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Algemene gegevens
Gegevens school en bestuur
School: Basisschool Oostelijke Eilanden
Brin: 24 DP
Directeur: Ingrid de Haan
Adres: Kraijenhoffstraat 10
Telefoon: 020 – 6391045
E-mailadres: info@boe-amsterdam.nl
Website: www.boe-amsterdam.nl
Bestuur: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Bezoekadres: Ruysdaelkade 215 (1e etage)
Telefoon: 020-5702050
Website: www.ooada.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/company/st.-openbaar-onderwijs-aan-de-amstel
Facebook: https://www.facebook.com/OpenbaarOnderwijsAanDeAmstel/
Twitter: http://www.twitter.com/ooadascholen

De BOE valt onder het Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). OOadA beschrijft in
haar strategisch beleidsplan een gezamenlijk meerjarenperspectief voor de OOadA scholen.
Dit plan vormt dan ook het kader van het schoolplan van de BOE. (bijlage 1). Ook heeft het
bestuur zich aan een aantal stedelijke afspraken gecommitteerd (bijlage 2), die daarmee ook
voor de BOE van kracht zijn.
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering
van dit schoolplan in de komende vier jaar.
Het bestuur stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het
ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. Ook stelt het
bestuur zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit
schoolplan.
De directie stelt het bestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door het voeren
van een managementgesprek.
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Inleiding
Voor u ligt het schoolplan van de BOE, in dit schoolplan kijken we waar we nu staan en
blikken we vooral vooruit naar de komende 4 jaar. Wat zijn onze ambities? Wat gaan we
doen om deze ambities te verwezenlijken? Dat is in een notendop wat u in dit schoolplan
kunt lezen. De afbeeldingen zijn werk van onze leerlingen.
Allereerst een korte beschrijving van onze school.

De BOE
De BOE is een openbare basisschool voor ontwikkelingsgericht onderwijs. De BOE is een
buurtschool en staat midden in een buurt waar de bevolking maatschappelijk (hoog- en laag
opgeleide ouders) en cultureel divers is. Dit is terug te zien op de school, waar ouders met
ongeveer 25 verschillende nationaliteiten elkaar ontmoeten. Het aantal leerlingen is rond de
530.
De school werkt volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO); in de
schoolgids wordt beschreven wat dit voor het onderwijs betekent.
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De in deze visie
beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs
in de komende periode willen toetsen.
Missie
Op de BOE helpen we kinderen om met vertrouwen deel te nemen aan de samenleving, nu
en later.
De ontwikkelingen in onze samenleving gaan snel en zijn soms complex. Wat de
samenleving in de toekomst van onze leerlingen zal vragen, is moeilijk te voorspellen. Door
aandacht te hebben voor de basisbehoeften van kinderen; hun behoefte aan relatie,
competentie en autonomie, dragen we als school bij aan het vertrouwen van kinderen in
zichzelf en de wereld.

Visie
Aandacht hebben voor de basisbehoeften van kinderen, betekent voor ons ten eerste
uitgaan van de behoefte aan relatie. Onder relatie verstaan we de verbondenheid met de
ander, het besef dat anderen je waarderen en het gevoel erbij te horen. We gaan ervan uit
dat verbondenheid een voorwaarde is voor leren.
Ten tweede is er de behoefte aan competentie, dat wil zeggen het geloof en plezier in
eigen kunnen.
Ten derde is er de behoefte aan autonomie. Dat betekent voor ons het vertrouwen hebben
dat je iets zelf kunt.
Als in voldoende mate is voldaan aan deze basisbehoeften, is er welbevinden, motivatie,
inzet en zin in leren.
Op de BOE zetten we de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) in om
aan bovenstaande basisbehoeften tegemoet te komen.
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Totstandkoming schoolplan
We hebben in verschillende bijeenkomsten als team de opbrengsten van de afgelopen vier
jaar besproken, en met elkaar de ontwikkeldoelen beschreven voor de periode 2019-2023.
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten welke positie de school aan het
eind van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is
gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
● De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school.
● De meest recente inspectierapporten.
● Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers.
● De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen.
● Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke toetsen.
● Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de

samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen.
De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie heeft geresulteerd in een
aantal speerpunten, die voor ons team leidend en richtinggevend zijn voor het realiseren van
de beoogde concrete doelen. Deze drie speerpunten zijn ontwikkelingsgericht onderwijs,
een passend aanbod voor onze leerlingen en het passend onderwijs. In hoofdstuk twee
worden deze punten verder uitgewerkt.
De leden van de MR hebben dit plan op 24 september 2019 goedgekeurd.
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1 Huidige stand van zaken
In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige stand van zaken vanuit drie invalshoeken.
Allereerst duiden we de ontwikkeling van de school in de omgevingscontext en trekken die
lijn door voor de komende jaren. Dan volgt een terugblik aan de hand van de eigen
voornemens zoals die waren opgenomen in het schoolplan 2015 - 2019. En tot slot
beschrijven we de stand van zaken vanuit het oordeel van andere belanghebbende partijen
(ouders, inspectie etc. )

