
1. Inleiding

1.1. Inleiding

K.B.S. De Horizon, brinnr: 03RA00
A van Bockholtstraat 3,

8307 AX Ens.
0527-251537
kbsdehorizon@aves.nl

directeur: M.Baars   m.baars@aves.nl 

Link van ons promo filmpje     https://vimeo.com/324600044/78c8aaa11b 

KBS De Horizon maakt deel uit van stichting Aves te Emmeloord. Aves richt zich op de toekomst. De kinderen en jongeren van nu zijn immers
de ouders van morgen. Zij bepalen of zij hun vertrouwen schenken aan één van onze scholen en of zij hun kinderen daar aanmelden. Wij
hebben positieve verwachtingen voor de toekomst en we verwachten het beste van en met elkaar.

Waardoor worden wij gedreven?
Aves hee  een heldere visie op de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. We hebben een duidelijk idee van onze ambities en dragen
dat ook uit. Er is oog voor iedereen en ieder kind krijgt iets mee om volwaardig en evenwichtig op te groeien. Wij benadrukken dat wij in ons
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gedrag, onze houding en ons handelen voor elkaar en voor anderen betrouwbaar zijn. Wij staan voor ons eigen verhaal, maar luisteren ook
naar wensen en behoe en van anderen. Voor een optimale communicatie zorgen wij voor de juiste middelen en faciliteiten. Aves
medewerkers zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. Daadkracht is een waarde die bij ons past. Daarmee doelen we op de bereidheid om
actie te nemen op het juiste moment. Door de focus op vernieuwing herinneren wij onszelf eraan dat we vooruit blijven kijken en op tijd
inspelen op veranderende omstandigheden, behoe en en wensen. Stilstaan is achteruitgang. Nieuwe uitdagingen vragen om vernieuwende
oplossingen. Wij maken werk van vernieuwing op verschillende manieren, onder andere door computers, digitale schoolborden en touch
screens in de lessen te brengen en nieuwe onderwijskundige inzichten in te voeren. Maar ook in de vorm van communicatie en
personeelsbeleid proberen we te laten zien dat we verder kijken. Tot slot koesteren wij de waarde professionaliteit. Daarmee verplichten wij
ons om onszelf te blijven ontwikkelen, om kritisch te blijven naar onszelf en naar onze collega’s en om telkens het maximaal mogelijke te
doen om scholen, leerlingen en leerkrachten optimaal tot hun recht te laten komen.

In het schoolplan sluiten wij aan op ons vorig schoolplanperiode en bij het beleid van de stichting. In dit schoolplan geven wij aan hoe wij o.a.
vanuit de evaluatie van voorgaand schoolplan onze visie invulling geven aan de kaders van de stichting en welke keuzes wij voor de
toekomst van het onderwijs op onze school hebben gemaakt.

Wij beschrijven in dit plan wat wij met ons onderwijs willen bereiken, hoe wij ons onderwijs daartoe willen inrichten, welke materialen wij
daarbij gebruiken en hoe wij dat organiseren. Daarnaast beschrij  dit schoolplan hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs bewaken, hoe wij als
personeel gaan ontwikkelen en welke verbeteringen wij op grond van interne analyse willen aanbrengen.

Het schoolplan schept voor inspectie, bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school
en hoe wij dat dagelijks vorm gaan geven. Als team van onze school verbinden wij ons aan het beleid dat in het schoolplan staat beschreven.
Het schoolplan is ook een wettelijk document, dat ter verantwoording aan de inspectie wordt toegestuurd. Verdere uitwerking van het
schoolplan in jaarplannen geven onze prioriteiten aan voor de komende vier jaren. 

In de bijlage tre  u de evaluatie van de vorige schoolplan periode.

Dit schoolplan 2019-2023 en tevens jaarplan 2019-2020  is

met een positief advies van het team tijdens de teamvergadering van 18 juni 2019. 

met instemming van de MR tijdens de vergadering van 25 juni 2019. 

vastgesteld door de directeur op 27  juni 2019.

met goedkeuring van het College van Bestuur Aves op
evaluatie_schoolplan_p....pdf

goedkeuring_CvB.pdf

ondertekening_schoolpl....pdf
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2. Aves

2.1. Missie en visie

        
Algemene gegevens stichting Aves
bestuursnummer: 40662
bezoekadres: Jasmijnstraat 9
postcode: 8302 CL
telefoonnummer: 0527249249
website: www.aves.nl

Op de website vindt u de meeste informatie over de stichting Aves.    www.aves.nl 

Onderstaand zijn de knoppen op de website:
HOME     ORGANISATIE    SCHOLEN    ONDERWIJS   IDENTITEIT   OUDERS     MEDEWERKERS    NIEUWS     CONTACT     

Missie
Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en is een betrouwbare partner in de opvoeding.

Visie
In elk dorp en elke stad in haar werkgebied garandeert Aves de aanwezigheid van een basisschool. Haar scholen zijn een afspiegeling van de
gemeenschap en de omgeving. Vooral als het gaat om denominaties. Waar mogelijk maakt de school deel uit van een integraal kind centrum.
Aves zet de kinderen voorop! Ze wil het basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en behouden. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding.
Kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend. 

De kinderen staan voor Aves centraal. Aves laat het leerstofjaarklassensysteem los en stapt over op gepersonaliseerd leren. De
onderwijsbehoe en van kinderen gee  richting aan de scholen en aan de keuzes voor en uitvoering van leer- en lesmethoden. Op school
volgen de kinderen verschillende leerroutes, met daarnaast ‘samen’ als sleutelwoord. Groepsgewijs en groep overstijgend samen leren. Dat
brengt kinderen verder en maakt ze klaar voor de toekomst.

Bij Aves onderscheiden en herkennen ouders hun eigen (geloofs-)overtuiging. Zij zien tegelijkertijd ook de eigenheid van hun school te
midden van het kleurrijke scholenpalet van Aves. Het verschil in onderwijsconcepten samen met het karakter van de denominaties gee  dit
vorm. Oog voor elkaars overtuigingen gee  een brede kijk op de wereld en vergroot respect voor anderen. Bij Aves hoort iedereen erbij, welke
achtergrond iemand ook hee .

Aves stimuleert kinderen, werkt aan toekomstgericht onderwijs en is een partner in de opvoeding. De ontwikkeling van integrale kindcentra
voor kinderen van 0 tot 14 jaar krijgt speciale aandacht.

http://www.aves.nl/
http://www.aves.nl
http://www.aves.nl/home.html
http://www.aves.nl/organisatie.html
http://www.aves.nl/organisatie/algemeen.html
http://www.aves.nl/scholen.html
http://www.aves.nl/onderwijs.html
http://www.aves.nl/identiteit.html
http://www.aves.nl/ouders.html
http://www.aves.nl/medewerkers.html
http://www.aves.nl/boven-menu/nieuws.html
http://www.aves.nl/boven-menu/contact.html
http://www.aves.nl/boven-menu/onderzoek-samenwerking.html


Jouw plek bij ons.                                                                                                                                                
                                              
Wij geloven dat je met elkaar het sterkst bent als iedereen zichzelf kan zijn. Daarom stimuleren we de ontwikkeling van iedereen die met Aves
is verbonden: kind, leraar, ouder, medewerker of andere betrokkene. We bieden een veilige en gezonde omgeving waarin je kunt groeien in
een tempo dat bij je past. We luisteren naar elkaar, zeggen wat we vinden, we spelen, leren, vallen en staan weer op, of rapen elkaar op als
dat nodig is. Samen vormen we een team waarbinnen je de ruimte hebt om je plek te vinden en te vormen. Ook jouw plek bij ons.

Kernwaarden
Verbinden

Elkaar ontmoeten, het gesprek aan gaan en respect hebben voor de ander. Dat is de start van verbinding. Ontmoeten zorgt voor openheid,
verbinding versterkt.
Bij Aves blij  de eigenheid en het karakter van elke denominatie behouden. Ze worden gerespecteerd en waar gewenst zijn ze er voor elkaar.
Aves verbindt alle lagen van de organisatie, verbindt zich aan samenwerkingspartners en werkt als geheel actief samen. Of het nu gaat om de
kinderen, de ouders, de leerkrachten of andere medewerkers. Iedereen helpt, luistert en leert van elkaar. Zo wordt 1 + 1 meer dan 2. Synergie
die zorgt voor energie.

Vertrouwen
Aves is eerlijk en betrouwbaar. Als stichting doet ze wat ze zegt en zegt ze wat ze doet: het beste halen uit alles en iedereen. Met bezieling,
respect en zorg voor elkaar. Er is ruimte voor kinderen en leerkrachten om kansrijke ideeën uit te voeren. In praktische zin maar ook als het
gaat om gevoel. Als een rode draad loopt open communicatie door de hele organisatie. Met en door vertrouwen, ziet en herkent iedereen
elkaar. Als kind, ouder, leerkracht en organisatie. Loyaliteit en saamhorigheid komen hier uit voort.

Lef

Leven vanuit je hart met moed en durf. Voor wie onder de vleugels van Aves valt, betekent dit creatief handelen en uitdagingen aan gaan. Lef
tonen! Waar nodig stapt Aves buiten de lijnen voor onderwijs op maat. Vanuit integriteit, identiteit en een pioniersgeest. Aves is daarin
authentiek; zijn wie je bent en dit vertalen naar wat je doet. Kinderen, ouders en leerkrachten durven initiatief te nemen. Aves moedigt dit
aan, met toetsing en reflectie voor het maken van de juiste keuzes.

Passie
Het beste uit alle kinderen naar boven halen. Aves doet dat vol energie en vuur! Er is ‘hart’ voor de organisatie. De stichting en haar
medewerkers zetten zich in om met ongekende passie niet alleen de kinderen maar ook zichzelf te verbeteren en te ontwikkelen. De
toekomst van het basisonderwijs staat daarbij centraal. Leerkrachten zorgen voor bevlogenheid in lessen en leermomenten. Het doel: dit
gevoel doorgeven aan de kinderen én hun ouders. Samen maken we het onderwijs sterk, toekomstgericht en inspiratievol. Kwaliteit is daarbij
een gegeven.

Groei

Aves staat voor groei. Het is een lerende organisatie. Verdiepen, verbreden en verbeteren. Aves gaat hoe dan ook vooruit. Een rijke en
betekenisvolle leeromgeving voor iedereen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Talentontwikkeling en innovatie krijgt de ruimte.
Ontwikkelen doet Aves met elkaar. Professioneel en altijd vanuit een positieve mindset. Autonomie en gevoel voor verantwoordelijkheid
ontplooien zich tegelijkertijd.

