
0.15 

3.45 
1.00 
1.00  
0.45  
  
0.30  
0.15 

Kunstzinnige oriëntatie  1.00 
  

1.30 
  

1.30 
  

1.30 

Lichamelijke opvoeding Spel 
en Beweging  

1.00  1.00 1.00  1.00  

Bevordering sociale 
redzaamheid  

0.45  0.45  0.45 0.45 

Vrij werken/zelfstandig 
werken/projecten/huiswerk 

1.45 1.45 2.15 2.15 

Pauze gezamenlijk eten 
Buiten spelen 

0,15 
0.30 

0.15 
0.30 

0.15 
0.30 

0.15 
0.30 

  26.00 26.00 26.00 26.00 
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Kwaliteitscultuur  
  
Visie: doorgaande ontwikkelingslijn  
Een ononderbroken ontwikkelingslijn met een passend aanbod waarbij leerlingen steeds weer 
uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen is van belang om te kunnen groeien.  
  
Hoe zie je dat terug op de Koorschool?  
• Een intakegesprek bij de start op onze school met de ouders, leerkracht en waar nodig de IB-

er. In dit gesprek zijn met name de ouders aan het woord. Dit met als doel dat ouders een zo 
compleet mogelijk beeld geven van hun kind, zodat de leerkracht het kind direct een passend 
aanbod kan bieden.  

• Een rijke leeromgeving is één van de pijlers in ons onderwijsconcept. 
• Wij volgen leerlingen niet alleen op de cognitieve vaardigheden (o.a. door het Cito-LOVS), 

maar ook volgen wij ze op welbevinden en betrokkenheid (Zien!). De analyses gebruiken wij 
om ons aanbod en de begeleiding te verbeteren. De analyses worden teambreed besproken 
en samen stellen we verbeterpunten vast. 

• Daar waar nodig wordt expertise en of begeleiding van buitenaf hierbij ingezet. Verbeter- en 
ontwikkelingspunten worden ook in de Medezeggenschapsraad besproken.  

• De onderwijsbehoeften van iedere leerling worden vastgelegd en bijgesteld door de 
leerkracht.  

• Op Bestuursniveau worden twee keer per jaar de analyses van het LOVS en één keer de 
eindopbrengsten besproken met de IB-er en directeur. 

• Binnen ons onderwijs willen wij zorgdragen voor passend aanbod voor alle leerlingen en 
ervoor waken dat de onderlinge verschillen invloed hebben op het competentiegevoel van 
een kind.   

• Wij dragen onze leerlingen zorgvuldig over aan het voortgezet onderwijs (VO), met een 
onderwijskundig rapport en bij voorkeur middels een ‘warme overdracht’. 

  
Visie op schoolklimaat en veiligheid  
Wij willen dat onze school een gemeenschap is waarbij iedereen (leerlingen, leerkrachten en 
ouders) zich veilig, betrokken en verantwoordelijk voelt.  
  
Hoe ziet je dat terug op de Koorschool  
• Ieder kind wordt door iedere leerkracht gezien en gekend.  
• De focus ligt op positief gedrag. 
• Specifieke afspraken per groep stellen wij ieder jaar samen met de leerlingen op.  
• Leerlingen en teamleden verbinden zich aan deze afspraken en spreken elkaar daar op aan.  
• Wij stellen eisen aan de omgang met elkaar en vinden het belangrijk dat leerlingen met 

respect voor elkaar; leren samen te spelen, - te leren en - te werken.  
• De leerkrachten stimuleren het verhogen van betrokkenheid tot elkaar; het elkaar helpen en 

elkaar aanspreken. We werken gezamenlijk aan een professionele cultuur.   
• Leerlingen leren, middels een aangeleerd stappenplan, conflicten op een constructieve wijze 

op te lossen. Alle leerkrachten hanteren dezelfde aanpak bij conflicten.  
• Met onze aanpak en begeleiding willen wij bevorderen dat leerlingen leren hun waarde en 

identiteit te kennen, erkennen, ontwikkelen en inzetten.  
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• We monitoren de sociale- en emotionele ontwikkeling en de veiligheidsbeleving bij de 
leerlingen middels Zien! (groepen 5 t/m 8)  

• De Koorschool heeft een veiligheidsplan en wij gebruiken ook een pestprotocol. 
• Onze school heeft een vertrouwenspersoon, voor de leerlingen en de teamleden. 

