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Woord vooraf       

De Borgloschool is een openbare school en maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs te Deventer. 

 

Openbaar onderwijs is een begrip met inhoud, dat meer betekent dan alleen maar “niet 

confessioneel”. Het is onderwijs dat juist de diversiteit opzoekt, dat eigentijds is en de 

maatschappelijke realiteit onder ogen ziet. De dynamiek die ontstaat door verschillen tussen 

mensen, zien wij als waardevol en leerzaam. Je leert van anderen vooral die dingen die zij 

anders ervaren, aanpakken of oplossen. 

 

Dit is een stichtingsvisie die wij als school binnen het OPOD delen en actief uitdragen. 

 

Wij geven onderwijs aan leerlingen van vier tot twaalf jaar. De kinderen die onze school 

bezoeken komen uit de wijk Borgele/Platvoet. Wij zijn een echte buurtschool; het is onze 

school, de Borgloschool, die  tijdelijk gehuisvest is in de wijk Platvoet. 

 

De school heeft ongeveer 125 leerlingen. We werken met een team van 10 fulltime -en 

parttime medewerkers constant aan de verbetering van ons onderwijs. 

 

In dit schoolprofiel beschrijven wij hoe ons werken gerelateerd is aan onze ambities. In elk 

hoofdstuk staat onze toekomstvisie voor het jaar 2019 expliciet beschreven. Deze ambities 

willen wij niet los zien van wat nu al bij onze school hoort. Deze ambities zijn deels een 

voortzetting van het huidige beleid en deels ontwikkelingen gericht op onze eigen wensen, 

OPOD beleid en landelijk beleid. We beschrijven in dit document een duidelijk beeld van wat 

wij gerealiseerd willen hebben in 2019  en waaraan we herkend willen worden.  

 

We hebben voor al onze leerlingen een ideaalbeeld in ons hoofd: hij of zij beheerst de 

Nederlandse taal en het rekenen op een voor deze leerling acceptabel niveau en hij of zij is 

in staat om optimale prestaties neer te zetten, zowel op cognitief terrein als op het gebied 

van de techniek. Wij zijn tevreden als iedere leerling de school verlaat met de gedachte: 

 “ik kan echt méér dan ik zelf gedacht had!” 

Wij bieden de leerlingen een prettige en veilige schoolomgeving waarin duidelijke regels de 

prestaties van leerlingen positief beïnvloeden en waar leerlingen zich welbevinden. 

 

In het profiel van onze school leest u meer over onze missie en visie, over onze cultuur, de 

inrichting van de schoolomgeving en de kwaliteit die we binnen ons team nastreven. Al deze 

elementen staan ten dienste van het einddoel: dat elk kind het optimale uit zichzelf leert 

halen, zichzelf waardeert en daardoor zich in de maatschappij op positieve wijze kan 

handhaven. En daarmee is de Borgloschool ‘De school voor je leven”. 

 

 

 

Het team van de Borgloschool.  
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Korte schets van ónze school, de Borgloschool, een 

academische basisschool 

De school is een echte wijkschool. Waar mogelijk nemen we deel aan activiteiten binnen de 

wijk; de natuurspeelplaats, de peutergroep Partou en de gezamenlijke initiatieven van de 

school en het zorgcentrum Bloemendal. We zijn een vertrouwd beeld in de wijk, dat vinden 

we belangrijk. Ook na ons tijdelijk verblijf op De Platvoet, komen we weer terug op Borgele, 

in een nieuw gebouw 

 

Veilige en voorspelbare sfeer 

We creëren op school een zo veilig mogelijke sfeer, waarbij 

leerkrachten duidelijk en voorspelbaar handelen. Dit is 

zichtbaar in het werken met het directe instructiemodel, 

volgens duidelijke en steeds weerkerende stappen. De 

leerlingen hebben een weektaak die hen houvast en structuur 

biedt. 

 

Logische regels  

We ondersteunen de veilige sfeer door het naleven van de 

schoolregels en ‘het aandachtspunt van de week’. Deze 

aandachtspunten zijn duidelijk, logisch en gelden voor 

iedereen. Een vriendelijke, maar duidelijke werksfeer bevordert de prestaties van de 

leerlingen. 

 

Hoge verwachtingen en een positieve benadering 

De leerkrachten en medewerkers hebben hoge verwachtingen van alle kinderen, met het 

doel het beste in hen naar boven te brengen. 

We dagen leerlingen uit hun best te doen en om op eigen niveau zo goed mogelijk te 

presteren. 

 

Academische basisschool 

Wij vragen ons steeds af: 

Wát leerlingen moeten leren, waarom ze juist dát moeten leren, hoe ze dat leren én of wij 

erin slagen dat te bereiken. Onderzoek, opleiden en ontwikkelen zijn de speerpunten van 

onze school. 

 

Elke leerling kan extra aanmoediging goed gebruiken. Het geeft vertrouwen in jezelf als een 

meester of juf zeker weet dat je het kunt: die moeilijke som maken; een niveau hoger 

komen met lezen. Daarom treden onze leerkrachten de leerlingen vol positieve 

verwachtingen tegemoet. Zij proberen de kinderen enthousiast te maken en hen te 

bevestigen in alles wat goed gaat. 

 

Bij dit alles staat ons leerkrachtgedrag steeds centraal: doen wij het wel goed en doen we de 

goede dingen. 
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1 Visie en beleid  

Als Borgloschool willen we midden in het leven staan en een goede basis leggen voor de rest 

van het leven van elke leerling. We willen een school in de wijk zijn, waar kinderen dicht bij 

huis terecht kunnen en waarbij hun ouders zich betrokken voelen.  

 

Wij vinden dat elke leerkracht die op de Borgloschool werkt een onderzoekende en kritische 

houding moet ontwikkelen t.a.v. de methoden en de wijze waarop onderwijs gegeven wordt. 

Wij vragen ons steeds af: Wát leerlingen moeten leren, waarom ze juist dát moeten leren, 

hóe ze dat leren én of wij er in slagen dat te bereiken. En, wat betekent dat voor de school. 

Leerlingen, ouders en medewerkers vormen samen onze school. 

 

Dat is wat we willen aangeven met onze missie: Dé school voor je leven! Dat is ónze 

Borgloschool, een academische basisschool. 

 

Vanuit deze missie beschrijven we wat we wensen voor de positie van onze school en 

beschrijven we het toekomstideaal voor onze leerlingen. De afgelopen planperiode 2011-

2015 hebben we hierin veel gerealiseerd, we willen dit beleid nu borgen en voortzetten. 

