
1. Voorwoord

1.1. Voorwoord

Voor u ligt het schoolplan van De Provenier voor de periode 2019-2023, dat tot stand is gekomen door een gezamenlijke inspanning van
Directie, MT en het team van de Provenier. De Provenier is een gemengde school in het hart van Rotterdam en valt onder het bestuur van de
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).   

Ons schoolplan is een levend document, waarin een door ons zelf gestelde opdracht geformuleerd staat. De opdracht gee  weer waar we
onszelf zien over 4 jaar, wat we daarvoor moeten doen en hoe wij dat met elkaar vormgeven. De doelen voortkomend uit onze opdracht
worden verdeeld over 4 jaar. Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld. Naar aanleiding van het geëvalueerde jaarplan worden de doelen voor
het volgende jaarplan opgesteld. Het schoolplan wordt jaarlijkse ter goedkeuring aan de MR getoond met als doel instemming hierop te
verlenen. 

Onze belangrijkste ambitie:  'Alle kinderen op De Provenier krijgen vanuit een ontdekkend leerproces, gezond en natuurlijk onderwijs om
zodoende uit te groeien naar gelukkige levenskunstenaars'   
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2. Onze school

2.1. Onze school

In dit hoofdstuk wordt de visie, de missie en de omgeving van de school beschreven.

Onze school
Katholieke basisschool De Provenier
Harddraverstraat 7
3033 XG, Rotterdam
T: 010-4658308
E: directie@deprovenier.nl
www.deprovenier.nl
Directie: Daniëlle Blok (dir.) en Esther Poos (adj. dir.)

Bevoegd gezag
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
T: 010 – 453 75 00
E: info@rvko.nl
www.rvko.nl
Voorzitter College van bestuur: drs. A.J.M. Groot Zwaa ink

2.2. Missie en visie
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Missie en Visie van de school

MISSIE
De Provenier staat voor gezond onderwijs en natuurlijk leren. We dragen zorg voor een krachtige en betekenisvolle leeromgeving van waaruit
kinderen de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Wij bouwen voort op de nieuwsgierigheid die alle leerlingen bezitten en
datgene wat ze al kunnen. Wij zien leren als het resultaat van het doen van ontdekkingen en de daarbij behorende denkprocessen van de
leerling. Deze leerweg verloopt volgens een natuurlijk proces, waarbij het aanbod aansluit bij talenten, mogelijkheden en meervoudige
intelligenties. Di erentiatie is hierbij ons uitgangspunt. De leerstof wordt dynamisch en in de context aangeboden met als doel inzage te
krijgen in de samenhang. In deze krachtige leeromgeving is veel ruimte voor interactie. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces. De 10 V’s vormen de stimulans van waaruit gewerkt wordt voor een sterk sociaal en emotionele basis: vriendelijkheid, veiligheid,
vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid, verwondering, verrijking, verbinding, voeding en voortbewegen. 

VISIE
Vanuit een uitdagende, inspirerende en veilige omgeving zorgt een professioneel team voor een optimale ontwikkeling van alle kinderen. Dit
doen wij door:

1. aan te sluiten op de manier waarop kinderen van nature leren: nieuwsgierig worden, op onderzoek uitgaan, het doen van ontdekkingen,
ervaring opdoen, het leren gebruiken in de praktijk en kunnen het toepassen in verschillende situaties.

2. te zorgen voor een betekenisvolle leeromgeving: we slaan een brug tussen interesses en het niveau van de leerling aan de ene kant en de
kennis en vaardigheden vanuit de kerndoelen van het basisonderwijs aan de andere kant.

3. een leerruimte te verzorgen die voorbij gaat aan deuren en muren: het klaslokaal is de basis van waaruit gestart wordt, de omgeving en de
natuur zullen hierbij worden ingezet als verbreding van het klaslokaal.

4. focus te hebben op rekenen, taal, burgerschap en thematisch werken

5. een fundament te leggen van waaruit we van elke leersituatie gebruik kunnen maken: dans/drama, muziek, beweging, crea, natuur en
techniek, filosoferen, Engels en ICT.

6. te werken aan een prettig pedagogisch klimaat dat tot stand komt door het bieden van een eensgezind klassenmanagement

7. te bouwen op een basis van kwaliteitskenmerken, vaardigheden, methoden en materialen die geborgd liggen in onze professionele en
lerende organisatie

8. godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs te geven, uitgaande van onze katholieke identiteit, en op zoek naar verbinding, openheid,
acceptatie en waardering met alle culturele achtergronden die kinderen met zich meebrengen. 

9. het creëren van een gezonde leefstijl

10. ouders als belangrijkste partners te betrekken bij de school

VISIE OP ONDERWIJS AAN HET JONGE KIND



In de peuter- en kleuterperiode dragen wij zorg voor een goede hechting en zorgen wij voor een positief sociaal-emotioneel klimaat met
optimale betrokkenheid. Wij stimuleren daarbij de ontwikkeling van zelfsturing.

In ons peuter/kleuteronderwijs en groep 3 bieden wij onze leerlingen een fijne plek om te ontdekken en spelenderwijs leerervaringen op te
doen. Het verlangen om te spelen hee  een positieve werking op het leren. We zorgen ervoor dat er binnen ons aanbod ruimte is voor
ontwikkelingsgericht werken. Waar we in de peuteropvang de sporen van Reggio Emilia hanteren, sluit het onderwijsaanbod aan bij de
filosofie op het Spelend Leren, waarbij een rijke speelleeromgeving geboden wordt, die hen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met
rijk spelmateriaal. Het onderwijs is zo gestructureerd (inhoud, didactiek en organisatie) dat spontane ontwikkelingsprocessen en eigen
initiatieven en activiteiten van het jonge kind gestimuleerd worden. Anderzijds zorgen we dat we tijdig maatregelen tre en om
ontwikkelingsprocessen in gang te zetten en te sturen. 

Met behulp van een observatie-registratiesysteem volgen wij de ontwikkelingsprocessen van onze jonge kinderen en stellen wij nauwkeurig
vast welke individuele ondersteuningsbehoe en ieder kind hee . Naar aanleiding van deze behoe en ondersteunen wij met een
beredeneerd aanbod de brede ontwikkeling van alle kleuters en leerlingen van groep 3.

Missie en Visie van de RVKO

MISSIE
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt leerlingen hoogwaardig onderwijs gebaseerd op een zich continu ontwikkelende
katholieke traditie en op persoonlijke en gemeenschappelijke betrokkenheid van eenieder in onze organisatie. Dit doen we vanuit onze
kernwaarden:  verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop.

VISIE
Leerlingen
Vanuit onze katholieke inspiratie krijgt iedere leerling de kans om uit te groeien tot een gelukkig mens, die in staat is ten volle te leven, met
en voor anderen. Een levenskunstenaar die om kan gaan met voorspoed en tegenslag, die weet dat je ook gelukkig kunt worden met minder
terwijl vaak gedacht wordt dat dit alleen maar kan met meer. We willen het immateriële belangrijk maken.
We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook vanuit naastenliefde en gemeenschapszin voor anderen en de
omgeving. We dragen optimaal bij aan een voor elke leerling goede en brede ontwikkeling. We proberen kinderen weerbaarder te maken in
de huidige, snel veranderende wereld.

Ouders/verzorgers
Ouders en verzorgers zijn educatief partner en betrokken bij de school en het leerproces. De school is actief onderdeel van de wijk. Onze
leerlingen groeien op als democratische burgers, die met hun omgeving verbonden zijn. Het bijbrengen van normen en waarden is een
verantwoordelijkheid van ouders en school, net zo goed als het elkaar juist, tijdig en volledig informeren. Wij streven naar een open en
respectvolle communicatie.

Professionals
Onze professionals bepalen voor een belangrijk deel het succes van de organisatie. Professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en
verbondenheid met elkaar en de organisatie zijn voorwaarden voor werkgeluk en essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Organisatie
We zijn een organisatie waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar op respectvolle wijze wordt
samengewerkt en waarin onze kernwaarden herkenbaar worden voorgeleefd. Binnen onze organisatie staan mensen centraal en zijn
systemen ondersteunend.

Omgeving
We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten duurzaam ontwikkelen Onze
leerlingen zijn de toekomstige verzorgers van onze planeet, daar bereiden we hen op voor.

Besturingsfilosofie
We hebben een helder strategisch kader waarbinnen we sturen op autonomie in verbondenheid. We hanteren in de organisatie het
subsidiariteitsbeginsel, wat inhoudt dat hogere organisatielagen zo min mogelijk taken en verantwoordelijkheden onttrekken aan lagere
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organisatielagen.
We zijn een doelgerichte organisatie waarbinnen de mensen zich verantwoorden over de voortgang van de werkzaamheden en van de
opbrengsten door middel van gesprekken en rapportages. We zijn duidelijk over onze on-onderhandelbare doelen. We werken volgens het
principe ‘leg uit of pas toe’.
Onze scholen hebben met name in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. De RVKO kenmerkt zich door een intensieve
kwaliteitszorg in de scholen. Om onze scholen waar mogelijk te ontzorgen garanderen we een hoge kwaliteit van de ondersteunende
diensten.

“Zie me,

hoor me,

waardeer me,

geef me ruimte”

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2019-2023
Voor de doelen van het strategisch beleidsplan verwijs ik naar de bijlage. 

Katholieke identiteit
Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO biedt ouders en ruim 20.000
leerlingen hoogwaardig onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie. Aansluitend bij de missie en het
strategisch beleidsplan van de RVKO, gee  onze school op de volgende wijze invulling aan de identiteit van de school.

We hanteren het katholiek mensbeeld als raamwerk.
Op de Provenier wordt gewerkt vanuit de katholieke identiteit. De kernwaarden van de RVKO geven ons richting. Daarnaast leren wij de
kinderen vanuit verbinding, openheid en acceptatie elkaar te waarderen.

We verstevigen de identiteit van de school.
Vanuit de katholieke identiteit van de school vinden we het belangrijk om ruimte te bieden aan de superdiversiteit van onze samenleving.
Iedereen is welkom bij ons, wie je ook bent. Daarbij verwachten we van kinderen en ouders om betrokken te zijn bij alle gezamenlijke
momenten. We hanteren 'De heilige van de week' en verbinden de katholieke geschiedenis met het dagelijks leven (vb. De Heilige Franciscus
- dierendag). Ook maken we gebruik van de methode Samen Leven, die ons helpt de betekenis van verhalen en symbolen dichter bij de
kinderen te brengen en ze laat nadenken over welke rol dit speelt in zijn of haar eigen leven.  

Wij dragen bij aan de continue vorming van het kind, aan de ontwikkeling van mens tot persoon.
Wij willen bijdragen aan de vorming van de hele mens tot persoon. Dat betekent dat wij ook willen bijdragen aan de levensbeschouwelijke
ontwikkeling van onze kinderen. Ieder kind krijgt bij ons de ruimte om te komen tot een eigen identiteit en klaar te zijn voor de maatschappij.
Wij halen hierbij inspiratie uit de katholieke traditie van de school en hebben vanuit die inspiratie werkelijke interesse in de eigenheid van
het kind. We hanteren hierbij de methode Samen Leven.

Als katholieke school hebben we iets extra’s te bieden.
Wij vieren de voor ons belangrijkste vieringen uit de katholieke jaarkalender. Naast de gangbare dagen als Kerst en Pasen, hebben we met het
team gekozen voor vieringen waarvan we de waarde belangrijk vinden de kinderen mee te geven in hun dagelijks leven (vb. Allerzielen - wij
gedenken gezamenlijk de overledenen en wat ze voor ons betekent hebben). Vanuit onze katholieke identiteit zijn alle kinderen welkom. Dit
zorgt dat we een drempelloze instroom hanteren en daarmee ook verschillende culturen en geloven in onze school rondlopen. Dit
samengaan van verschillende culturen is van grote waarde in de wijk.
We hebben oor en oog voor alle kinderen en ouders. Hierdoor worden we gezien als een veilige haven in de grote stad. Ouders en kinderen
die het moeilijk hebben vanuit bijvoorbeeld armoede, bieden wij hulp aan binnen onze mogelijkheden.

We pakken door op de ontwikkeling van onze kernwaarden.
Op onze school werken we vanuit onze kernwaarden: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en een
hoopvolle manier van omgaan met elkaar. Wij blijven in gesprek over hoe wij onszelf verhouden tot deze kernwaarden, om deze te versterken
en concreter vorm te geven. Wij bespreken met alle (nieuwe) ouders deze kernwaarden van waaruit ons onderwijs is opgebouwd. Door de
rust en veiligheid in de groepen bieden we een warm bad.

2.3. De omgeving van de school
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2.3. De omgeving van de school

De omgeving van de school

Beschrijving van de wijk 
De Provenierswijk is een bewonerswijk gelegen aan de noordkant van het Centraal Station in Rotterdam Noord. Het is een rustige, relatief
kleine wijk met een, door haar Singels, statige en rustieke 19  eeuwse uitstraling. Door haar gunstige ligging is de wijk goed en snel
bereikbaar. De wijk ligt dichtbij het centrum van Rotterdam met alle beschikbare voorzieningen van een grote stad.

De wijk wordt in tweeën gesplitst door de singel. De bewoners van de wijk kenmerken zich door een grote diversiteit aan culturele
achtergronden en inkomens- en opleidingsniveaus. Het verschil op gebied van opleiding en inkomen is zeer divers.
Inwoners zijn (hoogopgeleide) starters, studenten en gezinnen. In het hart van de wijk wonen veel grote gezinnen die lager opgeleid zijn en
veelal allochtoon. Een deel van de bewoners (met name rondom de Singels) is goed georganiseerd en actief betrokken bij het verbeteren en
behouden van de leefbaarheid van de wijk. Een van de charmes van de wijk is de grote diversiteit aan nationaliteiten.

We zien momenteel vanwege de economische welvarende piek in de huizenmarkt, een grote groep ouders hun huizen verkopen en met name
naar het noorden trekken. Niet omdat de omgeving van de Randstad geen uitdaging biedt voor de opvoeding, maar omdat buiten wonen
goedkoper is. Tevens is de behoe e naar een natuurlijke omgeving ook een reden die genoemd wordt. 

De mogelijkheden in de buitenruimte zijn in de Provenierswijk beperkt. De Provenierswijk hee  weinig speelruimte en van die speelruimte
moeten veel kinderen en jongeren gebruik maken. Vandaar dat de school zich de afgelopen jaren sterk hee  gemaakt om veel aandacht te
besteden aan beweging en gezonde voeding. De buitenruimte is gericht op sport & spel in een natuurlijk groene omgeving, we zijn een Lekker
fit school en hebben een schoolsportvereniging met een naschools sportaanbod voor de leerlingen van de school en uit de wijk. 