  
Deze planperiode werken we verder aan:  
Invoering van een duidelijke, doorgaande leerlijn met lessuggesties op het terrein van sociaal-
emotionele ontwikkeling. Meer passend aanbod op het gebied van verrijking en verdieping voor 
begaafde leerlingen. Hier willen we ook een doorgaande ontwikkelingslijn in creëren.   

 
 

Infrastructuur   
 
Financiën  
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel 
Beleidsplan van Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo. 
De directeur en het bestuur, is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen 
en wordt op transparante wijze verdeeld, waarbij risico’s in de organisatie voldoende worden 
afgedekt. Uitgangspunt is continuïteit. Er is een transparant systeem van financiële planning en 
control op zowel schoolniveau als bestuursniveau, gebaseerd op een meerjaren- investeringsplan. 
Het systeem biedt voldoende sturing en informatie op zowel bestuursniveau als schoolniveau. 
De schooldirecteur heeft een eigen budget tot haar beschikking waarmee zij haar eigen keuze kan 
maken. 
Ook is het mogelijk om aanvragen te doen om een extra impuls te geven aan de 
schoolontwikkeling. 
Er wordt gekeken, op basis van de ambitie plannen van de school, welke financiële impuls een 
versnelling van de ontwikkeling kan betekenen. 
 

Hoe zie je dit terug op de Koorschool?  
Dat wij werken met een meerjarenbegroting plan (waarvoor het ambitieplan leidinggevend is).   
Het opstellen van een jaarbegroting, deze wordt besproken in de MR.  
Er een budget is voor scholing en schoolontwikkeling  
De Koorschool heeft door de grootte en aard van het gebouw, hoge onderhoudskosten. 
 
In deze planperiode zetten we in op:  
• Verduurzamen van het schoolgebouw.   
• Investering in ICT.  
• Investering en aanpak van nieuwe wereldoriëntatie methode. 
• Investering in verrijkend en verdiepend materiaal voor leerlingen die meer aankunnen. 
• Het investeren in methodieken en materialen waarmee we groepsdoorbrekend kunnen 

werken. 
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Onze beleidsvoornemens periode 2020-2024 
 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Onderwijs     
Onderwijsconcept     
Rijke leeromgeving 
• Doorgaande lijn verrijking en verdieping. 

 
Creativiteit 
• Meer gebruik maken van creatieve 

werkvormen. 
 

Samenwerken 
• Coöperatieve werkvormen structureel 

inzetten. 
• Werken aan samenwerking. 

 
Eigenaarschap 
• Meer zelfstandigheid bij leerlingen creëren. 
• Digitaal geletterdheid. 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 

Onderwijsinhoudelijk     
• Verander- en verbetertraject Wereld 

Oriëntatie. 
• Spelling verbeteringstraject. 
• Actief werken aan duurzaamheid. 
• Sociale en emotionele ontwikkeling 

monitoren. 

X 
 
 

X 
X 

X 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 

 

Personeel     
• Meer eigenaarschap bij leerkrachten op het 

gebied van ICT. 
• Meer kennis vergaren op het gebied van 

begaafdheid. 
• Vaardigheid in het stellen vragen vergroten 

(creatief denken). 
• Het samen sturend team. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 
 
 

X 
 

X 

 

Communicatie     
• Ouderapp Parro inzetten. 
• Vergroten ouderbetrokkenheid. 