6 strategische doelen
Om de missie en visie te verwezenlijken zijn in het Bestuursplan 2019 zes strategische doelen geformuleerd, die leidend zijn bij de
beleidsvorming en beleidsuitvoering in de planperiode 2019-2023: 

1.  Kinderen in de scholen worden samen met de ouders zoveel mogelijk ondersteund bij de (denominatieve) identiteitsontwikkeling 
2.  Ontwikkelbehoe en van de kinderen zijn richtinggevend voor de organisatie van het onderwijs 
3.  We zijn verantwoordelijk voor onderwijs aan en medeverantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen van 0 tot 14 jaar 
4.  Er is gemotiveerd, professioneel personeel dat gaat voor innovatie 
5.  We werken vanuit het idee van een gekantelde organisatie waarbij kinderen centraal staan 
6.  De bedrijfsvoering faciliteert een goed, eigentijds en gevarieerd onderwijsaanbod 

De Horizon betrekt deze doelen bij het formuleren van de eigen strategische-, tactische- en operationele doelen niet specifiek in dit
Schoolplan 2019-2023 maar in het jaarplan  2019-2020 en wordt mogelijk in de daarop volgende jaren vervolgd.    



Voor de uitwerking van de zes genoemde strategische doelen van Aves verwijs ik naar de bijlage 'Bestuursplan'.

AVES gee  talent vleugels
Aves betekent "Klasse der vogels". Een herkenbare metafoor voor een stichting die onderwijs verzorgt. Het begint met de vleugels, sterk en
gedetailleerd. Van oorsprong twee afzonderlijke stichtingen die samen verder gaan. De vleugels stellen de stichting in staat om grote hoogtes
te bereiken. De verschillende kleuren in haar verenpak staan voor de verschillende scholen van Aves. De vogel behoudt het overzicht, stuurt
en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het
aangeboren talent van elk jong in het nest. Zij leert de jongen vliegen en gee  hen uiteindelijk de vrijheid. Op die manier gee  Aves talent
vleugels.

2.2. Beleid Aves
Met dit Schoolplan 2019-2023 voldoet KBS De Horizon aan de verplichting vanuit de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 12.

Het beschrij  het vierjarig beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Daarnaast beschrij  het schoolplan ook het beleid ten aanzien van identiteit van de school en het beleid ten aanzien van de
aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen.

Het schoolplan dient als document van planning en verantwoording van de gewenste schoolontwikkeling in de vermelde planperiode. Het is
bedoeld om de wetgever en de ouders hierover te informeren. Het schoolplan gee  de kernwaarden, missie en visie van de school weer, van
waaruit strategische en tactische doelen zijn geformuleerd. Daarbij zijn de uitkomsten van een actuele omgevingsanalyse en interne analyse
benut. 

Met dit schoolplan wil KBS De Horizon bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen en ambities van haar schoolbestuur, Stichting
Aves, zoals die staan vermeld in het Bestuursplan 2019 (zie bijlage 1). Om dit te bereiken zullen de eigen strategische doelen en ambities van
de school hierbij aansluiten.

De planperiode wordt via een cyclische werkwijze gespecificeerd in vier respectievelijke jaarplannen. In deze jaarplannen worden de
operationele doelen voor een schooljaar benoemd die voortkomen uit de vierjarige strategische en tactische doelen. Deze operationele
doelen worden steeds aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en krijgen, indien nodig een vervolg in het volgende jaarplan. Op deze
manier werkt de school op cyclische manier aan een adequate en actuele ontwikkeling.

In vier jaarlijkse schoolgidsen ( schoolgids en jaarkalender)  gee  KBS De Horizon inhoudelijke, actuele organisatorische en praktische
informatie over de werkwijze van de school aan ouders, verzorgers en leerlingen van de school. De inhoudelijke informatie komt deels voort
uit de inhoud van het schoolplan.
 Inzicht in de eigen situatie van de school

 Bestuurlijk kader: Kernwaarden, missie, visie en strategische doelen van stichting Aves.

Op 1 januari 2019 is de nieuwe stichting Aves ontstaan. De stichting kent als ankerwaarden vertrouwen en verbinding en hee  daarbij de
kernwaarden lef, passie en groei gekozen, die voor alle betrokkenen leidend zijn bij het invullen van de missie en visie en het verwezenlijken
ervan.

De missie luidt: 'Wij bieden betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en zijn een betrouwbare partner in onderwijs'. Deze opdracht wil Aves
waarmaken door te werken vanuit de volgende visie: ‘In elk dorp en elke stad in haar werkgebied garanderen wij een basisschool. De scholen
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zijn een afspiegeling van de gemeenschap en de omgeving. Waar mogelijk maakt de school deel uit van een integraal kindcentrum. Wij zetten
de kinderen voorop en willen het basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en behouden. We maken werk van onderwijs en opvoeding.
Kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend'.

Om de missie en visie te verwezenlijken zijn in het Bestuursplan 2019 zes strategische doelen geformuleerd, die leidend zijn bij de
beleidsvorming en beleidsuitvoering in de planperiode 2019-2023:

 Kinderen in de scholen worden samen met de ouders zoveel mogelijk ondersteund bij de (denominatieve) identiteitsontwikkeling
 Ontwikkelbehoe en van de kinderen zijn richtinggevend voor de organisatie van het onderwijs
 We zijn verantwoordelijk voor onderwijs aan en medeverantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen van 0 tot 14 jaar
 Er is gemotiveerd, professioneel personeel dat gaat voor innovatie
 We werken vanuit het idee van een gekantelde organisatie waarbij kinderen centraal staan 
De bedrijfsvoering faciliteert een goed, eigentijds en gevarieerd onderwijsaanbod.                                                                                                            
                                                                          KBS De Horizon betrekt deze doelen bij het formuleren van de eigen strategische-, tactische- en
operationele doelen niet in dit Schoolplan 2019-2023 maar in het betre ende jaarplan.                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                   
Onderwijskundig beleid
Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief 
KBS De Horizon gee  haar onderwijskundig- en pedagogisch beleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten van het
onderwijskundig- en veiligheidsbeleid dat Stichting Aves hee  geformuleerd. Aves en haar scholen werken doelbewust en in
samenhang aan de kwaliteit van dit beleid en van de uitvoering ervan door de hierna beschreven elementen in dit beleid te hanteren.
Er is, vanuit de gekozen ankerwaarden van vertrouwen en verbinding ruime aandacht voor het pedagogisch klimaat op de scholen door
de nadruk te leggen op het gevoel van veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers en op het coöperatieve, verbindende aspect
van het leerproces. Deze zorg voor zowel de sociale als de fysieke veiligheid is vastgelegd in de respectievelijke protocollen (Aves-
beleidsdocument 2.5) die beide geldig zijn op bestuurlijk- en schoolniveau. Deelaspecten van de protocollen worden op schoolniveau
verder invulling gegeven, bijvoorbeeld door middel van een anti-pestprotocol, een protocol met betrekking tot het gebruik van social
media en een protocol Bedrijfshulpverlening. Ook wordt op iedere school een methodiek en een leerlingvolgsysteem voor sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen gebruikt. De opbrengsten van onder andere het veiligheidsbeleid worden gemonitord door het
met vaste frequenties afnemen van peilingen bij leerlingen, ouders en medewerkers.
De professionalisering van de medewerkers is deels gericht op het versterken van de vaardigheden om protocollen daadwerkelijk
voldoende te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden scholen ondersteund met expertise vanuit het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Noordoostpolder – Urk (SWV PO 24-02) en door de samenwerking hierbinnen met externe partners, zoals bijvoorbeeld
gemeente en jeugdhulppartners.
Binnen dit samenwerkingsverband schrijven scholen elk jaarlijks, onder andere bij wijze van zelfevaluatie, hun
Schoolondersteuningsprofiel. Daarin beschrijven zij hun visie, kenmerken en expertises die bepalend zijn voor hun structurele
ondersteuningsmogelijkheden en de ontwikkeling ervan.
Onderwijskundig zijn de ontwikkelbehoe en van leerlingen en medewerkers leidend bij het inhoud geven aan leer- en
onderwijsprocessen en bij de organisatie daarvan. Aves en haar scholen willen die individuele behoe en centraal stellen in meer
gepersonaliseerd leren zonder daarbij te kiezen voor geïndividualiseerd leren, onderwijzen en professionaliseren. Werken vanuit de
kernwaarden lef en groei vraagt het loslaten van belemmerende, vertrouwde werkwijzen, zoals bijvoorbeeld het uitsluitend werken
vanuit door methodieken bepaalde leervolgorde of het werken met een bindend leerstofjaarklassensysteem, is hierbij een beoogde
belangrijke innovatie. Het centraal stellen van de lerende persoon betekent dat zij proactief en volwaardig zeggenschap krijgen over
hun eigen leerdoelen en leerprocessen.
KBS De Horizon voert haar onderwijskundig- en pedagogisch beleid uit conform de bovengenoemde uitgangspunten en met gebruik
van zelfgekozen en door Aves en het Samenwerkingsverband aangereikte instrumenten.
 Personeelsbeleid
Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief
KBS De Horizon gee  haar personeelsbeleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten van het personeelsbeleid dat Stichting
Aves hee  geformuleerd. Aves en haar scholen werken doelbewust en in samenhang aan de kwaliteit en bekwaamheid van haar
medewerkers door een aantal elementen in het personeelsbeleid te hanteren.
De gewenste ontwikkeling van elke medewerker wordt, vanuit de kernwaarden verbinding en groei samen met de betrokkene vanuit
diens eigenaarschap bepaald, gemonitord en gestimuleerd via een gesprekkencyclus.
Van nieuwe, bevoegde medewerkers wordt, voordat wordt overgegaan tot een benoeming voor onbepaalde tijd, tijdens de periode van
een tijdelijke benoeming de reeds aanwezige bekwaamheid gemonitord via een begeleidingsprocedure. Deze procedure kent als
sluitstuk een assessment aan de hand van het bovengenoemde competentie-instrument, als proeve van bekwaamheid. Op deze manier
weten Aves en de scholen dat er capabele medewerkers worden aangetrokken. Na aanname van de medewerkers geldt het
Inwerkbeleid Medewerkers voor hen.
Het professionaliseringsbeleid van de stichting kent een heel ruim budget, voor activiteiten op bovenschools-, team- en
medewerkersniveau. Deze activiteiten worden gestroomlijnd in een adequaat scholingssysteem, de Aves Academie. De nadruk in de
professionalisering van de medewerkers ligt in de komende jaren op het verder ontwikkelen van een professionele identiteit en passie
bij ieder en op het versterken van leerkracht- en leiderschapsvaardigheden die gezamenlijk bijdragen aan de ambitieuze