Gebouwensituatie 
Ons schoolgebouw is 30 jaar oud. De school bestaat uit 13 lokalen, waarvan er 12 als leslokalen gebruikt worden. De Provenier hee  12
groepen en een peuterspeelzaal. Verder is er een gemeenschapsruimte, directiekamer, orthotheek, een kantoor voor de interne begeleiding,
een teamkamer, een kleutergymzaal en diverse magazijnen. De gemeenschapsruimte wordt ook gebruikt als lesruimte.
Alle groepen en de peuteropvang “De peuteracademie” bevinden zich in het gebouw. De buitenschoolse opvang is in handen van Partou en
Kinderdam. Allen in de buurt van de school.

 De Provenier hee  twee prachtige groene pleinen. Beide pleinen zijn in ontwikkeling. Hierbij is een meerjarenplanning opgesteld in verband
met de kosten. Het grote schoolplein is in schooljaar 2010 geheel vernieuwd en is een groen schoolplein geworden met veel aantrekkelijke
gebruiksmogelijkheden.

Wij bieden ook ruimte aan onze verlengde schooldagactiviteiten binnen het gebouw. De school is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Daar
waar vroeger lokalen leeg stonden en schoolactiviteiten daar konden plaatsvinden, worden nu de verlengde schooldagactiviteiten in de
stamgroep gegeven. Direct aan de school grenst een gymzaal. In de directe omgeving ligt een extra speelterrein en een speeltuin waar we
gebruik van kunnen maken. Na schooltijd vinden er sportactiviteiten vanuit de schoolsportvereniging plaats in de naast de school gelegen
gymzaal. 

Leerling-populatie 
De Provenier staat in de Provenierswijk bekend als een “gemengde buurtschool”. Dat is niet altijd zo geweest:
De Provenier is een groeiende school met (op 1-10-2018) 279 leerlingen. Daarnaast zijn er 48 peuteropvang plaatsen bij de inpandige
peuteropvang. Doordat niet alle peuters 4 dagdelen komen zijn er meer peuters dan peuterspeelplaatsen. Het aantal peuters varieert. De
afgelopen jaren is het aantal leerlingen van de school flink gestegen en de vooruitzichten laten de komende jaren nog een oplopende trend
zien.
De afgelopen jaren is de school in hoog tempo een meer gemengde school geworden. Dat is voornamelijk te danken aan een ouderinitiatief
dat vanaf 2006 t/m 2012 erg actief was. Nu groeit de school omdat deze inmiddels bekend staat als een school met een gemengde populatie,
een fijne sfeer en een prettige ligging. De kinderen komen vooral uit de Provenierswijk, Agniesebuurt en Blijdorp. Echter merken we dat ook
kinderen de Provenier bezoeken uit verder gelegen wijken of zelfs andere steden.

De volgende visie is voor ons doorslaggevend en wij zullen er in de toekomst zorg voor dragen dat er volop aandacht is voor diversiteit op
school:
Als kinderen op jonge lee ijd met diverse culturen en nationaliteiten omgaan, zullen vooroordelen op oudere lee ijd beduidend minder
zullen zijn. 

Leerlingaantal

e



1 oktober
2008

155
leerlingen

1 oktober
2009

164
leerlingen

1 oktober
2010

177
leerlingen

1 oktober
2011

203
leerlingen

1 oktober
2012

214
leerlingen

1 oktober
2013

223
leerlingen

1 oktober
2014

239
leerlingen

1 oktober
2015

255
leerlingen

1 oktober
2016

255
leerlingen

1 oktober
2017

268
leerlingen

1 oktober
2018

279
leerlingen

Land van herkomst 
Op school zitten vooral kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Het land van herkomst van de ouders is heel divers en telt wel 24
verschillende nationaliteiten. Voor het grootste deel zijn onze ouders afkomstig uit Nederlandse, Turkije en Marokko.

Leerlinggewicht 
Op 1 oktober 2018 telde onze school 8% leerlingengewicht volgens de norm zoals die jarenlang gesteld is vanuit het opleidingsniveau van
ouders (geen onderwijs, maximaal vmbo kader of hoger). Mede hierom is het aantal gewichtsleerlingen gedaald in de afgelopen jaren. Vanaf
schooljaar 2019-2020 zal het leerlinggewicht zoals we die kennen en jaren hebben gehanteerd, niet meer gebruikt worden.  Voor het eerst zal
dit jaar gewerkt worden met een andere gewichtenregeling van het CBS, die gebaseerd is op een vij al indicaties: Opleidingsniveau vader en
moeder, gemiddeld opleidingsniveau moeder, land van herkomst, verblijfsduur in Nederland en schuldsanering. Naar verwachting zal er voor
de (gesubsidieerde inkomsten van de) school weinig tot geen verandering ontstaan.

Thuissituatie 
De sociaal-economische situatie is zeer wisselend van aard. Voor zover wij inzicht hebben is de laatste jaren het aantal ouders zonder
inkomen niet gegroeid. Schoolbreed is de inkomenspositie sterk verbeterd, doordat de nieuwe groep autochtone ouders vaak hbo of
universitair geschoold zijn. Het aantal eenoudergezinnen is gemiddeld.

Functie in de wijk 
We initiëren activiteiten binnen onze verlengde leertijd en daarbuiten in samenwerking met het buurthuis en de bso's. De school voorziet in
een divers sportaanbod door middel van de SchoolSportVereniging. Dit is een onderdeel van ons LekkerFitprogramma, dat een belangrijke
pijler van de gemeente Rotterdam is. Wij participeren in het wijknetwerk en zijn betrokken bij het wijkteam.
We willen een duidelijk zichtbare plek innemen in de wijk. We bezoeken regelmatig buurtbijeenkomsten en vergaderingen.

Schoolmaatschappelijk werk
Een dag per week is een maatschappelijk werker op school aanwezig. De SMW is er voor de kinderen en voor de ouders. De contacten lopen
via de IB-er.
De ouders/verzorgers van het kind dienen op de hoogte te worden gesteld en toestemming te verlenen als de school een leerling naar SMW
wil doorverwijzen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Peuters leren de hele dag door en wat is fijner dan dit te mogen doen in een zeer uitdagende omgeving. De Peuteracademie  is er zo een. De
peuteropvang is inpandig en gekoppeld aan onze basisschool.
Meer over voorschool en de VVE is te vinden onder het hoofdstuk Onderwijskundig beleid in de bijlage Pedagogisch beleidsplan. 

Relevante contacten met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen:



Dienst onderwijs Rotterdam
Buurthuis De Propeller
RVKO
Stichting LeerKR@CHT
Wijkagent
Wijkteam
Stichting Welzijn Noord
Schoolarts
Partou
Kinderdam
PPO Rotterdam
AURIS groep
Veilig Thuis
SKVR
Theater Hofplein
Dit Is Wijs
Pabo Thomas More
Zadkine
Albeda
Bejaardenhuis De Provenier
SOL Rotterdam



3. Schoolontwikkeling

3.1. Inleiding schoolontwikkeling

Inleiding:

Het schoolplan 2019-2023 is opgebouwd uit 7 opdrachten die wij in 2023 bereikt willen zien. Deze zijn gezamenlijk opgesteld naar aanleiding
van de analyse van het schoolplan 2015-2019 in samenspraak met onderzoek naar de onderwijsbehoe e van kinderen heden ten dage en wat
de toekomst van ons vraagt.  Elke opdracht kent verschillende doelen, die in deelplannen beschreven worden. Ieder schooljaar werken wij de
deelplannen concreet uit met activiteiten. Vervolgens geven wij per schooljaar globaal aan hoe de voortgang eruitziet. Van elk jaarplan wordt
op basis van een eindevaluatie een jaarverslag opgesteld. Naar aanleiding van dit jaarverslag worden nieuwe doelen beschreven voor het
nieuwe schooljaar. We volgen hierbij de PDCA-cyclus. 

Vanuit de evaluatie van het schoolplan 2015-2019 zijn de volgende 7 deelplannen opgesteld waarin opdrachten en doelen voor de komende 4
jaar  beschreven zijn: 

1. Rekenen
2. Taal
3. Burgerschap
4. Thematisch werken
5. ICT
6. Expressie, Natuur en Technologie
7. De Lerende school
8. De Professionele organisatie

In dit hoofdstuk worden zowel de analyse van 2015-2019 als de nieuwe doelen voor 2019-2023 belicht. Om desgewenst dieper op de materie
in te gaan, zijn bijlages toegevoegd.

3.2. Analyse



3.2. Analyse

Analyse van doelen en eindopbrengsten

In onderstaande vier jaarverslagen ziet u de 9 opdrachten die wij onszelf gesteld hebben. Deze opdrachten vallen uiteen in meerdere doelen.
Elk doel is apart geëvalueerd. Aan het eind vindt u de conclusies naar aanleiding van onze evaluaties.  Desgewenst kunt u de inleiding
overslaan.

In het jaarverslag staan de volgende onderdelen beschreven:
* Welke doelen zijn gesteld
* Welke activiteiten zijn ontplooid teneinde de doelen te realiseren
* In hoeverre de doelen bereikt zijn en wat we meenemen naar het volgende schoolplan

3.3. Doelen voor schoolplanperiode 2019-2023

De 8 opdrachten die ons nieuwe schoolplan behelst, staan hieronder omschreven. De onderwerpen in het 'groene kader' geven ons richting
de opdracht te realiseren.  

1. Rekenen:
Over vier jaar hebben wij een balans gevonden in enerzijds de interesses en het rekenniveau van de leerling (ontdekkingsgericht leren) en
anderzijds de kennis en rekenvaardigheden vanuit de kerndoelen (ontwikkelingsgericht leren). Wij sluiten hierbij aan op de visie van
Natuurlijk leren. 
Daarnaast krijgen de kinderen een doorlopende lijn aangeboden met betrekking op het aanbod van de rekenstrategieën. De school hee  een
visie op snelle rekenaars ontwikkeld en hee  een schoolbrede aanpak voor automatiseren gerealiseerd. Wij kijken kritisch naar ons
rekenonderwijs, rekening houdend met de nieuwe ontwikkelingen binnen de school en het rekenonderwijs.
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Zie bijlage Deelplan Rekenen 2019-2023

2. Taal:
Over vier jaar is de Provenier een basisschool met een geïntegreerd taalaanbod, waarbij de nadruk ligt op de beheersing van
basisvaardigheden (die overeenkomen met de kerndoelen) en een creatieve verwerking bij alle deelaspecten. Wij sluiten hierbij aan op de
visie van Natuurlijk leren. 
Wij zien Engels als '21ste eeuwse vaardigheid' geïntegreerd in ons gehele onderwijsaanbod van groep 1-2 tot en met groep 8 en hoort bij de
taalontwikkeling van de kinderen.

Zie bijlage Deelplan Taal 2019-2023

3. Burgerschap:
Over vier jaar hebben de kinderen nagedacht over hun plek in de wereld en de wereld om hen heen en zijn zich bewust van de zorg voor
zichzelf, voor elkaar, voor het milieu, voor kunst & cultuur, voor ouderen en voor de natuur. Burgerschap vormt de stabiele basis waarop de
kinderen altijd kunnen terugvallen. Elke groep biedt de kinderen een veilig en warm klimaat, waarbinnen zij hun talenten, competenties en
vaardigheden kunnen ontwikkelen en tot bloei worden gebracht. De school vormt een minisamenleving die dient als oefenplaats voor jonge
burgers om te leren functioneren in de samenleving. De leerkrachten zijn hierbij rolmodel, leven de regels/afspraken na en dragen de
waarden van onze school en de RVKO uit. Wij hanteren de Wet op de Sociale Veiligheid, waarvan de meldcode een onderdeel is.
Burgerschap draagt bij aan het Strategisch Beleidsplan van de RVKO, onderdeel identiteit.

Zie bijlage Deelplan Burgerschap 2019-2023

4. Thematisch werken:



Over vier jaar werken de kinderen thematisch op het gebied van Wereldoriëntatie. Thematisch onderwijs laat bij uitstek zien wat
Natuurlijk leren inhoud. We bieden de kinderen hiermee de mogelijkheid ontdekkend en onderzoekend te leren. De kerndoelen per leerjaar
zijn onze leidraad, de methoden ons naslagmateriaal. Wij maken gebruik van onze directe omgeving, van Rotterdamse bedrijven, nieuw
talent en van nieuwe technologische ontwikkelingen ter ondersteuning van de leerstof en ons onderwijs.
Thematisch werken draagt bij aan het Strategisch beleidsplan van de RVKO, onderdeel onderwijsinnovatie.

Zie bijlage Deelplan Thematisch werken 2019-2023

5. ICT:
Over vier jaar is ICT verweven in het onderwijs op De Provenier. De school is voorzien van alle ICT-benodigdheden wat ons onderwijs nodig
hee . De kinderen verlaten digitaal geletterd onze school en hebben geleerd kritisch doch creatief te denken. ICT draagt bij aan de visie op
Natuurlijk Leren en is ondersteunend aan de ontdekkingstocht van de kinderen.

Zie bijlage Deelplan ICT 2019-2023

6. Expressie, natuur en Techologie:
Over vier jaar maakt de PSZ t/m groep 8 gebruik van een breed betekenisvol aanbod op het gebied van creatieve ontwikkeling, omgaan met
de natuur en technologische ontwikkelingen. Dit fundament dient de ontwikkeling van talenten en interesses en wordt ingezet bij het
ontdekken, verwerken en verbinden van de regulieren vakken.

Zie bijlage Deelplan Expressie, Natuur en Technologie 2019-2023

7. De Lerende school
Over vier jaar zijn de kinderen op ontdekkingstocht, die ondersteund wordt door de visie op Natuurlijk Leren en voldoet aan 21ste eeuws



onderwijs. De kleine avonturier groeit uit tot een ontdekkingsreiziger. De school ondergaat een metamorfose, die recht doet aan
ontdekkingsgericht onderwijs en Spelend Leren (ontdekhoeken, werkplaatsen, technieklokaal, laboratorium, keuken en een daktuin). De
school biedt dynamische werkplekken die onderwijsbehoe en, di erentiatie en motivatie bevorderd. Professionalisering is kenmerkend voor
het team. Klassenmanagement groeit in een breder kader in verband met de samenwerking tussen de groepen en het groepsdoorbroken
werken. Eigenaarschap bij zowel leerlingen als leerkrachten ontwikkelt zich, wat ten goede komt aan de intrinsieke motivatie, werkhouding
en het behalen van goede resultaten. Ondanks dat de visie op het jonge kind ongewijzigd is, is het onderwijs aan het jonge kind ontwikkeld.
De Lerende school draagt bij aan het Strategisch beleidsplan van de RVKO, onderdeel onderwijsinnnovatie.

