Samenvatting schoolplan 2015-2019
Basisschool De Buitenburcht

Op weg naar betekenisvol onderwijs
en onderzoekend en actief leren.
Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan staat de koers van de school voor de komende jaren beschreven. In deze beknopte uitgave vindt u de
missie, visie, de speerpunten en de aanpassingen voor de komende jaren. De onderbouwing hiervoor kunt
u in de uitgebreide versie van het schoolplan lezen en is te downloaden via onze site.

Onze missie
Wij bieden een veilige leeromgeving waarbinnen passend, betekenisvol en boeiend
onderwijs wordt gegeven, zodat kinderen zich blijvend willen en kunnen ontwikkelen om voorbereid te zijn op hun toekomst.
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Onze visie
Wij creëren een passende en boeiende leeromgeving, waarbij de leerinhouden zo
mogelijk in betekenisvolle contexten worden ingebed en waar ruimte is om te ontdekken en om aan persoonlijke leerdoelen te werken.

Wij hanteren ontwikkelingsgegevens om, samen met kind en ouders, doelgericht en
planmatig te werken, zodat talenten en capaciteiten ten volle benut worden. Tevens
leggen wij hiermee verantwoording af aan belanghebbenden.

Wij werken aan een veilige leeromgeving, geïnspireerd door de christelijke normen
en waarden, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, duidelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid.

Om doorgaande lijnen en verdieping te creëren werken wij nauw samen met ouders
en voeren wij structureel overleg met ketenpartners.
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De speerpunten voor de periode 2015 – 2019:
1. Onderwijs: Van lineair en methodengebonden naar concentrisch (betekenisvol en
geïntegreerd) onderwijs.
2. Professionalisering: Leerkrachten maken professionele keuzes uit methoden, bronnen en verschillende aanpakken, gericht op vakkenintegratie en het betekenisvol
maken van de leeractiviteiten. Hierdoor worden leerlingen geactiveerd en kunnen
zich ontwikkelen conform hun mogelijkheden.
3. Leiderschap: Er is een cultuur van evaluatie en reflectie, waarbinnen ieder teamlid
en elke leerling geïnspireerd is om zijn/haar kennis en vaardigheden uit te breiden
en actief eigenaar is van zijn/haar leerproces.
4. Identiteit: De identiteit van de school heeft verbinding met de leerinhouden en het
leren van de leerlingen.
5. Partnerschap: Door elkaar goed te informeren, feedback te geven en samen leeractiviteiten te organiseren werken wij nauw samen met onze ketenpartners.
6. Doorgaande lijnen: Er is een beredeneerd aanbod voor 0 tot en met 12 jarigen en er
is beleid geformuleerd m.b.t. de samenwerking.
7. Opleiden in de school: We worden een academische opleidingsschool (Marnix)en
leiden studenten voor het Teachers College (Windesheim)op, waarbij studenten leren interdisciplinair te werken, zelfsturend met onderzoeksvragen bezig gaan en
de mentoren een coachende rol vervullen.
8. Woordenschatonderwijs: we ontwikkelen schoolbeleid voor NT2 leerlingen
9. Het jonge kind. Beleid ontwikkelen en professionalisering organiseren m.b.t. zware
ondersteuningsbehoeften bij jonge kinderen
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De ononderbroken ontwikkeling:




We bieden in 2015 onderwijs aan 4 tot 12 jarigen en volgen de ontwikkeling van kinderen. volgens de principes van het handelings- en opbrengstgericht werken; d.w.z.
wij verzamelen toetsgegevens, resultaten en observaties en bepalen daarna, samen
met leerlingen, doelen om daar vervolgens de planning op af te stemmen.
Wij maken gebruik van programma’s en leermethoden. Tot voor kort waren deze leidend en werden deze integraal doorgewerkt. We maken momenteel een veranderproces door waarbij de einddoelen leidend zijn en methoden flexibel worden ingezet.
De leerkrachten maken bewuste keuzes uit de aanwezige methoden om leerlingen in
staat te stellen hun leerdoelen te behalen.

Streefdoelen voor de periode 2015-2019 op het gebied van de ononderbroken
ontwikkeling:
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Er wordt, samen met onze
partner voor vroeg en voorschoolse
opvang Klein Holland, een
beredeneerd aanbod
en beleid ontwikkeld
voor 0-12 jarigen.



We willen nauwer samen gaan werken met het VO door expertise uit te wisselen en
gebruik te maken van de faciliteiten in het VO.
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Leerstofaanbod
Voor De Buitenburcht geldt dat wij tenminste de kerndoelen als de te bereiken doelstellingen hanteren. Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus rekenen en taal een
specifiekere beschrijving van de betreffende onderwijsinhouden. Wij bieden daarmee heldere
en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en op basis van deze doelen kunnen wij de
voortgang van de leerlingen volgen en evalueren.

Streefdoelen voor de periode 2015-2019 op het gebied van het leerstofaanbod:


We bieden ruimte voor onderzoekend leren, eigenaarschap en partnerschap: we
werken samen met leerlingen en ouders om doelen te stellen en die te
behalen op een manier die past bij de
leerling.