onderwijskundige innovatie van de stichting en haar scholen.
De nieuwe stichting formuleert haar beleid met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding naar
aanleiding van de situatie bij de begindatum van de stichting. Bij die begindatum bestond bij 60% van de Aves-scholen de
schoolleiding uit een vrouwelijke directeur, 40 % van de scholen kende een mannelijke directeur. Consolidatie van deze bestaande
situatie lijkt het minimale doel van het nieuwe beleid met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding.
KBS De Horizon voert haar personeelsbeleid uit conform de bovengenoemde uitgangspunten en met gebruik van de door Aves
aangereikte instrumenten.
Kwaliteitsbeleid                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                         Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief
KBS De Horizon gee  haar kwaliteitsbeleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid dat Stichting Aves
hee  geformuleerd. Aves en haar scholen werken doelbewust en in samenhang aan de kwaliteit van haar kwaliteitsbeleid en aan de
betekenis ervan voor de kwaliteit van de medewerkers en van het onderwijs dat zij geven.
De nieuwe stichting wil werken met gemotiveerde, professionele medewerkers die gericht zijn op innovatie. Daarbij hoort een beleid
dat werkt vanuit vertrouwen en waarde hecht aan groei en passie. Daarvoor is kwaliteitszorg, een beleid dat alleen berust op ‘meten is
weten’ een te beperkt instrument. De reguliere monitoring van gemeten resultaten (bij onderwijs, financiën, personeel) op school- en
bestuursniveau is natuurlijk van belang, maar gee  een eenzijdig beeld van de ontwikkeling van een school en haar medewerkers. We
spreken bij Aves dan ook liever van kwaliteitsbeleid omdat we, naast kwaliteitszorg, kwaliteit begrijpen als iets breders dan alleen
competenties en kennis hebben en voldoende resultaten behalen. Aansluiten bij de menselijke maat van de medewerker als mens en
professional en bij diens ontwikkelbehoe en is essentieel omdat daarmee de intrinsieke motivatie en passie wordt gestimuleerd. Aves
en haar scholen willen dat niet doen door via afgebakende lijsten alleen competenties te checken en af te vinken, maar door
medewerkers actief en verantwoordelijk te maken in hun eigen ontwikkeling, met zeggenschap over hun eigen leerdoelen en
leerprocessen. Daarbij horen kwaliteitsinstrumenten die zelfreflectie, openheid voor feedback, presentatie, samenspraak en gedeelde
verantwoordelijkheid in zich hebben.
Deze uitgangspunten willen de scholen ook toepassen op de ontwikkeling van de leerlingen en het volgen daarvan. Het volgen en
analyseren van de leerresultaten via het leerlingvolgsysteem en het systeem van tussen- en eindtoetsen blij  van belang, maar gee
ook hier zicht op een beperkt deel van de totale ontwikkeling van de leerling als mens. Het werken met leergesprekken, leerdoelen,
portfolio’s en met formatieve toetsen en evaluaties zijn voorbeelden van hoe het onderwijsproces anders ingevuld kan worden, vanuit
de kernwaarden vertrouwen, groei en passie.
 
Kwaliteitsbeleid omvat op schoolniveau ook het cyclische proces van beleidsontwikkeling, uitvoering, evaluatie en borging. Dat gebeurt
in eerste instantie via het werken met vier jaarplannen vanuit het geldende Schoolplan 2019-2023. Jaarplannen die elk worden
uitgevoerd en geëvalueerd en waarvan de te behouden opbrengsten worden vastgelegd. Ook komen daaruit gewenste
verbetermaatregelen voort, net als bij de analyses van de onderwijsresultaten en van de resultaten in de beleidsdomeinen Identiteit,
Personeel, Organisatie en Financiën.
KBS De Horizon voert haar kwaliteitsbeleid uit conform de bovengenoemde uitgangspunten en met gebruik van zelfgekozen en door
Aves aangereikte instrumenten.
 
 Sponsorbeleid 
KBS De Horizon gee  haar sponsorbeleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten van het sponsorbeleid dat Stichting Aves hee
geformuleerd in haar beleidsdocument. De stichting is ook verantwoordelijk voor het sponsorbeleid van de school. Het beleid van Aves
is geformuleerd aan de hand van de artikelen 1 t/m 9 van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’
en vormgegeven vanuit gedragsregels en aandachtspunten in de brochure 'Spelregels sponsoring op scholen’. Beide documenten zijn
op de website van de Rijksoverheid ( www. rijksoverheid.nl ) gepubliceerd.
De school stelt zich, conform de uitgangspunten, heel terughoudend op bij het aangaan van verplichtingen in ruil voor de aanvaarding
van materiële en/of geldelijke bijdragen van derden. Daarbij hee  de school een aantal uitgangspunten:
De kernactiviteiten van de school worden niet afhankelijk van sponsoring
Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en
allen die bij de school betrokken zijn, niet in gevaar brengen.
De samenwerking tussen de school en de sponsor is niet nadelig voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen
De school werkt samen met sponsoren die vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen
Ouders en leerkrachten mogen via de medezeggenschapsraad instemmen met een sponsorcontract. Zij en de leerlingen kunnen met
eventuele klachten over de vormgeving van de sponsoring terecht bij de directie van de school. Klachten over de aanwezigheid of
inhoud van reclame kunnen zij indienen bij de landelijke Reclame Code Commissie.



3. Onze school

3.1. Identiteit



3.1. Identiteit
Naast  relatie, autonomie en competentie binnen ons totale onderwijs is er binnen de identiteit van onze school vooral aandacht aan
betekenisvol onderwijs vanuit de katholieke traditie. Kinderen hebben behoe e aan de betekenis ervan. Ze willen weten waarom, waartoe
en hoe relaties, competenties en autonomie betekenisvol kunnen zijn.  De vrij recente vraag naar burgerschap binnen het onderwijs
onderstreept dat in ons onderwijs. Het is onze taak kinderen waarden en normen aan te reiken die zinvol samenleven mogelijk maken.  De
toevoeging van betekenisvol gee  op onze school ruimte om dit vanuit verschillende bronnen  een plek te geven binnen ons onderwijs. Onze
bronnen zijn o.a. de kinderbijbel, de katholieke traditie.  (symbolen, gebruiken, bijzondere heiligen) , methodes en vandaag de dag vooral
ook internet .       Middels levensbeschouwelijk onderwijs en vieringen ( verhaal ritueel en symbool)  gaat  het dan vooral om vertrouwen en
 verwonderen als basis in onze lessen. 

Ons geloof vertaalt zich in samenwerking en betrokkenheid op het wel en wee binnen onze gemeenschap en de mensen die daarbinnen
participeren:  hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het goede in de wereld: positivisme.

Wij leven vanuit vertrouwen in kinderen, in collega’s, ouders en in elkaar, maar ook in het leven zelf. We kunnen de toekomst niet maken, wel
met vertrouwen tegemoet zien, met geloof in ons eigen kunnen want dat gee  de broodnodige rust in de huidige hectiek van onze dagelijkse
beslommeringen.  

Gemeenschapszin: Op onze katholieke school heerst een fijne sfeer en er is een gevoel voor gemeenschapszin. We hebben oog en oor voor
ieder persoonlijke mening en respecteren daarnaast ieders eigen beleving hierin en proberen uiteindelijk in school een gedragen
gemeenschapszin te ontwikkelen.  

Personalisme: We zien elk kind bij ons op school een eigen groei doormaken. Een groei tot een autonoom persoon dat eigen keuzes maakt
en rekening kan houden met anderen. Diversiteit, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid zijn onze uitgangspunten hierbij.

3.2. Missie en visie



3.2. Missie en visie
Onze Missie 
 
De missie van de Horizon begint met de grondgedachte dat onze basisschool een veilige basis moet zijn voor alle leerlingen. Dit proberen we
te realiseren door middel van een veilig pedagogisch klimaat (vanuit de basisvoorwaarden van onze SEO methode Kanjertraining,
www.kanjertraining.nl ) waarin kinderen en leerkrachten elkaar respecteren en vertrouwen. Naast het cognitieve leren, vinden we dus het
sociale leren (omgang met elkaar) zeker zo belangrijk. Vanuit die veilige basis scheppen we een voedingsbodem waarop kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen met als doel op alle gebieden het maximale uit elk kind te halen.  Dit willen we doen in samenspraak met onze
ouders die zoveel mogelijk betrokken worden bij de gezamenlijke opvoeding van de kinderen. Vanuit die driehoek kind-ouder-leerkracht
worden opvoedkundige en onderwijskundige doelen uitgezet die bereikt worden vanuit een schoolklimaat dat optimaal inzet op pedagogiek
en didactiek.  Onze identiteit speelt een belangrijke rol in het scheppen van die voorwaarden. We willen kinderen vanuit onze
godsdienstmethode ‘Trefwoord’ meegeven dat er meer in het leven is dan alleen materiële zaken. Wij laten ons daarbij inspireren door het
voorbeeld van Jezus Christus zoals dit beschreven wordt in de Heilige Schri . Kinderen moeten vanuit dat voorbeeld hun eigen identiteit
ontwikkelen. Daar hoort bij dat onze leerlingen ook andere levensovertuigingen kunnen respecteren en waarderen.  Verder staan we ervoor
dat we onze leerlingen een breed en volledig assortiment aan zorg bieden. Passend onderwijs moet bij ons op school in alle vormen en maten
zichtbaar zijn en inhoudelijk vorm krijgen. Onze school als ‘brede zorgschool’ dragen we uit en we profileren ons daarmee in het dorp.
Daarnaast willen we ons als school profileren als bruisend en actief. Dit doen we door regelmatige deelname aan onderwijsprojecten,
sporttoernooien, goede doelen activiteiten en dorpsactiviteiten. Een goed PR beleid is belangrijk om onze activiteiten uit te dragen naar
(toekomstige) ouders.

Onze visie 

“Lachend de school in, maar ook lachend de school uit”.
 