Zie bijlage Deelplan De Lerende school 2019-2023

8. De Professionele organisatie:
Alles wat onze school rijk is aan professioneel fundament, blij  aandacht behouden en vragen om optimalisatie. We zien leerkrachten gebruik
maken van ons fundament om hun lessen aantrekkelijk, betekenisvol en rijk te maken en gebruik maken van de omgeving om kennis en
leerprocessen te verbinden aan de dagelijkse praktijk.
Ouders spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van het onderwijs aan hun kind. Het aanbod op educatief partnerschap en de inzet
van ouders binnen de school duidt op een fijne samenwerking.
De zorgstructuur wordt gekenmerkt door een stabiele basis binnen de school, maar blij  meebewegen, aanpassingen doen en ontwikkelen
van nieuwe aandachtspunten.
Over vier jaar is ons fundament uitgegroeid tot een bolwerk van kennis, methoden, middelen en materialen die het onderwijs bekrachtigd en
de kinderen optimaal bedient.
Onze plannen met betrekking tot het schoolgebouw dat ten dienste staat aan onze nieuwe onderwijsvisie zien we graag gerealiseerd onder
het motto: 'Rotterdam gaat de lucht in en De Provenier gaat mee'.
Zie bijlage innovatieplan 2019-2023
De Professionele organisatie draagt bij aan het Strategisch beleidsplan van de RVKO, onderdeel onderwijsinnovatie.

Zie bijlage De professionele organisatie 2019-2023

Schooltijd
Onderstaand verhaal is een artikel uit ons magazine 'Schooltijd'. Het gee  globaal onze bevindingen van de afgelopen jaren weer, ons
onderzoek naar onderwijsbehoe en en aansluiting met de toekomst. O ewel, waar komen we vandaan? Wat behouden we? Waar willen we
naartoe willen en wat is daarvoor nodig? Het verhaal bekrachtigd bovenstaande opdrachten.



Daaropvolgend worden onze doelen in beeld gebracht op organisatorisch-, onderwijskundig- en personeelsvlak  en wordt tevens de
kwaliteitszorg belicht.

De Provenier, voor gezond en natuurlijk onderwijs
Een ontdekkingstocht die voortduurt

Kinderen gaan naar school om te leren. Leren rekenen, lezen en sociaal met elkaar omgaan. Op school is lesmateriaal aanwezig
waaruit de kinderen kunnen leren. De kinderen zitten aan een eigen tafeltje en bij leerlingen in de klas die allemaal ongeveer even
oud zijn. Op school is ook een leraar die de kinderen begeleid en hen helpt bij het leren. 

Zo eenvoudig is ons onderwijs al enige tijd niet meer. In de 21  zijn we het steeds belangrijker gaan vinden, dat kinderen zich breder kunnen
ontwikkelen. Naast de reguliere vakken als Rekenen, Taal, Spelling, Schrijven, Technisch lezen, Begrijpend lezen, Wereld Oriëntatie en Mens
& Maatschappij, zien we kinderen ook groeien bij vakken als De Vreedzame School, Studievaardigheden, Golev, Beweging, Dans & Drama,
Muziek en Crea & Techniek.

De gedachten uit begin 19  eeuw, voortkomend uit de industriële revolutie, dat massaproductie in de fabrieken ook toegepast kon worden in
het onderwijs, massa-onderwijs, is nog steeds de basis van ons huidige onderwijs: het klassikaal onderwijs. Hier ligt de start van
fragmentarisch onderwijsaanbod en het aanbod van onderwijs in aparte vakken. De huidige tijd en de toekomst vraagt niet meer op
massaproductie, maar om systeemdenken. Het gaat om relaties, niet uit losse feiten, dingen en gebeurtenissen, maar uit logica en
verbinding. Het doen van ontdekkingen en het koppelen van eerder opgedane kennis met nieuwe leerstof.
[Bron: Onderwijsgeschiedenis van gri el tot iPad]

Is dit totaal iets nieuws? 
Nee, het is op zich een logisch verhaal, alleen zijn we dit een beetje kwijtgeraakt. Kinderen zijn van nature systeemdenkers. Als we kijken naar
de ontwikkeling van een baby en een peuter, zien we een natuurlijk proces van leren. Ze worden geprikkeld door iets nieuws. Ze gaan ermee
stoeien, doen ontdekkingen en ervaring op. Ze gebruiken het binnen de context en leren op een gegeven moment het toe te passen als de
situatie daarom vraagt. Onze kleuters sluiten hierop aan met behulp van de methodiek Spelend Leren. Maar vanaf groep 3 tot en met 8 zitten
ze aan een eigen tafel, leren uit boeken, volgen klassikale instructie op het bord en wordt de leerstof gedi erentieerd aangeboden. Aan het
einde van de les evalueren we het doel, de inhoud van de les en het proces en starten een nieuwe les. We pakken een ander boek en een
nieuw schri  uit ons laadje en zitten klaar voor de volgende les.
[Bron: wij-leren.nl; Peter Senge, Lerende scholen, systeemdenken]

Het onderwijs op De Provenier is gelukkig door de jaren heen doorspekt met coöperatieve werkvormen, di erentiatie,
automatiseeroefeningen, energizers, expliciete directe instructie, zelfstandig werken, Teachtechnieken en het vergroten van eigenaarschap
bij de kinderen. Pareltjes die we inzetten en blijven gebruiken om aan te sluiten bij de onderwijsbehoe en van kinderen en deels ons
onderwijs aantrekkelijk te houden. Onze VLT-lessen worden hooggewaardeerd door de kinderen. Des te meer reden om deze vakken in de
toekomst als een fundament te gaan zien en niet meer als een losse onderdelen. De opgedane kennis en talenten kunnen toegepast worden
in de reguliere vakken om ook op deze manier samenhang te creëren.

 “Kunnen we dit niet elke dag doen?” 

Ruimte voor experiment
Dit jaar zijn we aan het experimenteren geslagen. Er zijn spellinglessen gegeven op het schoolplein, rekenlessen in de natuur en
geschiedenisles in de stad. Om ons voor te bereiden op meer thematisch werken, hebben verschillende klassen ‘Argus Clou’ als uitgangspunt
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genomen. Deze methode gebruiken wij voor het vak Wereldoriëntatie. De leerkracht koos een thema/probleem uit de methode. De doelen
die de kinderen in de basis moesten leren werden vooraf bepaald. Het onderwerp werd op prikkelende wijze geïntroduceerd aan de kinderen.
Hierdoor werden de kinderen nieuwsgierig, stelden ze vragen en kregen ze de opdracht om zelf op onderzoek te gaan. Op deze manier
ontstond ruimte voor elke leerling om zelf een onderzoeksvraag te bedenken. Groepjes werden gevormd en de kinderen gingen met behulp
van een opdrachtenkaart aan de slag. Alle onderzoek leidde tot een eindpresentatie. Deze moest voldoen aan een aantal eisen. Welke
verwerking ze kozen was aan hun. Zo werd er gedanst door een groepje om hetgeen ze geleerd hadden te presenteren, een maquette
gemaakt door een ander groepje, is een Powerpointpresentatie gedaan door een aantal leerlingen en hee  een andere leerling weer gekozen
voor het maken van een quiz. Bij de evaluatie van het thema zeiden de kinderen: “Kunnen we dit niet elke dag doen?” en “Zo is leren pas
leuk”. Het thema werd in verschillende klassen afgesloten met een bezoek aan een museum.

“Als aan de behoe e aan relatie, autonomie en competentie wordt voldaan, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren”.

Waarom doen we hier goed aan?
We hebben gemerkt dat de kinderen intrinsiek gemotiveerd raakten, het onderwijs betekenisvoller werd, de kinderen zich autonoom voelden
door de keuzes die zij hadden, vanuit een onderzoeksvraag naar oplossingen werd gezocht, de leerstof contextrijk werd aangeboden
waardoor de kinderen zich betrokken voelde, kinderen hun talenten inzetten om tot het gewenste resultaat te komen en de keuze hadden
samen te werken of individueel.
"Als in voldoende mate is voldaan aan de behoe e aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoe e aan
autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoe e aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is
er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.” 
[Bron: Luc Stevens, Zin in Leren, 2012] 

Waar willen we naartoe?
U zult merken, dat wij de komende jaren in de basis een jaarklassensysteem en de groepsleerkracht behouden, die de kinderen de leerstof
biedt waar het recht op hee . Echter zullen we ons aanbod meer laten aansluiten op het natuurlijk leerproces van de kinderen, de behoe e
aan beweging en het ontwikkelen en inzetten van talenten. Ook zullen we meer thematisch gaan werken. De muren van ons klaslokaal
worden opgerekt, door onze omgeving te betrekken bij de lessen zoals het Vroesenpark, Diergaarde Blijdorp, het bejaardenhuis De Provenier
en de winkels in het Centraal Station.  Ook gaan we de komende jaren op zoek naar samenwerking met externe partners. Denkt u hierbij aan
Rotterdamse bedrijven, ouders, jonge investeerders en nieuw talent. De leerstof wordt dynamisch en in de context aangeboden met als doel,
inzage te krijgen in de samenhang. Mede hierdoor zullen talenten breder worden ontwikkeld en ingezet en meervoudige intelligenties beter
tot zijn recht komen.

De laatste jaren hee  u gemerkt dat we de kinderen meer betrokken zijn bij hun eigen leerproces, wat onder andere betekent dat de
kinderen bij de presentatie van hun eigen rapport aanwezig zijn. Om dit uit te breiden naar de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces,
is wat de kinderen willen bieden. Komende jaren zullen de kinderen dan ook gaan werken aan een digitaal portfolio. Ook Burgerschap krijgt
een prominente plek in ons aanbod, waarbij naast De Vreedzame School, tevens aandacht is voor filosoferen en de 10 V’s (vriendelijkheid,
veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid, verwondering, verrijking, verbinding, voeding en voortbewegen). Zo voeren we niet
alleen een gezond LekkerFitbeleid, maar dragen we ook bij aan een gezonde manier van denken en doen.

“Hier is over nagedacht”

Schoolgebouw en de lokalen
Ook het schoolgebouw maakt integraal onderdeel uit van het leerproces. Zodoende kan een schoolgebouw en haar inrichting de prestaties
en ervaringen van leerlingen beïnvloeden. We zijn begonnen met het bepalen van de kleuren. “Hier is over nagedacht”, zegt Daniëlle Blok,
directeur van De Provenier. Omdat we de natuur een belangrijk onderdeel willen laten zijn in de (o line) basis waarin de kinderen opgroeien,
hebben we gekozen voor een natuurlijke twist: twee kleuren groen, diep oranje en helder wit. De verschillende tinten groen symboliseren de
vele nuances die in de natuur voorkomen. Alleen de kleuren van het gras laten al diversiteit zien, laat staan de bossen, de bomen, de
struiken, de bergen etcera”.

“In samenwerking met Van Haasteren Architectuur is gekozen voor het diepe oranje van de klaproos”, zegt Daniëlle. “In z’n algemeenheid
staat de klaproos symbool voor troost en dromen. Belangrijke vaardigheden die bijdragen aan het bouwen van een toekomst. Echter is de
klaproos ook een teer en kwetsbaar bloemetje en beweegt mee met weer en wind. Als hij goed geworteld is, dan zie je ‘m blij rechtop staan.
Klaprozen hebben een bodem nodig die in beweging is. Zolang de bodem rust, gebeurt er weinig. Zodra de bodem beroerd wordt, ontkiemen
zaadjes die hier jaren op kunnen wachten. De klaproos is een echte pioniersplant. Je vindt ‘m overal, op onverwachte plaatsen of velden vol”.

“Het wit staat voor zonlicht. Als je naar de ruimte zou kunnen gaan en naar de zon zou kunnen kijken zonder blind te worden, dan zou je zien
dat de zon eigenlijk wit is en niet geel. Met een prisma kun je het zonlicht splitsen in het spectrum van kleuren: rood, oranje, geel, groen,
blauw, indigo en violet. Vandaar ook de regenboog die hieruit voortkomt. De witte muren en de witte ledverlichting geven de school een
frisse uitstraling”, legt zij uit.

Natuurlijke materialen zullen veelvuldig terugkomen in ons interieur. Planten en hout zorgen bijvoorbeeld voor rust en een plek waar je graag



wilt zijn. Duurzaamheid zal onder andere in de aanschaf van nieuwe materialen altijd meegenomen worden ter overweging. De komende
jaren zal u ons zien variëren in de inrichting van onze lokalen. Niet elk kind zal meer aan een eigen tafel zitten, dan wel een eigen laadje
hebben. We gaan werken met een diversiteit aan werkplekken binnen de school: statafels, groepstafels, bureaus, stoelen, poefs, krukken en
kleden. Dit alles, om het natuurlijk en gezonde leerproces te stimuleren.
[Bron: onderzoek ontwikkelingspsychologen Allen & Hessick: Hoe kan een schoolgebouw en klaslokalen haar gebruikers beïnvloeden?-
California Polytechnic State University]. 

Tekst: Directeur Daniëlle Blok
Publicatie: Magazine "Schooltijd"

Ambities onze schoolorganisatie 2019-2023

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Ons fundament Ons fundament is rijk
gevuld en ontwikkeld en
is ondersteunend aan
dynamisch en levendig
onderwijs

ICT:
De ICT specialist schoolt
zich, stelt het ICT-beleid
bij, zorgt voor een up-to-
date (toekomst)visie en
draagt zorg voor de in-
en uitvoering van onze
ICT-doelen.
Vijf keer per jaar is een
overleg gepland met de
expertgroep, waar de
ICT-specialist een
onderdeel van is. Dit
overleg dient het grotere
geheel, waarin gezocht
wordt naar verbinding
met andere
deelplannen/specialisten.
De ICT-specialist gee
sturing aan de ICT-
werkgroep. De
werkgroep komt o icieel
vijf keer per jaar samen
om de doelen uit het
deelplan te evalueren,
maken een planning,
zetten acties uit en
bespreken met elkaar de
voortgang volgens de
PDCA-cyclus.

Expressie, natuur en
Technologie:
Vaardigheden en
talenten worden
ontwikkeld tijdens de
wekelijkse vaklessen.
Dagelijkse wordt bij
ontdekkend leren en
thematisch werken deze
vaardigheden en
talenten ingezet.
Er is een vacature voor
Cultuurspecialist, deze
wordt in periode 1

ICTwerkgroep borgt de
visie/missie en
werkwijze in een
factsheet

Werkgroep borgt de
visie/missie en
werkwijze in een
factsheet

VLT-vakken worden
bekostigd uit het ROB.