Onderwerpen gerelateerd aan mens
en samenleving, natuur en techniek,
tijd en ruimte zullen een meer centrale plaats in ons onderwijs gaan innemen.



Van een sterk programmagerichte lineaire benadering stappen we over naar een
meer thematische aanpak, die gekenmerkt wordt door integratie van vakken en het
aanleren en inoefenen van kennis en vaardigheden in betekenisvolle contexten.
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We integreren waar mogelijk doelen en
onderwerpen vanuit het taalonderwijs
(inclusief Engels), begrijpend en studerend lezen, kunstzinnige vorming, burgerschap en (waar mogelijke)rekenen.

We zorgen ervoor dat burgerschap, sociale integratie en identiteit in voldoende mate aan de orde komen bij de
thema’s van wereldoriëntatie en bij de
lessen godsdienst en kanjertraining.


We bewaken de kwaliteit van het leerstofaanbod door te continueren data uit leerlingvolgsystemen te analyseren en het leerstofaanbod bij te stellen.



Er wordt een LVS bewegingsonderwijs ontwikkeld.
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Zorg en begeleiding
Op De Buitenburcht bieden wij basisondersteuning, zoals vastgelegd in het plan van ons
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Verder werken wij handelingsgericht
en stemmen wij af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat onze mogelijkheden, grenzen en ambities
zijn ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
Naast de basisondersteuning kenmerkt De Buitenburcht zich door:
 Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden (extra plusklassen op school).
 Inzet van Kurzweil t.b.v. leerlingen met dyslexie.
 Specifieke arrangementen voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag of persoonlijkheidsstoornissen, in het bijzonder ASS.
Wij verwijzen naar de site van Passend Onderwijs Almere en ons zorgplan.

Streefdoelen voor de periode 2015-2019 op het gebied van zorg en begeleiding:
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We ontwikkelen een aanbod voor leerlingen met een andere thuistaal dan de schooltaal.
We ontwikkelen beleid voor jonge leerlingen met een
specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van
gedrag en scholen ons op dit gebied.
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Professionalisering

Onze leerkrachten blijven hun professionele leven lang leren en ontwikkelen zich voortdurend. Het leren van en met elkaar, gekoppeld aan de dagelijkse praktijk, staat hierbij centraal.
Dit kan invulling krijgen binnen het team, door extern trainingen te volgen, maar zeker ook
in samenwerking met collega’s van andere scholen.

Streefdoelen voor de periode 2015-2019 op het gebied van personeel en professionalisering.
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Door middel van geplande data gestuurde vergaderingen en blokplanningsbijeenkomsten zullen leerkrachten bewust naar het lesaanbod uit de methoden kijken en
onderbouwde keuzes maken om de lesstof te integreren in de thema’s van wereldverkenning en/of om het aanbod uit de methoden te wijzigen, aan te vullen of te beperken.
We werken m.b.t. de thema’s met planners, waarbij doelen en verwachtingen helder
geformuleerd worden, de leeractiviteiten betekenisvol zijn en er ruimte is voor eigenaarschap.
We werken samen met het VO en/of de lerarenopleiding VO om de expertise van het
Engels te verbeteren en om onderwijs in de Engelse taal uit te breiden naar lagere
groepen.
De rol van de huidige coördinatoren krijgt een meer vakinhoudelijke functie: van afspraken bewaken en informeren, zal men ook de PDCA cyclus gaan hanteren.
Er komen coördinatoren voor wereldverkenning en ICC.
Enkele schooltaken kunnen zo nodig door externen worden uitgevoerd.
Het verder ontwikkelen van mentor/coachingsvaardigheden die nodig zijn om PABO
studenten of studenten van het Teachers College te coachen.
Nascholing wordt georganiseerd conform de speerpunten en persoonlijke behoeften.
Hierbij valt te denken aan deelname aan(professionele) leerwerkgemeenschappen,
workshops en trainingen gericht op:
o Het ontwerpen van betekenisvol en geïntegreerd onderwijs, dat ruimte biedt
aan onderzoekend leren en eigenaarschap bij de leerlingen.
o Het ontwikkelen van de leerkrachtvaardigheden nodig voor het onderrichten
van vaardigheden van de 21ste eeuw.
o Het optimaliseren van het onderwijs aan het jonge kind; het verbeteren van
de doorgaande lijnen vanaf peuteropvang t/m groep 3, het verder ontwikkelen van doelgerichte leeractiviteiten in de groepen 1,2, en 3 en het woordenschatonderwijs.
o Het bekwamen in aanpakken van (jonge) kinderen die m.b.t. gedrag specifieke behoeften hebben.
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Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven.
Wij hanteren het document ‘Zicht op kwaliteit’, waarin het kwaliteitsbeleid van de Stichting
Prisma beschreven staat. De bijlage van ditzelfde document, de kwaliteitsmatrix, geeft zelfevaluerende activiteiten aan die leiden tot inzicht in en analyse van de schoolsituatie en tot
conclusies en verbeteractiviteiten (PDCA cyclus).

Streefdoelen voor de periode 2015-2019 op het gebied van de kwaliteitszorg.
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We handhaven onze werkwijzen op het gebied van de kwaliteitszorg en stellen deze
bij als voortschrijdend inzicht daartoe aanleiding geeft.
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