Om bovenstaand motto te verwezenlijken gaan we uit van twee hoofdthema’s  
-Een veilig pedagogisch klimaat
-Individuele ontwikkeling
Hoe we een veilig pedagogisch klimaat verwezenlijken staat beschreven in het voorgaande onderwerp ‘missie van de school’. Op cognitief
gebied wordt ons onderwijsleerproces in sterke mate bepaald door de onderwijsbehoe en van onze leerlingen. Daarbij gaan we uit van de
verschillen en behoe en van ieder kind. Dit staat centraal bij die jonge kleuter die de school binnenkomt, maar dit is ook het
hoofdonderwerp voor die groep 8 leerling die de basisschool afsluit. Door middel van e iciënt onderwijs proberen wij op een zo aansprekend
mogelijke manier het maximale uit elke leerling te halen. Dit doen we op verschillende gebieden: Sociaal-emotioneel, cognitief en expressief.
Op het moment dat enthousiaste leerkrachten op een mooie manier het beste in kinderen boven halen, zal de spreuk ‘lachend de school in,
maar ook lachend de school uit’ geen holle kreet blijven. Dan gaan goede resultaten hand in hand met kinderen die plezier hebben op school.
 

3.3. Beschrijving
Een impressie van onze school:

LINK:  https://vimeo.com/324600044/78c8aaa11b 

 3.3.1 Kenmerkend voor onze school

De Horizon is een gemoedelijke katholieke basisschool met duidelijke waarden en normen. Met onze godsdienst als basis en de
godsdienstmethode Trefwoord als middel worden de omgangsregels aangeleerd en uitgevoerd. Onze sociaal emotionele methode
Kanjertraining speelt hier ook een grote rol in. Samen met onze ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en dat
stralen we ook uit. Vanuit die veilige sfeer als ondergrond zijn we hard aan het werk om de didactische kennis en vaardigheden stapsgewijs
aan te leren. Daarbinnen is genoeg ruimte voor allerlei projecten, acties en dorpsactiviteiten. Buiten de school hebben we een uitermate
groot speelplein met aangrenzend een ruim opgezet ontdekkend buiten leerplein met o.a. speeltoestellen, bloemen, natuurelementen en
een buitenkring.

3.3.2 Gegevens van de school

Onze basisschool de Horizon ligt in het dorp Ens. Wij zijn gehuisvest aan de A. van Bockholtstraat 3. De school staat naast de kerk waar we
o.a onze gezinsvieringen houden. De school is begonnen in 1953 en hee  door de jaren heen zo tussen de 100 en 150 leerlingen geteld. Het
aantal van 150 leerlingen op De Horizon zullen wij naar verwachting niet helemaal vast kunnen houden omdat de populatie van kinderen in
de Noordoostpolder terugloopt. Dat is ook een gegeven voor het dorp Ens. Op basis van een kortlopende prognose lijkt het erop dat wij een
school van ongeveer 130 leerlingen blijven. Wij werken meestal met heterogene  groepen waarbij de instructietafel een uitgangspunt is en
proberen homogeen te werken met de instrumentele vakken. Het aantal groepen is ook afhankelijk van het totaal aantal leerlingen in de
groep. Zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw streven wij naar niet meer dan 5 leerlingen boven het wettelijke aantal bekostigde
leerlingen. 

https://vimeo.com/324600044/78c8aaa11b


3.3.3 Leerling- en ouderpopulatie

Op onze school zijn de leerling-gewichten hoofdzakelijk 1.00. Leerlingen met hogere gewichten komen sporadisch voor. Relatief veel ouders
werken in loondienst of oefenen een beroep uit waarbij lichamelijke arbeid wordt verricht. Hogere opleidingen (HBO, universiteit) komen in
verhouding weinig voor. De landelijke trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen, is ook hier
aanwezig. Het aantal één oudergezinnen is bij ons op school beperkt. De ouders van onze school wonen deels in het dorp en deels aan de
buitenwegen. De verhouding is ongeveer een kwart buitenweg en driekwart dorp.

 3.3.4 Personeelsgegevens

Het team van De Horizon bestaat uit twaalf teamleden die werken in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. De nadruk zal in de komende
jaren meer komen te liggen op het taakurenbeleid om de werkdruk te spreiden en ‘burn-out’ verschijnselen te voorkomen. Daarnaast willen
we het sfeertje van ‘samen de schouders eronder’ niet verliezen. Daarnaast willen we ons meer inzetten als lerende organisatie d.m.v.
intervisie bijeenkomsten/collegiale consultatie/ beeldcoaching. Binnen de formatie werken we veel met parttimers. Dit maakt het
noodzakelijk dat er goede afspraken (conform de nieuwe CAO) worden gemaakt om het werk e iciënt en naar rato te verdelen.

Naast de directeur (0,7) werkt de school met een IB’er (0,4) die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg, en de komende jaren met een start
voor groep doorbrekend werken daar waar mogelijk is.  Onze 8 basisgroepen zijn heterogeen samengesteld. 

In de personeelssamenstelling is te zien dat het team hecht is en al jaren met elkaar samenwerkt. De gemiddelde lee ijd van het personeel
ligt boven het landelijk gemiddelde. Door de instroom van jonge leerkrachten is er desondanks toch een mooie mix van ervaring en jeugdig
enthousiasme. Ook de verhouding mannen-vrouwen is op De Horizon meer dan ideaal : het aantal mannen beslaat ongeveer 15 procent.

3.3.5 Situering van de school

De Horizon telt zeven lokalen die verbonden worden door een ruime gang. Een gedeelte van die gang doet dienst als leerplein en
schoolbibliotheek. Het gebouw is weliswaar oud, maar voldoet dankzij meerdere interne verbouwingen aan de huidige normen. Bovendien is
onze speelplaats in 2017 volledig her straat en nieuw ingedeeld: voetbalveld, volleybalveld podium en veel groen erom heen. Vanaf 2019 is de
buitenruimte ook meer in gebruik als buiten les: leerkringen. De school is gelegen aan de rand van Ens in een rustige woonwijk. Het dorp Ens
wordt door midden gesneden door een vrij drukke provinciale weg, De Baan. Daarnaast lijken afstand en veiligheid qua schoolligging er
steeds minder toe te doen als het om schoolkeuze van ouders gaat.

3.3.6 Toekomstige ontwikkelingen

Ondanks de kwalificatie Ens als groeidorp laten de cijfers een stagnatie zien in de groei van het aantal inwoners van Ens. Dit hee  gevolgen
voor de toekomst van de Horizon. Ook in Ens wordt krimp verwacht en dus is de profilering binnen het dorp van wezenlijk belang om het
leerlingaantal enigszins op peil te houden. Een fusie met andere scholen wordt evenmin uitgesloten, maar dat is nog lange termijn denken. 

3.3.7 Cultuuronderwijs 

Cultuurbeleving verrijkt mensen. Het maakt ze slimmer en creatiever, draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, een positiever zelfbeeld en
versterkt de maatschappelijke betrokkenheid. 

Cultuurbedrijf Noordoostpolder ondersteunt met hun jaarlijks sprankelende programma ons onderwijs.  Een bezoek aan een
theatervoorstelling is meer dan een morgen of middag vermaak: het zet aan tot denken en brengt leerlingen in gesprek. Een bezoek aan een
 museum en het werelderfgoed Schokland is een leuk en betekenisvol dagje uit voor onze leerlingen. Zelf musiceren, creëren of acteren,
draagt bij aan zingeving, een goede gezondheid en helpt bij het uiten van emoties. Beeldende kunst prikkelt de creativiteit en verbeelding.
Wat weer aanzet tot anders kijken, het zien van meer mogelijkheden en denken in oplossingen stimuleert. Uit het brede aanbod van het
Cultuurbedrijf NOP kiezen wij elk schooljaar een voorstelling en een workshop en is gericht op maken en meemaken, doen en meedoen.  Het
cultuurbedrijf brengt ons in verbinding met andere sectoren en domeinen bovendien nieuwe oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken.  De werknemers van het Cultuurbedrijf NOP treden op als gids, die onze collega's adviseren en stimuleren, zodat een ieder in
school wat met kunst kan doen en kunst wat met hen. 

3.4. Ambities onze school



3.4. Ambities onze school
Wij onderhouden de sterke binding met de activiteiten in het dorp.

Ook besteden we blijvend aandacht aan de betrokkenheid van ouders. 

Wij werken met drie scholen in Ens meer samen om een breder aanbod te bieden aan onze leerlingen. 

Hiermee leren we van elkaar en onderzoeken we hoe we elkaar verder kunnen versterken.

Daarnaast werken we natuurlijk ook nog steeds samen met onze partners om ons onderwijs te laten excelleren: Voortgezet Onderwijs
Emmeloord, MBO- scholen Emmeloord, Pabo's Zwolle en Meppel, Muzisch Centrum Emmeloord / Lelystad, Gemeente Emmeloord.

Identiteit

Naast het feit dat we als katholieke school te boek staan, constateren we dat er steeds minder ouders principieel kiezen voor katholiek
onderwijs. Ze kiezen voor GOED IN HET DORP bekend ONDERWIJS! Een kritische noot m.b.t. het identitietsvraagstuk anno 21ste eeuw zou wel
eens zijn weerga kunnen vinden in een bredere kijk op identiteit dan alleen op de katholieke inslag.



Ambities onze school

ONDERWERP STREEFDOEL
(PLAN)

PROCES (DO) SUCCESCRITERIA
(CHECK)

EINDEVALUATIE
(ACT)

TIJDPAD

S1 Bredere
identiteit

Identiteit is meer
dan alleen het
katholieke
onderwijs van
weleer. Identiteit
beslaat op de
persoon op
verschillende
vlakken:
persoonlijke-,
sociale-, culturele-,
nationale-  en
online identiteit. 

Oriëntatie op de
verschillende
identiteiten vanuit
filosofische en/of
psychologische
gedachte. Welke
methodes
beantwoorden
hieraan? Ouders
worden middels
m.r. en ac en
werkgroep
gezinsvieringen ook
erbij betrokken. 

Welke meerwaarde
is er uiteindelijk om
op deze wijze
identiteit vorm te
geven? 

Aan het eind van het
schooljaar
terugkoppelen in
het team en nieuwe
plannen maken in
jaarplan 

2019 - 2021

S2 organisatie
groepen

De organisatie van
jaarklassen systeem
gaat middels de
onderwijsbehoe e
van leerlingen meer
naar
groepsdoorbrekend
werken tijdens de
middagen.
Instructie wordt
zoveel mogelijk in
de morgen gegeven
met de
instrumentele
vakgebieden. 

