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Voorwoord

Dit schoolplan is door mij geschreven en bewust beknopt gehouden.
Bij de totstandkoming van het plan is het team van leerkrachten nauw
betrokken geweest. Het beschrijft de werkwijze en organisatie van De
Stroom en wat we willen veranderen en verbeteren in de komende tijd.
In dit plan komen onze visie, onderwijsaanpak en ambities samen.
Je leest waar we op inzetten en hoe wij het kwaliteitsbeleid vormgeven.
Het plan is vastgesteld voor de periode 2020-2024. Veranderingen volgen elkaar steeds
sneller op en vragen ons om daarop te anticiperen. Een te gedetailleerd plan past daar niet
bij. Dit schoolplan geeft op hoofdlijnen aan welke koers we de komende periode zullen gaan
varen. Wij vinden het vooral belangrijk om een toekomstbeeld te hebben, de interne dialoog
te kunnen voeren en kennis te delen met elkaar zodat we als team en als professional flexibel
zijn om koers te houden en te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen.
In de wet staat welke onderwerpen aan de orde moeten komen in het schoolplan.
Als bepaalde onderdelen al in een schoolgids of in een visiedocument beschreven, hoeven
deze onderdelen niet per se in het schoolplan te staan en kan ook naar passages in andere
documenten worden verwezen.
Dit plan is met gepaste trots geschreven. In de afgelopen vier jaar heeft De Stroom een
enorme ontwikkeling doorgemaakt en is zij klaar om met vertrouwen de toekomst in te gaan.

Maarten Jacobs
Schoolleider De Stroom

“De beste manier
om je toekomst te
voorspellen is haar
zelf te creëren”
Stephen R. Covey
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In dit plan lees je waar de schoolontwikkeling zich de
komende jaren op zal richten. We baseren ons daarbij op het
koersplan dat door Stichting Openbare Basisscholen Helmond
(OBSH) is vastgesteld.
In hoofdstuk 1 lees je wie en wat wij zijn. Het is ons organisatorisch en
onderwijskundig profiel. Er staat beschreven wat we belangrijk vinden en
vanuit welke overtuigingen wij ons onderwijsconcept hebben vormgegeven.
In hoofdstuk 2 staat het kwaliteitsdenken in de stichting beschreven en hoe
wij dat vertaald hebben naar kwaliteitsbeleid voor onze school.
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In hoofdstuk 3 staat onze strategische oriëntatie weergegeven. Gebaseerd
op de koers van OBSH beschrijven wij onze opdracht, welke keuzes wij
maken en hoe we de ontwikkeling van ons onderwijs inhoud geven.
In hoofdstuk 4 wordt de koppeling gemaakt met een aantal documenten
die ondersteunend en richtinggevend zijn in onze organisatie. Zij beschrijven
visies en werkwijzen en worden periodiek geëvalueerd.
Achter in dit schoolplan zijn een beperkt aantal bijlagen toegevoegd die als
verduidelijking of nadere uitleg dienen.

Pagina
26

Pagina 28

De Stroom

5

Hoofdstuk 1

Profiel openbaar
kindcentrum De Stroom
Basisschool De Stroom maakt deel uit van
openbaar kindcentrum De Stroom. Het is één van
de zeven scholen die behoren tot de Stichting
Openbare Basisscholen Helmond. De Stichting
OBS Helmond vertegenwoordigt het openbaar
basisonderwijs in de gemeente Helmond.

De Stroom is een openbare school en voor iedereen
toegankelijk. Kinderen worden tot de school toegelaten zonder
verschil te maken in herkomst, persoonlijkheidskenmerken,
levensbeschouwing, financiële achtergrond of huiselijke
omstandigheden. Ieder kind is bij ons van harte welkom!
Openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de
kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als
stevige basis.
De Stroom is gestart in 1986 en is gelegen aan de Rijnlaan
in de wijk Brouwhuis. De wijk is qua bevolkingsopbouw een
gemêleerde wijk en kent een dalend aantal vierjarigen. Het
percentage kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond
neemt de laatste jaren toe. We zien het aantal leerlingen dat de
Nederlandse taal niet of beperkt kan spreken toenemen.
Dit vraagt om gepaste aandacht in ons taalonderwijs.
De basisschool maakt onderdeel uit van openbaar kindcentrum
De Stroom waarin intensief samengewerkt wordt met de vooren naschoolse opvang en de peuteropvang die in hetzelfde
gebouw gevestigd zijn.
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Missie: waarom De Stroom bestaat, onze ambitie.

De school heeft op dit moment iets meer dan
100 leerlingen verdeeld over een unit onderbouw
en een unit bovenbouw. Naast leerkrachten
werken er ook een coach passend onderwijs,
een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een
specialist cultuureducatie en een specialist
meer- en hoogbegaafdheid, een conciërge, een
administratieve kracht en een schoolleider.
Naast het onderwijsteam zijn aan het kindcentrum
ook pedagogische medewerkers verbonden.
We beschikken over extra voorzieningen ter
ondersteuning van de taalontwikkeling van
kinderen. Er is taalondersteuning voor kinderen
in unit onderbouw en voor kinderen die nog
nauwelijks Nederlands spreken hebben we NT2ondersteuning. Voor kinderen die meer- en/of
hoogbegaafd zijn is er een speciale voorziening
op de school, de Hi-Levelgroep.
Het kindcentrum huist in een kleurrijk gebouw
dat bestaat uit twee verdiepingen. Op de begane
grond zitten alle ruimten voor de stamgroepen.
Ook de peutergroep en de BSO zijn op de begane
grond. Op de eerste verdieping van het gebouw
zijn de ateliers, de bibliotheek en spreekkamers
te vinden. Direct naast de school ligt een groot
speelveld en wijkgebouw de Zonnesteen. Ruime
speelmogelijkheden omringen het gebouw.
Het terrein rond de school zal in 2020-2021
opnieuw worden ingericht en voorzien worden
van veel groene speelplekken waaronder een
zogenaamd Tiny Forest.

Kindcentrum De Stroom biedt een speel- en leeromgeving voor kinderen
van 2 tot 13 jaar waar zij vanuit een gevoel van geborgenheid uitgedaagd
worden om de wereld om hen heen te onderzoeken en te ontdekken. We
zijn een lerende en onderzoekende organisatie waar we vanuit verbinding
samen leren en samen leven. We zien het als onze opdracht kinderen
zich te laten ontwikkelen tot authentieke en evenwichtige tieners die met
zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.