 

 We willen een echte wijkschool zijn voor Borgele en Platvoet 

Een school voor het leven en ook vol leven, een plek dichtbij huis voor de kinderen, een 

plek waar ze hun buurtgenootjes tegenkomen en waarbij hun ouders zich betrokken 

voelen. Een school waar het goed toeven is. 

 

 We willen dat onze leerlingen goed Nederlands spreken, goed kunnen lezen en 

goed kunnen rekenen 

We willen dat onze leerlingen de Nederlandse taal, alsook het rekenen en 

(begrijpend)lezen goed beheersen, zodat zij zich na de basisschool verder kunnen 

ontwikkelen op een voor hen passende wijze. Er is een taal-leescoördinator en een 

rekencoördinator. Onze visie is, dat wanneer kinderen deze basisvakken goed beheersen 

zij alle kans hebben op een juiste, bij hem of haar passende, vorm van vervolgonderwijs. 

 

 Techniek 

Ook op het gebied van de techniek willen wij dat onze leerlingen zich velerlei 

vaardigheden eigen maken; vragen stellen, ontdekken en creëren. Techniek en 

wetenschap is meer en meer geïntegreerd in andere vakgebieden zoals aardrijkskunde, 

natuur en geschiedenis. Het zal zijn: technisch, vaardig en creatief. 

 

 Onze leerlingen kunnen, begeleid, zelfstandig werken en leren. 

We definiëren zelfstandigheid als volgt: leerlingen die groep 8 verlaten, zijn in staat hun 

eigen werk te organiseren. Ze kunnen plannen, initiatief nemen en met ideeën komen. Ze 

kunnen dat mede omdat ze voldoende zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. Ze kennen hun 

mogelijkheden en hun grenzen, ze weten waar ze 

nog kunnen verbeteren. Onze kinderen zien de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij willen dat 

onze leerlingen vanaf de kleutergroepen tot en met 

groep acht, zelfstandig leren werken, een goede 

werkhouding hebben en zelf beslissingen leren 

nemen. Wij willen dat zij verantwoording nemen voor 

eigen gedrag en handelen. Sociale vaardigheden die 

ze in onze maatschappij hard nodig zullen hebben.  
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 Wij bieden thuisnabij onderwijs. 

Wij willen dat onze leerlingen thuisnabij – en passend onderwijs kunnen volgen. Dit 

betekent dat kinderen die extra zorg behoeven bij ons een plek kunnen krijgen, zodat zij 

dicht bij huis naar school kunnen gaan. Om dit goed te doen is optimale samenwerking 

met ouders en andere betrokken partijen van groot belang.  

De school neemt deel aan een onderzoek naar de juiste vorm van ouderbetrokkenheid die 

voor de school en ouders passend is. De school is ketenpartner binnen een groot 

samenwerkingsverband: Sine Limite. 

 

 De school heeft in de toekomst een eigen voorschoolse opvang en een bso. 

Wanneer de Borgloschool gehuisvest zal zijn in een nieuw gebouw met andere partners 

zal de voorschoolse opvang, alsook buitenschoolse opvang, gerealiseerd zijn. Met de 

partner van de kinderopvang Partou, is een doorgaande lijn ontwikkeld van voor school 

tot na school. 
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2 Leiderschap en management 

Zichtbaar en voorspelbaar 

Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Deventer, en dus ook op de Borgloschool, kiezen wij 

waar mogelijk voor een coachende stijl van leidinggeven.  

Het management is zichtbaar in de school en staat heel dichtbij wat er in de groepen 

gebeurt. De directeur legt minimaal twee maal per jaar een klasbezoek af en houdt zich goed 

op de hoogte van wat er zoal speelt in een groep en bij de leerkrachten. De leden van het 

managementteam (MT) geven, waar nodig, de directie informatie over wat er gebeurt in de 

groepen van onder- en bovenbouw. De directeur is voor ouders zichtbaar door aanwezig te 

zijn op het schoolplein. 

 

In de periode waarin dit profiel zichtbaar gaat worden, zal er een directiewisseling 

plaatsvinden. Gewenst is gedeeld leiderschap: directie wordt ondersteund en geadviseerd 

door het MT met een vlekwerking naar ‘kartrekkende’ medewerkers in de 

actieplanwerkgroepen. Accent zal liggen op voorspelbaar-, zichtbaar- en gestructureerd 

leiderschap. 

 

Structuur en verantwoordelijkheid 

Er is een duidelijke structuur in taak- en rolverdeling binnen het management vastgelegd. 

Het MT bestaat uit de directeur, de intern begeleider en twee bouwcoördinatoren 

(onderbouw, bovenbouw) 

 

De bouwcoördinatoren dragen zorg en verantwoordelijkheid voor de aan hen toevertrouwde 

bouw. Dit gaat met name om de onderwijsinhoudelijke en organisatorische aspecten van de 

verschillende bouwen. Het overleg vindt plaats tijdens de bouwvergaderingen. De intern 

begeleider heeft een ondersteunende taak voor zowel leerlingen en hun ouders, alsook voor 

de leerkrachten. De intern begeleider bespreekt met de leerkrachten de ondersteuning 

rondom de leerlingen. De intern begeleider bespreekt de werkzaamheden met de directeur. 

 

Persoonlijk functioneren 

De leden van het MT zijn zichtbaar en altijd aanspreekbaar voor de overige teamleden. Zij 

nemen input van collega’s serieus en handelen op coachende wijze. 

De MT leden beseffen dat veel afhangt van het eigen persoonlijk functioneren en zijn zich 

bewust van hun leiderschapskwaliteiten. 

   

Organisatie  

De directeur en de intern begeleider leggen jaarlijks klasbezoeken af. Dit gebeurt met 

gebruikmaking van de VHM-leerkrachten voor de leerkracht en met de VHM-IB voor de 

begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.  

 

Binnen de school is er een klimaat van gedeeld leiderschap. Medewerkers die bekwaam én 

gecertificeerd zijn binnen een vakgebied, leggen klasbezoeken af en adviseren, gevraagd en 

ongevraagd, collega’s. Onderling vindt collegiale consultatie plaats. 

Binnen de organisatie heeft ieder een bekwaamheidsdossier waarin de gesprekken en pop’s 

behorende bij de IPB–cyclus, opgenomen worden. De leden van het team nemen deel aan 

voor de school belangrijke na- en bijscholingsmomenten. 

 

De leden van het MT, en in het bijzonder de directeur, stimuleren initiatieven van 

leerkrachten. De MT leden zijn zich bewust van de verantwoording die zij hebben en 

handelen daar naar. 
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3 Personeel 

 

De beste leerkracht voor elk kind in de wijk Borgele/Platvoet 

De teamleden werken met plezier op school en dragen een positief beeld van de school uit. 