N.a.v. onze
tweedaagse
studiedag zullen we
gedurende het
eerste jaar steeds
meer in de vorm
van mogelijk (unit-)
onderwijs te werk
gaan op de
middagen,
ervaringen
regelmatig delen en
vastleggen. Het
proces zal in kleine
stappen, niet te snel
en niet teveel
tegelijk!

Succescriteria
zullen gevierd
worden en gedeeld
worden met ouders 

Tussenevaluatie en
eindevaluatie
worden in de
jaarkalender
gepland tijdens
teamvergaderingen

Dit zal verder een
meerjarenplan zijn  

2019 - 2023

Ouderbetrokkenheid Meer ouder & kind
activiteiten
organiseren:  -
klassenouder
introduceren,
talenten +
kwaliteiten van
ouders benutten,
met als doel de
ouderbetrokkenheid
vergroten.

op de alg
ouderavond in
oktober ouders
betrekken in de
nieuwe organisatie
en invulling geven
met inspraak van
ouders  

Succescriteria
zullen gevierd
worden en gedeeld
worden met ouders.

Aan het eind van het
jaar evalueren in
hoeverre de
doelstelling behaald
is.

2019 - 2020



4. Kwaliteit

4.1. Beschrijving
4.1.1 Zorg en begeleiding                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                             Onze school hee  de zorg en begeleiding structureel georganiseerd. De
school beschikt over een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van leerlingen. Onze school  volgt  de
vorderingen van leerlingen systematisch door het gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem en methode-afhankelijke toetsen. De school
hee  duidelijke procedures voor in-, door- en uitstroom ( beslissingsbladen van Koning) en ons beleid voor vervroegde doorstroming. Onze
school hee  een procedure om zorgleerlingen voortijdig op te sporen . Onze school analyseert de hulpvragen van leerlingen die uitvallen.
Onze school draagt zorg voor extra begeleiding van leerlingen die zorg behoeven. Onze school betrekt ouders bij de zorg en begeleiding van
leerlingen.

4.1.2 Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                               Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de Eindtoets
Basisonderwijs afgenomen. Op basis van de populatie van elke school streven wij ernaar tenminste de gemiddelde score van alle
basisscholen in Nederland te behalen. Op de deeltoetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem streven wij er naar de gemiddelde score van alle
basisscholen in Nederland te behalen. Onze uitstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs ligt tenminste op het landelijk gemiddelde.
Ook zijn de referentieniveaus van onze leerlingen bekend en besproken met ouders. Onze leerlingen beschikken aan het eind van groep 8
over de gewenste zelfstandigheid en zelfredzaamheid  en de gewenste sociaal/emotionele vaardigheden.  Onze norm is dat onze school op
alle kwaliteitsaspecten meer sterk dan zwak scoort.

 4.1.3 Het ondersteuningsplan                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               Wij tre en voorzieningen voor leerlingen om hun leer- en
ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Met deze voorzieningen willen wij er voor zorg dragen dat elke leerling van De Horizon een
doorgaande ontwikkeling doormaakt die recht doet aan deze leerling. Ook willen wij met onze zorg bereiken dat zo min mogelijk leerlingen
verwezen worden naar het Speciaal Basisonderwijs. Op het moment dat onze middelen op school niet (meer) toereikend zijn, maken wij
gebruik van het Samenwerkingsverband, zodat er passende hulp geboden kan worden en als dat nodig mocht zijn, de leerling verwezen
wordt naar een school die beter bij de wensen van dit kind aansluit. Deze bovenstaande stellingen zijn in overeenstemming met de missie
van onze school. Binnen het ondersteuningsplan is er ook een ondersteuningsprofiel van de school opgemaakt.

4.1.4 Systematische kwaliteitszorg                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          Onze school hee  de leerling populatie in beeld en hee  het
onderwijsaanbod en de onderwijstijd aangepast op de kenmerken van de populatie. Bij het opstellen van het schoolplan (vierjaarlijks) wordt
op basis van een analyse een beschrijving gegeven van onze populatie. Indien de analyse aanleiding gee  om het aanbod en de begeleiding
aan te passen wordt dit in het plan vermeld.
Onze school gebruikt systematisch instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van ouders en leerlingen na te gaan.
In een cyclus van vier jaar worden er tevredenheidspeilingen gehouden bij ouders, leerlingen en leraren. Tevens worden ieder jaar met
ouders een drietal gesprekken gevoerd over hun ideeën middels algemene ouderavonden en/of thema avonden. ‘Zien’ wordt gebruikt om het
sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen van groep 1 t/m 8 in kaart te brengen en biedt waar nodig handelingssuggesties.                     
                                                                                           Onze school evalueert ten minste jaarlijks de resultaten van de leerlingen. De resultaten van de
leerlingen worden ten minste tweemaal per jaar geanalyseerd. Op basis van de resultaten worden (trend)analyses uitgevoerd en worden
interventies afgesproken. De resultaten worden op diverse niveaus geanalyseerd en besproken onder leiding van de interne begeleider: op
het niveau van de groepen en op teamniveau. Daarnaast worden de tussenresultaten op bestuursniveau besproken met Kristiaan Strijker
(CVB) en Geertje Kruidhof (onderwijsadviseur).                                                                                                              Onze school evalueert ten minste
jaarlijks het onderwijsleerproces. Het onderwijsleerproces wordt op diverse niveaus geëvalueerd: via de gesprekken op leraar niveau, via de
terugkoppeling van deze gesprekken op teamniveau, via teambesprekingen, via een jaarlijkse eindevaluatie, via groepsbezoeken, inclusief
feedback en opvolging (flitsbezoeken, functioneringsbezoeken, via de kijkwijzer) bezoeken van interne begeleiding en externe deskundigen),
via collegiale consultatiebezoeken en terugkoppelingen binnen het team. Groepsbezoeken vinden minimaal 2x per jaar plaats door de intern
begeleider én door de directeur.                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                Onze school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten en hee
dit vastgelegd. In het schoolplan staan de ambities en de schoolontwikkeling voor de komende 4 schooljaren beschreven. In het jaarplan
staan alle activiteiten systematisch opgenomen. Deze activiteiten zijn weggezet op een jaarkalender / -planning.                                                           
                                                                                                                                                      Onze school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces door
middel van systematische observaties. De borging van de kwaliteit van het onderwijsleerproces is gezekerd door vastgelegde afspraken over
gedragsverwachtingen en schoolafspraken, groep in beeld (onderwijsbehoe en), groepsplannen en weekplanningen, maar vooral door
diverse vormen van observaties en aanvullende feedback- en evaluatiemomenten.                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                Onze school
verantwoordt zich aan ouders en bestuur over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Het schooljaarplan en de schoolgids zijn de documenten



waarin de verantwoording formeel plaatsvindt. Daarnaast gebeurt dit ook in de vorm van feedbackgesprekken, bijeenkomsten met ouders
en de MR.

4.1.5 Kwaliteitscultuur
De directeur draagt bij een prettig, open, professioneel en veilig werkklimaat onder het personeel.
De wijze waarop de directie zorgt voor een professioneel, veilig en prettig werkklimaat wordt jaarlijks bevraagd via een
tevredenheidonderzoek, feedbackgesprekken en evaluatieve gesprekken met teamleden en bijeenkomsten met het team.
De directeur werkt samen met teamleden aan een gezamenlijke (gedragen) visie.
Op thema’s, maar ook op de brede visie wordt periodiek het team betrokken en meegenomen bij het formuleren van visie of elementen
hiervan, gekoppeld aan ervaringen en praktijk.
De directeur zorgt voor resultaatgerichte aansturing van het personeel.
De directeur bespreekt minstens tweemaal per jaar met de IB-er de trends en resultaten van de toetsen. De resultaten worden ook in het
team besproken tijdens een gezamenlijk teammoment. Op basis van analyses worden er verbeterpunten vastgesteld, ook in de aansturing en
coaching. IB en directie overleggen tenminste iedere maand met elkaar over de te volgen verbeteractiviteiten, de resultaten en de zorg.
De directeur faciliteert leraren om van elkaar te leren. Naast de lesgevende taken zetten leraren zich in om te leren via scholingen,
teambijeenkomsten en begeleide beeld intervisie (BBI) binnen en buiten de school. Hun ervaringen brengen zij in het team in. Zo is een vast
onderdeel binnen een gezamenlijke teamvergadering kennisdelen. Leerdoelen hierbij zijn van te voren duidelijk. Het team specialiseert zich
op diverse terreinen. Deze zijn vastgelegd in de weektaaktool.                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                      De directeur betrekt de leraren bij de kwaliteitszorg. Via het jaarplan is
iedereen betrokken bij de verdere ontwikkeling van de school. Er wordt op systematische wijze gezorgd voor het verbeteren en/of borgen
van de kwaliteit. Het jaarplan wordt in het lopende schooljaar verder uitgewerkt in een PDCA formulier waarin omschreven staat op welke
wijze ieder verantwoordelijk is voor het verbeteren van de kwaliteit van de school.

Hieronder de documenten 

4.2. Ambities kwaliteit
Kwaliteitszorg is ‘het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en
cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Dit komt
concreet neer op het beantwoorden van de volgende vragen van de kwaliteitscyclus.

· Doen wij de goede dingen? Wat beloven wij?

· Doen wij de dingen goed? Doen wij wat we beloven?

· Hoe weten wij dat? Hoe meten wij dat?

· Vinden anderen dat ook?

· Wat doen wij met die kennis en informatie? Welke aspecten willen wij verbeteren?

Kwaliteitszorg is dus altijd een systematisch en cyclisch proces en gericht op onze schoolontwikkeling. Ons kwaliteitszorgbeleid is gebaseerd
op de wettelijke voorschri en en onze eigen ambities. Wij maken daarbij onderscheid in de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur en
hanteren hierbij een aantal instrumenten. De kwaliteitseisen hebben we vertaald en hierbij de in inzet van instrumenten benoemd. Wij willen
als school voldoen aan de hierna volgende kwaliteitseisen vanuit de wettelijke voorschri en en onze visie en ambities.

Systematisch werken met kwaliteit

De school hee  de leerling populatie in beeld en hee  het onderwijsaanbod en de onderwijstijd aangepast op de kenmerken van de
populatie. Bij het opstellen van het schoolplan (vierjaarlijks) wordt op basis van een analyse een beschrijving gegeven van onze populatie.
Indien de analyse aanleiding gee  om het aanbod en de begeleiding aan te passen wordt dit in het plan vermeld. De school gebruikt
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systematisch instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van ouders en leerlingen na te gaan. In een cyclus van vier
jaar worden er tevredenheidspeilingen gehouden bij ouders, leerlingen en leraren. Tevens worden ieder jaar met ouders een drietal
gesprekken gevoerd over hun ideeën middels algemene ouderavonden en/of thema avonden. ‘Zien’ hebben we vorig schooljaar al ingeruild
voor KanVas, om het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen van groep 1 t/m 8 nog beter in kaart te brengen en nog beter waar
nodig handelingssuggesties te krijgen.