Behaalde doelen bij het
bord worden als succes
gevierd. Evaluatie vindt
jaarlijks plaats in het
deelplan

Behaalde doelen bij het
bord worden als succes
gevierd. Evaluatie vindt
jaarlijks plaats in het
deelplan.

2019 - 2023



vervuld. De
Cultuurspecialist is
onderdeel van de
expertgroep die vijf keer
per jaar samenkomt. De
Cultuurspecialist schoolt
zich, zorgt voor een
helder omschreven visie
en missie en gee
sturing aan de
Expressiewerkgroep. De
Expressiewerkgroep
zorgt gezamenlijk voor
het uitdragen van dit
fundament. De
werkgroep komt o icieel
vijf keer per jaar samen
om de doelen uit het
deelplan te evalueren,
maken een planning,
zetten acties uit en
bespreken met elkaar de
voortgang volgens de
PDCA-cyclus.

De lerende school:
In dit fundament wordt
versteviging
aangebracht van de al
aanwezige basis of
nieuwe basis, mede naar
aanleiding van de
evaluatie van het vorige
schoolplan. Iedereen
maakt deel uit van dit
fundament. Dit doen we
met behulp van de
methodiek Leerkr@cht.
Doelen en acties worden
2-wekelijks bij het bord
besproken en uitgezet.
De werkgroep, waarin
verschillend specialisten
zitting nemen, komt
o icieel vijf keer per jaar
samen. Zij evalueren de
doelen uit het deelplan,
maken een planning,
zetten acties uit en
bespreken met elkaar de
voortgang volgens de
PDCA-cyclus.

De professionele
organisatie:
Dit fundament draagt de
organisatie met als doel
het onderwijs in al z'n
facetten te waarborgen.
Doelen om onderdelen
te optimaliseren worden
met behulp van de
methodiek Leerkr@cht



gedeeld en gezamenlijk
gedragen. Doelen en
acties worden 2-
wekelijks bij het bord
besproken en uitgezet.
De werkgroep, waarin
verschillend specialisten
zitting nemen, komt
o icieel vijf keer per jaar
samen. Zij evalueren de
doelen uit het deelplan,
maken een planning,
zetten acties uit en
bespreken met elkaar de
voortgang volgens de
PDCA-cyclus.

Natuurlijk leren Wij werken volgens de
principes van Natuurlijk
leren

Studiedagen op 23 en 24
april 2020 
De werkgroep
Thematisch werken zal
in samenwerking met de
directie deze dagen
voorbereiden. 
Naar aanleiding van
deze studiedagen zullen
doelen aangescherpt,
aangepast of nieuw
gesteld worden.

Natuurlijk leren is
geïmplementeerd in ons
onderwijs 

2019 - 2023

Innovatie schoolgebouw Het schoolgebouw staat
ten dienst van onze
nieuwe onderwijsvisie

Innovatieplan wordt
geschreven
Animatie wordt
gemaakt
Presentatie aan het
team
Presentatie aan BM
Presentatie aan
afdeling facilitair en
voorzitter bestuur

Als bestuur en gemeente
achter het plan staan en
de bouw gerealiseerd
kan worden

2019 - 2023

Ambities onderwijskundig beleid 2019-2023

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD



Rekenen 80% van de leerlingen
scoort voldoende op
rekenen

Overzichtelijk maken
kerndoelen +
leerlijnen
Kiezen voor een
nieuwe methode of
andere werkwijze
Leerkrachten
gebruiken dezelfde
strategieën
Visie op snelle
rekenaars
ontwikkelen
Structureel aandacht
voor automatiseren
Onderzoek in
samenwerking met
werkgroep naar
Thematisch werken
De Rekenspecialist
gee  sturing aan de
rekenwerkgroep. De
werkgroep komt
o icieel vijf keer per
jaar samen om de
doelen uit het
deelplan te
evalueren, maken een
planning, zetten
acties uit en
bespreken met elkaar
de voortgang volgens
de PDCA-cyclus.

Als het einddoel bereikt
is of hoger

Werkwijze zorgt dat doel
is behaald. 

Factsheet is bewijs van
borging

2019 - 2023



Taal Thematisch werken:
integratie van technisch-
en begrijpend lezen,
mondelinge en
schri elijke taal
(waaronder zinsbouw en
spelling) in alle vakken

Hoeken creëren
Nieuwsbegrip
opfriscursus - nieuwe
werkwijze eigen
maken
Engels in de groepen
VLT – eerst 1-2 t/m 8
Creatief schrijven
opstarten volgens
methode en
integreren in de
verschillende vakken
Spelling verdiepen
doorgaande lijn (met
aandacht voor
auditieve inoefening)
- schooltaal
Taal beredeneerde
keuzes methode vs.
Leerlijn
Leesbeleving:
opzetten leesclub en
in de toekomst
leesatelier als
keuzevak
(verdieping). Goed
opzetten is belangrijk 
Samenwerking:
Kwaliteit boven
kwantiteit.
Ontwikkelen
doorgaande lijn in
mondelinge
taalvaardigheden
De Taalspecialist gee
sturing aan de
taalwerkgroep. De
werkgroep komt
o icieel vijf keer per
jaar samen om de
doelen uit het
deelplan te
evalueren, maken een
planning, zetten
acties uit en
bespreken met elkaar
de voortgang volgens
de PDCA-cyclus.

Werkwijze zorgt dat doel
is behaald. Taal wordt
geborgd factsheet 

Als de resultaten gelijk
zijn gebleven of hoger

Onderdelen uit dit
deelplan worden
bekostigd uit het ROB.

2019 - 2023



Burgerschap De kinderen laten een
stabiele basis van
openheid en acceptatie
zien en hechten waarde
aan de zorg voor zichzelf
en hun omgeving

Filosoferen met
kinderen wordt
ingevoerd
De wet op de sociale
veiligheid wordt
middels het
schoolveiligheidsplan
nageleefd en actief
uitgevoerd
Oriëntatie, invoering
en implementatie van
een schoolbrede
verkeersmethode
Borging van De
Vreedzame School
Implementeren
methode Samen
Leven
Invoering van de
'heilige van de
maand' en
waardevolle vieringen
uit de katholieke
jaaragenda
Er wordt een keer per
maand 1 V centraal
gesteld. Op jaarbasis
zijn dat 10 V's
Samenwerking met
het bejaardenhuis
Kunst &
Cultuuraanbod wordt
jaarlijks
samengesteld
Samenwerking met
ouders
De gedragsspecialist
gee  sturing aan de
werkgroep
Burgerschap. De
werkgroep komt
o icieel vijf keer per
jaar samen om de
doelen uit het
deelplan te
evalueren, maken een
planning, zetten
acties uit en
bespreken met elkaar
de voortgang volgens
de PDCA-cyclus.

Als jaarlijks de
verschillende doelen
worden uitgewerkt. Wat
behaald is wordt
toegevoegd aan ons
fundament. 

Burgerschap worden
voor een deel bekostigd
uit het ROB.

Burgerschap 

2019 - 2023

Thematisch werken De kinderen krijgen een
dynamisch
onderwijsaanbod,
waarbij ontdekkend - en
onderzoekend leren de
leidraad is.

Scholing thematisch
onderwijs,
ontdekkend en
onderzoekend leren
Onderzoek naar
ontdekkend
leren/thematisch
werken voor alle
vakken, te beginnen
bij Wereld Oriëntatie

Als het doel
verwezenlijkt is in een
factsheet Thematisch
werken.

Als de resultaten gelijk
zijn gebleven of hoger

Thematisch werken
wordt deels bekostigd

2019 - 2023



We werken op het
gebied van
wereldoriëntatie
thematisch zonder
gebruik te maken van
Argus Clou.
Binnen het thema zit
de verbinding met
alle andere
vakgebieden (taal,
creatief schrijven,
rekenen, ICT, crea,
etc.)
In een thema is een
evenwicht tussen
leerkrachtgestuurd
onderwijs en
ontdekkend
onderwijs (vast
curriculum/kerndoele
n vs. Ontdekken)
We maken gebruik
van een jaarplanning
voor de thema’s. Deze
thema’s zijn
uitgewerkt in
themaplanningen. De
thema’s gelden voor
een hele bouw
(peuters/1/2/3
werken aan eenzelfde
thema, 4 t/m 8
werken aan eenzelfde
thema). Een aantal
keer per jaar hebben
we een schoolbreed
thema (peuters tot
groep 8 in hetzelfde
thema). 
Leerkrachten
bereiden thema’s
samen voor.
In de ochtend geven
we Rekenen, Spelling,
Taalbeschouwing,
Technisch lezen,
Vreedzame school,
Nieuwsbegrip. ‘s
Middags integreren
we WO, spel, creatief
schrijven, crea,
verkeer, mondelinge
taal in een thema. 
We werken
groepsdoorbroken.
Tussendeuren gaan in
alle groepen open
(schuifwanden!!!)
zodat samenwerking
centraal staat.
Een x aantal keer per
thema worden er
workshops gegeven

uit het ROB.



door leerkrachten,
waarbij de kinderen
zelf mogen kiezen
waar ze aansluiten.
Leerkrachten geven
workshops die passen
bij het thema, maar
die ook aansluiten bij
de interesses van de
leerkracht.
Binnen het
thematisch werken,
werken we ook aan
executieve functies en
het vergroten van
eigenaarschap van
zowel kinderen als
leerkrachten. Zowel
de kinderen als de
leerkrachten zijn
procesgericht in
plaats van
resultaatgericht.
Er wordt een
factsheet thematisch
werken gemaakt.
De specialist
Thematisch werken
gee  sturing aan de
werkgroep
Thematisch werken.
De werkgroep komt
o icieel vijf keer per
jaar samen om de
doelen uit het
deelplan te
evalueren, maken een
planning, zetten
acties uit en
bespreken met elkaar
de voortgang volgens
de PDCA-cyclus.



Ambities personeelsbeleid 2019-2023

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Professionalisering Het verbeteren en
ontwikkelen van kennis
en vaardigheden van het
team

Studiedagen team:
1. Thematisch
werken/Nieuwsbegrip 
2. Sensomotorische
ontwikkeling 
3. Plan van Aanpak en
monitor  
4. Natuurlijk leren
5. Human Dynamics met
kinderen

Teamleden volgen
studies/cursus/traininge
n (zie
nascholingsoverzicht)

Parkeer- en teamsessies
worden door het team
georganiseerd. Hierin
wordt ook een deel
gevuld met
kennisoverdracht
teamleden

Als we de kennis en
vaardigheden kunnen
eigen maken, hier
doelen uit naar voren
komen zodoende kennis
en vaardigheden te
gebruiken in de
organisatie. 

2019 - 2020

Eigenaarschap Leerkrachten en
leerlingen ontfermen
zich over hun werk- en
leerproces en nemen
daarbij de volle
verantwoordelijkheid.
Hiermee maken zij het
verschil.  

Middels feedback,
evaluatie en reflectie
wordt intrinsieke
motivatie,
werkhouding en het
behalen van goede
resultaten
gestimuleerd.
Specialisten worden
gefaciliteerd om hun
kennis te vergroten
en dit te delen onder
het team.
Eisen/voorwaarden
worden vooraf
gesteld aan het werk
en manier van werken
wordt eigen gemaakt.
toewerken naar een
breder begrip van
taakopvatting m.b.t.
zelfstandigheid 

Als de kwaliteit van het
werk,  het leerproces, de
resultaten en het
eindproduct  op niveau
en voldoende is. 

Specialisten worden
gefaciliteerd in tijd.
Formatie is hierop
ingericht. 

2019 - 2023

Ambities kwaliteitszorg 2019-2023

ONDERWERP EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Nascholing_schooljaar_....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/919/original/Nascholing_schooljaar_2019-2020.pdf


Resultaten Resultaten zullen gelijk
blijven zo niet  gestegen
zijn.

"Als je je richt op
resultaten, dan zul je
niet veranderen. Als je je
richt op verandering,
dan zul je resultaten
behalen"

Met de invoering van
Natuurlijk leren is een
evenwicht tussen
leerkrachtgestuurd
onderwijs en
ontdekkend leren. 
Het monitoren van de
resultaten middels
leerlingvolgsysteem,
CITO,
referentieniveaus
Onderwijsbehoe en
worden helder
omschreven in het
 Plan van Aanpak. Het
logboek wordt
gebruikt om
leerkrachthandelen
zichtbaar te maken. 
Middenscreening
wordt geanalyseerd,
Plan van Aanpak &
Logboek geëvalueerd.
Elke leerkracht
presenteert
vorderingen en nieuw
gestelde doelen.
Onderzoek naar hoe
we anders kunnen
gaan
becijferen/beoordelen
m.b.t. de reguliere
vakken/thematisch
werken

Als einddoel bereikt is of
hoger

Andere manier van
becijferen van de
reguliere vakken die
past bij het onderwijs
van nu. 

2019 - 2023

Matrix breder
verantwoorden

Inzicht verkrijgen en
zichtbaar maken van de
manier waarop wij ons
onderwijs inrichten en
uitvoeren

Dag op de hei met het
MT (Directie en MT)
In een teamsessie
worden bevindingen
gedeeld met team
Delen met derden: we
verantwoorden ons
bij de BM (RVKO),
ouders (MR),
gemeente Rotterdam
(ROB) en de inspectie.

Als wij kunnen afleiden
uit de matrix dat we
voldoen aan alle
facetten die de
ontwikkeling van het
kind ondersteunt. 

2019 - 2020



IPB IPB-gesprekken geven
weer of leerkrachten de
kwaliteit van onderwijs
ondersteunen, de visie
van de school uitdragen
en bijdragen aan een
warm en veilig klimaat

Lesbezoeken worden
afgelegd, beoordeeld
en besproken.
Afspraken worden
vastgelegd en
gemonitord door
directie.
FG's en BG's worden
gedurende het hele
jaar volgens planning
gehouden. Afspraken
worden vastgelegd en
gemonitord door
directie.
POP-gesprekken
worden gehouden
met de 5 coaches om
 ontwikkeling te
stimuleren en te
behouden. 
Coaches hebben drie
keer per jaar overleg,
hanteren eenzelfde
methodiek en delen
de opbrengsten. 

Als we kunnen
vaststellen of er al dan
niet sprake is van
ontwikkeling, als daar
ontwikkelpunten uit af
te leiden zijn, als het
teamlid zich daarin
herkent en als dit een
motiverende werking
hee . 

2019 - 2023



4. Onderwijskundig beleid

4.1. Inleiding onderwijskundig beleid

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe ons onderwijskundig beleid eruit ziet. Wij voldoen hiermee aan het wettelijke kader voor het onderwijs
(art 12.2 WPO).  