1.1 De ontwikkeling van de school in omgevingscontext.
Terugkijkend zijn we er in de afgelopen vier jaar in geslaagd de missie en visie zoals
geformuleerd in de inleiding leidend te laten zijn. Het werken vanuit de omgevingscontext is
daarin een belangrijke pijler. Het ontwikkelingsgericht onderwijs haalt immers de echte
wereld in de school. En het werken vanuit die visie brengt ook met zich mee dat we als
school met de kinderen de wijk in trekken. Met als resultaat dat de school ook duidelijk
zichtbaar is in de buurt. En dat heeft ons in staat gesteld ons als BOE met onze kwaliteiten
duidelijk te positioneren in de wijk.
Als school stellen we ambities vast wat betreft het uitstroomprofiel van de leerlingen. Het
opleidingsniveau van de ouders kan hierbij een factor van betekenis zijn. Een andere factor is
het onderwijs dat de leerlingen op onze school volgen. Deze beide factoren meewegend zijn
we er in de afgelopen jaren in geslaagd het beoogde uitstroomniveau te realiseren. Voor
onze populatie betekende dit dat ongeveer 70% van onze leerlingen een HAVO advies of
hoger zou moeten krijgen. En dat is in de afgelopen vier jaar ook gelukt. In de paragraaf 1.2
‘opbrengsten van de leerlingen’ vindt u hierover een nadere toelichting.
De BOE is een buurtschool in een diverse buurt. Een aanzienlijk deel van de leerlingen
stroomt op Havo niveau of hoger uit, een ander deel van onze leerlingen stroomt uit op
VMBO-basis/kader. Dat betekent dat er een relatief kleine groep is die het landelijk
gemiddelde niveau van MAVO/VMBO-T heeft. Dat stelt de leerkracht op onze school voor de
uitdaging om deze uiteenlopende niveaus een passend aanbod te bieden.
De school is in de afgelopen jaren gegroeid en uitgebreid met een dependance waar de
groepen 7 en 8 onderwijs krijgen. De komende jaren wil de school niet verder groeien maar
inzetten op een stabiele opbouw. Het streven voor de komende jaren is om 6 onderbouw
groepen te behouden, (met halverwege het jaar een instroomgroep) en daarna van alle
leerjaren 3 groepen samen te stellen. Mocht er - tegen de verwachting in - krimp ontstaan,
dan zal de school hier op inspelen door een passende oplossing te zoeken. Dit kan door
bijvoorbeeld groepen samen te voegen of een combinatiegroep samen te stellen.
Mede op basis van de prognoses van DUO (DUO, 2018) is onze verwachting echter dat we
kunnen blijven rekenen op een constant leerlingen aanbod. Alhoewel het leerlingaantal in de
Amsterdam Centrum terugloopt is de verwachting namelijk dat door de
nieuwbouwprojecten in onze wijk het aantal leerlingen dat naar de BOE komt ongeveer
gelijk zal blijven.
Ook in het profiel van de leerlingpopulatie zal naar verwachting niet veel veranderen. We
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zagen in de afgelopen jaren wel meer verhuizers dan andere jaren1, maar gaan er vanuit dat
dat geen invloed heeft op het profiel van onze leerlingpopulatie. Dat komt mede omdat het
huidige aandeel sociale huurwoningen in de wijk blijft bestaan. Wel zal op termijn het aantal
duurdere koopwoningen worden uitgebreid. Gezien de lange looptijd van de bouwprojecten,
verwachten we dan ook dat ook dit in de komende vier jaar nog niet tot een significante
verschuiving in het profiel van onze leerlingpopulatie zal leiden.