Het kindcentrum participeert actief in netwerken
en samenwerkingsverbanden die te maken
hebben met het onderwijsconcept. De Stroom is
actief in Brainport en de Jeelo-community. De
Stroom verzorgt met enige regelmaat workshops
voor collega’s uit de omgeving die van onze
onderwijspraktijk willen leren.

Kernwaarden
Onze kernwaarden staan voor alles wat wij
belangrijk vinden. Waar we in geloven en wat
ons verbindt. Onze kernwaarden vormen het
fundament, onze bouwstenen en geven richting
aan ons doen en laten:

•
•
•
•
•

Samenwerking
Gehoord en gezien worden
Autonomie
Mogen zijn wie je bent
Geborgenheid

De Stroom
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Onze visie op goed onderwijs
Hoe denken wij op De Stroom over
leren en ontwikkelen
Kinderen zijn allemaal verschillend en van nature
leergierig en nieuwsgierig. Ze willen graag
leren. Zij hebben allemaal hun eigen talenten,
onderwijsbehoeften en leerstrategieën. Vanuit
de overtuiging dat intrinsieke motivatie belangrijk
is om beter tot leren en ontwikkeling te komen,
leren wij kinderen hun eigen keuzes te maken
en daarop te reflecteren. We stimuleren hen zelf
na te denken hoe te komen tot een succesvol
eindresultaat. Kinderen hebben tijd en ruimte
nodig om te spelen, te onderzoeken, te ontdekken
en te werken aan persoonlijke leerdoelen. Bij het
ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs gaan
we uit van wat het kind wél kan.
Leren doe je van en met elkaar. Het is een actief
proces van kennisverwerving waarbij kennis
ontstaat en gedeeld wordt met anderen. Binnen
dit proces krijgen de leerlingen in toenemende
mate meer medeverantwoordelijkheid voor
het eigen leerproces en worden ze begeleid
en gestuurd door professionals. Belangrijk is
dat er in dat proces optimale kansen zijn om
individueel maatwerk te bieden door een meer
gepersonaliseerde aanpak.
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Hoe denken wij op De Stroom over
het aanbod en de leeromgeving

op de individuele leerbehoeften van kinderen.

Kindcentrum De Stroom biedt een rijke speelen leeromgeving waarbij de activiteiten zoveel
als mogelijk geclusterd zijn rond een thema. In
het thematisch werken wordt nieuwe kennis in
de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen
verbanden zien. Door nieuwe kennis en vaardig
heden te verbinden aan eerder verworven kennis,
beklijft het beter. Leerstof wordt bovendien beter
onthouden als de leerling het zelf ontdekt en een
actieve en onderzoekende houding ontwikkelt.

Op kindcentrum De Stroom bieden we de
gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Het
presenteren van eigen werk en ontwikkeling
gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld
via presentaties, een portfolio of op het podium.

Kindcentrum De Stroom biedt een krachtige
leeromgeving waarbij de wereld buiten de school
nadrukkelijk betrokken wordt bij het onderwijs.
We hebben aandacht voor spelend, ontdekkend
en onderzoekend leren en werken vanuit een
betekenisvolle context. In onze werkwijze bieden
we een breed curriculum met nadrukkelijk
aandacht voor cultuureducatie, burgerschaps
vorming en competenties die gevraagd worden in
de maatschappij van de 21e eeuw.
Kindcentrum De Stroom biedt kinderen de
gelegenheid om keuzes te maken in het werken
aan persoonlijke leerdoelen en om te komen tot
goede resultaten. Het onderwijsaanbod is niet
voor ieder kind hetzelfde. Beschikbare materialen
en werkwijzen houden zoveel als mogelijk
rekening met het niveau (de moeilijkheidsgraad),
de leerstijl en de voorkeuren (verschillende
oefen- en instructievormen) van het kind.
Zo sluit het leerproces zo nauw mogelijk aan

Hoe denken wij op De Stroom over
de rol van de leerkracht
De leerkracht ziet en hoort de kinderen. Zij neemt
hen serieus en luistert echt naar ze. Zij daagt uit,
stimuleert en begeleidt kinderen om hun eigen
ideeën en creativiteit te ontwikkelen. Om te
kunnen groeien heb je het vertrouwen van de
leerkracht nodig. Dat spreken we dan ook uit naar
kinderen. We sluiten aan bij wat het kind wél kan.
De leerkracht biedt je ruimte om te proberen.
We zijn positief en geven complimenten.
We spreken kinderen aan op hun eigen
verantwoordelijkheid en leren kinderen te leren
voor zichzelf. De leerkracht is er om kinderen
daarbij te ondersteunen, te laten reflecteren en
uit te dagen een volgende stap te nemen.
De leerkracht creëert een rijke en veilige
leeromgeving die gericht is op de zone van
naaste ontwikkeling. De onderwijsleersituaties
zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen.
De leerkracht biedt een duidelijke structuur
met heldere afspraken. Leerkrachten zijn een
belangrijk rolmodel voor de kinderen.

Hoe denken wij op De Stroom over
samenwerking met ouders & opvoeders

Hoe denken wij op De Stroom over
de organisatie en leidinggeven

Samenwerking met thuis zien wij als een
vanzelfsprekendheid. Wij willen aansluiten bij de
thuissituatie en kinderen daarmee herkenbaarheid
en geborgenheid bieden.

Op kindcentrum De Stroom organiseren we focus
op het primaire proces en de begeleiding van
kinderen. Teamleren en ontwikkelen is de basis
waarop onze organisatie drijft.

Ouders en opvoeders doen ertoe. Zij kennen hun
kinderen. Wij stellen hun input, betrokkenheid en
feedback zeer op prijs. Dit vanuit de overtuiging
dat een goede afstemming tussen school en hen
de ontwikkeling van kinderen ten goede komt.
In onze communicatie met ouders en opvoeders
willen we laagdrempelig zijn. We stellen ons actief
en uitnodigend op. De deur staat voor hen open.

Uitgangspunt is samenwerken in units die in het
werken gericht zijn op het primaire proces. Het
gaat om het kind en de leerkracht. Vier principes
vormen de ruggengraat van denken en handelen:

In onze ontmoetingen maken we afspraken op
maat met elkaar en nodigen we bij voorkeur de
kinderen uit om aanwezig te zijn. In ons onderwijs
maken we graag gebruik van de hulp en expertise
van ouders en opvoeders.

Verbinding:

Niet de regels zijn leidend maar de
verbinding met elkaar, de kinderen en
onze opdracht. Ben ik aan het werk
in verbinding met mezelf, de ander en
de inhoud? Doe ik het samen? Hoe?
Stel ik me open om te werken in een
werkgemeenschap? Wil ik delen?