 De school evalueert ten minste jaarlijks de resultaten van de leerlingen. De resultaten van de leerlingen worden ten minste tweemaal per
jaar geanalyseerd. Op basis van de resultaten worden (trend)analyses uitgevoerd en worden interventies afgesproken. De resultaten worden
op diverse niveaus geanalyseerd en besproken onder leiding van de interne begeleider: op het niveau van de groepen en op teamniveau.
Daarnaast worden de tussenresultaten op bestuursniveau besproken met Kristiaan Strijker (CVB) en Geertje Kruidhof (onderwijsadviseur). De
school evalueert ten minste jaarlijks het onderwijsleerproces. Het onderwijsleerproces wordt op diverse niveaus geëvalueerd: via de
gesprekken op leraarniveau, via de terugkoppeling van deze gesprekken op teamniveau, via teambesprekingen, via een jaarlijkse
eindevaluatie, via groepsbezoeken, inclusief feedback en opvolging (flitsbezoeken, functioneringsbezoeken, bezoeken van interne
begeleiding en externe deskundigen), via collegiale consultatiebezoeken en terugkoppelingen binnen het team. Groepsbezoeken vinden
minimaal 2x per jaar plaats door de intern begeleider én door de directeur.

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten en hee  dit vastgelegd. In het schoolplan staan de ambities en de schoolontwikkeling
voor de komende 4 schooljaren beschreven. In het jaarplan staan alle activiteiten systematisch opgenomen. Deze activiteiten zijn weggezet
op een jaarkalender/planning. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces door middel van systematische observaties. De
borging van de kwaliteit van het onderwijsleerproces is gezekerd door vastgelegde afspraken over gedragsverwachtingen en schoolafspraken
(handboek PBS), groep in beeld (onderwijsbehoe en), groepsplannen en weekplanningen, maar vooral door diverse vormen van observaties
en aanvullende feedback- en evaluatiemomenten. De school verantwoordt zich aan ouders via medezeggenschapraad, activiteitencommissie
en bestuur over de gerealiseerde onderwijskwaliteit middels het schoolplan, jaarplan en schoolgids. 

 Kwaliteitscultuur

 De directie draagt bij een prettig, open, professioneel en veilig werkklimaat onder het personeel. De wijze waarop de directie zorgt voor een
professioneel, veilig en prettig werkklimaat wordt jaarlijks bevraagd via een tevredenheidonderzoek, feedbackgesprekken en evaluatieve
gesprekken met teamleden en bijeenkomsten met het team. De directie werkt samen met teamleden aan een gezamenlijke (gedragen) visie.
Op thema’s, maar ook op de brede visie wordt periodiek het team betrokken en meegenomen bij het formuleren van visie of elementen
hiervan, gekoppeld aan ervaringen en praktijk. De directie zorgt voor resultaatgerichte aansturing van het personeel. De directie bespreekt
minstens tweemaal per jaar met de IB-er de trends en resultaten van de toetsen. De resultaten worden ook in het team besproken tijdens
een gezamenlijk teammoment. Op basis van analyses worden er verbeterpunten vastgesteld, ook in de aansturing en coaching. IB en directie
overleggen tenminste iedere maand met elkaar over de te volgen verbeteractiviteiten, de resultaten en de zorg. De directie faciliteert leraren
om van elkaar te leren. Naast de lesgevende taken zetten leraren zich in om te leren via scholingen en teambijeenkomsten. De ervaringen
delen zij met het team. Leerdoelen hierbij zijn van te voren duidelijk. Het team specialiseert zich op diverse terreinen. Deze zijn vastgelegd in
de schooljaarplanningen. De directie betrekt de leraren bij de kwaliteitszorg. Via het jaarplan is iedereen betrokken bij de verdere
ontwikkeling van de school. Er wordt op systematische wijze gezorgd voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit. In het jaarplan staat
omschreven op welke wijze ieder verantwoordelijk is voor het verbeteren van de kwaliteit van de school.  

Ambities kwaliteit

ONDERWERP STREEFDOEL
(PLAN)

PROCES (DO) SUCCESCRITERIA
(CHECK)

EINDEVALUATIE
(ACT)

TIJDPAD

S4
Leerlingbespreking

Omdat we merken
dat er steeds meer
leerlingen met
ondersteuningsvrag
en in onze
schoolorganisatie
komen, voeren we
weer de
leerlingbespreking
in.

Elke  vier weken is
er de mogelijkheid
om een leerling
bespreking op de
agenda te plaatsen 

Het plaatsen op de
agenda moet ook
steeds meer vanuit
het werkveld
komen. 

eind van het jaar
evalueren of we dit
in dezelfde termijn
blijven doen. 

2019 - 2020

190101_monitoring_De_H....xlsx
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S2-S4 Kanvas Overgang van
 gebruik methode
Zien naar Kanvas uit
de Kanjertraining.  

Aansluiting op het
werken met de
Kanjertraining en
planning van de
toetsen op de
toetskalender

Betere diagnose
m.b.t. Aanpak
middels adviezen
van Kanvas

In teamvergadering
bespreking van
groepsdoelen/ ind.
doelen

2019 - 2020

S2-S4 Formatief
evalueren

leerkrachten zullen
tijdens de evaluatie
van hun eigen
werkzaamheden
ook  steeds meer
formatief te werk
gaan.

5 belangrijkste
strategieën:

1.verduidelijken,
delen en begrijpen
van leerintenties en
criteria voor succes

2.ontwikkelen van
e ectieve
groepsdiscussies,
activiteiten en
leertaken die
leerresultaten
zichtbaar maken

3.feedback aan
elkaar geven die het
leerproces ten
goede komt

4.collega's
activeren om te
fungeren als
educatieve bronnen
voor elkaar

5.collega's
activeren als
eigenaar van hun
eigen leerproces

Leerkrachten leren
wat ze in huis
moeten hebben om
formatieve
evaluatie
strategieën te
hanteren tijdens
hun lessen:
zelfstudie in eerste
jaar 2019-2020.

Het onderwijs aan
leerlingen is
duidelijk meer
zichtbaar adaptief:
de achterliggende
gedachte is dat we
als leerkrachten de
resultaten
evalueren en
gebruiken om
lesinstructies aan te
passen om beter te
voldoen aan de
behoe e van de
leerling!

evalueren en
vervolgplannen
maken voor volgend
schooljaar m.b.t.
formatief evalueren

2019 - 2020



5. Onderwijs

5.1. Beschrijving

5.1.1 De inrichting van het Horizon onderwijs.
Op de Horizon werken we met ‘instromers’ en een heterogene groep 1-2. Dit doen we vooral met het oog op ‘leren van elkaar’. Essentieel
hierin is dat de oudere kleuters het goede voorbeeld geven aan de jongste kleuters van groep 1. Dit hee  niet alleen cognitieve meerwaarde,
maar ook sociaal gezien schept het een basis voor de manier waarop we met elkaar omgaan. De groepen 1-2 werken deels uit
methodes/deels met thema’s en projecten. Hierbinnen worden de kerndoelen nagestreefd. Steeds vaker kiezen we hiernaast organisatorisch
ook voor een heterogene groep 2-3.Dit is afhankelijk van de grootte van de groep 2 leerlingen en de hoeveelheid instroom voor de groep 1.
Vanuit onze visie (leren van elkaar) is de keuze goed te verantwoorden, omdat de kinderen van groep 2 het voorbeeldgedrag van groep 3 het
jaar erop kopiëren. Dit hee  een positief e ect op het leren van deze kinderen. In groep 3-8 werken we vooral methodisch. Per jaar kiezen we
minstens één project dat we schoolbreed draaien. Het onderwerp laten we afhangen van de actualiteit en/of de belevingswereld van de
kinderen. In de groepen 3 t/m 8 besteden we ongeveer 70 % van de beschikbare tijd aan de vakken taal, lezen en rekenen. We gebruiken
hierbij de kerndoelen als leidraad voor ons onderwijs. Essentieel binnen ons onderwijs is de instructietafel. We werken op de Horizon volgens
het directe instructiemodel. Uit de leerling enquête komt als verbeterpunt het onderdeel ‘duur instructie’. Een aanzienlijk deel van de
kinderen ervaart de uitleg als té lang en overbodig of anderzijds als té kort en onvolledig. Dit verbeterpunt pakken we de komende jaren aan
middels verwijzing op de weekplanning. Bovendien neemt de directeur het onderwerp als speerpunt mee bij de klassen- c.q. flits- bezoeken. 

Het onderwijs richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden:

- cognitieve ontwikkeling en kennisvergaring (methoden cognitieve vakken)                                                                                                                                      
                                                                                                                                          - sociaal-emotionele ontwikkeling (Godsdienstonderwijs en
Kanjertraining)                                                                                                                                                                                                                                                                
                - creatieve ontwikkeling (Creatief denken en aanbieden creatieve vakken)                                                                                                                          
                                                                                                                                                         - burgerschap (we willen onze kinderen voorbereiden op een
steeds sneller veranderende samenleving waarbij duurzaamheid voor onze planeet ,kennis en cultuur ,integratie belangrijke thema's zijn ).  

Hierbij wordt het onderwijs zodanig ingericht dat de leerlingen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Binnen de Horizon hebben we als extra speerpunt dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling
van de leerlingen. De Horizon profileert zich door middel van ‘brede school’ als het gaat om leerlingenzorg. Passend onderwijs hee
nadrukkelijk een prominente plaats binnen ons onderwijs. Uiteraard is de geboden zorg afhankelijk van de grootte en problematiek van een
groep kinderen.