1. De doorlopende leerlijn 
2. Het leerlingvolgsysteem 
3. Kerndoelen en referentieniveaus
4. Vakinhoud
5. Burgerschap
6. Extra zorg en ondersteuning
7. Externe partners 
8. Onderwijstijd 
9. Taalachterstanden

10. Eindtoets groep 8 en procedure schooladvies, het behalen van de eindresultaten en aansluiting op het VO

Om desgewenst dieper op de materie in te gaan, zijn bijlages toegevoegd.

4.2. Uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het onderwijsaanbod
1. Doorlopende leerlijn
De Provenier gee  les volgens het jaarklassensysteem en volgt hiermee een doorlopende leerlijn van kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Januari 2020 starten wij, met toestemming van de inspectie van de GGD, deze doorlopende leerlijn bij de peuters. Onze ontdekkingstocht
start namelijk hier. Met behulp van de sporen van Reggio Emilia, Spelend Leren en Natuurlijk leren zien wij een doorlopende leerlijn
gerealiseerd die ontdekkend en onderzoekend van aard is.
Elke leerkracht stelt een Plan van Aanpak op om de ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, te monitoren en
naar een hoger plan te tillen. In dit plan wordt het pedagogische en het didactisch plan opgesteld en worden de onderwijsbehoe en in kaart
gebracht. Met behulp van dit document kunnen we gericht en onderbouwd aan het werk met de doelen die we stellen. Aan het einde van het
schooljaar wordt het Plan van Aanpak als overdrachtsdocument met de volgende leerkracht besproken. Deze gebruikt het plan als
startdocument voor het nieuwe schooljaar. Jaarlijks wordt een Plan van Aanpak geschreven. Tweejaarlijks wordt het plan (en dus de
opbrengsten) geanalyseerd en geëvalueerd.  Dit bevordert de doorgaande lijn.

2. Het leerlingvolgsysteem
Wij volgen de leerlingen van de peuters tot en met groep 3 met behulp van de KIJK-registratie. Voor de leerlingen van groep 4 tot en met
groep 8 gebruiken wij Parnassys. Wij maken gebruik van Citotoetsing, de midden- en eindscreening om te bekijken of de leerlingen de juiste
groei doormaken. Na het afnemen worden de resultaten geanalyseerd door de leerkracht. Op basis van deze analyse wordt het Plan van
Aanpak geüpdatet. De Cito-analyse wordt naast de methodetoetsen gelegd om de onderwijsbehoe e van de leerlingen concreet en helder in



kaart te krijgen. Als blijkt dat verlengde instructie niet afdoende is en een achterstand is opgebouwd, kan een reparatieplan ingezet worden.
Dit is bedoeld om het kind een extra impuls te geven waarbij we de achterstand binnen 3 tot 6 maanden inhalen. De interventies vinden
plaats naast de regulieren lessen en worden dus niet vervangen door een les. We gebruiken het overzicht van de Cito-toetsresultaten uit
Parnassys om de streefdoelen van de leerlingen te bepalen. Wij gebruiken jaarlijks de Monitor om de opbrengsten van de Cito eindscreening
op groepsniveau te analyseren en ons te verantwoorden.
Zie bijlage 1 Zorgcyclus en bijlage 2 Cito-toetskalender

3. Kerndoelen en referentieniveaus
De school maakt gebruik van methoden die voldoen aan de kerndoelen en het behalen van referentieniveaus. Dit jaar zullen we ons gaan
meer verdiepen in de referentieniveaus. Door analyse van de resultaten door leerkrachten, IB en directie volgen wij de leerlingen op de voet.
Door de wijze waarop de leermiddelen worden ingezet binnen de onderwijstijd, voldoen wij aan de kerndoelen en aan de wettelijke eisen
zoals deze zijn verwoord in artikel 9 van de Wet op Primair onderwijs. 

4. Aanbod vakken
Wij geven ons onderwijsaanbod vorm middels het gebruik van onderstaande methoden en leermiddelen. Wij vinden het belangrijk om met
recente boeken en materialen te werken. Wij streven ernaar iedere methode hoogstens acht jaar te gebruiken en dan zorgvuldig een nieuwe
te kiezen en aan te scha en. Wij gaan de komende jaren, startend bij Wereld Orientie, thematisch lesgeven. Wij zullen de aanwezige methode
dan als naslagmateriaal gebruiken.

Woordenschat
LOGO 3000 groep 1-2

Natuur en techniek
Argus Clou groep 3 t/m 8

Aanvankelijk Lezen
Veilig leren lezen groep 3

Engels
Groove me groep 4 t/m 8
Volgend jaar groep 1 t/m 8

Taal
Taal op maat groep 3 t/m 8

Muziek
SKVR groep 1 t/m 8

Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip XL groep 4 t/m 8

Tekenen/Handvaardigheid
Divers groep 1 t/m 8

Technisch Lezen
Estafette groep 4 t/m 8

Verkeer 
Klaar Over groep 1 t/m 8

Spelling
Spelling op maat groep 4 t/m 8
Groep 5 t/m 8 verwerkt op de
tablets

Bewegingsonderwijs
Basisdocument
bewegingsonderwijs groep 1-8
Bewegingsonderwijs in het
speellokaal groep 1-2

Schrijven
Pennenstreken groep 2 t/m 8

Sociaal-emotionele
ontwikkeling
De Vreedzame School groep 1
t/m 8

Rekenen
Pluspunt groep 1 t/m 8
In groep 4 t/m 8 verwerkt op de
tablets

Godsdienst/Levensbeschouwing
Leskisten Samen leven groep 1
t/m 8

Aardrijkskunde
Argus Clou groep 3 t/m 8

Geschiedenis
Argus Clou groep 3 t/m 8

Studievaardigheden
Breingeheimen groep 7 en 8
De komende 4 jaar oriënteren we ons op nieuwe (schoolbrede)
methodes voor de volgende vakken:

rekenen
verkeer

5. Burgerschap
Burgerschap staat dit jaar als pijler op de kaart, een groot onderdeel van ons bouwhuis.
- Pluriforme samenleving: onze doelgroep is gemengd, een afspiegeling van de stad Rotterdam. Wij maken geen verschil en verlangen dat
van de kinderen ook. Dit maakt dat wij onze leerlingen leren te verbinden en met openheid en acceptatie, waardering te hebben voor elkaar.
- Sociale integratie: wij maken allen deel uit van de Nederlandse cultuur, bespreken Nederlandse gewoonten, normen en waarden. Ook
vieren we gezamenlijk de Nederlands feesten. Hierbij worden ouders en omgeving betrokken. We verdiepen ons ook in andere culturen.
Culturele achtergronden en de 5 wereldgodsdiensten is een onderdeel van ons educatie aanbod, zoeken wij aansluiting en hebben oor en
oog voor overeenkomsten en verschillen.
- Democratische rechtstaat: wij maken gebruik van het programma De Vreedzame School. Hiermee creëren we



• een positieve en zorgzame manier om met elkaar om te gaan
• een democratische manier om met elkaar beslissingen te nemen
• de wens constructief conflicten op te willen lossen
• het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen
(zie bijlage 3 Deelplan Burgerschap schooljaar 2019-2023)

6. Extra zorg en ondersteuning 
Voor de extra ondersteuning verwijzen we naar het onze zorgcyclus en het School Ontwikkel Profiel, dat beide jaarlijks wordt bijgesteld.
(zie bijlage 1 zorgcyclus en bijlage 4 SOP)

7. Externe partners
Om ons onderwijs vorm te geven werken we samen met een aantal externe partners. Voor de zorg betekend dat o.a. Kans, Ponte, Auris, PPO,
Koers VO en Fokor. Voor de vakken die in de verlengde leertijd aangeboden worden, zijn dat Jeugdtheater Hofplein, SKVR, Dit is Wijs en
LekkerFit van de gemeente Rotterdam.
(Voor externe partners met betrekking tot de zorg, zie bijlage 4 SOP)

8. Onderwijstijd
Voor groep 1 t/m 8 geldt:

Maandag 08.30 uur - 15.00 uur
Dinsdag 08.30 uur - 15.00 uur
Woensdag 08.30 uur - 12.30 uur
Donderdag 08.30 uur - 15.00 uur
Vrijdag 08.30 uur - 15.00 uur

Alle kinderen lunchen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school.
Voor de verdeling van tijd over de leer- en vormgebieden verwijzen wij naar de bijlage.
(Zie bijlage 5 Verdeling van tijd over leer- en vormgebieden 2019-2020)

9. Taalachterstanden
Kinderen kunnen door verschillende redenen een taalachterstand hebben. Als dit vanwege een andere culturele achtergrond is, gaan wij
ervan uit met het intensieve en rijke taalaanbod wat wij de kinderen bieden, zij meekunnen in de groep. Als wij vermoedens hebben dat de
taalachterstand mogelijk een andere oorzaak hee , gaan wij op onderzoek uit. Dit doen wij al in een vrij vroeg stadium. Er kan al sprake zijn
van doorverwijzing bij de peuters.

10. Eindtoets groep 8 en verwijzing VO
In groep 8 nemen wij de Cito-eindtoets af. Deze grote meerdaagse toetsen meten het niveau van het kind op het gebied van rekenen, taal en
informatieverwerking. Alle toetsgegevens en observatiegegevens die wij door de jaren heen hebben verzameld in ons leerlingvolgsysteem
vormen de basis voor het VO-advies. Daarnaast gebruiken wij de eindtoets om te verifiëren of ons advies kloppend is. In groep 8 krijgen
ouders en kinderen een definitief advies. Ouders en kinderen van groep 7 en 8 worden uitgenodigd voor een ouderavond, gericht op
informatie betre ende het advies, het VO, de scholenmarkt en de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Ouders en kinderen krijgen in groep 7 een
vooradvies. Men hee  dan al op voorhand een idee van het eindniveau en kunnen zich al gaan oriënteren op de scholenmarkt.
(zie bijlage 6 De Rotterdamse Plaatsingswijzer)

4.3. Pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat

Bijlage_1_Zorgcyclus_2....pdf

Bijlage_2_Cito-toetska....pdf

Bijlage_4_Schoolonders....pdf

Bijlage_5_Verdeling_va....pdf

Bijlage_6_Rotterdamse_....pdf

Bijlage_3_Deelplan_Bur....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/921/original/Bijlage_1_Zorgcyclus_2019-2020.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/922/original/Bijlage_2_Cito-toetskalender.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/923/original/Bijlage_4_Schoolondersteuningsplan_SOP_versie_juli_2019.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/924/original/Bijlage_5_Verdeling_van_tijd_over_leer_en_vormingsgebieden_19-20.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/925/original/Bijlage_6_Rotterdamse_Plaatsingswijzer_18-19.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/926/original/Bijlage_3_Deelplan_Burgerschap_schooljaar_2019-2023.pdf


Pedagogisch-didactisch klimaat & Schoolklimaat

Pedagogisch handelen
Binnen de Provenier brengen wij de leerlingen tot ontwikkeling, een ontwikkeling die passend is bij de mogelijkheden van de leerling. Wij
zien alle leerlingen en de leerlingen. Zij krijgen ruimte om zich te vormen tot mensen die er mogen zijn. Onze identiteit is leidend om deze
vorming te laten plaatsvinden bij iedere leerling. Werknemers op de Provenier zijn een rolmodel. Wij dragen middels bij aan het
zelfvertrouwen van de leerlingen en de groei ervan, zodat zij mogen uitgroeien tot gelukkige levenskunstenaars. Om dit te realiseren is het
nodig dat we aandacht hebben voor wat er speelt, sturen wij aan op het belang en het naleven van regels en afspraken en is er rust om te
leren. Wij bouwen aan een goede relatie met de kinderen.

Als in voldoende mate is voldaan aan de behoe e aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoe e aan
autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoe e aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is

er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.” (Stevens, 2012)  

Op de Provenier hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. De Vreedzame school draagt daar aan bij. We willen een
omgeving en sfeer scheppen waarin kinderen, ouders, verzorgers, vrijwilligers, leerkrachten en andere medewerkers zich veilig, geborgen,
geaccepteerd en gerespecteerd voelen.
De Vreedzame school stree  de volgende doelen na:

Op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan
Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen
Constructief conflicten op lossen
Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
Open staan voor verschillen tussen mensen.

We werken met 12 kindermediatoren. Dit is een onderdeel van De Vreedzame School. De kindermediatoren zijn inmiddels een onmisbaar
onderdeel van ons pedagogisch plan. Kinderen leren op een veilige manier hoe ze zich in de wereld en buiten de schoolmuren staande
kunnen houden. Centraal in de Vreedzame School is dat kinderen hun eigen conflicten kunnen oplossen. Luisteren naar de ander, je eigen
standpunt helder vertellen en samen bepalen hoe het verder moet, zijn belangrijke levenslessen. Door ze verantwoordelijk te maken voor de
sfeer, zorgen ze ook voor zichzelf.

Een aantal jaar geleden zijn samen met de leerlingen regels opgesteld waar iedereen zich aan houdt. Op drie plaatsen in onze school hangen
de regels in woord en beeld. De regels gelden voor iedereen binnen onze school. Deze algemene schoolregels worden aan het begin van het
jaar in iedere klas doorgenomen en vervolgens in de loop van het jaar voortdurend onder de aandacht gebracht. De Vreedzame School
noemt dat De Grondwet. Onze Grondwet is positief en in rijm opgesteld. Zo vind je de grondwet niet vaak.

Samen spelen is pas fijn, samen delen gee  meer gein.
Pesten is echt zo naar, aardig doen wij tegen elkaar.
Word je boos dan zeg je ‘STOP’, ruzies los je pratend op.
Loop door de gang zoals het hoort, juiste ingang na de poort.
Op de gang daar is het stil, omdat iedereen werken wil.
Nederlands is onze taal, dat spreken wij allemaal.
Op tijd zijn in de klas is goed, samen starten, ja dat moet.
Lekkere groente en wat fruit, die traktaties zien er piekfijn uit.