Vertrouwen:

Werken vanuit vertrouwen impliceert dat
je ‘fouten’ ziet als normaal onderdeel
van het leren en ontwikkelen van de
professional. De professional legt
intrinsiek gemotiveerd verantwoording
af aan de ander.

Vakmanschap:

De leerkracht verstaat zijn vak en
onderhoudt dat. Hij weet wat er specifiek
voor elk kind nodig is en vraagt zich
steeds af wat zijn toegevoegde waarde
is voor de ontwikkelingen van kinderen.

Inspiratie:

De leerkracht zorgt voor inspiratie voor
zijn leerlingen, zoals de leider van de
organisatie inspiratie organiseert voor
de leerkrachten.

De Stroom
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Hoe vertalen wij dat in ons schoolconcept
Jeelo
Kinderen ervaren de wereld als een geheel.
Door samenhang in de leerstof aan te brengen
en de maatschappij bij het leren te betrekken,
leggen ze verbanden tussen wat ze leren op
school en de wereld om hen heen. We werken
met een allesomvattende online leeromgeving;
Mijn Jeelo. In deze omgeving zit alles wat een
basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te
kunnen leren.
Jeelo heeft 12 projecten voor groep 1 tot en met
8 over maatschappelijk relevante onderwerpen.
Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project
bezig. Peuters en de kinderopvang doen mee.
Met Mijn Jeelo kunnen onze leerlingen overal en
altijd leren. We helpen hen zicht te krijgen op hun
eigen ontwikkeling en in samenspraak met de
leerkracht kunnen ze in toenemende mate hun
eigen leerroute vormgeven.
We werken projectmatig, afgeleid van de
principes van Project Based Learning (PBL).
Leerlingen werken onderzoekend en ontwerpend
in kleine groepjes aan een projectresultaat. Dit
projectresultaat moet voldoen aan eisen van de
opdrachtgever of eisen die zij zelf stellen.
Door actief te werken aan ‘echte’ problemen
worden leerlingen gestimuleerd om het geleerde
direct toe te passen. Onderzoek wijst uit dat door
samenwerking en het toepassen van kennis het
leren verdiept wordt. (Gültekin, 2005)
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Om tot een goed projectresultaat te komen,
hebben leerlingen bepaalde kennis en
competenties nodig. In elk project doorlopen de
leerlingen daarom eenheden met kennisdoelen.
Ze leren daarbij klassikaal, coöperatief en
individueel.
Het ‘leren’ staat centraal. Aan het einde van
de eenheid bewijst de leerling dat hij de
kennisdoelen beheerst. De leerlingen doorlopen
ook eenheden met competentiedoelen. Ze werken
in groepjes, leren van en met elkaar en benutten
elkaars talenten. Samen bewijzen ze dat ze het
kunnen. Elke eenheid heeft een controlelijst met
eisen, waarmee ze controleren of ze het goed
hebben gedaan. Vanaf groep 3 maken we gebruik
van de ontwikkellijnen in Mijn Jeelo.
In de projecten van Jeelo worden de zaakvakken
geïntegreerd aangeboden en komen de 21steeeuwse vaardigheden aan bod. Op De Stroom
integreren we ook (wereld)burgerschap,
cultuureducatie, taal, lezen, technologie en
Engels in Jeelo.
Het curriculum van Jeelo is opgenomen als bijlage
bij dit schoolplan. Jeelo is dekkend voor de
kerndoelen.
De Stroom is actief in de Jeelo-community.

Snappet
Snappet is een adaptief onderwijsplatform voor
basisscholen. Met Snappet maken leerlingen
opgaven op tablets en ontvangen leerkrachten
op basis van de gemaakte opgaven informatie
over de voortgang van het onderwijsleerproces.
Snappet biedt directe feedback en meer
individuele differentiatiemogelijkheden.
Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen
leerdoelen te werken. De voortgang van de klas
en de individuele leerlingen zijn op elk moment
zichtbaar voor de leerkrachten. Dat helpt zowel
direct in de klas, als bij de evaluatie en planning.
Alle kinderen zijn tegelijk op hun eigen niveau
aan het werk. Snappet biedt ons meer tijd voor
(individuele) instructie en ondersteuning.

Werken in units
Op De Stroom wordt gewerkt met unitonderwijs.
Units bestaan uit stamgroepen met leerlingen
van verschillende leeftijdsgroepen. Zij
worden dagelijks onderverdeeld in niveau- of
interessegroepen. Op deze manier kunnen
kinderen op hun eigen niveau, tempo en interesse
meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor
de leerlingen daardoor interessanter en biedt
meer uitdaging. Onze school telt momenteel vier
basisgroepen verdeeld over twee units.

Snappet kun je op verschillende manieren
inzetten. Op De Stroom hebben we een specifieke
werkwijze en die werkwijze vastgelegd in een
document.

Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe
aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3
klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen
en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt
om flexibele groeperingvormen. Zo kan het ook
voorkomen dat de jongste kleuters en de oudste
peuters samen spelen en leren. Dit zijn slechts
twee van de vele voordelen voor het kiezen van
het werken in units.

Op De Stroom wordt Snappet cursorisch ingezet
voor de vakgebieden rekenen en spelling. We
zetten Snappet ook in voor het vakgebied taal
als aanvulling op het aanbod in Jeelo. We volgen
de ontwikkelingen binnen Snappet actief en
evalueren, actualiseren en borgen het gebruik en
inzet van Snappet periodiek.

Met de keuze voor het werken in units willen we
tegemoetkomen aan onze sterke wens om te gaan
met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten
zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep.

Werken in units en werken met Jeelo sluit goed op
elkaar aan. De Jeelo-projecten kunnen op maat
gemaakt worden gearrangeerd worden door eigen
content toe te voegen. Door Jeelo hebben we meer
regie over de inhoud en leerdoelen. De projecten
komen het beste tot hun recht als gewerkt kan
worden met werkplekken en circuits in groep 1 tot
en met 8. Met die werkwijze kunnen we makkelijker
differentiëren en groepsdoorbrekend werken.
Brainport
De Brainportschool staat voor het aanbieden
van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de
wereld van morgen, waarin een lerend leven
essentieel is. De school richt daarbij sterk op
de omgeving en werkt bij de vormgeving van
dit onderwijs samen met externe partijen uit
deze regio. De uitgangspunten van de Jeelowerkwijze sluiten naadloos aan op de pijlers van
de Brainportschool. De Stroom participeert actief
in het netwerk van Brainportscholen en heeft
zich ten doel gesteld om Brainport en Jeelo met
elkaar op de Stroom te verbinden om zo een nog
beter onderwijsaanbod voor haar leerlingen te
kunnen bieden.