Het team van de Borgloschool denkt in kansen en draagt de 

gezamenlijke missie uit: dit is onze school, “Dé school voor je 

leven!” 

De teamleden denken aan de toekomst van onze leerlingen en 

kunnen overbrengen dat onze leerlingen meer kunnen dan zij 

zelf denken. Er is een hoog verwachtingsniveau van de 

leerlingen. 

 

Ontwikkelen van excellent leerkrachtgedrag 

De teamleden op de Borgloschool zijn bekend met en 

geschoold om te werken volgens de VaardigHeidsMeter(VHM). Wij houden als team onze (en 

elkaars) directe instructievaardigheden op peil door te werken met de VHM instructiegedrag 

(Cadenza Onderwijsconsult), waarin opgenomen de indicatoren van de inspectie. 

 

De leden van het team consulteren elkaar en geven elkaar feedback op het leerkrachtgedrag. 

Er worden op geplande tijden intervisiebijeenkomsten gehouden. Dit alles om de kwaliteit 

van de leerkrachten en de onderlinge professionele werkhouding te versterken. 

Iedere medewerker maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan en voert cyclisch een 

voortgangsgesprek of ontwikkelingsgesprek met de directeur.  

 

Professionalisering 

De Borgloschool is een erkende opleidingsschool binnen het samenwerkingsverband De 

Stedendriehoek. De school voldoet aan de eisen van het keurmerk dat door Saxion is 

opgesteld. De teamleden zijn opgeleid tot mentor van stagiaires. De school heeft een 

Opleider In de School die een coördinerende taak heeft tussen de Pabo, de stagiaires en de 

mentoren. De school voldoet aan “Saxion kwaliteitskeurmerk opleidingsscholen”. 

 

De school stelt zich open voor de begeleiding van stagiairs van de opleiding “directeur van 

buiten”.  

 

In 2019 heeft de Borgloschool zich verder ontwikkeld als academische basisschool, gericht op 

onderzoek, ontwikkelen en opleiden. Er heeft een tweede accreditatiebezoek 

plaatsgevonden(2017). De Borgloschool is de eerste academische basisschool in de 

Stedendriehoek(2014). 

 

Wij willen onze professionaliteit steeds verdiepen d.m.v. reflectie op ons handelen en 

onderzoek naar verbetering van ons handelen.   

Onze overtuiging is dat onze betrokkenheid op ons eigen werk en handelen, op elkaar én op 

de gezamenlijke inzet uiteindelijk een positieve invloed heeft op de resultaten van de 

leerlingen.  

 

Teamkwaliteiten en Belbinrollen 

De school staat of valt met het team. Leerkrachten bepalen voor een groot deel de sfeer op 

school. Zij zijn degenen die de leerling een stip op de horizon bieden. Om samen team te zijn 

is kennis nodig van de (team)rollen die mensen in zich hebben. Hoe handelt iemand, hoe 

reageert iemand en wat doet dat met de collega. 
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Het team dat in de komende jaren op de Borgloschool werkt is zich bewust van zijn of haar 

rol in het team. Hij of zij weet welke kwaliteiten en valkuilen voortkomen uit die rol. Hij of zij 

is zich bewust van eigen handelen en weet welk effect dat handelen heeft op een ander. 

Kennis hebben van deze kwaliteiten en rollen biedt kansen om een professioneel team te 

vormen waarin kwaliteiten in kaart zijn gebracht goed verdeeld zijn.  

 

Onze leerkrachten nemen hun vak zeer serieus en steken veel energie in  

professionalisering, vooral op het gebied van zorg. En dat is nodig, want het aantal leerlingen 

dat extra ondersteuning en aandacht nodig heeft, stijgt. De Borgloschool is erkende HGPD3 

school en is daardoor in staat de ondersteuning aan leerlingen en collega’s goed uit te 

voeren. 

 

HGPD staat voor Handelingsgerichte proces diagnostiek. De 3 betekent dat de school tot drie 

maal toe, op verschillende onderdelen van zorg/ondersteuning, gevisiteerd is en zich HGPD3 

school mag noemen. 

 

De leerkracht als spil  

De leerkrachten op de Borgloschool zijn specialisten in het geven van directe instructie. De 

leerkrachten zijn voorspelbaar in hun instructie en de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. 

Ze krijgen feedback op hun gedrag en het werk dat ze hebben gedaan. Ze weten wat goed 

was en wat beter kan.  

De leerlingen worden door de leerkracht adequaat begeleid bij het zelfstandig werken. De 

leerlingen worden bemoedigd, ze worden niet alleen gelaten met hun vragen en 

onzekerheden. 

 

Het DIM model  

We geven aandacht aan kwaliteit en kiezen daarvoor het directe, activerende instructiemodel 

(DIM).  

Direct: kort waar kan, extra waar moet, en activerend in die zin dat de leerling wordt 

gestimuleerd om actief en zelfstandig te zijn. Kort gezegd: het directe instructie model. 

We willen dat elke leerkracht streeft naar  een 4 score op de * en **indicatoren van de 

inspectie.  

Een 4 is de hoogste score die behaald kan worden op een schaal van 1-4. 
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4 Cultuur en klimaat 

Interne communicatie 

Wij hebben een open interne communicatie die goed op orde is. Onze medewerkers worden 

tijdig voorgelicht door de directie, via het directieoverleg of door 

de bouwcoördinatoren. De MR wordt geïnformeerd door de 

directeur en de personeelsgeleding van de MR. De informatie 

aan de ouders gebeurt via de schoolgids, de ouderkalender, de 

nieuwsbrief en de website van de school.  

Agenda’s voor vergaderingen met het team worden duidelijk 

opgesteld en een week van tevoren verspreid via mail of 

postvakken. 

 

De ouders ontvangen iedere zes weken een nieuwsbrief. Op de 

website kunnen ouders ook alle voorkomende informatie 

vinden. Daarnaast heeft de Borgloschool een eigen Facebook 

pagina. 

 

Veilige leeromgeving 

In 2019 is de Borgloschool onderdeel van het integraal kind 

centrum in de wijk Borgele.  

Er heerst een klimaat dat een positieve omgang tussen 

leerlingen onderling en medeleerlingen en pupillen van het centrum bevordert. 