We werken met een gedragsprotocol ter voorkoming van ongewenst gedrag. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt er adequaat gehandeld,
geregistreerd en geëvalueerd op wat kan de volgende keer beter. De leerkrachten dragen middels een positieve benadering een
voorbeeldfunctie, zodat de leerlingen niet anders voor zich zien dat het uitdragen van positief gedrag. Zie bijlage Gedragsprotocol 2018-2019

Didactisch handelen
Het didactisch handelen van leerkrachten op de Provenier kenmerkt zich door het creëren van een rijke en betekenisvolle leeromgeving. Het
rijke aanbod vertegenwoordigt didactische werkvormen als Coöperatieve werkvormen, Teachtechnieken en zelfstandig werken. Het
betekenisvolle zit 'm in de verbinding met de belevingswereld van de kinderen, de dynamische werking van flexibele werkplekken, de
verbinding met de omgeving en het aansluiten met de onderwijsbehoe en van de leerlingen middels di erentiatie (Verlengde instructie,
Basisaanbod, Plusaanbod, Topaanbod, Eigen leerlijn). Onze lessen kennen een vaste lesopbouw volgens EDI, het expliciete directe
instructiemodel: activeren van voorkennis, bespreken lesdoel, instructie, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, verlengde instructie
en de lesafsluiting. Ten aanzien van het werkproces en het behalen van resultaten spreken we hoge verwachtingen naar de leerlingen uit.
Een aantal didactische werkvormen zitten in ons fundament De Professionele organisatie. Jaarlijks wordt tijdens een parkeersessie een
aantal van deze werkvormen centraal gesteld om het gebruik ervan up-to-date te houden. We vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar
zijn van hun eigen leerproces. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Dit proces zijn we twee jaar geleden opgestart.
Om dit te optimaliseren, hebben we 'Eigenaarschap' ons dit jaar ten doel gesteld: leerlingen ontfermen zich over hun werk- en leerproces en
nemen daarbij de verantwoordelijkheid. Hiermee maken zij het verschil. 

Zicht op didactisch handelen

In de groepsbesprekingen met IB worden didactische interventies besproken die nodig zijn om het onderwijsaanbod voor individu of
groep aan te passen.
Er wordt door de directie voor elke FG en BG een o icieel lesbezoek afgelegd. Deze wordt beoordeeld middels een formulier, waarbij
alle onderdelen die bij een les horen, worden beoordeeld.
Zie bijlage Lesbeoordelingsformulier De Provenier
Ook worden klassenconsultaties op EDI gedaan door het MT. Hiervoor wordt de kijkwijzer van EDI gebruikt. 
Bij de gezamenlijke lesvoorbereiding van de methodiek LeerKr@chT horen ook collegiale consultaties. Middels een feedbackformulier
wordt feedback gegeven op elkaars lessen. 
De leerkracht houdt een logboek bij. Hiermee maakt hij/zij zijn eigen didactisch handelen zichtbaar. De bevindingen worden
halfjaarlijks geëvalueerd en meegenomen in de nieuw gestelde doelen in het Plan van Aanpak.  

Educatief partnerschap

De scholen van de RVKO willen graag een educatief partnerschap aangaan met ouders of verzorgers om de ontwikkeling van de kinderen te
versterken. We vinden het belangrijk dat er hierbij sprake is van wederzijdsheid: enerzijds betrokkenheid van de school en anderzijds
betrokkenheid van de ouders.Wanneer school en ouders op die manier als partners samenwerken aan het creëren van optimale
omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, dan spreken we van educatief partnerschap. Specifiek richt dit
partnerschap zich op drie domeinen: pedagogisch, organisatorisch en democratisch. We zijn ervan overtuigd dat ouders en school samen
meer kunnen bereiken in de opvoeding en het onderwijs van kinderen dan ieder voor zich. Door samen te werken kunnen we de ontwikkeling
van kinderen tot levenskunstenaars versterken.

Onze school gee  als volgt invulling aan educatief partnerschap
De Provenier hecht er waarde aan de ouders als belangrijkste partner bij de school te betrekken. Om ouders bewust te maken van hun
onderwijsondersteunende rol, kunnen zij zodoende thuis een leerrijke omgeving creëren. Wij streven naar een optimale samenwerking met
ouders in het belang van uw kind. Educatief partnerschap is dan ook een middel om dit te bereiken. Ouders worden op de hoogte gehouden
van het leerproces van hun zoon of dochter. Hierdoor zijn ze bekend met de onderwijsondersteunende behoe e van uw kind. De
uitnodigingen voor informatie of presentaties over thema’s, leer- en/of leesstrategieën of specifieke onderwerpen worden via onze schoolapp
met hen gecommuniceerd worden.

4.4. Veiligheid
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Veiligheid

De Provenier voldoet aan de Wet op de sociale veiligheid. Hiervoor is een Veiligheidsplan opgesteld. Zie bijlage Veiligheidsplan 2019-2020

De Provenier draagt de zorg voor de veiligheid van alle leerlingen, een voorwaarde om zich verder te kunnen ontwikkelen. Naast de
veiligheid van de leerlingen willen wij ook een veilige omgeving zijn voor medewerkers, ouders en bezoekers van onze school. Met veiligheid
bedoelen wij naast de sociale veiligheid ook de veiligheid van het schoolgebouw, zowel binnen als buiten. 

De directie is, na de leerkracht, het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Om de zichtbaarheid en de aanspreekbaarheid voor de ouders te
vergroten, start het MT altijd bij de hoofdingang. Dit helpt ons te signaleren en zo adequaat mogelijk met problemen of incidenten om te
gaan. Daarbij hanteren wij een aantal factoren die bijdragen aan succesvol handelen: snelheid van handelen, een zorgvuldige analyse van
eventuele problematiek, een correcte klachtenregeling en een goede afstemming van communicatie en doorverwijzing naar hulpverlening. 

Op de Provenier  zijn de genoemde collega's verantwoordelijk voor taken omtrent sociale veiligheid:

1. Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
L. Geertruida
C. van Vliet

2. Aanspreekpunt pesten
L. Geertruida

3. Aanspreekpunt vertrouwenszaken

C. van Vliet

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

We werken op school volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer
welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling
geven we een signaal af in de verwijsindex (SISA).

Op school hebben we een getrainde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, die extra deskundigheid hee  op het
gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, het thema terugkerend onder de aandacht brengt bij het schoolteam en als klankbord en
ondersteuner fungeert voor collega’s.

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze signaleren, dat ze ontwikkelingen en signalen waarover ze bezorgd zijn vastleggen en dat ze dit tijdig
delen met de aandachtsfunctionaris binnen de school. Leerkrachten, aandachtsfunctionarissen en andere onderwijsprofessionals kunnen
een betrouwbare volwassene zijn voor een kind en hem of haar steun bieden, zodat het gevoel van veiligheid van het kind vergroot wordt.

Voor meer informatie over het werken met de meldcode verwijzen we naar het ‘plan van aandacht & protocol meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling’ van de RVKO.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

We werken op school volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer

Plan_Sociale_Veilighei....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/927/original/Plan_Sociale_Veiligheid_de_Provenier.pdf


welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling
geven we een signaal af in de verwijsindex (SISA).

Op school hebben we een getrainde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, die extra deskundigheid hee  op het
gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, het thema terugkerend onder de aandacht brengt bij het schoolteam en als klankbord en
ondersteuner fungeert voor collega’s.

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze signaleren, dat ze ontwikkelingen en signalen waarover ze bezorgd zijn vastleggen en dat ze dit tijdig
delen met de aandachtsfunctionaris binnen de school. Leerkrachten, aandachtsfunctionarissen en andere onderwijsprofessionals kunnen
een betrouwbare volwassene zijn voor een kind en hem of haar steun bieden, zodat het gevoel van veiligheid van het kind vergroot wordt.

Voor meer informatie over het werken met de meldcode verwijzen we naar het ‘plan van aandacht & protocol meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling’ van de RVKO.

4.5. Eigen opdrachten voor onderwijs



4.5. Eigen opdrachten voor onderwijs

Eigen opdrachten voor onderwijs

VLTvakken
In de Verlengde leertijd bieden wij de kinderen een breed onderwijsaanbod, waarin talenten aangeboord worden en tot groei komen. Drama
& Dans, Muziek en Ieder kind een Instrument, Creatieve vorming, Natuur en Technologie en bewegingsonderwijs(gym en zwemmen). Vanaf
schooljaar 2019-2020 wordt ook Engels en Filosofie in de verlengde leertijd opgenomen. Creatieve vorming en Engels wordt vanuit onze eigen
financiën bekostigd. Het andere aanbod wordt uit het ROB betaald.

Schoolsportverening
Dit is een initiatief van de gemeente, waarbij onze gymleraar zelf in contact treedt met sportverenigingen om de sport dichter bij het kind te
brengen. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om binnen z'n  omgeving en z'n mogelijkheden een sport te beoefenen.

Kangeroewedstrijk 
Wij organiseren jaarlijks een rekenwedstrijd voor onze sterke rekenaars. Op deze manier worden sterke rekenaars op een andere manier
uitgedaagd en draagt dit bij aan een andere manier van leren.

Kidsrun
De kidsrun is een onderdeel van de marathon van Rotterdam. Jaarlijks doen hier een 80 tot 100 kinderen van groep 4 tot en met groep 8 aan
mee. Het is een groot festijn en draagt bij aan een gezellig samenzijn en een gezonde levensstijl.

The mini Finals
We doen jaarlijks mee aan de minifinals. Dit zijn wedstrijden voor scholen onderling. Dit wordt georganiseerd door onze LekkerFitdocent. We
vallen regelmatig in de prijzen. Niet dat dit het belangrijkste is. We geven de kinderen altijd mee, dat meedoen belangrijker is dan winnen.

The Daily mile
Dit jaar is de Daily mile georganiseerd. Wegens succes zal dit komend jaar ook worden georganiseerd. Kinderen en leerkrachten liepen
dagelijks een rondje rond de school. Dit draagt bij aan een gezonde levenstijl, maar ook een dynamische onderwijsstijl.

Peuteropvang
De Provenier hee  haar eigen Peuteropvang. 90% van de peuters stromen door naar onze school

Samenwerking met het Bejaardenhuis De Provenier
Dit jaar zal gebouwd worden aan een samenwerking met het bejaardenhuis. We zullen thema's delen en kijken welke inhoud we hieraan
kunnen geven door het contact aan te moedigen tussen kinderen en ouderen. Zorg voor je omgeving is een doel bij ons Deelplan
Burgerschap. Dit is een start om zorg te dragen voor ouderen.

Samen Ondernemend Leren (SOL)
Met SOL werken wij samen als het gaat om het organiseren van activiteiten op school en/of in de wijk. Zij denken en werken mee om ideeën,
die voortkomen uit gesprekken die wij met de kinderen hebben, te realiseren. Dit kan van alles zijn. Het varieert van bijvoorbeeld een groot
zomerfeest in de wijk tot het organiseren van uitjes met bejaarden. Dit wordt bekostigd door gemeentesubsidie. Om met behulp van SOL je
plannen uit te werken tot een mooie belevenis, gee  de kinderen een boost van vertrouwen. 



4.6. Voorschool en VVE

Voorschool en VVE

Wanneer is De Peuteracademie geopend?  
De Peuteracademie is geopend op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend. Wij hebben 2 groepen op onze
locatie die verdeeld zijn in dagdelen gedurende de werkweek: 
Groep 1 -maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdag en donderdagochtend. 
Groep 2 - maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend. 

Van welke methoden en programma’s maken wij gebruik? 
- Het observatiesysteem waar wij mee werken is de Kijkregistratie. 
- Wij werken met het voorschoolprogramma Ko-totaal 
- Daarnaast werken wij met woordenschat LOGO 3000 en volgen wij onderdelen uit het programma van De Vreedzame school.
- Onze peuteracademie is een Lekker Fit peuterspeelzaal. 

Wat willen we de peuters op onze locatie meegeven en laten ervaren? 
We willen de peuters veel liefde meegeven, mooie herinneringen en fijne gebeurtenissen. Dit doen we door de peuters zoveel mogelijk te
laten bewegen, op allerlei manieren in het lokaal, op de speelplaats, in de gymzaal en tijdens uitjes. En dat allemaal in zo'n groen mogelijk
omgeving met allerlei natuurlijke materialen. We vinden het belangrijk dat de peuters zoveel mogelijk met twee handen tegelijkhun ervaring
opdoen zoals bij het kleien, het verven, bij modderen en met spelen met zand. We gaan uit van de behoe e van de peuters. Als de peuter
aangee  te willen kleien, dan mag hij/zij kleien. Het belang van met twee handen ervaren is, omdat de verbindingen tussen beide
hersenhel en op deze manier optimaal worden bevorderd. Daarnaast laten we de peuters zoveel mogelijk op blote voeten spelen en
lopen, zodat ze goed kunnen aarden. 

Waar zijn we trots op? 
Wij zijn er trots op dat elk kind uniek kan zijn en dat ieder kind met heel veel plezier naar de peuterspeelzaal komt. We zijn trots op de manier
waarop wij denken en werken en dat we bij elk themazo uitdagend en realistisch mogelijk een hoek kunnen inrichten. Ook zijn we trot
op de grote ouderbetrokkenheid.We zijn trots en blij dat er zoveel mogelijkheden zijn en dat wij als PM-ers nergens in belemmerd worden.
Ook niet op de plannen die we hebben voor ons lokaal. Ook zijn we trots op dat de doorgaande lijn steeds meer zichtbaar wordt. Niet alleen
met de kleuters, maar ook in de rest van de school, zelfs tot en met groep 8. De overstap naar groep 1 is hierdoor kleiner geworden. 

Waarvoor kunnen andere collega's bij ons op de locatie terechtter inspiratie? 
Ze kunnen zich laten inspireren door hoe wij werken, ons pedagogisch handelen en de manier waarop ons lokaal is ingericht.Ook de
materialen diewij in de klas hebben staan en de wijze waarop dit voor de kinderen voor handen is. De keuze die wij hebben gemaakt om in de
klas geen hoge tafels en kasten plaatsen is een inspiratiebron. Wij gebruiken in plaats daarvan namelijk kisten waarin we ons
spelmateriaal tentoonstellen, zodat het voor kinderen duidelijk zichtbaar is waarmee ze kunnen spelen.  Wij maken gebruik van kussens waar
de peuters op zitten als wij in de kring gaan.Bij onsis er maar 1 zitmoment en dat is de kring. De rest van de dag zijn de kinderen vrij om te
spelen en te bewegen. Onze collega’s kunnen inspiratie halen uit het gegeven dat wij een picknicktafel in de klas hebben staan. De reden
daarvan is, is dat wanneer een kind behoe e hee  om te eten dat zelfstandig aan de picknicktafel kan doen. De peuter kan een
boterhammetje eten ook weer op het moment dat hij/zij daar behoe e aan hee . Ook onze uitstapjes zijn wat ons betre  inspirerend,
omdat wij bij ieder thema een uitje organiseren. Hierbij betrekken wij de ouders en is de ouderbetrokkenheid mede hierom ook weer erg
hoog. Formeel staat het niet genoemd als onderdeel in het Schoolplan, omdat kinderen onder de 4 jaar letterlijk gezien niet bij de
basisschoolleerlingen horen, maar het zou logisch zijn om te beschrijven hoe en met welke voorschool de school samenwerkt. Immers, dit
hoort bij de doorgaande lijn in ontwikkeling. Dus zeker als de school een eigen peuterspeelzaal hee , hier de PSZ noemen en kort iets
vermelden, of op zijn minst verwijzen naar het beleidsplan PSZ/VVE.