X 
X 

 
X 

  

Marketing     
• Meer werken aan de PR. 
• Leerlingaantal vergroten. 
• Stabiele instroom behouden. 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
 

X 

 

Financieel     
• Inzetten op subsidiestromen. 
• Sturen op besparing van de   

energiekosten. 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

 
  Deze beleidsvoornemens worden uitgewerkt in een jaarplan. 
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Bijlage 1: Actuele trends die van betekenis zijn voor het onderwijs   
 
Kennisnet heeft op hoofdlijnen aangegeven welke trends er zijn in onze maatschappij die van 
invloed zijn op het onderwijs. Met behulp van DESTEP-methode hebben we een analyse gemaakt 
van landelijk erkende ontwikkelingen en de betekenis daarvan  
   
Demografisch, vergrijzing en lerarentekort  
Ook voor de Koorschool wordt het merkbaar dat er krapte in de arbeidsmarkt is ontstaan. Het 
aansluiten bij een vervangingspool is helaas niet gerealiseerd, we zijn afhankelijk van duobaan 
leerkrachten maar dat zal de komende tijd niet voldoende zijn.   
   
Andere organisatievormen in de school, meer flexibiliteit, minder vaak een leerkracht voor de 
groep, het nog meer boeien en binden van alle medewerkers, en het vergroten van de gemiddelde 
werktijdfactor, staan voor de komende tijd op de agenda. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand 
met het vormgeven van inhoudelijk uitdagend onderwijs. Om dit te realiseren zijn we telkens 
gericht op de samenwerking: samen kun je meer realiseren.    
De ontwikkeling in leerlingenaantallen in ons voedingsgebied ligt onder het gemiddelde: er moet 
een duidelijk PR-plan komen om het leerlingaantal te vergroten en ook weer stabiel te houden. 
We moeten continu werken aan onze ambitie en dat ook naar buiten uitstralen. We zijn een 
basisschool met een heldere en een zichtbare visie op ons onderwijs en muziek. Zowel het 
onderwijs als het muziek is de kwaliteit van een hoog niveau.  
    
Ecologisch, klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid  
Wij proberen met name projectmatig, aandacht voor deze thema’s te besteden. Bijvoorbeeld door 
in lessen expliciet aandacht aan duurzaamheid te besteden, maar ook door de organisatie van het 
onderwijs duurzaam in te richten. Daarbij verdient het gebruik van ICT aandacht. Bij het plegen 
van onderhoud van onze gebouwen is duurzaamheid een nadrukkelijk thema. Door meer aandacht 
te besteden aan natuuronderwijs, wetenschap & techniek, 21 -eeuwse vaardigheden zoals 
samenwerken en probleemoplossend denken bereiden wij leerlingen op een actieve manier voor 
op hun toekomst.   
    
Sociaal cultureel domein  
De toenemende kansenongelijkheid en de invloed van digitalisering op contact, vertrouwen en 
communicatie.   

 
We streven ernaar voor iedereen het juiste onderwijsaanbod te kunnen aanbieden. Bij de 
schooladviezen draagt de school en bestuur zorg voor de juiste verwijzing. We vinden dat het altijd 
helpend is om op een uitdagend onderwijsniveau je onderwijsloopbaan te vervolgen, en handelen 
dan ook zo. Dagelijks beseffen we dat het hebben van hoge verwachtingen en het opdoen van 
succeservaringen broodnodig zijn voor alle leerlingen.    
Het kunnen bouwen en onderhouden van een functioneel netwerk maakt dat je meer kansen kunt 
creëren. In het onderwijs nemen we deze taak op ons. Het omgaan met elkaar en de wijze van 
presenteren off- en online zijn vaardigheden die op alle scholen aandacht krijgen. We helpen 
leerlingen bijvoorbeeld veilig om te gaan met online opgedane kennis en contacten en het bewust 
worden van de social media bubble.   
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Technologisch, kunstmatige intelligentie 
Technologisch, kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel met behulp van data.  