Werken met Snappet maakt in met name de
bovenbouw van ons onderwijs substantieel deel
uit van de onderwijstijd.

De Stroom
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Hoofdstuk 2

Kwaliteitsdenken
Bestuurlijke kaders
We vinden het belangrijk om iedereen maximaal
eigenaarschap en verantwoordelijkheid te
geven voor de eigen rol. Daarnaast vinden we
het belangrijk dat we onze doelen en ambities
vanuit samenwerking realiseren. Wanneer je in
een cultuur als deze tot resultaten wilt komen, is
het belangrijk om aandacht te hebben voor de
interne processen. Vanuit de overtuiging dat dit de
beste weg is om tot goed onderwijs te komen en
gelukkige medewerkers te hebben.

Deze dimensies zijn verder uitgewerkt in concrete
gedragingen die zichtbaar zouden moeten zijn
binnen de organisatie, bij voorkeur op alle niveaus
van de organisatie: bestuur én school.

OBSH wil een lerende organisatie zijn, met een
Rijnlandse cultuur. In het door ons ontwikkelde
instrument KERN! maken we dit zichtbaar door zes
dimensies te onderscheiden:

• Het jaarplan van de bestuurder
• De managementrapportages
• Het jaarverslag
• Het schoolplan
• De Balanced Scorecard
• De schoolzelfevaluatie
•	De voortgangsgesprekken tussen schoolleider
en bestuurder

• Leiderschap
• Gezamenlijke visie
• Verbondenheid, veiligheid en vertrouwen
•	Leren van en met elkaar
• Autonomie en eigenaarschap
• Uitdaging
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Naast de vormgeving van processen als
‘waarborg’ voor kwaliteitszorg, maken we gebruik
van een beperkt aantal documenten waarin we
onze plannen beschrijven, het proces volgen en
de opbrengsten vastleggen:

Kwaliteitsdenken op De Stroom
Op De Stroom werken we samen en werken we
ontwikkelingsgericht aan verbeteringen in ons
onderwijsconcept. De principes van de Rijnlandse
cultuur worden gehanteerd. In teambesprekingen,
unitbesprekingen en op studiedagen volgen en
bespreken we onze interne processen.
Om er voldoende aandacht aan te geven en
adequaat focus te houden hanteren wij het
model van John Hattie en Helen Timperley.

Constructieve feedback is cruciaal voor leren in een
organisatie; het helpt de lerende professional om
kennis, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen.
Het helpt om inzicht te krijgen in de huidige
vaardigheden, de vaardigheden die nog ontwikkeld
moeten worden en welke acties ondernomen
moeten worden om de prestaties te verbeteren.
Omdat we op De Stroom specifieke afspraken
maken t.a.v. onze werkwijzen leggen we die

afspraken vast in ons handboek. Inhoud van dit
handboek bestaat uit praktische werkafspraken en
beschrijving van werkwijzen en inhoudelijke notities.
De inhouden van het handboek worden
periodiek geëvalueerd op teambesprekingen
en/of studiedagen. De ontwikkelingsagenda
wordt vertaald naar een jaarlijks op te stellen
Balance Score Card die vertaald wordt naar een
managementcontract of jaarplan.

Feedbackmodel Hattie & Timperley

1

2

3

waar ga ik
naartoe?

waar sta
ik nu?

hoe gaan we
nu verder?

feed
up

feed
back

feedforward
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Hoofdstuk 3

Strategische oriëntatie
Koersplan Stichting Openbare Basisscholen
Helmond
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2020-2024 is op
bestuursniveau een Koersplan 2020-2024 vastgesteld. Dit plan
is in samenwerking met de directies en met input van een beperkt
aantal inhoudelijk medewerkers tot stand gekomen. Het koers
plan wil richting geven aan ontwikkelingen binnen het onderwijs,
de maatschappij en de openbare scholen van de stichting.
Onze scholen zijn onderdelen van een maatschappij die sterk
in beweging is. Verschillende trends en ontwikkelingen zijn van
invloed op de wijze waarop de koers wordt uitgezet en waar
nodig bijgesteld. Immers, onze leerlingen worden voorbereid op
een maatschappij, waarin ontwikkelingen zich steeds
sneller opvolgen.

Scholen: Specifiek en uniek.
Vanuit een gemeenschappelijke ambitie ontwikkelen de
openbare basisscholen in Helmond zich op hun eigen specifieke
en unieke wijze. Onze scholen voelen zich uitgedaagd
zich in hun omgeving te onderscheiden op het gebied van
onderwijsaanbod, pedagogisch klimaat en zorgarrangementen.
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Openbaar onderwijs in de huidige samenleving
Helmond ontwikkelt zich steeds meer en sneller tot een
internationale stad. In 2019 woonden er mensen met 192
verschillende nationaliteiten in Helmond. Waarmee de noodzaak
tot het ontwikkelen van een nieuwe meer gezamenlijke identiteit
noodzakelijk wordt. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling
waarin polarisatie zich steeds meer manifesteert. Kinderen
maken onderdeel uit van beide ontwikkelingen en moeten in
deze omgeving hun toekomst opbouwen.
Openbaar onderwijs vervult een belangrijke functie in de
samenleving: iedereen is welkom en we leren het samen
leven met elkaar. Daarbij hebben we oog voor elkaar, zien wat
nodig is en doen daarvoor de noodzakelijke dingen. Het is
dit bewustzijn dat ons elke dag motiveert en inspireert tot het
bieden van goed onderwijs.

Onze koers
De Stichting Openbare Basisscholen Helmond
heeft in haar koersplan 2020-2024 haar ambitie
vastgelegd. Dit koersplan is daardoor richting
gevend aan de planvorming van de basisscholen
binnen de stichting.
De kern van het koersplan bestaat uit vier
uitspraken. Van elke school is gevraagd om de
vier uitspraken uit het koersplan als vertrekpunt te
nemen. Om vervolgens alle onderdelen van het
schoolplan te relateren aan één of meerdere van
deze vier zinnen. Op deze wijze kan elke school
direct bijdragen aan het realiseren van de koers
van OBSH.

Jouw geluk is onze motivatie!

Het kind is leidend, niet het systeem.

Jij mag meedoen!

De inclusievere school is
ons perspectief.
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Jij bent bijzonder!

We zien wie jij bent en
bieden wat je nodig hebt.