 

In de school wordt planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van sociaal en emotioneel gedrag 

van de leerlingen. Dit wordt o.a. gedaan volgens de input van “Zippy’s vrienden/apple’s 

vrienden”, voorbereid door het Trimbos Instituut en ontwikkeld door KEC(st. Kids en 

Emotionele Competenties) 

 

Wij hebben een professionele schoolcultuur  

De medewerkers vormen samen een goed functionerend team. Collega’s voelen zich 

verantwoordelijk voor de school. We hebben gezamenlijke afspraken waar we elkaar aan 

houden en waar we elkaar op aanspreken. We weten waarover we spreken en we kennen 

elkaars kwaliteiten. We zijn een lerende organisatie waarin gestreefd wordt naar excellent 

leerkrachtgedrag en hoge verwachtingen van elkaar. De leerkrachten hebben een 

onderzoekende houding m.b.t. de didactiek en het omgaan met methoden. Dit resulteert in 

een gecertificeerde academische basisschool. 

 

Wij hebben een sterk imago, waardoor ouders hun kinderen graag bij ons op school 

aanmelden. 

 

Zelfstandigheid bevorderen voor jong en oud 

Zelfstandig werken en handelen is belangrijk op onze school. Zelf in actie komen, op eigen 

initiatief hulp vragen aan je collega, de leerkracht of aan medeleerlingen bevordert een open, 

kritische houding. Er wordt gewerkt vanuit het model van de activerende directe instructie. 

Dit betekent dat de leerkracht kort en doelgericht instructie geeft en de leerlingen vervolgens 

zelf aan de gang gaan. De leerlingen kunnen, onder begeleiding, zelfstandig werken aan de 

weektaak. 

 

De openheid van de medewerkers 

Het is goed om op te merken dat niet alleen de inrichting bepaalt hoe de sfeer in school 

ervaren wordt. De medewerkers in de school dragen ook hun steentje bij als het gaat om 

een positieve sfeer. Elke medewerker zal ieder die de school bezoekt met openheid 
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ontvangen en tegemoet treden. Ook dit draagt bij aan een positieve uitstraling van de 

school.  

De teamleden zijn altijd bereid belangstellenden te woord te staan en met enthousiasme 

over de school te vertellen en mensen rond te leiden. 

 

Afleggen van verantwoordelijkheid 

In een kort jaarverslag legt de directeur verantwoording af aan het college van bestuur en de 

MR. Hierin staat een korte terugblik en een overzicht van de vorderingen van de leerlingen 

De financiële situatie van de school wordt jaarlijks besproken met het college en binnen de 

MR. 

Het is vanzelfsprekend dat ook de teamleden verantwoording afleggen aan de directeur 

m.b.t. de doelen die gesteld zijn. Dit gebeurt bij voortgangsgesprekken en bij de afname van 

de VHM. 

 

Koffie-uurtjes 

In de loop van een schooljaar worden er ‘koffie-uurtjes’ gepland. Dit is een laagdrempelige 

activiteit. Ouders zijn van harte welkom om met elkaar koffie te drinken en te praten over 

onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het kan zijn dat op deze ochtenden iemand 

uitgenodigd wordt om met de ouders van gedachten te wisselen over een onderwerp waar 

ouders belang in stellen. Een dergelijk initiatief kan door ouders zelf aangegeven worden. 
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5 Middelen en voorzieningen 

Onze school is niet de enige in de wijk, ouders kunnen ook kiezen voor een andere school 

voor hun kind. Wij moeten daarom ons best doen om op te vallen in positieve zin. Dat 

betekent ook dat de school er aantrekkelijk uit moet zien. Goed in de verf, een plein dat 

netjes en schoon is en waar leuke speeltoestellen staan. Maar vooral de sfeer moet prettig 

zijn. Iemand die toevallig onze school binnenloopt moet er met een plezierig gevoel weer 

uitgaan. Dit geldt in onze tijdelijke huisvesting, maar evenzeer ook in het nieuwe gebouw.  

 

In 2019 staat er een spiksplinternieuw gebouw waarin de school gehuisvest zal zijn. Dit 

gebouw zal dan gedeeld worden met meerdere (onderwijs) partners, zoals Het Lantaarntje, 

dagopvang voor meervoudig gehandicapte jongeren, De Linde, school voor speciaal 

onderwijs, Partou, dagopvang voor de allerkleinsten en naschoolse opvang voor leerlingen 

van het basisonderwijs. Het gebouw is multifunctioneel. 

 

Ons huidige schoolgebouw is niet nieuw meer, het stamt uit de jaren ‘60. Dat weerhoudt ons 

er niet van er een gezellig en functioneel gebouw van te maken.  

 

Ruimtes 

Eén van de voordelen van het huidige gebouw, én van ons tijdelijke onderkomen, is dat het 

beschikt over voldoende ruimtes, zoals een ruime gang om zelfstandig te werken, een kamer 

voor de intern begeleider, aparte 

ruimtes voor o.a. extra 

ondersteuning van de logopediste 

of een gespecialiseerde 

begeleider, de conciërge en 

administratief medewerkster. 

In ons tijdelijk onderkomen ligt in 

het midden van het gebouw de 

centrale hal.  

 

Overzichtelijk  

Een overzichtelijke inrichting is 

prettig voor iedereen. 

Overzichtelijkheid creëert rust 

waarin de leerlingen zich goed 

kunnen concentreren op hun 

taken. Van binnen is het gebouw licht en zonnig. 

 

Uitdagende leeromgeving 

Wij proberen in elk lokaal voor een uitdagende leeromgeving te zorgen. 

In elke ruimte is Arbo-goedgekeurd meubilair voor leerlingen en leerkrachten. Elk lokaal 

beschikt over een digitaal schoolbord en een breed assortiment aan adequaat en up-to-date 

lesmateriaal. 

 

In 2019 staat er een nieuw gebouw waarin de Borgloschool gehuisvest zal zijn. In dat 

gebouw zal gerealiseerd worden: 

 Een gym-speellokaal voor alle onderbouw leerlingen 

 Een handvaardigheid- technieklokaal 

 Meerdere (computer-) werkplekken  

 Duurzaam buitenspelmateriaal 

 Digitale schoolborden, waar mogelijk touch screens 

 Zo mogelijk gebruik van tablets (conform de eisen van het digitaal onderwijs anno 2019) 
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6   Management van onderwijsprocessen 

Het pedagogisch klimaat  

Het pedagogisch klimaat op onze school is een klimaat waarin motivatie en zelfvertrouwen 

van de leerlingen groeit. Wij richten ons er in de eerste plaats op om iedere leerling 

zelfstandigheid, sociale redzaamheid en een positieve werkhouding bij te brengen(zie ook 

hoofdstuk 4). 