  
In alle toekomstige beroepen en leefomgeving neemt de plek van technologie toe. De snelheid 
waarin deze technologie verandert en doorontwikkeld neem telkens toe.  

    
In het onderwijs biedt kunstmatige intelligentie kansen om het leren op maat, het zogenaamde 
gepersonaliseerd leren vorm te geven. Ook leerkrachten maken steeds meer gebruik van 
technische ondersteuning: rijke lesmaterialen en ondersteuning bij het in beeld brengen van de 
ontwikkeling van leerlingen.   
Het is van belang dat leerlingen veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van technologie.  
Wij geven in ons ambitieplan aan op welke wijze wij hier vorm aan geven.  
Alle leerlingen op de school werken met techniek en ontwikkelen onderzoeksvaardigheden. De 
komende jaren zal het werken aan deze vaardigheden een groter onderdeel van het curriculum 
gaan innemen, waarbij de aandacht voor de basisvakken onverminderd hoog blijft. We zien hier 
kansen om nog meer aan te sluiten bij de wens van leerlingen om al doende te leren. Bovendien 
geven wij hen iets mee dat in de veranderende wereld van het grootste belang is: 
nieuwsgierigheid, kunnen samenwerken en oplossingsgericht zijn.   
    
Economische domein 
de arbeidsmarkt wordt/is onvoorspelbaar, en er wordt steeds minder opgeleid naar specifieke 
beroepen. De jongeren van nu zullen in hun arbeidzaam leven verschillende beroepen uitoefenen. 
Weerbaarheid, wendbaarheid, ondernemend zijn, maar zeker ook zelfvertrouwen hebben en 
jezelf goed kennen worden daarom steeds belangrijker.  

   
Leerlingen zijn al vroeg met hun toekomst bezig. Zij willen weten waar zij sterk in zijn, waar hun 
affiniteit ligt. Op de basisschool zetten zij al een eerste stap in hun loopbaan. Zij hebben het nodig 
een goede basis in zelfvertrouwen te hebben en levenslang nieuwsgierig te kunnen zijn. 
Nieuwsgierigheid is een bron om telkens weer te leren, nieuwe stappen te kunnen zetten en dus 
ondernemend en flexibel te blijven.   

   
Een ander belangrijk aspect is dat ouders vaker beide werken. Voor ouders en verzorgers is het van 
belang dat scholen op een goede wijze invulling geven. Op onze school wordt samengewerkt met 
de kinderopvang.  

   
Politiek/juridisch, regulering in het digitale domein    
Op het politieke terrein zien we een aantal ontwikkelingen waar wij een positieve bijdrage aan 
kunnen leveren. Leerlingen doen vaardigheden en kennis op, om een actieve bijdrage te kunnen 
leveren aan ons democratische systeem (met name in Nederland en de EU). Thema’s zoals het 
beïnvloeden van politieke besluitvorming, fake news herkennen en de invloed van massamedia 
worden op scholen behandeld.   
Met name op het gebied van privacy liggen veel nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen 
voor onze organisatie. 
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Bijlage 2: Missie en visie  
  
 Leven in de wereld van straks  
Hoe straks de wereld er uit gaat zien, welke beroepen de leerlingen van nu straks gaan uitoefenen, 
hoe vaak dat verandert, en welke kansen en uitdagingen op hen afkomen, is niet te voorspellen. 
We horen vaak dat kennis van vandaag, morgen alweer achterhaald is. Maar vaak genoeg hebben 
we kennis van vandaag nodig om de ontwikkeling van morgen te kunnen begrijpen. We hebben 
voldoende kennis nodig om alles wat op ons afkomt te kunnen ordenen en te kunnen beoordelen 
en om op voort te kunnen borduren. Taal en rekenen zijn de basis en gelden als voorwaarden om 
de wereld te kunnen ontdekken. In Nederland zijn er niet voor niets normen gesteld op deze 
vakken. Het basisniveau is minimaal nodig om te kunnen participeren in de maatschappij. Daar ligt 
voor de scholen een uitdagende verantwoordelijkheid.  
  