Onze scholen zorgen ervoor dat kinderen leren.
De zogenaamde instrumentele aandachtsgebieden taal,
lezen en rekenen worden expliciet meegenomen in de
analyses en waar nodig neemt de school maatregelen
om haar opbrengstgerichtheid te waarborgen.
Een aantal onderwerpen vragen aandacht in de huidige
samenleving. Aan elke school wordt om die reden
gevraagd om deze onderwerpen mee te nemen in haar
proces:
•	
Burgerschap: kinderen laten ervaren wat het betekent
om lid te zijn van de samenleving en hieraan een
bijdrage leveren.
•	
Passend Onderwijs: het afstemmen van de
onderwijsbehoeften en het onderwijsaanbod met het
kind als uitgangspunt.
•	
Brainport: aandacht voor technologie en
technologische toepassingen.
• Brainport: aandacht voor internationalisering.
• Cultuureducatie en/in de relatie met wereldoriëntatie,
al dan niet vanuit bovenschoolse initiatieven.

Strategische oriëntatie De Stroom
20
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Jij komt om te leren!

Goede resultaten door goed
onderwijs is onze keuze.

Focuspunten stichting OBS Helmond
voor 2020-2024

De Stroom relateert haar strategische keuzes aan de vier
richtinggevende uitspraken uit het Koersplan 2020-2024.
Bij elke uitspraak geven we onze visie weer en vertalen
dat naar onze keuzes voor de komende vier jaren.
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Jouw geluk is
onze motivatie!

Alle componenten in dit figuur leveren hun bijdrage aan
kwaliteit van leven. Op De Stroom richten we ons met
name op de ontwikkeling van de levensvaardigheden
van het kind. Zoals, we in onze missie verwoord hebben,
zien wij het als onze opdracht om kinderen zich te laten
ontwikkelen tot authentieke en evenwichtige tieners die
met zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs
kunnen maken.

Het kind is leidend,
niet het systeem.

Wat is onze visie op deze opdracht?
Het woord ‘geluk’ is een complex begrip en wordt in
verschillend betekenissen gebruikt (R. Veenhoven,
2014). De meest ruime betekenis is ‘kwaliteit van
leven’. Veenhoven (2014) geeft aan dat er zowel
externe als interne kwaliteiten zijn (zie figuur).

16

Extern

Intern

Levensvoorwaarden

Leefbaarheid

Levensvaardigheid

Levensuitkomsten

Nut

Levensvoldoening

Kinderen leren vanaf het moment dat ze geboren worden.
Zij leren steeds meer over wie zij zijn, wat ze willen,
kunnen en hoe ze met anderen om willen en kunnen gaan.
Hiervoor hebben kinderen levensvaardigheden nodig;
vaardigheden die hen helpen om te gaan met uitdagingen
in het dagelijks leven. Deze vaardigheden zorgen er
bijvoorbeeld voor dat kinderen in staat zijn om vriendjes
te maken, zichzelf te presenteren en met verschillen om
te gaan. Kinderen oefenen deze vaardigheden gedurende
hun leven in contact met andere kinderen, ouders,
leerkrachten, familie en mensen uit de wijk.

Levensvaardigheden zijn:
zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn,
relatievaardigheden en verantwoordelijke besluitvorming.
In de stelling dat we het kind leidend willen laten zijn en
niet het systeem ligt ons moreel kompas besloten. Het
moreel kompas helpt je wanneer je op een kruising staat:
welk besluit moet je nemen? Het welbevinden en de
betrokkenheid van het kind zijn daarbij onze graadmeter.
Kinderen die zich welbevinden voelen zich doorgaans ‘als
een vis in het water’. Ze beleven plezier en genieten van
de omgang met elkaar en met de omgeving. Ze stralen

vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke
rust. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor
wat op hen afkomt, ze zijn spontaan en durven
zichzelf te zijn. Kortom een goede emotionele
basis. Welbevinden wijst erop dat kinderen het
op emotioneel vlak goed maken. Het is een
voorwaarde om tot ontwikkeling te komen, want
kinderen die goed in hun vel zitten zijn kinderen
die zich goed kunnen ontwikkelen. Ieder op zijn
eigen manier.
Welbevinden is erg van belang maar garandeert
nog niet dat er ontwikkeling is en dus dat er wordt
geleerd. Betrokkenheid is daar ook voor nodig.
Betrokkenheid is de staat waarin kinderen zich
verbinden wanneer ze intensief met iets bezig zijn.
Je ziet het aan hun mimiek en lichaamshouding
en aan wat ze doen. Het verraad een intense
mentale activiteit. Ze worden geprikkeld door
wat de omgeving hen te bieden heeft. Ze zijn uit
zichzelf gemotiveerd om aan de slag te gaan
en te blijven. Betrokkenheid komt alleen voor
in het gebied tussen ‘ik kan het al’ en ‘ik kan
het nog niet’. Om tot ontwikkeling te komen is
betrokkenheid een voorwaarde.
Met welbevinden en betrokkenheid als leidraad,
krijgen we steeds meteen feedback over onze
aanpak, interacties en nieuwe interventies. Op De
Stroom zijn betrokkenheid en welbevinden twee
belangrijke graadmeters om te zien hoe het met
een kind gaat.

Wat willen we anders of
beter gaan doen?

Wat hebben onze
leerlingen nodig?

•	Vanuit het werken met persoonlijke
leerdoelen willen we onze
vaardigheden om efficiënte en
doelgerichte kindgesprekken te
kunnen voeren versterken.
•	De begrippen welbevinden en
betrokkenheid willen we nader
uitwerken en hanteerbaar maken om
als leidraad te kunnen dienen voor
de observaties op De Stroom.
•	We koppelen de levensvaardigheden
aan de zeven competenties en
deugden binnen de projecten van
Jeelo. In de projecten gaan we
binnen de kaders van cultuureducatie
specifieke aandacht geven aan
drama gekoppeld aan deze
levensvaardigheden.
•	We gaan SCOL als monitor sociale
veiligheid heroverwegen.
•	We gaan de Kinderraad nog meer
betrekken bij de keuzes die we
maken.
•	We kiezen nog vaker radicaal
genuanceerd voor het kind in plaats
van het systeem. We vragen ons
actief af waarom we de dingen doen
en of dit werkelijk een bijdrage levert
aan geluk van kinderen. Ouders en
kinderen worden in die afwegingen
nog meer betrokken.

•	Een omgeving die in hen
gelooft, hen vertrouwt en hoge
verwachtingen van ze heeft.
•	Leerkrachten die radicaal
genuanceerd durven te zijn als het
gaat om het geluk van kinderen.
•	Leerkrachten die de begrippen
betrokkenheid en welbevinden
kunnen hanteren als
observatiecriteria.
•	Leerkrachten die uitgaan van
een holistisch wereldbeeld.
•	Leerkrachten die zoeken naar
mogelijkheden en uitgaan van
potentieel i.p.v. belemmeringen,
achterstanden en deficit denken.