De leerkrachten werken aantoonbaar aan het vergroten van zelfvertrouwen van de 

leerlingen. Er wordt gehandeld op basis van een sociaal veiligheidsplan. 

 

Instructie en aanbod van referentieniveaus 

De lessen zijn altijd duidelijk gepland op het rooster en opgebouwd volgens het model van 

de directe instructie. Wij gebruiken hierbij ondersteuning door multimedia en we 

differentiëren aantoonbaar naar minimaal drie niveaus van instructie. Op deze wijze kunnen 

alle leerlingen voldoende meekomen en werken we aan onderwijs op maat. We gebruiken de 

lestijd optimaal en verliezen geen tijd. 

De leerkrachten zijn steeds meer op de hoogte van de te behalen referentieniveaus 

1F(Fundamenteel doel) en 1S(Streefdoel). Voor leerlingen die meer leerstof aankunnen 

wordt 1X (excellent)(voor rekenen) aangeboden. 

Voor meer-of hoogbegaafde/meer-of hoog intelligente kinderen is er een extra aanbod aan 

leermiddelen uit de zgn. Pluskast. De uitwerking van de referentieniveaus is opgenomen in 

het schoolplan 2015-2019. 

 

Taal en lezen 

Om de leerlingen in hun proces naar zelfstandigheid te ondersteunen, leggen we vooral een 

groot accent op goed taal- en leesonderwijs. Lezen ligt aan de basis van al het andere leren. 

In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat. Iedere 

dag worden woorden geoefend, zodat de leerlingen meer en meer woorden tot hun 

beschikking krijgen en daardoor begrijpen wat zij lezen. Taal en (begrijpend)lezen zijn van 

belang voor het functioneren, nu als kind, later als volwassene. Er is een taal beleidsplan en 

een school specifieke handleiding voor het (begrijpend)leesonderwijs 

 

Rekenen 

Wij vinden het van belang dat rekenonderwijs kinderen activeert, prikkelt tot het op willen 

doen van informatie, ruimte biedt tot het uitwisselen en aanscherpen van ervaringen en hen 

daadwerkelijk rekenbouwstenen meegeeft voor de toekomst, want rekenkundige inzichten en 

vaardigheden zijn onmisbaar in het maatschappelijk handelen. 

Op welke wijze wij onze leerlingen het rekenen leren staat stap voor stap beschreven in het 

rekenbeleidsplan. In dit plan is de doorgaande lijn voor het rekenonderwijs op de 

Borgloschool zichtbaar gemaakt en geborgd. We willen dat onze leerlingen voldoen aan de 

referentieniveaus, minimaal 1F, maar streven naar 1S en in sommige gevallen naar 1X. 

 

Coöperatieve werkvormen 

De teamleden van de Borgloschool zijn geschoold in het inzetten van coöperatieve 

werkvormen om het doel van de les nog beter te verduidelijken. Deze werkvormen zijn van 

groot belang voor het effect van de directe instructie.  
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Zelfstandigheid bevorderen voor jong en oud 

De leerkracht ondersteunt die leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Hetzij met extra 

instructie, hetzij met moeilijker werk en de daarbij horende instructie. De andere leerlingen 

storen de leerkracht dan niet. Zij stellen de aandacht die zij wensen even uit tot het moment 

dat de leerkracht, volgens een vaste ronde, weer langskomt.  

Ook op het voortgezet onderwijs, zullen de leerlingen zelfstandig moeten werken en zelf met 

ideeën en oplossingen moeten komen.  

Zelfstandig werken en handelen zijn belangrijk op onze school. Dit geldt voor onze leerlingen 

alsook voor onze leerkrachten. Zelf initiatief nemen en verantwoordelijkheid willen dragen 

voor je activiteiten en je handelen, zijn belangrijke items binnen de schoolorganisatie. 

Dit komt tot uiting bij de leerlingen door het werken met een weektaak en bij de 

leerkrachten door het werken aan een actieplan, het werken aan een persoonlijk 

ontwikkelingsplan (pop)en het bijhouden van het digitaal bekwaamheidsdossier(Bardo). 

 

Passend onderwijs en leerlingondersteuning 

Er wordt ondersteuning geboden aan alle leerlingen, waaronder ook 

de hoogbegaafde en hoog- intelligente leerlingen. De wijze waarop de 

ondersteuning wordt geboden is geborgd door een uniforme zorg- en 

ondersteuningsstructuur. De school beschikt over een school 

ondersteuningsprofiel. De Borgloschool schaart zich achter de 

doelstelling van het samenwerkingsverband Sine Limite. Hierbij is het 

beleidsplan van Sine Limite leidend voor de school. 

Leerlingen die meer aankunnen, stimuleren we om ook meer te doen. 

We dagen de leerlingen uit, we laten de meerwaarde en het plezier 

zien van extra leren met inzet van de Pluskast. Leerlingen uit groep 8 kunnen eventueel 

deelnemen aan de zogenaamde ‘masterclass’ in het voorgezet onderwijs. Ook zij voor wie de 

aangeboden leerstof moeilijk is, hebben recht op extra aandacht. We hebben daar 

verschillende ondersteunende methoden voor. Leerlingen met complexe problemen vragen 

tijd en die krijgen ze ook. Kortom, er is veel aandacht voor een goede leerling 

ondersteuning. In de handleiding leerlingenzorg staat de werkwijze beschreven die wij 

binnen de school hanteren. 

 

Rekening houden met verschillen 

Wij houden met de aanschaf van nieuwe methoden rekening met de mogelijkheid van 

(begeleid) zelfstandig werken. De methoden moeten tevens bruikbaar en hanteerbaar zijn in 

combinatiegroepen. 

Zowel kinderen die meer herhaling nodig hebben, als leerlingen die moeilijker leerstof 

aankunnen, werken op eigen niveau zelfstandig verder. De leerkracht heeft tijdens het 

moment van het zelfstandig werken tijd om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Door 

middel van een weektaak en de klassikale instructie, weten de leerlingen wat zij moeten 

doen en hoe zij het werk kunnen plannen. 

We houden ook op het gebied van de sociale ontwikkeling en het omgaan met elkaar 

rekening met de verschillen tussen mensen, groot en klein. Door de inzet van de methode 

van het KEC “zippy’s vrienden/apple’s vrienden”, leggen we vanaf de kleutergroepen al een 

basis daarvoor. 
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Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

Onze visie op de sociale- en emotionele ontwikkeling: ‘Kinderen kunnen zich sociaal en 

emotioneel optimaal ontwikkelen als zij zich bewust zijn van het eigen gedrag én daarop 

kunnen reflecteren en dat kunnen doen in een veilige omgeving’. 