Innovatieplan 2019-2020
In verband met het meer urenbeleid dat per januari 2020 ingaat (minimaal 1080, maximaal 1120 uur) voor de doelgroepkinderen (CJG
indicatie), is een idee ontwikkeld wat aansluit met het idee dat wij op school hadden voor een veilige overstap van peuters naar kleuters. Dit
plan, dat goedgekeurd is door de GGD, gaat januari 2020 in. Groep 1 is al in volle voorbereiding. De leerkracht volgt een studie om haar VVE
certificaat te halen. De speelzolder is peuterproove. De vacature voor een pedagogisch medewerker van twee dagen wordt september 2019
geplaatst. Kortom, het plan gaat uitgevoerd worden en wij zijn daar op voorbereid. Zie bijlage Innovatieplan Peuteracademie-Provenier 2019-
2020
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5. Personeelsbeleid

5.1. Inleiding personeelsbeleid

Integraal personeelsbeleid (IPB) draagt bij aan de ontwikkeling en het

welbevinden van het personeel, zodat leraren en management competent zijn om zorg te dragen voor modern en kwalitatief goed onderwijs.
Daarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden in samenhang met de ontwikkeling van de schoolorganisatie
en de ontwikkeling van de RVKO als geheel.  

In dit hoofdstuk staat beschreven:

De uitgangspunten van het personeelsbeleid van de RVKO
Het personeelsbeleid dat de school hanteert
Het pedagogisch en didactisch handelen

Om desgewenst dieper op de materie in te gaan, zijn bijlages toegevoegd.

5.2. Personeelsbeleid RVKO
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Personeelsbeleid RVKO

De school maakt onderdeel uit van de RVKO en derhalve zijn de medewerkers in dienst van de RVKO. Binnen de RVKO is iedere medewerker
bevoegd voor de functie waarin hij of zij is aangesteld. Daarnaast hechten wij er als katholiek bestuur waarde aan dat medewerkers in het
bezit zijn van de GoLev-akte. Alle schoolleiders staan geregistreerd in het schoolleidersregister en voldoen aan de bevoegdheids- en
professionaliseringseisen.

De RVKO beschikt over een gedegen (strategisch) personeelsbeleid. Op organisatieniveau wordt van werving & selectie tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst stevig ingezet op duurzame inzetbaarheid (vitaliteit + professionaliteit) van alle medewerkers. De Handreiking
Professioneel Gedrag (integriteitscode) is de leidraad voor het professioneel handelen van alle medewerkers van de RVKO.

Vanuit de visie van de RVKO op de lerende organisatie, wordt in ruime mate aandacht en middelen besteed aan de gezamenlijke en
individuele professionele ontwikkeling (bekwaamheid) van de medewerkers. Op de behoe e van deskundigheidsbevordering van
medewerkers wordt afgestemd op basis van de in de IPB-cyclus (Integraal Personeelsbeleid) geconstateerde persoonlijke ontwikkelpunten
met de volgende prioritering:

oplossen van professionele hiaten
ontwikkeling benodigd voor specifieke taakstelling
ontwikkeling op basis van ambitie en a initeit.

De RVKO investeert fors in professionalisering: met jaarlijks € 500,- per e en € 3.000,- euro per schoolleider is dat ruim boven het gestelde
minimum. Er is sprake van een uitgebreid nascholingsaanbod i.s.m. de Thomas More Hogeschool en de Thomas More
Leiderschapsacademie. Daarnaast biedt de RVKO de mogelijkheid om op schoolniveau te werken aan professionaliteit middels gericht
aanbod van onder andere Coaches verbetercultuur (o.a. expertcoach LeerKRACHT), Didactische coaches en Bovenschools schoolopleiders.

De verdeling tussen mannen en vrouwen in schoolleidersfuncties binnen de RVKO is in de afgelopen vijf jaren gemiddeld  m1,0 : v2,5. De
RVKO is hier tevreden mee. Vrouwen en mannen worden gelijke kansen geboden waar het gaat om professionalisering en doorstroom naar
leidinggevende functies.

Verdere en gedetailleerde informatie over het personeelsbeleid van de RVKO, is voor schooldirecties en medewerkers beschikbaar op:
https://rvko.sharepoint.com/organisatie/vademecum/personeel/Paginas/default.aspx

5.3. Personeelsbeleid school

Personeelsbeleid School
IPB levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van het personeel, zodat leraren en management competent zijn om zorg te
dragen voor modern en goed onderwijs. Daarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden in samenhang met
de ontwikkeling van de schoolorganisatie en de ontwikkeling van de RVKO als geheel.

Van de mogelijke functies binnen de RVKO hee  De Provenier de functies directielid, leraar L10, leraar L11, leraarondersteuner,
voorschoolassistent(pov), administratief medewerker (C), medewerker ouderbetrokkenheid (schaal 7) en een conciërge (schaal 4) op school.
Afhankelijk van de vraag en/of de mogelijkheden op school, werkt er een HIJ-instromer op De Provenier. Leraren kunnen als ‘taak’ de interne
begeleiding verzorgen, Lid zijn van het Managementteam (MT) of een andere ambulante taak hebben (bijv. Specialist, lid van de Expertgroep,
Eventmanager ed.)
Om van alle personeelsleden hun ontwikkelingen te volgen en te stimuleren, hee  de RVKO vastomlijnde IPB-richtlijnen, die zijn vastgelegd
in het Directievademecum. Hierin wordt gewaarborgd dat er klassenconsultaties plaatsvinden en aan een 4 jarige cyclus wordt deelgenomen,
met daarin afwisselend POP-, voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Volgens deze richtlijnen is IPB op De Provenier
georganiseerd.

Wij hechten grote waarde aan ons IPB-beleid, omdat we het belangrijk vinden dat er een goede werksfeer is, waarin het team tot zijn recht
komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking bevorderd wordt. Door een goed IPB-beleid willen we een e ectieve inzet van
alle teamleden realiseren die aansluit bij de doelstelling van de school: 'Alle kinderen op De Provenier krijgen vanuit een ontdekkend
leerproces, gezond en natuurlijk onderwijs om zodoende uit te groeien naar gelukkige levenskunstenaars' . Daarnaast willen we goede
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arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis creëren die zekerheid biedt en perspectieven gee . 

Alle medewerkers draaien mee in een gesprekkencyclus:
Jaar 1: POP start, o icieel lesbezoek, functioneringsgesprek
Jaar 2: POP voortgang, o icieel lesbezoek, functioneringsgesprek
Jaar 3: POP voortgang, o icieel lesbezoek, functioneringsgesprek
Jaar 4: POP evaluatie, o icieel lesbezoek, beoordelingsgesprek.

Nieuwe medewerkers starten vooraan in de gesprekkencyclus in het 1e jaar van hun aanstelling. De gehele cyclus start met een gesprek,
waarin het belang van een POP centraal staat.
POP-start: Iedere medewerker hee  zijn/haar POP geschreven en er vindt afstemming plaats met de schoolorganisatie. Afspraken worden
vastgelegd.
POP-VG : Voortgangsgesprek (stand van zaken van de POP)
FG: Functioneringsgesprek
BG: Beoordelingsgesprek

POP-gesprekken vinden plaats aan het begin van het schooljaar, functioneringsgesprekken en / of beoordelingsgesprekken gedurende het
schooljaar. POP-gesprekken en FG's worden door de teamleden zelf voorbereid in een FGformulier. Afspraken die hieruit voortkomen worden
door de directie in het FGformulier verwerkt. Hierna wordt het verslag door de medewerker en de formele gesprekspartner ondergtekend en
wordt het verlag opgenomen in het bekwaamheidsdossier van de medewerker. De perioden waarin de gesprekken plaatsvinden, zijn
opgenomen in de jaarplanner. De uitgewerkte roosters zijn opgenomen in de map: schoolplan - handboek. De medewerkers krijgen ca. twee
weken voor het gesprek een persoonlijke, schri elijke uitnodiging van de dag en het tijdstip van het lesbezoek en van het gesprek.

Elke leerkracht hee  een persoonlijke coach. Er zijn 5 coaches op school. We coachen volgens een gezamenlijke methodiek, het GROWmodel
(zie bijlage Coaching op de Provenier).  Teamleden geven zelf aan het begin van het jaar aan door wie ze graag gecoacht willen worden. De
coaches komen drie keer per jaar samen om voortgang te bespreken en af te stemmen. Alle nieuwe leerkrachten die net van de pabo komen
worden gecoacht door de schoolopleider.  

Dit jaar hebben we intensivering van de IPBgesprekken ons ten doel gesteld: IPB-gesprekken geven weer of leerkrachten de kwaliteit van
onderwijs ondersteunen, de visie van de school uitdragen en bijdragen aan een warm en veilig klimaat. We stellen tijdens de gesprekken 3
onderwerpen centraal:
1. Hoe laat je zien dat je de kwaliteit van onderwijs, die we verwachten, ook levert?
2. Waaraan kunnen wij merken dat je achter de visie van de school staat?
3. Welke bijdrage doe jij als het gaat om het zorgen voor een warm en veilig klimaat?
Zie bijlage Deelplan De Professionele organisatie 2019-2023

5.4. Pedagogisch en didactisch handelen

Bijlage_Personeelsplan....pdf
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5.4. Pedagogisch en didactisch handelen

Pedagogisch en didactisch handelen

Het didactisch handelen van leerkrachten op de Provenier kenmerkt zich door het creëren van een rijke en betekenisvolle leeromgeving. Het
rijke aanbod vertegenwoordigt didactische werkvormen als Coöperatieve werkvormen, Teachtechnieken en zelfstandig werken. Het
betekenisvolle zit 'm in de verbinding met de belevingswereld van de kinderen, de dynamische werking van flexibele werkplekken, de
verbinding met de omgeving en het aansluiten met de onderwijsbehoe en van de leerlingen middels di erentiatie (Verlengde instructie,
Basisaanbod, Plusaanbod, Topaanbod, Eigen leerlijn). Onze lessen kennen een vaste lesopbouw volgens EDI, het expliciete directe
instructiemodel: activeren van voorkennis, bespreken lesdoel, instructie, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, verlengde instructie
en de lesafsluiting. Ten aanzien van het werkproces en het behalen van resultaten spreken we hoge verwachtingen naar de leerlingen uit.

Op de Provenier hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. De Vreedzame school draagt daar aan bij. We willen een
omgeving en sfeer scheppen waarin kinderen, ouders, verzorgers, vrijwilligers, leerkrachten en andere medewerkers zich veilig, geborgen,
geaccepteerd en gerespecteerd voelen. 

Algemene afspraken en overzichten met betrekking tot de didactische ontwikkelingen en pedagogisch handelen op De Provenier zijn
vastgelegd in het handboek onder het kopje 'Pedagogische en didactische uitgangspunten' en het jaardraaiboek (zie bijlage Vakgebieden en
bijlage Jaardraaiboek). Jaarlijks worden deze boeken bijgesteld. Alle werkwijze met betrekking tot de vakken, borgen wij in factsheets*. De
factsheets, alles op een rijtje op 1 A4tje, geven weer 'Zo werken wij op De Provenier met ...' (taal, rekenen, begrijpend lezen etc). Deze zijn
vooralsnog alleen digitaal opgeslagen. Schooljaar 2019-2020 wordt een boek samengesteld van alle factsheets die in omloop zijn, zodat deze
op een centrale plek voor iedereen toegankelijk zijn. Nieuwe collega's krijgen het handboek en jaardraaiboek bij binnenkomst aangereikt. Zij
worden ingewerkt door de schoolopleider, die 5 keer per jaar intervisie houdt met de nieuwe leerkrachten. Naast intervisie hebben zij ook
individuele coachgesprekken met de schoolopleider/coach.

*Factsheets: Wij borgen de kwaliteit van ons onderwijs onder andere middels factsheets. Deze factsheets, niet grote dan een A4-tje,  geven
weer: 'Zó werken wij op De Provenier'. Als alle teamleden zich hierin herkennen, kunnen we dit borgen en is de factsheet klaar voor gebruik.
Er zijn inmiddels 12 factsheets in omloop. De factsheet bestaat uit vier delen:

De missie en visie op dat onderwerp.
De verschillende rollen van betrokkenen (leerkracht, leerling, ouders en anderen).
Welke processen/methoden we volgen en gebruiken
Welke vaardigheden men nodig hee  om ‘deze manier van werken op de Provenier’ te kunnen uitvoeren.

Jaarlijks worden teamleden gevraagd zich te professionaliseren. We zoeken hierbij aansluiting met de wens van de leerkracht en de
wens/visie van de school. Hiervoor kan de Rotterdamse Lerarenbeurs kan aangevraagd worden of de reguliere Lerarenbeurs. De leerkracht
kan het zelf bekostigen of de school bekostigt dit uit eigen budget. Golev, LeerKr@chT, Augeo en De Vreedzame school zijn drie
methodieken/vakgebieden waar de school mee werkt. Mocht een nieuwe leerkracht een of meerdere certificaten niet hebben, wordt een
traject besproken waarin deze certificaten gehaald kunnen worden.  

Schooljaar 2019-2020 starten wij met het werken met een Eventmanager, bekostigd uit de werkdrukverminderingsgelden.  Zij zal de
organisatie van de taken met betrekking tot evenementen van de collega's overnemen. Er blijven nog genoeg taken over die we verdelen
onder het team. Jaarlijks maakt het team hierin zijn of haar eigen keuze. Het werkverdelingsplan laat zien hoe we die taken hebben verdeeld
en wie welke taak op zich neemt (zie bijlage voor het werkverdelingsplan).

Jaardraaiboek_2019-202....pdf

Werkverdelingsplan_201....pdf
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6. Kwaliteitszorg

6.1. Inleiding kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg op De Provenier omvat alle activiteiten en

maatregelen waarmee we de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Groepsleerkrachten gaan actief in op de onderwijsbehoe en van de
leerlingen, IB-ers monitoren dat op individueel en groepsniveau. Ons onderwijsproces wordt daarop afgestemd. De directie behoudt het
overzicht, faciliteert en organiseert individuele en gezamenlijke bijeenkomsten vanuit de gedachten 'elke dag samen een beetje beter' en
bewaakt daarmee de kwaliteit van het onderwijs (Bron: stichting LeerKr@chT). Systematisch kijken wij hoe de leerlingen zich handhaven in
ons onderwijs en of onze gestelde doelen behaald zijn. Wij analyseren en evalueren onze plannen, halen daar nieuwe doelen uit om constant
de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dit vindt plaats op leerling-, leerkracht- en op schoolniveau. We hanteren hierbij de PDCA-
cyclus en de methodiek LeerKr@achT. Doelen worden inzichtelijk gemaakt op leerlingniveau en opbrengsten worden half jaarlijks gedeeld
met het team.