De Stroom
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Jij mag meedoen!

De inclusievere school
is ons perspectief.

Wat is onze visie op deze opdracht?
Ieder mens weet hoe belangrijk het is om mee
te mogen doen, om uitgenodigd te worden en je
welkom te voelen. Hoe mooi is het om op te groeien
en naar school te kunnen gaan in de wijk waar je
woont ongeacht je afkomst, levensbeschouwing of
religie, je talenten of je beperkingen.
Op De Stroom vormen onze kernwaarden het fundament van deze
opdracht en beschouwen wij het als vanzelfsprekend om, daar
waar het binnen onze mogelijkheden ligt, alle kinderen mee te laten
doen. Daarbij ligt voor ons altijd de nadruk op het aanvaarden van
verscheidenheid en gelijkwaardigheid. Zowel in ons onderwijskundig
concept als in de organisatie van ons onderwijs.
Op De Stroom herkennen we ons in de betekenis die Anita Hütten (2012)
aan het begrip inclusie heeft gegeven:

“Inclusie betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of
huidige situatie er als vanzelfsprekend bij hoort. De situatie die
ontstaat wanneer iemand ervaart dat hij welkom is en contact
kan maken met zijn omgeving.” (Hütten, 2012)
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Wat willen we anders of beter gaan doen?
•	Ons actief verder ontwikkelen op het gebeid van
inclusief onderwijs. Leerlingen worden in principe niet
meer doorverwezen naar een SBO.
•	Ons inclusieve gedachtengoed gaan we explicieter
verwoorden waardoor de door ons gemaakte keuzes
helder zijn voor (nieuwe) ouders.
•	We gaan onderzoeken hoe ons gebouw aangepast
kan worden aan minder mobiele leerlingen en minder
mobiele ouders zodat de eerste verdieping breder
beschikbaar kan worden.
•	Bij aanschaf van (spel)materiaal hebben wij expliciete
aandacht voor meer diversiteit. Denk hierbij aan
voorbeelden als speelpoppen met een fysieke
beperking.
•	We leggen de nadruk op een inclusief sociaal klimaat.
Verschillen juichen we toe en we behandelen iedereen
ongelijk en evenwaardig. Diversiteit en verscheidenheid
zijn de norm.

Wat hebben onze leerlingen nodig?
•	Leerkrachten die vanuit onze kernwaarden denken
en werken.
•	Leerkrachten die actief werken aan een inclusief sociaal
klimaat en die rolmodel willen zijn.
•	Een school die lef heeft en actief met ouders werkt aan
kansen en mogelijkheden i.p.v. belemmeringen in het
kader van passend onderwijs.
•	Een school die passend onderwijs als kans ziet in plaats
van als bedreiging.
•	Een school waar leerlingen geleerd wordt wat de
waarde is van verschillen tussen mensen.

De Stroom
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Jij bent bijzonder!

We zien wie je bent en
bieden wat je nodig hebt.

Wat is onze visie op deze opdracht?
Iedereen is welkom op onze school. Het kind is
onze opdracht. Dat betekent dat we uitgaan van
verschillen en alle kinderen willen leren kennen
in hun diversiteit en eigenheid. Op De Stroom is
lesgeven en leren persoonlijk. Onze onderwijs
kundige organisatie is hierop aangepast. Wij nemen
de ruimte om keuzes te maken over ons onderwijs,
zodat het onderwijs passend is voor onze kinderen.
We tonen hierin initiatief en lef. Dat doen we
weloverwogen en in afstemming met de ouders.
We betrekken de leerlingen hier nadrukkelijk bij.
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We communiceren hoge verwachtingen en bieden een leer
omgeving die gekenmerkt wordt door een rijk en divers aanbod
van onderwijsleersituaties, flexibiliteit en veel aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling.
We stimuleren eigen initiatief en eigenaarschap en betrekken
kinderen bij hun eigen leerproces. Kinderen hebben de keuze,
wij geven kinderen de gelegenheid te kiezen wat en wie zij
nodig hebben om te komen tot goede resultaten. We benaderen
daarbij het kind als geheel, waarbij ze ruimte hebben om te
werken aan persoonlijke doelen.
We hanteren een breed curriculum waarbij het onderwijsaanbod
niet voor elk kind hetzelfde hoeft te zijn en aspecten van
gepersonaliseerd leren toepassen. Personaliseren betekent
op De Stroom dat we het onderwijs optimaal inrichten en
daarbij de leerling als uitgangspunt nemen. Dat betekent dat
sommige leerlingen bijvoorbeeld meer instructie krijgen en
minder zelfstandig leren, minder onderzoekend leren en meer
tijd krijgen voor automatiseren. Bij andere leerlingen kunnen die
verhoudingen anders liggen.

Wat willen we anders of beter gaan doen?

Wat hebben onze leerlingen nodig?

•	We brengen onze leerlingenpopulatie in kaart om
zodoende ons aanbod, organisatie en werkwijze nog
beter af te stemmen op de behoeftes van kinderen in de
wijk.
•	We werken actief aan de doorontwikkeling en
digitalisering van het portfolio.
•	We ontwikkelen ons verder richting meer
gepersonaliseerd onderwijs waarbij de kern gevormd
wordt door:
-	de brede ontwikkeling van de leerling als
uitgangspunt,
-	een basis van welbevinden en betrokkenheid,
-	een zelfstandige leerhouding van de leerling,
- een aanbod en variëteit aan leerroutes en
werkvormen,
-	ondersteuning van ICT waaronder bedoeld digitale
platforms als Snappet.
•	Onderzoek doen naar een beter passende monitor
sociale veiligheid.
•	Een eenduidige manier ontwikkelen voor een praktisch
handboek met daarin onze specifieke werkwijze en
afspraken.
•	We willen onze visie op leren en ontwikkeling van
het jonge kind expliciteren en die afstemmen met
de voorschool.

•	Een afgestemde aanpak en doorgaande lijn
in werkwijze van groep 1 t/m 8 voor wat betreft
zelfstandigheid.
•	Routines en gewoontes als basis voor de ontwikkeling
van de executieve functies.
•	Een ongelijke behandeling op basis van
evenwaardigheid als het gaat om de ontwikkeling en
begeleiding van de executieve functies.
•	Leerkrachten die de leerling op maat begeleiden in hun
ontwikkeling en behoeften. Ruimte gevend waar dat kan
en sturend waar dat nodig is.
•	Leerkrachten die niet het gemiddelde als norm hanteren
maar kijken naar de eigen ontwikkeling van het kind
en altijd focus houden op de zone van de naaste
ontwikkeling.