We besteden daarom veel aandacht aan de sociale -en emotionele ontwikkeling van 

leerlingen. Leerlingen die zich op die genoemde gebieden goed ontwikkelen, doen het ook 

beter op cognitief gebied. Wie goed in zijn vel zit, presteert beter. We zijn een sociale werk- 

en leefgemeenschap waarin elk lid zich gewaardeerd mag weten.  

Het team van de Borgloschool werkt volgens een door het team zelf ontwikkeld programma 

voor de sociale- en emotionele ontwikkeling. Dit document is opgebouwd uit de leerling-

competenties (SLO)van de genoemde ontwikkeling en de tussentijdse doelen. Tevens is daar 

aan toegevoegd de wijze van aanpak om gewenst gedrag bij leerlingen te bevorderen (regel 

van de week, klassenregels). In de onder- en midden bouw wordt gewerkt met “Zippy’s 

vrienden” en “Apple’s vrienden”. In 2019 zal de volledige methode geïntegreerd zijn. Het 

team van de Borgloschool volgt de leerlingen volgens het volgsysteem ZIEN. Er is een 

actueel en geborgd veiligheidsplan waarin, waar mogelijk, ook de sociale veiligheid een 

plaats inneemt. 

 

Techniek en wetenschap 

In alle klassen is techniek geïntegreerd in andere 

vakgebieden. De leerlingen brengen minimaal één maal 

per 2 jaar een bezoek aan een technisch bedrijf.  

Techniek heeft een belangrijke plaats in onze school. 

Kinderen die op cognitief gebied wat minder sterk 

presteren worden uitgedaagd om op technisch vakgebied 

te excelleren. De Borgloschool heeft een methode en een 

ruimte die bij dit streven voorwaarde scheppend zijn. Het 

natuuronderwijs en het vakgebied techniek zijn beide 

opgenomen in de methode NAUT. De leerlingen worden 

getoetst volgens de methodetoets en zij worden 

geobserveerd en getoetst op het vaardig omgaan met technische zaken. De leerlingen en 

leerkrachten zijn getraind in het stellen van de juiste (onderzoeks)vragen. 

 

Aardrijkskunde en geschiedenis 

Op de Borgloschool worden deze twee vakken gegeven met ondersteuning van de methoden 

Meander en Brandaan plus onderdelen uit de Techniektorens. Doordat er in alle lokalen 

digitale schoolborden aanwezig zijn, stelt dit de leerkracht in staat om de lessen met 

bijbehorende software, te ondersteunen. 

 

Burgerschap 

Het vak burgerschap is geïntegreerd in de school, in het bijzonder in de bovenbouw. De 

kinderen volgen Nieuwsbegrip en het TV-weekjournaal. Hoe gaan we om met ‘de ander’ staat 

ook beschreven in de methode sociaal- emotionele ontwikkeling die we op school hebben 

opgesteld. Het gaat over inter-, intra- en interculturele competenties. Tevens wordt de 

lessenserie uit “Relaties en seksualiteit” t, naast genoemde onderwerpen van Burgerschap, 

aan de leerlingen aangeboden. De school heeft een leerlingenraad. In deze raad leren 

leerlingen op democratische wijze met elkaar en anderen om te gaan, o.a. als het gaat om 

besluitvorming. 
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Ouderbetrokkenheid 

Onderwijs is voor ons een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van school en ouders.  

We streven naar een zo hoog mogelijke ouderbetrokkenheid. De inbreng van ouders is voor 

ons van belang als het om de zorg en ondersteuning voor de kinderen gaat. Er vindt 

onderzoek plaats naar de wijze waarop de ouderbetrokkenheid op de Borgloschool verhoogd 

kan worden. 
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7. Management van secundaire processen 

 

Planmatig handelen 

Wij werken planmatig aan kwaliteit en we hanteren hierbij het INK-model. Met dit model 

komen alle aspecten van de school als organisatie aan bod. Zie ook handleiding 

kwaliteitszorg. 

 

   

  
 

De cyclische aard van de kwaliteitszorg wordt goed verwoord met de Demingcyclus.  

We weten naar welk doel we samen streven. We werken met actieteams aan verbeteringen 

en innovaties en we zorgen voor de borging van de resultaten. 

 

   

 

     
       

De kwaliteit moet door elk teamlid geleverd worden. Daarom zijn ook alle medewerkers 

betrokken bij de kwaliteitszorg. Wij willen dat op de Borgloschool ieder teamlid kennis heeft 

van de doelen die wij met elkaar en aan elkaar stellen. Elk teamlid neemt deel aan het 

werken aan een actieplan dat voortkomt uit een streefdoel van het schoolplan. 

 

Afspraken worden opgenomen en vastgelegd binnen de daarvoor geëigende mappen op de 

M- schijf. 
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Verantwoording aan ouders en bevoegd gezag 

Wij geven ouders en ons bevoegd gezag, college van bestuur, een goed inzicht in de 

ontwikkelingen van de school en de vorderingen en opbrengsten van de leerlingen. 

De directeur rapporteert twee maal per jaar aan het college de tussentijdse- en 

eindopbrengsten die opgenomen zijn in een analyse. Deze analyses worden in maart en 

september opgemaakt. 

De eindresultaten van de eind- Cito staan vermeld in de schoolgids. 

 

Systeem van ondersteuning 

Wij hebben een uitstekende ondersteuningsstructuur. We betrekken ouders hierbij en we 

werken samen met ketenpartners (zie bijlage) uit ons netwerk. 

Er wordt gewerkt met groepsplannen, een didactisch groepsoverzicht en soms met een 

ontwikkelingsperspectief. Altijd betrekken we de ouders bij de ontwikkeling van hun kind.  
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8. Waardering van ouders, leerlingen, personeel en 

maatschappij 

Ouderenquête  

We willen zeker weten dat onze ouders en leerlingen tevreden zijn en de school als een 

veilige omgeving waarderen. De oprechte waardering van ouders en leerlingen vinden wij als 

school zeer belangrijk. Die waardering verdienen we allereerst door goed onderwijs aan te 

bieden. 

 

Wij meten deze tevredenheid door het afnemen van een ouderenquête en een leerling-

enquête. Wij doen dit eens in de vier jaar. In deze enquêtes wordt onder andere de 

tevredenheid over het onderwijsaanbod, de omgang met de leerkrachten, de 

toegankelijkheid van de directeur en de indruk van het schoolgebouw gemeten. 