Wij werken de komende jaren vanuit de visie op Natuurlijk leren. De kinderen zullen ontdekkend en onderzoekend aan het werk gaan. We
zullen op zoek gaan naar de balans tussen leerkrachtgestuurd onderwijs lesgeven en ontdekkend leren. Met deze verandering verwachten wij
beter te voldoen aan de onderwijsbehoe en van alle leerlingen. We houden nauwlettend de resultaten in de gaten. Ons motto is dan ook:

“Als je je richt op resultaten, dan zul je niet veranderen
Als je je richt op verandering, dan zul je resultaten behalen”

Om desgewenst dieper op de materie in te gaan, zijn bijlages toegevoegd.

6.2. Kwaliteitszorg RVKO



6.2. Kwaliteitszorg RVKO

Kwaliteitszorg RVKO
Het Bestuur van de RVKO is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs in haar scholen. Het onderscheid dat
de inspectie maakt tussen wat moet (de basiskwaliteit) en wat een bestuur wil (de eigen kwaliteitsambities) biedt de RVKO de ruimte voor
een eigen koers. Die koers wordt samen met de scholen opgesteld en uitgewerkt in het strategisch beleidsplan.

De RVKO stimuleert een kwaliteitscultuur waar werken aan verbetering vanzelfsprekend is en is zich bewust van de voorbeeldrol die het
bestuur daarin zelf vervult.

In het Strategisch beleidsplan en de uitwerking daarvan in de jaarplannen maakt het bestuur zichtbaar welke verbeteringen zij binnen de
planperiode wil realiseren. Voor de uitwerking op schoolniveau vormt de specifieke context van de school het vertrekpunt om de on-
onderhandelbare doelen uit het strategisch beleid vorm te geven. De schoolplannen laten zien op welke onderdelen van het onderwijs de
school haar ambities richt.

Om de ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zet het bestuur verschillende middelen in die in een cyclisch proces
worden gebruikt om de onderwijskwaliteit te monitoren, ambities te stimuleren en waar nodig bij te sturen. Met deze werkwijze  zorgt de
RVKO dat de basiskwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is (deugdelijkheidseisen), dat kwaliteitszorg en financieel beheer op
orde zijn en dat het verbeterpotentieel binnen de vereniging volledig wordt benut en de ambities worden bereikt.

In onderstaand schema is dit cyclische proces weergegeven. Hierin staan weergegeven welke vaste en variabele overlegmomenten er zijn
tussen school en bestuur om het proces van ontwikkeling en verbetering te bewaken, alsmede de wettelijke partners in de verantwoording
((G)MR, RvT, Inspectie van het onderwijs).

6.3. Kwaliteitszorg school

Kwaliteitszorg school

Wij vinden het van belang om voor de kwaliteitszorg (meet)instrumenten te gebruiken die valide en betrouwbaar zijn. Instrumenten die wij
gebruiken zijn:

Methode gebonden toetsen
LOVS Cito
De kwaliteitsvragenlijst ouders, leerlingen en medewerkers
Klassenconsultaties, gezamenlijk themavoorbereidingen, feedback momenten
Groepsbesprekingen
Leerlingbesprekingen
POP en functioneringsgesprekken
Na- en bijscholingsplan
KIJK-registratie
Leerlingvolgsysteem Parnassys
Plan van Aanpak
Logboek 
 De zorgcyclus
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Expertoverleg

Onderwijskwaliteitpost....jpg
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Werkgroepen bijeenkomsten
Factsheets*
Monitor
Veiligheidsmonitor ZIEN

Ons schoolplan is onder andere gebaseerd op het Strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur de RVKO, waarin uiteraard ook de wettelijke
kaders verwerkt zijn. Deze hangen nauw samen met de onderdelen van het Rotterdams onderwijsbeleid 2019-2022 “Gelijke kansen voor elk
talent”.

Ons schoolplan komt verder voort uit de volgende bronnen:

Input personeelsleden, in schoolplanbijeenkomsten
IPB-beleid RVKO
Monitor resultaten de Provenier 2018-2019
De personele formatie en materiële begroting
Inspectierapport februari 2016 en mei 2017
Audit RVKO 2014 met betrekking tot het onderwijs aan het jonge kind.
Nulmeting RVKO rond didactische handelen, afstemming en zorg 28 en 30 januari 2015
Kwaliteitsvragenlijst februari 2019
MR
Veiligheidsmonitor
SOP
Kwaliteitszorg RVKO
De Wet op de Sociale Veiligheid
Jaarverslag 2018-2019

Ons schoolplan wordt ook gebruikt voor het aanvragen van de gemeentelijke subsidie Gelijke kansen voor elk Talent. Jaarlijks moet de
school zich verantwoorden hoe de subsidie ervoor gezorgd hee  je kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Deze hebben betrekking op de
volgende onderwerpen:

Vliegende start (voorheen deelplan onderwijs aan het jonge kind, nu in deelplan De Lerende school)
Kwaliteit door schoolontwikkeling - leertijduitbreiding (voorheen deelplan onderwijstijd, nu in deelplan Expressie, natuur en
Technologie)
Ouderbetrokkenheid (voorheen deelplan ouders, nu in deelplan Burgerschap en deelplan De Professionele organisatie)
De beste leraren voor Rotterdam (deelplan een lerende school)
Werken aan vakmanschap (voorheen deelplan onderwijstijd en didactische ontwikkelingen, nu in deelplan De Professionele organisatie
)
Aansluiting onderwijs en jeugdhulp (voorheen deelplan zorgstructuur, nu deelplan Burgerschap en deelplan De Professionele
organisatie)

Bewaken van de basiskwaliteit
De groepsleerkracht analyseert halfjaarlijks 4 meetinstrumenten (M-screening Cito, methode gebonden toetsen, het logboek en het Plan van
Aanpak) om het onderwijs af te stemmen op de behoe e van de leerlingen in de voortgang van hun ontwikkeling en dit te verwoorden in een
update van het Plan van Aanpak. Dit wordt gepresenteerd aan het team. Daarnaast organiseren wij 5 jaarlijks groepsbesprekingen, waarin de
voortgang van zowel het individu als de groep wordt besproken en interventies afgesproken waar nodig. Ook dit wordt opgenomen in het
Plan van Aanpak en geëvalueerd. Wij maken gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem Parnassys en KIJK, om de leerlingen te volgen
en adequaat te reageren op bevindingen die een doorgaande ontwikkeling in de weg staat.
Zie bijlage zorgcyclus.

Proces van kwaliteitszorg op school
Het schoolplan is een actief document, waar dagelijks mee gewerkt wordt. We evalueren dagelijks/wekelijks/maandelijks doelen en acties bij
het bord, tijdens parkeer- en/of teamsessies, tijdens expertoverleggen of MT-vergaderingen. De evaluaties komen terug in de jaarevaluatie
van het schoolplan. Nog niet iedereen kent hierin zijn verantwoordelijkheid, maar hier wordt wel op aangestuurd. Mede hierdoor is een doel
opgesteld voor het vergroten van Eigenaarschap voor het team.
Opbrengsten worden door de leerkracht dagelijks geanalyseerd en al dan niet besproken met de IB-er. VIjf keer per jaar worden leerlingen,
hun opbrengsten én hun ontwikkeling tijdens groepsbesprekingen besproken.
Aan de hand van de jaarlijkse planning aan lesbezoeken, POP's en FG's wordt de personele ontwikkeling betre ende het pedagogisch en
didactisch handelen besproken.
ZIEN wordt als instrument jaarlijks ingezet om het gevoel van veiligheid bij de kinderen te monitoren. Bevindingen en handelingsadviezen



worden per volgend schooljaar verwerkt in het Plan van Aanpak.
De MR komt zes keer per jaar bijeen om te overleggen. Hierin worden ook onderwerpen betre ende de kwalitetiszorg besproken. Hiervan
worden notulen gemaakt. Deze worden verspreid onder het team. Vanaf komend schooljaar worden MR-notulen ook via de schoolapp
inzichtelijk voor ouders.

Matrix Breder Verantwoorden
Hebben we ons ten doel gesteld voor schooljaar 2019-2020. Het gedachtegoed van prof. dr. G.J.J. Biesta helpt ons hierbij:
“onderwijsprocessen en -activiteiten -unctioneren doorgaans in drie verschillende gebieden en hebben daarom drie verschillende doelen:
kwalificatie, socialisatie en subjectwording (persoonsvorming). Veel, zo niet alle onderwijsactiviteiten hebben invloed hebben in alle drie die
domeinen.”
Wij zullen ons komend schooljaar hierin verdiepen en de opbrengst verwerken in Schoolplan.nu

6.4. Maatregelen ter verbetering

Vaststellen maatregelen ter verbetering
Indien een school niet meer voldoet aan de basiskwaliteit, is het stimuleren van ontwikkeling vanuit het bestuur niet meer aan de orde, maar
is de school verplicht te verbeteren. De afspraken worden door de bovenschools manager met de school vastgelegd in een verbeterplan.

Indien nodig stelt het bestuur tijdelijke extra (personele en/of materiële) middelen beschikbaar als impuls.

6.5. Kwaliteitscultuur

Bijlage_1_Zorgcyclus_2....pdf
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6.5. Kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur
Eén van de ambities van de RVKO in het strategisch beleidsplan 2014-2018 was om “een professionele leer- en werkgemeenschap binnen een
solide organisatie” te zijn. De RVKO hee  alle scholen gestimuleerd om op hun eigen manier aan de slag te gaan met de professionele cultuur
op hun school. Woorden als, verbetercultuur, lerende organisatie en professioneel kapitaal zijn voor eenieder bekend. De RVKO ondersteunt
scholen met het beschikbaar stellen van Coaches verbetercultuur. Voor scholen die volgens LeerKRACHT willen werken hee  de RVKO eigen
(expert)coaches LeerKRACHT beschikbaar.

In de organisatie van de RVKO zijn wij gewoon te werken met werkgroepen en projectgroepen, waarbij verschillende mensen uit de
organisatie (schoolleiders, leerkrachten, medewerkers van het bestuursbureau) vertegenwoordigd zijn en zich verdiepen in een onderwerp
ter verbetering van de organisatie en de ontwikkeling van het onderwijs.
Eén van de ambities van de RVKO in het strategisch beleidsplan 2014-2018 was om “een professionele leer- en werkgemeenschap binnen een
solide organisatie” te zijn. De RVKO hee  alle scholen gestimuleerd om op hun eigen manier aan de slag te gaan met de professionele cultuur
op hun school. Woorden als 'Verbetercultuur', 'Een lerende organisatie' en 'Professioneel kapitaal' zijn voor een ieder bekend. De RVKO
ondersteunt scholen met het beschikbaar stellen van Coaches verbetercultuur. Voor scholen die volgens LeerKr@chT werken hee  de RVKO
eigen (expert)coaches LeerKRACHT beschikbaar.

In de organisatie van de RVKO zijn wij gewend te werken met werkgroepen en projectgroepen, waarbij verschillende mensen uit de
organisatie (schoolleiders, leerkrachten, medewerkers van het bestuursbureau) vertegenwoordigd zijn en zich verdiepen in een onderwerp
ter verbetering van de organisatie en de ontwikkeling van het onderwijs.

De Provenier bestaat uit 2 directieleden, 2 intern begeleiders, 23 leerkrachten (incluis HIJ-instromers), 3 pedagogische medewerkers 1
medewerker ouderbetrokkenheid, 1 administratrice en 1 conciërge. Van maandag tot en met donderdag zijn wisselend ook 9 vakdocenten
aanwezig. Er is dinsdag t/m vrijdag een administratief medewerkster die ook conciërge taken uitvoert. OP maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag zijn 2 vrijwilligers aanwezig die het buitenspelen tijdens de grote pauzes helpen begeleiden. Op dinsdag en donderdag is 1 vrijwilliger
aanwezig die het onderwijsaanbod aan de kinderen van de Topklas ondersteunt en biedt haar hulp aan in de groepen als het gaat om het
begeleiden van plusklas onderwijsaanbod. Wij staan open voor stagiaires, zowel van de pabo als van het mbo. We zijn tenslotte een
opleidingsschool. We hebben gemiddeld op halfjaarlijkse basis 4 stagiaires van de pabo op onze school rondlopen en gemiddeld 3 stagiaires
van het mbo. 

Op de Provenier werken we sinds 2015-2016 met de methodiek leerr@chT. Eigenaarschap speelt een grote rol voor leerkrachten en leerlingen.
Inmiddels hebben wij de systematiek van LeerKr@cht ons eigen gemaakt. We hebben twee aanjagers die de manier van werken actief
bewaken. Dus ook dat LeerKr@chT volledig ten goede aan het onderwijs: Het kind staat altijd centraal. De manier van werken (bordsessies,
parkeersessies, teamsessies, themabesprekingen, lesbezoeken, feedback, leerlingbesprekingen) dwingt ons e ectief met onze tijd om te
gaan. Er wordt nooit 'zomaar' overlegd. 

Op de Provenier kun je je breed ontwikkelen. Zo kunnen leerkrachten generalisten zijn. Ze staan als groepsleerkracht voor de klas en geven
les. Je kunt je als leerkracht specialiseren, de zogenaamde specialisten. Hiervan zijn er inmiddels 10: Een rekenspecialist, een taalspecialist,
een ICT-specialist, een Cultuurspecialist (vacant), een Speel- en Natuurspecialist, een Thematisch werken specialist, een Specialist jonge kind,
een Didactisch specialist, de Schoolopleider en een gedragsspecialist. Hiervoor worden zij gefaciliteerd. De specialisten geven sturing aan een
werkgroep, dat samenvalt met een onderdeel (deelplan) van het grote geheel (schoolplan) en vormen samen met de directie het Expertteam.
Zij komen vijf keer per jaar samen om de voortgang te bespreken, verbinding met elkaar te zoeken en zodoende de kwaliteit van onderwijs
vanuit ieders specialisme te bewaken. 



7. Bijlage A - Aanvaarding materiële of geldelijke bijdragen

7.1. Bijlage A - Aanvaarding materiële of geldelijke bijdragen

Sponsoring is door het bestuur van de RVKO toegestaan onder de voorwaarden dat het geen invloed hee  op het onderwijsleerproces en dat
het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke gezondheid van leden van de schoolgemeenschap schaadt. Voor sponsoring kan
worden verwezen naar het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, d.d. 13-02-97’, zoals dat is
overeengekomen tussen o.a. het ministerie van OC&W, de besturenorganisaties en de ouderorganisaties. Het beleid en voornoemde
convenant zijn bij de schoolleiding op te vragen.

 https://rvko.sharepoint.com/organisatie/vademecum/financien/Paginas/Derde-geldstroom.aspx
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