De Stroom
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Jij komt om te leren!
Goede resultaten door goed
onderwijs is onze keuze.

Wat is onze visie op deze opdracht?
Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Biesta
(2012) noemt in dit kader drie domeinen waarover de
school opvattingen zou moeten hebben over wat ze
wenst te bereiken; Domein van de kwalificatie; de rol
die het onderwijs speelt in het verwerven van kennis,
vaardigheden en houdingen. Een voorbeeld hiervan
is rekenen en taal.

Domein van de socialisatie; de rol die het onderwijs speelt
in de wijze waarop kinderen deel worden van tradities en
praktijken. Een voorbeeld hiervan is burgerschap. Domein van
de subjectivatie; ook wel persoonsvorming genoemd.
Kinderen komen naar De Stroom om te leren. Op De
Stroom hebben we ten aanzien van deze domeinen in ons
onderwijsconcept weloverwogen keuzes gemaakt die gestoeld
zijn op onze visie op leren en ontwikkelen en onze visie op
aanbod en leeromgeving.
We geloven niet in de mythe van het gemiddelde kind.
We zetten de resultaten die een kind bereikt niet af tegen een
gemiddelde norm maar vergelijken de resultaten van het kind
met zichzelf.
Toetsen die wij gebruiken zijn, net als observeren, een moment
in het leerproces waar we meerwaarde mee willen creëren in
het leerproces van de kinderen. Dit doen we door te toetsen als
meetmoment om de volgende stap te bepalen in plaats van het
eindresultaat te meten.
Goed onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door
de leerkrachten. Leerkrachten hebben de sterkste invloed op
het leren (Hattie, 2012). Op De Stroom is de organisatie zo
ingericht dat de leerkrachten uitgenodigd en gestimuleerd
worden om vanuit hun eigen praktijk samen innovaties te
starten en te onderzoeken. Zo worden regelmatig oplossingen
gezocht en gedeeld. Dit vormt een basis voor teamleren
(Widmann & Mulder, 2018).
We zijn actief en erop gespitst dat niemand het gevoel hoeft
te hebben om het alleen te moeten doen. We hebben een
duidelijke visie op de rol van de leerkracht.
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Wat willen we anders of beter gaan doen?

Wat hebben onze leerlingen nodig?

•	We willen onze taal- en leesonderwijs volledig
integreren met Jeelo.
•	We ontwikkelen samen met de Jeelo-community en het
Brainportnetwerk de aspecten internationalisering en
wereldburgerschap op De Stroom.
•	We ontwikkelen een visie op Engels op De Stroom en
implementeren dit vakgebied als integraal onderdeel
van onze projectmatige manier van werken.
•	Binnen cultuureducatie & Jeelo integreren we
muziekonderwijs en drama/ theater.
•	We worden gecertificeerd als Brainportschool en
ontwikkelen het concept Brainport i.r.t. onze Jeelowerkwijze verder door.
•	We volgen actief de ontwikkelingen binnen Snappet
en implementeren aanpassingen en vernieuwingen
die passen bij onze opvattingen over leren en
onderwijsaanbod. We begeleiden onze leerlingen actief
in het gebruik van Snappet.
•	We integreren het Tiny Forest en het groene
speelterrein in ons onderwijsaanbod.
•	We hanteren de gebruikte methode-onafhankelijke
toetsen formatief.
•	Leerkrachten professionaliseren zich op basis van
hun eigen behoefte en plan gekoppeld aan de
ontwikkelagenda van de school.
•	We werken in toenemende mate evidence informed
waarbij onderzoek ons informeert en aanzet tot
reflectie en samen met de context bepaalt welke
keuzes we maken.
•	We gaan meer aandacht besteden om de gedeelde
verantwoordelijkheid in het team goed te kunnen
dragen. Meer aandacht voor informele momenten,
reflectie en intervisie.

•	Betekenisvolle onderwijsleersituaties die
nieuwsgierigheid opwekken en laten zien en ervaren
waarvoor je leert.
•	Onderwijsleersituaties die divers zijn en worden
begeleid door een professionele leerkracht, van wie
je kunt leren. Niet alles wordt altijd uitgelegd. De
leerkracht richt zich op het leerproces van de leerlingen.
•	Begeleide ruimte om eigen inbreng te hebben en
eigenaarschap te nemen over het eigen leerproces.
•	Leerkrachten die adequate feedback kunnen geven
op het leerproces en bovendien zorgzaam en actief
betrokken zijn bij het leren van de leerling.
•	Een school die zich richt op alle domeinen van het
onderwijs en daarbinnen afgestemde en weloverwogen
keuzes maakt.
•	Feedback op hun ontwikkeling die recht doet aan wie
ze zijn, altijd uitgaat van leerwinst en hen niet vergelijkt
met het niet bestaande gemiddelde kind in Nederland.

De Stroom
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Hoe wij onze organisatie
verder willen ontwikkelen:

Het team heeft als prioriteit voor de eerste periode gekozen
voor enkele speerpunten. Deze verbeteronderwerpen staan
in volgorde van prioriteit hieronder weergegeven:

•	We willen in toenemende mate zelf onderzoek doen naar onze
eigen onderwijspraktijk door aan te sluiten bij mogelijkheden en
kansen die zich in ons netwerk voordoen.

		De integratie van het taal- en lesonderwijs in onze
projectmatige manier van werken.

•	We willen het gebruik en de inrichting van het gebouw
afstemmen op de visie op leren en ontwikkelen. Daartoe zullen
er op de eerste verdieping ateliers worden ingericht.

2

•	In onze onderlinge samenwerking en inrichting van de
organisatie laten we ons inspireren en leiden door het
Rijnlandse gedachtengoed. Onderzoek en voorbereiding van
ontwikkeling van onderwijs gebeurt in toenemende mate in
expertgroepen.
•	We willen onze eigen kwaliteitsstandaarden definiëren en door
middel van een eenvoudige efficiënte monitor zichtbaar en
overdraagbaar maken.
•	We willen in 2024 meer dan 120 leerlingen hebben.
Daartoe zal mogelijk een heroverweging van de organisatie in
twee units nodig zijn.
•	Een bij De Stroom en de populatie in Brouwhuis passende
marketingstrategie ontwikkelen en uitzetten.
•	We willen de samenwerking met onze partner kinderopvang
intensiveren:
-	Doorgaande inhoudelijke lijn peutergroep kleutergroep.
-	Uitbreiding arrangement met 0-2 jarigen op het kindcentrum.