5.1.2 Zorg en begeleiding

Om een ‘brede zorgschool’ te zijn hee  de Horizon de leerlingenzorg en begeleiding structureel georganiseerd. De Horizon beschikt over een
samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van leerlingen. Dit gebeurt door de vorderingen van leerlingen
systematisch te toetsen door het gebruik van methodetoetsen (korte termijn) en het CITO leerlingvolgsysteem (korte en lange termijn). De
Horizon hee  een duidelijke procedure en e ectieve instrumenten om zorgleerlingen voortijdig op te sporen. De school analyseert de
hulpvragen van leerlingen die uitvallen en draagt zorg voor extra begeleiding van leerlingen die zorg behoeven. De school betrekt ouders bij
de zorg en begeleiding van leerlingen. Door deze uitgebreide manier van ondersteuning bieden we onze zorgleerlingen en plusleerlingen een
zo breed mogelijke vorm van passend onderwijs. Als het nodig is maken we daarbij gebruik van buitenschoolse expertise.

Leerlingen binnen onze school met een taalachterstand krijgen de mogelijkheid om veel communicatieve vaardigheden te leren van en met
elkaar binnen de groep  en daarnaast bieden wij de mogelijkheid om extra lesuren/week in te zetten voor individueel onderwijs ( of klein
groepje)  m.b.t. leerlingen met een NT2 problematiek. Wij geven ook naar ouders aan dat Aves binnen haar scholen een specifieke school in
Noordoostpolder hee  waar expertise is m.b.t. NT2 onderwijs. Maar onze ervaring leert dat ouders in Ens kiezen voor een school dichtbij huis.
Dus wij proberen daar zo goed en kwaad als het kan, in gesprek met ouders, hierop te anticiperen. Verder bieden wij binnen ons onderwijs via
Kentalis, Dyslexie behandelaars en Carrefour OpStap extra ondersteuning.

5.1.3 Talentontwikkeling

Bij een ‘brede zorgschool’ hoort ook een structureel aanbod talentontwikkeling gericht op de betere leerlingen. Ook voor deze groep hee  de
Horizon een goed instrument van signalering. Door middel van interventies krijgen de leerlingen die gescreend zijn een aanbod van
‘plusmaatregelen’. Dit is afhankelijk van de leerling, de leerstof en het aantal leerlingen dat een speciale behandeling nodig hee  binnen een
groep. De interventies kunnen bestaan uit de volgende mogelijkheden:                                                                                                                                                



                                                                                                                                 - Voortoetsen en compacten van leerstof                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           - Werken
in plusmaterialen uit de methode                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                       - Werken in plusmaterialen buiten de methode                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                  - Meedraaien
in de plusgroep (schoolbreed)                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                - Onderwijs in de plus klas binnen AVES

5.1.4 Opbrengsten

We meten de ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen door het afnemen van een tweetal soort toetsen:                                                                
                                                                                                                                          - De methode gebonden toetsen. Deze toetsen zijn de resultaten op korte
termijn.                                                                                                                                                                                                                                                                   - De
toetsen zijn gericht op het leerstofgedeelte dat de leerlingen in een korte periode specifiek  gekregen hebben.                                                                
                                                                                                                               - De Cito toetsen. De resultaten  worden twee maal per jaar afgenomen voor
de onderdelen rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.                                                                                             - Met de
Entreetoets (eind groep 7) toetsen we de leerlingen voor ze naar het laatste jaar gaan. De resultaten worden gebruikt om een plan te maken
voor het laatste traject. Hierbij moet gedacht worden aan     zowel groepsplannen (welk vak hee  meer aandacht en tijd nodig) als individuele
trajecten (twee huiswerk verbetervakken per leerling)                                                                                                                                                 - De Eindtoets
Basisonderwijs (eind groep 8) wordt gebruikt om het eindresultaat van de groep en elke individuele leerling te meten. De resultaten worden
gebruikt om te evalueren of ons onderwijs voldoet aan de normen die door inspectie gesteld zijn.                                                                                          
                                                           

Door het afnemen van al deze landelijk genormeerde toetsen kunnen we ons meten met andere scholen en we zien of we voldoen aan de
norm die inspectie stelt aan resultaten/opbrengsten. Gezien onze leerling- en ouderpopulatie streven we ernaar om minimaal een
gemiddelde landelijke score te bereiken op alle afgenomen toetsen. Ook de uitstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs ligt minimaal
op het landelijk gemiddelde. Daarnaast vinden wij het als school belangrijk dat onze leerlingen aan het eind van groep 8 beschikken over
gewenste studie/leervaardigheden, zelfstandigheid/zelfredzaamheid en sociaal/emotionele vaardigheden.  Alle data van niet methode
toetsen worden in de toets kalender van het betre ende schooljaar weergegeven. Dit is AVES breed afgesproken. Bij de aangeboden
leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. De
leerinhouden voor Nederlandse taal, rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar
8. Vanaf groep 8 werken we ook met het referentieniveau. de referentieniveau's worden vanzelfsprekend ook al aangegeven binnen ons
leerlingvolgsysteem vanaf groep 6.
De school hee  maar een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht en biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen
bij de onderwijsbehoe en van de betre ende leerling(-en)  met een taalachterstand. De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof,
 realiseren een taakgerichte werksfeer.                                                                                                                                                                                                      De
leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde
instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.                                                                              
De school voert de zorg planmatig uit.

5.1.5  Onze onderwijskundige doelen

1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd
op de voortgang in de ontwikkeling  van de leerlingen.

2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het
verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

4. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoe e
van de leerling.

5. Onze vakgebieden  worden verder uitgewerkt in onze schoolgids, alwaar ook de methodes vermeld staan  en de urenverantwoording  van
deze  vakgebieden staan in ons administratiesysteem Parnassys. Het totaal aantal jaar uren per onderbouw/ bovenbouw met a rek van vrije
dagen / vakanties wordt jaarlijks in de jaarkalender vermeld.

6. Burgerschap onderwijs wordt op De Horizon deels vooral door de kanjerlessen opgevangen en daarnaast valt dit bij ons ook onder de
identiteit van de school met de lessen van Trefwoord  en onze geïntegreerde methode wereldoriëntatie: BLINK-Wereld.  Verder kan
'Burgerschapsvorming'   ook nog aan bod komen bij incidentele projecten die jaarlijks worden gepland.



5.1.6  Leertijd

Onze school plant jaarlijks voldoende onderwijstijd. Ze bieden leerlingen in de onderbouw meer dan 880 uur en de leerlingen in de
bovenbouw tenminste 1004 uur. De tijd is evenwichtig verdeeld over de leervakken. De geprogrammeerde tijd wordt e iciënt besteed. De tijd
voor onderwijs en leren is afgestemd op kenmerken van de leerlingenpopulatie en we streven ernaar voor een ononderbroken  ontwikkeling
bij iedere leerling in het kader van 'Passend Onderwijs'.

5.1.7  Onderwijsleerproces

De leerkrachten zorgen voor gestructureerde en doelmatige onderwijsactiviteiten door                                                                                                              
                                                                                                                                          - de (werk)omstandigheden voor leerlingen ordelijk te organiseren
- helder instructie te geven volgens het directe instructiemodel
- regelmatige controle activiteiten
- het toepassen van de afspraken die gemaakt zijn over het klassenmanagement
- het gebruik van de instructietafel
- het zorgvuldig bijhouden van klassenplan en Parnassys.
- het tijdig signaleren
- het diagnosticeren
- het analyseren
- het opstellen volgens een strak model van het handelingsplan indien dit nodig is

De leerkrachten zorgen ervoor dat zij hun leerlingen ondersteunen en uitdagen door                                                                                                                    
                                                                                                                                         - te bevorderen dat leerlingen zich veilig en aanvaard voelen                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                    - het
zelfvertrouwen van leerlingen te bevorderen                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                              De leerlingen zijn actief gericht op leren, want                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                          - zij zijn
actief betrokken in het onderwijsleerproces
- zij krijgen te maken met gevarieerde werkvormen
- de leerkrachten volgen systematisch de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen                                                                                                            
                                                                                                                                          - de leerkrachten zorgen ervoor dat het onderwijsleerproces is afgestemd
op individuele verschillen tussen leerlingen                                                                                                                                                                                          - de
leerkrachten stellen doelen zodat de leerlingen weten wat er aan het eind van de les bereikt moet zijn.

5.1.8 Schoolklimaat

Ouders worden breed geïnformeerd over de gang van zaken op school. Personeelsleden en leerlingen gaan op een positieve wijze met elkaar
om. Zij tonen respect voor elkaar en handhaven geldende omgangsregels.  Leerkrachten hanteren het anti pest beleid. Onze school zorgt
voor een aangename motiverende omgeving voor leerlingen. Onze school onderhoudt functionele relaties met instellingen en voorzieningen
in de wijk, de regio . De school participeert in netwerken, samenwerkingsverbanden. Onze school hee  een veiligheidsbeleid. 

5.1.9 Kanjerschool

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan
groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining. Kanjertraining wordt gegeven door de eigen
groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met
zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress
en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede. In teamverband worden er tweejaarlijks vervolg cursussen gevolgd. 2019-2021-2013
etc.  Nieuwe leerkrachten binnen het team volgen een eerste tweedaagse cursus ‘Kanjertraining’ als nascholing. Ook de ouders volgen een
avondcursus aangeboden door de activiteitencommissie. Dit gebeurt meestal ook om de twee jaar.

5.1.10 Veiligheidsplan 

In de bijlage vindt u ons veiligheidsplan waarin uitvoerig vastgelegd is hoe wij de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel monitoren en
handhaven. Uitgangspunt in deze is voor ons de 'Kanjerschool'.
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5.2. Ambities onderwijs
Op De Horizon hebben we een optimistische blik op leren. 

Wij bieden leerlingen handreikingen om te kunnen leren en voeren het gesprek over wat zij willen leren. 

We dagen leerlingen uit te reflecteren op wat zij leren. 

Leerlingen krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben en we accepteren elkaar zoals we zijn. 

Wij werken toe naar school waar voor leerlingen de vrijheid bestaat, 

om naast verplichte onderdelen, 

nog vaker te werken aan eigen interesses. 

Wij zetten ICT waar nodig in als middel om onze doelen te bereiken.

Deze vaardigheden zijn ons uitgangspunt de komende schoolplan periode

Ambities onderwijs

ONDERWERP STREEFDOEL
(PLAN)

PROCES (DO) SUCCESCRITERIA
(CHECK)

EINDEVALUATIE
(ACT)

TIJDPAD



S2 coöperatief
werken:samenwerke
n en communiceren

cöoperatief werken
hee  een vaste
plaats binnen ons
onderwijs en sluit
aan bij de leerroute
van de leerling 

In Klasseplan
kunnen we de
plannen terugzien
per week:
wisselende
werkvormen bij
verschillende
leervakken m.b.t. de
behoe en van de
leerling 

leerlingen ervaren
samenwerken als
zinvol en
ontwikkelen hun
eigen talenten.
Leerkrachten zijn na
training
professionals en zijn
gemotiveerder . Er
is een duidelijk
overzicht binnen de
groep 

De registratie
binnen Klasseplan
gee  duidelijk aan
welke leerlijnen
voor de leerlingen
van toepassing zijn. 