Naast vaardigheden op rekenen, taal en voldoende kennis om de toekomst in te gaan hebben 
leerlingen zelfinzicht nodig. Hoe leer ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig om verder te komen, 
kan ik een stapje uit mijn comfortzone, heb ik een goed zelfbeeld en ben ik daar blij mee? Het zijn 
voorbeelden van veel vragen die in de basisschoolperiode deels beantwoord gaan worden.   
 
Op internationaal niveau zijn de 21e-eeuwse competenties ontwikkeld; probleemoplossend 
gericht zijn, creatief, goed kunnen samenwerken, ICT-geletterd/computational thinking, sociaal en 
cultureel vaardig, communiceren en kritisch denkend. Deze competenties worden algemeen 
gezien als goed gereedschap om de toekomst tegemoet te treden. 
   
De competentie samenwerken met allerlei verschillende mensen wordt steeds vaker als een (van 
de) kerncompetentie gezien. Samen met een open nieuwsgierige houding geeft dit een prachtige 
start voor het verdere leven. 
 
Hiermee geven wij op hoofdlijnen weer hoe we richting geven aan de drie hoofddomeinen van het 
onderwijs: Socialisatie, Persoonsvorming en Kennisoverdracht: kunnen samenwerken en omgaan 
met de ander, jezelf leren kennen, een ontwikkelingsgerichte houding, en een goede basiskennis 
om met vertrouwen verder te kunnen bouwen.   
Als we kijken naar de wensen van onze leerlingen in de komende paragraaf, zien we dat we alle 
bovenstaande domeinen daarin terugvinden.  
  
De leerling aan het woord  
Wekelijks vragen wij aan de leerlingen wat zij belangrijk vinden en wat wij als school belangrijk 
vinden. Wat willen zij op school leren? Wat denken zij dat zij voor de toekomst nodig hebben? Wat 
moet anders? En waar zijn ze al blij mee?  
Wij vragen: Waarom gaat de leerling naar school? Hoe moet de school ervoor zorgen dat dat lukt, 
en Wat gaan we op school dan doen.  
 
Waarom ga ik naar school?   
• Wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn identiteit? Welke talenten heb ik? Wie ben jij? 
• Wat kunnen we samen? Wat is mijn plek in deze dynamische wereld?     
• Groeien, ontdekken, leren hoe ik leer, gaat mijn hele leven door.  
• Ik werk aan mijn toekomst. Ik wil trots kunnen zijn op wie ik ben.  
• Ik wil ondernemend en weerbaar zijn. 
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• Ik wil goed leren omgaan met allerlei verschillende mensen. 
• Ik wil goede resultaten op de basisvaardigheden en kom op de juiste Vo-opleiding. 

 
Nieuwsgierig naar de toekomst   
Nieuwsgierigheid is een motor voor het leren en ontwikkelen. Als je nieuwsgierig bent heb je een 
open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende stap kan zijn. Vind je 
de energie en lef om het nog eens te proberen, om op zoek te gaan naar jouw plek in de wereld. 
Nieuwsgierig naar jezelf, naar je talenten, naar wat jij kunt bijdragen. Nieuwsgierig naar de 
toekomst,” is een brede voorbereiding op de volgende stap.   
  
Mensen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren. Het is de kunst deze positieve houding 
te koesteren door de wijze waarop ons onderwijs is ingericht. Hoge verwachtingen, je zelf leren 
leren en afwisselend onderwijs bieden. Samen leren maar ook volop de gelegenheid krijgen jezelf 
te zijn.  
Als we onze leerlingen na de laatste schooldag van groep 8 uitzwaaien, zien we leerlingen die blij 
zijn met wie ze zijn en wat ze kunnen, die kunnen omgaan met allerlei verschillende mensen en die 
met vertrouwen een nieuwe uitdaging aangaan. Zij weten dat leven en leren de toekomst is, en 
daar zijn ze blij mee. Als we dat bereiken is dat iets waar we samen met alle ouders, medewerkers, 
partners en andere stakeholders trots op kunnen zijn.  
  