 

Leerling-enquête 

Om de vier jaar wordt een leerling-enquête uitgezicht 

met als doel te weten hoe leerlingen de school ervaren. 

Wij hebben op de Borgloschool een leerlingenraad. 

Deze raad is voortgekomen vanuit antwoorden uit de 

leerling-enquête. Wij willen met leerlingen samen 

bespreken wat er zoal in de school belangrijk is. 

Gedacht kan worden aan het aanschaffen van een 

nieuwe materialen voor buitenspel, het vaststellen van 

regels, ed.  

 

Personeelsenquête 

Plezier in je werk en prestaties leveren gaan vaak hand in hand. Als je werkt met andere 

mensen, en zeker als je werkt met kinderen, is het belangrijk dat je goed in je vel zit. We 

streven naar medewerkers die met plezier naar hun werk gaan.  

 

Waardering door de maatschappij 

Wij streven ernaar dat de inspectie tevreden is én blijft over de geleverde resultaten. 

Om dit te bereiken zorgen we ervoor dat we onze actieplannen waarmaken en ook op de 

juiste manier voor het voetlicht brengen. We willen als school graag goed te boek staan, 

zodat we voldoen aan de inspectienormen en aan onze eigen kwaliteitsnormen. In 2019 is de 

samenwerking met dagopvang en bso goed georganiseerd en heeft een meerwaarde voor de 

wijk. Er is een geregeld contact met het voortgezet onderwijs, ROC en Saxion (zie 

bijlage).De school neemt deel aan een van de kenniskringen uit Stedendriehoek. 
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9  Resultaten en opbrengsten 

Meten van resultaten 

Wij meten onze resultaten en we sturen ons proces waar nodig op basis van die uitkomsten, 

regelmatig bij. Wij houden de tussentijdse - en eindopbrengsten systematisch bij.  

Wij werken vanuit een doelstelling, analyseren de opbrengsten en stellen opnieuw doelen op 

om tot verbetering te komen. 

 

Wij kijken naar de cognitieve ontwikkeling én naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

onze leerlingen. Wij volgen de leerlingen op dit laatst genoemde gebied met het volgsysteem 

ZIEN. We analyseren de uitkomsten van ZIEN op zowel individueel- als ook op groepsniveau. 

Het streven is dat wij ook op het terrein van de sociaal emotionele ontwikkeling een 

belangrijk doel behalen: leerlingen moeten zich welbevinden in de school. Dit wordt zichtbaar 

in de leerling enquête. 

 

Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen. 

De ‘lat ligt hoog’. Wij gaan bij rekenen en taal uit van een 80% normering. Dit betekent dat 

als er bij bijvoorbeeld tien vragen 1 antwoord fout is, dat een 8 oplevert. Correctie en 

normeringen zijn geborgd in het correctiebeleid van de school. 

Wij gaan voor goed onderwijs aan onze leerlingen en streven naar een zo hoog mogelijk 

leerrendement, zodat onze leerlingen optimaal zijn toegerust voor het vervolgonderwijs, de 

volgende stap in hun leven. 

 

We willen resultaten en inspanningen volgen op het gebied van: 

 Begrijpend lezen, ouderbetrokkenheid en techniek, dmv onderzoek 

 Sociaal emotionele ontwikkeling, met inzet van “Zippy’s/Apple’s vrienden” 

 Excellent leerkrachtgedrag volgen we a.d.h.v. de Vaardigheidsmeter (VHM) 

 Voor de * en ** indicatoren van de VHM wordt een 4 gescoord (of minimaal een 3 op 

een schaal van 1-4) 

 Er is een ontwikkeldocument voor excellent leerkrachtgedrag  

 

 

Doorstroomrendement 

Ieder jaar rapporteert de directie aan het college van bestuur hoeveel leerlingen zijn 

ingestroomd en welk aantal leerlingen de school heeft verlaten. Hierbij wordt aangegeven 

om welke redenen kinderen weggingen. 

Zodra leerlingen de school als vierjarige bezoeken worden deze kinderen getoetst op de 

kennis van de Nederlandse taal. Indien nodig wordt er een advies gegeven om een jaar naar 

De Tintaan te gaan, alwaar extra aandacht besteed wordt aan de taalontwikkeling. 

Van de leerlingen die doorstromen naar het 

voortgezet onderwijs wordt jaarlijks bijgehouden 

naar welke soort van vervolgonderwijs zij gaan. De 

school kan duidelijk laten zien of er door de jaren 

heen een progressieve ontwikkeling gaande is. Dit is 

zichtbaar in de analyse die gemaakt wordt. 
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Resultaten van ons Techniekonderwijs 

Er is, naast de methode NAUT, een basisnorm ontwikkeld waaraan de leerlingen moeten 

voldoen. De basisnorm komt voort uit de kerndoelen van het ministerie die zijn opgesteld 

voor het vakgebied Techniek.  

In 2019 kan, d.m.v. een observatie instrument, gemeten worden of leerlingen uit de groepen 

7 en 8 aan onderstaande normen voldoen: 

 

 De leerlingen kunnen bij producten uit de eigen omgeving relaties leggen tussen de 

werking, de vorm en het materiaalgebruik 

 De leerlingen kunnen oplossingen voor technische problemen ontwerpen, deze uit 

voeren en evalueren 

 Leerlingen zijn in staat de juiste vragen te stellen  

 Leerkrachten zijn in staat om leerlingen aan te sturen in hun onderzoekende houding 
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Bijlage contacten 

Lijst van interne en externe contactgroepen: 

 

De ouderraad 

De school heeft een enthousiaste Ouderraad, die allerlei activiteiten ontwikkelt en 

organiseert, zoals vieringen, excursies, ondersteuning bij schoolreisjes, organiseren van 

een Paasontbijt en voorleesontbijt, etc. De Ouderraad verzorgt ook de financiële zaken die 

betrekking hebben op allerlei leerling-activiteiten,  

 

De medezeggenschapsraad 

Tevens is er een medezeggenschapsraad bestaande uit betrokken ouders en leerkrachten 

die zich inzetten om samen van gedachten te wisselen, ondersteuning te bieden en 

instemming of advies te geven over het gevoerde beleid. 

 

Sine Limite  

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Sine Limite. Dit 

samenwerkingsverband is gericht op het zo lang mogelijk begeleiden van een leerling die 

extra zorg nodig heeft, opdat de leerling op de basisschool kan blijven. De school is 

aangesloten bij het zorg-platform voor alle scholen van het openbaar onderwijs te 

Deventer, het IB-netwerk en buurtnetwerk.  