2019 - 2023

S4 ICT:
mediawijsheid en
basisvaardigheden

21ste vaardigheden
ontwikkelen voor
zowel leerlingen als
leerkrachten 

ICT cöordinator
aanstellen die
leerkrachten
initieert meer
kennis te vergaren
m.b.t. hardware
/so ware gebruik. 

Leerkrachten zijn
professionals ook
op de
basisvoorziening
van hardware.

21 century skills
lopen al meerdere
jaren en elke keer
komen er nieuwe
ontwikkelingen
erbij. 

2019 - 2020

S4 Buitenlessen
geven

Ons buitenterrein is
uitnodigend
ingericht om
buitenlessen tijdens
de instructie of
verwerking toe te
passen

Mogelijkheden
zoeken binnen de
gebruikte methodes
en erbuiten om
zoveel mogelijk
buitenlessen te
organiseren waarbij
er een meerwaarde
moet zijn t.o.v. de
binnen les.

Leerlingen worden
minimaal drie keer
in de week
gestimuleerd om
experimenteel,
onderzoekend,
coöperatief te
werken middels een
buitenactiviteit.

Regelmatig
reflecteren op de
gegeven
buitenlessen is een
voorwaarde voor
succes! 

2019 - 2023

S5 Engelse methode Een start maken
met de keuze voor
een nieuwe Engelse
methode en
meenemen voor
welke groepen

verschillende
Engelse methodes
bestuderen en
uitproberen

Leerkrachten
besluiten met
inbreng van
leerlingen hun
keuze.

implementatie van
de nieuwe methode
en werkwijze. 

2020 - 2021

S5 Schrijfmethode Een start maken
met de keuze of er
wel of niet een
nieuwe
schrijfmethode
wordt genomen en/
of er type diploma
onderwijs wordt
gegeven.

verschillende
schrijfmethodes
bestuderen en
uitproberen en een
nieuwe visie op
schrijfonderwijs
ontwikkelen. 

n.a.v. de visie op het
schrijfonderwijs een
keuze maken welke
methode en
werkwijze bij ons
past. 

implementeren van
de nieuwe keuze. 

2020 - 2021



S5 Formatieve
evaluatie

leerkrachten zullen
tijdens de evaluatie
steeds meer
formatief te werk
gaan.  

5 belangrijkste
strategieën:

1.verduidelijken,
delen en begrijpen
van leerintenties en
criteria voor succes

2.ontwikkelen van
e ectieve
groepsdiscussies,
activiteiten en
leertaken die
leerresultaten
zichtbaar maken

3.feedback geven
die het leerproces
ten goede komt

4.leerlingen
activeren om te
fungeren als
educatieve bronnen
voor elkaar

5.leerlingen
activeren als
eigenaar van hun
eigen leerproces

Leerkrachten leren
wat ze in huis
moeten hebben om
formatieve
evaluatie
strategieën te
hanteren tijdens
hun lessen:
mogelijke scholing
in eerste jaar 2019-
2020 via de
IJsselgroep !  

Het onderwijs aan
leerlingen is
duidelijk meer
zichtbaar adaptief:
de achterliggende
gedachte is dat we
evaluatie resultaten
gebruiken om
lesinstructies aan te
passen om beter te
voldoen aan de
behoe e van de
leerling!

evalueren en
vervolgplannen
maken voor volgend
schooljaar m.b.t.
formatief evalueren

2019 - 2023

S4 Kindgesprekken
i.c.m. port folio

We delen kennis
met elkaar over de
ervaringen met kind
gesprekken en het
doel ervan is om
met leerlingen te
reflecteren over hun
eigen leerproces en
het ontdekkend
leren verder uit te
diepen

We voeren
structureel school
breed kind
gesprekken in en
experimenteren
meteen met een
portfolio. Informatie
m.b.t.
kindgesprekken/
portfolio  wordt
door collega's bij
collega scholen
geïnformeerd.   

Kind gesprekken
worden door de
leerkracht gepland
en tijdens
teamvergadering
wordt ervaring
gedeeld. Het
portfolio kan hierbij
een experiment zijn.

Aan het eind van het
schooljaar wordt
gekeken welke
structuur we school
breed gaan
uitvoeren m.b.t.
kind gesprekken en
portfolio

2019 - 2020



S4 Leerlijnen
inrichten

Gedurende het
gehele schoolplan
periode zullen we
verschillende
leerlijnen verder
ontwikkelen binnen
de instrumentele
vakgebieden.

We starten met de
leerlijn van rekenen
in het eerste jaar
van deze
planperiode. 
Daarna volgen
andere
vakgebieden. 

Voor elk leerjaar  is
uiteindelijk een
Leerlijn op het
betre ende
vakgebied zichtbaar
op één A3 vel voor
de leerkracht.

Ervaringen met het
werken met de
leerlijn voor
rekenen worden
elke zes weken
tijdens een
teamvergadering
besproken. Deze
tussen evaluaties
staan op de
jaarkalender
gepland

2019 - 2023



6. Personeel

6.1. Beschrijving
In november 2018 hebben alle personeelsleden in het kader van het boek 'Team op Vleugels' van een vragenlijst ingevuld. De vragen hadden
betrekking op 5 onderdelen te weten:  motiverende doelstelling, gezamenlijke verantwoording, open communicatie, respect voor verschillen
en Flexibel aanpassen. Elk onderdeel had vier stellingen waarop de leerkracht zijn mening moest geven. Indien de score van een item onder
de 2,5 komt, loopt het karrenwiel scheef. De score viel in zijn geheel niet tegen maar we hebben wel een aantal actiepunten kunnen vinden
die we in acht moeten nemen.   zie vragenlijst 'Karrenwiel'.                                                                - 

Ons team bestaat uit 13 vrouwelijke medewerkers en 2 mannelijke medewerkers. ( peiling  01-08-2019) 

In het team zijn de volgende functies werkzaam: 10 groepsleerkrachten, 1 intern begeleider, 1 directeur, 1 conciërge en 2 interieurverzorgers. 

De groepsindeling is met de start van het schooljaar 2019-2020 : groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8.  Met de
opmerking erbij dat het onderwijs in de schoolplanperiode 2019-2023 steeds meer groep doorbrekend gegeven zal worden.  In het eerste jaar
gaan we een start maken met enkele specialisten in het team te ontwikkelen en in de middag met de leerlingen  meer groep doorbrekend te
werken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gekantelde organisatie waarbij leerlingen meer inbreng kunnen geven in het aanbod
van de leerstof. 

Op teamniveau werken we al jaren met de principes van de kanjerschool en komend schooljaar gaan we als team de "Fris aan het werk'
cursus volgen. Verder zullen collega's  via de Aves Academie aangeven welke cursus/ opleiding zij gaan volgen.  Door ziekte van een van de
leerkrachten afgelopen schooljaar is de specialist ICT een must voor ons onderwijs het komend schooljaar. Dus staat dit hoog in ons
ambitieniveau. 

6.2. Ambities personeel
Wij werken met elkaar hard aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. 

Wij zetten in op een team met veel verschillende specialismen.

Teamleden maken gebruik van de scholingsmogelijkheden. 

Wij ervaren een sterke binding met de school, vieren samen mooie momenten en 

werken met elkaar aan een sterk team. 

Wij tonen het lef om verantwoordelijkheden bij anderen te leggen. 

Wij zoeken een balans in het vernieuwen van ons onderwijs en 

het behouden van ons huidige onderwijs, waarbij 

we onze grenzen bewaken in het meegaan met innovaties. 

Wij werken samen met de teamleden van de andere twee scholen 
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in Ens aan onze eigen ontwikkeling.

Aves wil meer gebruik maken van talenten van leerlingen, leerkrachten en directeuren. Zo willen wij op de Horizon ook meer gebruik maken
van de talenten van de leerkrachten en proberen hiermee de werkdruk te verlagen. Indien een ieder een specialiteit op zich kan nemen en
deze met passie wil uitvoeren zal er mogelijk ook minder werkdruk zijn. Werken met PASSIE en LEF gee  meer voldoening binnen het
onderwijs: LAAT ZIEN WAT JE KENT EN KUNT!  

Ambities personeel

ONDERWERP STREEFDOEL
(PLAN)

PROCES (DO) SUCCESCRITERIA
(CHECK)

EINDEVALUATIE
(ACT)

TIJDPAD

S6 SPECIALIST CULTUURCOÖRDINA
TOR 

ICTCOÖRDINATOR

SCHOLING
CULTUUR 
SCHOLING ICT VIA
AVES ACADEMIE

Bewaking inzet
cultuur onderwijs    
                                         
                                         
               ICT jaarplan
actueel houden 

staat 2 x op agenda 

staat 2 x op agenda 

2019 - 2020

S6
VAKSPECIALISTEN

TAAL-, REKEN-,
LEES-, MUZIEK-,
CREA- SPECIALIST 

-SCHOLING
SPECIFIEK OP
VAKGEBIED 

Thema 's vakgericht
3 x op agenda
teamvergadering 

eind van het
schooljaar 

2019 - 2023

S4 TEAM-
VERGADERING

Bouw - en
werkgroep
vergaderingen op
zowel
onderwijsinhoudelijk
 en informeel
niveau. Ook de
intervisie
bijeenkomst wordt
weer ingesteld

STARTBIJEENKOMS
T:  aanwijzen
voorzitter/notulist
 in jaarplanning
opnemen

meer e ectief
vergaderen over
onderwijsdoel en
minder over
organisatie van
thema's. Op de
jaarkalender staan
de verschillende
vormen van de
vergaderingen
gepland.

halfjaarlijks en aan
het eind van het
schooljaar 

2019 - 2020

S4
HOOGBEGAAFDHEID
SPECIALIST

Coördinator
Hoogbegaafdheid
taken toebedelen,
bevoegde
leerkracht is
aanwezig! 

betre ende
leerkracht
stimuleren en in
takenpakket
opnemen dit naast
de intern begeleider
uit te voeren 

aan het eind van dit
schooljaar de taken
van de coördinator
Hoogbegaafdheid
vastgesteld  

Evalueren van het
taken pakket van de
Hoogbegaafdheid
coördinator 

2019 - 2020
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