 Hoe gaan we dat bereiken?  
Wij werken samen, om de leerlingen het beste te kunnen bieden: voorop staat een rijke veilige 
leeromgeving waarin zij worden uitgedaagd zich goed voor te bereiden op hun toekomst: goede 
leerresultaten te behalen op taal, rekenen, studievaardigheden en zich te ontwikkelen op de 21e-
eeuwse competenties.  
In onze overtuiging zijn nieuwsgierigheid, samenwerken, experimenteren, lef, doelgerichtheid en 
duurzaamheid de kernbegrippen voor de komende jaren. 
In deze periode is experimenteren belangrijk. Met beleid natuurlijk, want onze opdracht brengt 
grote verantwoordelijkheden met zich mee. Hoge doelen, goede monitoring en analyse, en het 
zetten van de juiste vervolgstappen. De basis is en blijft dat leerlingen op passend niveau door 
kunnen naar het VO. Goede opbrengsten op taal en rekenen zijn daarvoor de basis.  
  
Leerlingen gaan de komende tijd steeds vaker anders werken, meer vakoverstijgend en in andere 
organisatievormen. Andere specialismen zullen de scholen in komen omdat zij een toegevoegde 
waarde kunnen bieden. 21e-eeuwse vaardigheden, meer naar buiten, samenwerken, bewegen, 
creativiteit zullen een groter deel van de lesdag invullen. De basisvakken worden steeds meer 
geïntegreerd in andere vakken. Met deze verrijking van het onderwijs, waarbij steeds meer 
verschillende talenten van leerkrachten en leerlingen worden aangesproken zal het steeds vaker 
mogelijk zijn meer op maat onderwijs te kunnen bieden: nog meer samen naar school! Een 
aandachtspunt hierin is ook het dreigende lerarentekort.  
  
Wat hebben leerlingen nodig zodat zij hun doelen bereiken? Uit de input van de leerlingen is het 
volgende naar voren gekomen: 
Ik heb leerkrachten nodig die weten en begrijpen wat ik nodig heb. Leerkrachten die goed    
kunnen observeren en preventief handelen. Die mijn nieuwsgierigheid stimuleren door ook zelf 
nieuwsgierig te zijn.          
Ik wil leren door doen, uitproberen en zo vertrouwen opbouwen.  
Afwisseling! Vragen stellen. 
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Samenwerken met alle andere leerlingen in verschillende rollen.  
Ik wil zelf grip krijgen op mijn ontwikkeling en meepraten over het onderwijs. Ik wil ook kunnen 
kiezen.  
Door mijn creatieve, analytische denkvaardigheden te stimuleren vind ik de zekerheid in mijzelf.  
Iedereen heeft iets anders nodig om goede kansen te krijgen 
   
Ambities  
Onze school ontwikkelt zich aan de hand van het ambitieplan, passend bij de omgeving, leerlingen 
en de ouders. Wij kiezen een helder onderwijsconcept op basis van verfijning van onze missie en 
worden op een eigen manier uitgewerkt en gerealiseerd. 
Het is en blijft een uitdaging de innovatie te verbinden met hoge leerresultaten, ook op 
de basisvakken. We bieden een rijke leeromgeving, waar afwisselend onderwijs wordt geboden, 
waar verschillende talenten ontdekt en ontwikkeld worden. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen 
goed kunnen leren als we meer leren door doen, meer op maat met behulp van ICT. 
 
Samenwerken door allerlei geledingen heen maakt dat we veel en snel beleid ontwikkelen en 
kunnen innoveren. Verder werken aan de netwerkorganisatie intern en extern:  
leerlingen, ouders en kenniskringen, gemeenten, passend onderwijs etc. we groeien door het 
besef dat we steeds meer samen verantwoordelijk (mogen) zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