 

Openbaar Platform Primair Onderwijs (OPPO)  

De directeur neemt deel aan het platform voor directeuren van het openbaar onderwijs te 

Deventer.  

 

Jeugdzorg 

De IB-er van de school voert overleg met medewerkers vanuit bureau jeugdzorg, op die 

momenten dat er zorg bestaat over een leerling of wanneer ouders daarom vragen.  

 

Jeugdgezondheidszorg 

Er vindt één maal per jaar screening van leerlingen plaats vanuit het consultatiebureau/de 

jeugdgezondheidszorg.  

 

Peutergroep en naschoolse opvang 

Er is contact met de peutergroep en (in de toekomst)na schoolse opvang van Partou, dat 

ook in het Kind centrum gehuisvest zal zijn. Er zijn contacten tussen de leerkrachten van 

de kleutergroepen en de medewerkers van Partou.  

 

Voortgezet Onderwijs 

De leerkracht van groep acht en de directeur onderhouden nauwe contacten met het 

voorgezet onderwijs in de stad Deventer, als ook met scholen voor voortgezet onderwijs 

buiten de stad waar onze leerlingen naar toe gaan of die reeds bezoeken. 

 

Wijknetwerk 

De school neemt deel aan het wijknetwerk Borgele/ Platvoet 

 

WVC 

De directeur participeert in het overleg dat uitvoering moet gaan geven aan een Wijk 

Voorzieningen Centrum in de wijk Borgele. 
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ROC en Saxion 

 

Er is contact tussen deze onderwijsinstellingen en de Borgloschool. Het gaat hierbij om de 

opleiding en begeleiding van stagiaires, zowel van een ROC als ook van Saxion of andere 

Hoge School. 

 

De Borgloschool is een erkende opleidingsschool en ook als zo danig gecertificeerd. 

 

Bij Saxion zijn er contacten i.h.k.v. de academische basisschool en “versterking 

samenwerken”. 

 

De Borgloschool neemt deel aan de zgn. Grote Kennis Kring, bestaande uit een groep 

leerkrachten en directeuren van scholen binnen de Stedendriehoek én lectoren van Saxion. 

Allen zijn gericht op het begeleiden van onderzoek en het doen van onderzoek. 
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Hoe volgen we de opbrengsten in Parnassys 
 

 schoolniveau groepsniveau leerling-niveau 

Welke grafieken 

gebruiken we van 

het Cito 

leerlingvolgsystee

m 

Niveaugrafieken school 

In vergelijking met:  

- andere groepen 

- dezelfde groep 

- landelijk gemiddelde 

- eigen norm school 

 

Groepsoverzicht toets 

 
Niveaugrafieken 

groep: 

 

 
In vergelijking met: 

- dezelfde groep 

- landelijk gemiddelde 

- eigen norm school 

 

Leerlingtoetskaart 

 
 

 

 

Niveaugrafieken leerling 

 
 

In vergelijking met: 

- dezelfde leerling 

- landelijk gemiddelde 

- dle score leerling 

Wie maakt de 

analyses 

IB IB / Leerkracht Leerkracht / IB 

Bespreking van de 

resultaten 

2 keer per jaar in  

teamvergadering, 

oktober en 

februari/maart 

2 keer per jaar in  

groepsbespreking,  

eind oktober, begin 

maart  

3 keer per jaar: 

Groepsbespreking,  

Overdracht 

Okt, mrt, juni 

 

 

Verslaglegging 

door: 

IB  leerkracht leerkracht 

Archivering 

 

Uiteindelijk verslag bij 

directie, IB, en in de 

koffiekamer ter inzage. 

Afschrift naar inspectie  

Verslaglegging 

formulier 

groepsbespreking en 

zorgoverzicht in 

zorgmap 

Verslagen 

leerlingbespreking 

Zorgoverzicht 

Groeps- en 

handelingsplannen in de 

zorgmap 

Informatie en 

beleid 

 

directie IB Leerkracht / IB 

1.
2.

3.

1. Vergeleken met andere groepen 

2. Vergeleken met dezelfde groep in het vorige schooljaar

3. Vergeleken met het landelijk gemiddelde
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Bijlage 

 

Voorbeeld van het volgen van de sociale-emotionele ontwikkeling  

 

 

ZIEN leerjaar 1-4 

 

 

 

Leerling 

 

Geboortedatum 10-5-2006 

              

 BT WB SI SF SA IM IL  4, 5,   

2010-09-15 1/2a               
2010-09-

15  
1,0 1,0   

        

      Categorieën  

     BT Betrokkenheid  

     WB Welbevinden  

     SI Sociaal initiatief  

     SF Sociale flexibiliteit  

     SA Sociale autonomie  

     IM Impulsbeheersing  

     IL Inlevingsvermogen  

         
  

         

          Indicatie-uitspraken 

         
4, 

Zorgbehoefte op gebied van 

de impulsbeheersing 

         
5, 

Zorgbehoefte op gebied van 

het inlevingsvermogen 
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 ZIEN leerjaar 5-8   

Groep 8   

Datum    

Schooljaar 2010 / 2011   
Afgenomen 

door 
   

                       

 SA BT WB SI SF IM IL  1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, # 20,     

piet               Arat, Meriç  2,           1,          

jan               
Bayyurt, 

Irem  
1, 1, 1,     1,            

klaas               
Boga, 

Ender  
        1,              

miep               
Brinkhof, 

Lynn  
1,                      

marie               
Brussaard, 

Robin  
    1,     1, 1,          

hans               

Groot-

Hulze, 

Brett  

                    

   

marijke               

Groot 

Zwaaftink, 

Thijs  

                    

   

anneke                

Ortega Y 

Nijboer, 

Jennifer  

S                   

   

Gemiddelde 90% 84% 85% 87% 95% 86% 92%    

           

         Indicatie-uitspraken  

        
1, 

Zorgbehoefte op gebied van het sociaal 

initiatief  

        
2, 

Zorgbehoefte op gebied van de sociale 

flexibiliteit  

        
4, 

Zorgbehoefte op gebied van de 

impulsbeheersing  

        
5, 

Zorgbehoefte op gebied van het 

inlevingsvermogen  

        7, Er is sprake van een motivatieprobleem  

        9, Competentiebeleving is laag, motivatie ook  

        
12, 

De leerling heeft weinig vertrouwen in zichzelf 

en/of de ander  

           

             

            Categorieën 

          
 BT Betrokkenheid 

          

           WB Welbevinden 

           SI Sociaal initiatief 

           SF Sociale flexibiliteit 

           SA Sociale autonomie 

           IM Impulsbeheersing 

           IL Inlevingsvermogen 

 

 