1

		We ontwikkelen samen met de Jeelo-community
en Brainport netwerk internationalisering en
wereldburgerschap op De Stroom.

3

		We ontwikkelen een visie op Engels op De Stroom en
implementeren dit vakgebied als integraal onderdeel van
onze projectmatige manier van werken.

4

		We willen het gebruik en de inrichting van het gebouw
afstemmen op de visie op leren en ontwikkelen. Daartoe
zullen er op de eerste verdieping ateliers worden ingericht.

5
6

		

De verdere ontwikkeling en digitalisering van het portfolio.

		Verder personaliseren van het onderwijs met daarbij
aandacht voor toetsen & leerlingvolgsysteem.

7

		Binnen cultuureducatie & Jeelo integreren we
muziekonderwijs en drama/ theater.

8

		Ons actief verder ontwikkelen op het gebeid van inclusief
onderwijs en ons inclusieve gedachtengoed duidelijker
verwoorden naar (nieuwe) ouders.

9

		Vanuit het werken met persoonlijke leerdoelen willen
we onze vaardigheden om efficiënte en doelgerichte
kindgesprekken te kunnen voeren versterken.

De Stroom
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Hoofdstuk 4

Richtinggevende
documenten
Op De Stroom zijn in de afgelopen periode beleidsdocumenten/ notities
opgesteld waarin we onze visie en schoolspecifieke werkwijze hebben
vastgelegd. Daarnaast werken we met zogenaamde handboekstukken.
Dit zijn interne onderwijskundige en organisatorische procedures die
opgesteld zijn en deel uit maken van ons kwaliteitsbeleid. Middels onze
cyclische manier van werken van feedup-feedback-feedforward worden
dergelijke handboekstukken aangepast als dat blijkt uit evaluatie van het
dagelijks werken of als actuele ontwikkelingen aanpassingen vereisen.
Naast documenten ten behoeve van de eigen interne ontwikkeling maakt
De Stroom gebruik van jaarplannen die ondersteunend en/of kaderend
zijn voor de organisatie.
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Beleidsnotities

Handboek De Stroom

•	Visiedocument met daarin
onze visie op:
-	leren en ontwikkelen
-	aanbod en leeromgeving
-	de rol van de leerkracht
-	organisatie en leidinggeven
•	Visie op unit onderwijs
•	Kwaliteitsbeleid De Stroom
•	Beleidsplan CMK
•	Werkwijze Snappet
•	Buiten spelen / pauze
•	Lunchtijd en lestijd
•	Inrichtingsplan ‘een zee van
ruimte’
•	Schoolzelfevaluatie Brainport
•	Samenwerking Lela

Procedures en afspraken ten
aanzien van onder andere:
•	Overgang PO-VO
•	Pedagogisch klimaat (handboek)
•	Toetsen / leerlingvolgsysteem
•	Registraties

Jaarlijkse documenten
•	Schoolgids
•	Formatieplan
•	Begroting
•	Balance score card
•	Managementcontract
•	Kalender
•	Schoolondersteuningsprofiel
•	Veiligheidsplan (DVVS)
•	Jaarplan BVL

De Stroom
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Bijlage

Curriculum Jeelo
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Kennislijnen
Competentielijnen
Taallijnen
Rekenlijnen

Voor jezelf en anderen
Voor natuur en milieu
Naar eigen idee
Volgens instructie
Waarnemen en meten
Analyseren en evalueren
Mondeling presenteren
Schriftelijk presenteren
Muzisch presenteren
Bronnen gebruiken
Leren leren
Fijne motoriek
Grove motoriek
Leren lezen
Leren spellen
Taalinzicht
Grammatica
Van schrijfletters naar
eigen letters
Naar een eigen handschrift-alternatief

Samenwerken

Zorgen

Maken

Onderzoeken

Presenteren

Leren

Bewegen
Lezen en
spellen
Taalbeschouwing

Handschriftontwikkeling

Competentie met geïntegreerde taalvaardigheden
Competentie met geïntegreerde rekenvaardigheden

Meten en vergelijken
Tijd waarnemen

Organiseren
Communiceren

Maatschappij

Meten

Kunst en cultuur
Organisatie en bestuur

Product

Berekenen

Productie
Handel en consumptie

Optellen en aftrekken
Delen en vermenigvuldigen
Gebroken getallen en
verhoudingsgetallen

Stad en land
Verkeer en vervoer

Omgeving

Getallen

Dieren
Planten

Natuur

Getalbegrip

Lichaam
Gezond gedrag

Gezondheid

April 2020

Curriculum Jeelo

Tab films en boeken per
eenheid (2020)

Geschiedenis
en erfgoed

Rekentrainers
(2021/22)

Rekenen

Actualisatie en aanvulling
(continu)

Taal

Integratie Engels luister- en
spreekvaardigheid (vanaf
2020)

Rekencasussen
groep 3-8 (2020/21)

Rijke bronnen groep 3-8
(2020/21)

Note: Content voor Bewegen, Leren lezen en Handschriftontwikkeling is nog niet gepland.

Grammatica

Spelling

Taalbeschouwing

Taal

Rekenen groep 1 & 2

Schriftelijke taalvaardigheid

Mondelinge taalvaardigheid

Begrijpend lezen (bronnen)

Woordenschat

Integratie taal en rekenen

Studievaardigheden

Mediawijsheid

Seksuele voorlichting

EHBO

Verkeer

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Muziek en expressie

Beeldende vorming en kunst

Burgerschap en leefstijl

Wetenschap
en technologie

Integratie taal en rekenen

Actualisatie en aanvulling
(continu)

Aardrijkskunde
en topografie

Natuur en milieu

WO-breed

ter vervanging methodes

Content in ontwikkeling

WO-breed

ter vervanging methodes

Content beschikbaar

De organisatie van het onderwijs op De Stroom bestaat uit twee units. De kinderen
van de groepen 1, 2, 3 en 4 vormen samen unit onderbouw, de kinderen van groepen
5, 6, 7 en 8 vormen de unit bovenbouw. In de units zijn de stamgroepen van de
leerlingen. Daar hebben alle leerlingen een eigen leerkracht.
Dat we samenwerking belangrijk vinden merk je aan de manier waarop wij de
verantwoordelijkheid delen voor de ontwikkeling van de kinderen in de unit. Deze ligt
namelijk niet bij één leerkracht, maar bij het hele team van de unit. Zo’n team bestaat
uit meer dan twee collega’s. De units worden ondersteund door een coach passend
onderwijs, een administratief medewerker, een conciërge en de schoolleider.
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