1

Dit past in de landelijke trend, zoals beschreven door het Centraal Bureau voor Statistiek, dat jonge gezinnen
(vooral de hogere inkomens) de stad verlaten.
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1.2 Evaluatie schoolplan 2015-2019
In het schoolplan is een aantal ontwikkelpunten geformuleerd, in deze paragraaf worden
deze genoemd en kort geëvalueerd.
1. Ontwikkeling van het Ontwikkelingsgericht onderwijs:
2. Ontwikkelen ICT leerlijnen, verbeteren vaardigheden van leerkrachten en leerlingen
3. Pedagogisch klimaat,
4. Opzetten dependance.
5. Aanpassen zorgstructuur in het kader van passend onderwijs.
6. Opbrengsten leerlingen.
7. Aanbod meer-en hoogbegaafden ontwikkelen
8. Communicatie met ouders
Ad. 1 Ontwikkeling van het Ontwikkelingsgericht onderwijs:
● Deskundigheidsbevordering leerkrachten OGO door middel van een vierjarig traject
van de Activiteit is inmiddels afgerond. Nieuwe leerkrachten krijgen na een jaar op de
BOE de starterscursus van opleidingsbureau de Activiteit aangeboden om zo ook
nieuwe leerkrachten basiskennis van OGO bij te brengen. Door de inzet van de
kartrekkers verwachten we minder gebruik te maken van de scholing van de Activiteit.
● Een aantal teamleden heeft de kartrekkers scholing afgerond. Zij begeleiden
leerkrachten en zetten OGO ontwikkeldoelen uit per bouw.
● Ontwikkeling taalrondes door Suzanne van Noorden. Deze scholing is afgerond en door
de teamleden als zeer leerzaam ervaren. De opgedane nieuwe kennis en
vaardigheden zijn nog niet bij alle teamleden geborgd. Dit punt blijft ook voor de
komende jaren een aandachtspunt.
● Ontwikkeling zaakvakken in thema’s door onder meer inzet van de tweejarige
teamscholing technologie en wetenschap, waarvan het eerste jaar is afgerond.
Wetenschap en technologie is een verplicht onderdeel van het curriculum en wordt
daarom ook altijd meegenomen in de ontwikkeling van een thema. In het eerste jaar
heeft het team scholing gekregen op welke manier W&T ingepast kan worden in de
thema’s. In het tweede jaar zal deze scholing doorgezet worden.
● Werken met Horeb (OGO registratiesysteem waarmee thema’s ontworpen kunnen
worden en observaties genoteerd). Dit systeem wordt inmiddels door alle bouwen
gebruikt.
ad. 2 Ontwikkelen ICT leerlijnen, verbeteren vaardigheden van leerkrachten en leerlingen
Devices zijn aangeschaft en worden dagelijks gebruikt in het onderwijs. Bij de leerkrachten is
er een goede basis en iedereen is minimaal startbekwaam.
De leerlijnen die ontwikkeld zijn voor de leerlingen moeten jaarlijks onder de aandacht van
de leerkrachten worden gebracht, omdat deze nog niet voldoende geborgd zijn.
Door de aanschaf van I-pads in de onderbouw en Chromebooks in de midden- en
bovenbouw wordt er door de leerlingen meer in de Cloud gewerkt. Vanaf 2020 zal de ook de
leerkrachtomgeving overgaan van een server naar een opslag in de Cloud.
Ad. 3 Pedagogisch klimaat
Om het welbevinden van leerlingen te volgen wordt door de leerkrachten een vragenlijst
ingevuld in ‘Zien!’. Hiermee wordt het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in
kaart gebracht. Daarnaast worden de vragenlijsten van het WMK-PO (Werken Met Kwaliteit
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Primair Onderwijs) jaarlijks afgenomen.
Er is een overzicht gemaakt welke acties er door het jaar heen door de leerkrachten ingezet
worden om een goed pedagogisch klimaat te bewerkstelligen (zie bijlage).
Ad. 4 Opzetten dependance
De aanloop naar de uitbreiding van de school was voor ouders, leerlingen en leerkrachten
een lastig proces. Uiteindelijk is gekozen om de bovenbouw gedeeltelijk te verplaatsen naar
de dependance. De oude Parelschool stond leeg en werd ons toegewezen, de begane grond
is door de gemeente en in samenspraak met OOadA opgeknapt en past nu bij de sfeer van
de grote BOE. Sinds februari 2017 is de dependance in gebruik. In het eerste jaar is gestart
met drie groepen 8, het schooljaar daarop kwamen er twee groepen 7 bij. Komend jaar is er
opnieuw ruimte voor de groepen 7 en 8. Het schooljaar 2020-2021 zijn er vijf volledige
groepen en is er dus een extra lokaal nodig. Op de eerste verdieping staan lokalen leeg die
het komend schooljaar opgeknapt gaan worden om in 2020-2021 in gebruik te worden
genomen.
Ad. 5 Aanpassen zorgstructuur in het kader van passend onderwijs
Binnen de zorgstructuur zoals die in de afgelopen jaren is ontwikkeld bieden we zorg door de
inzet van een passend onderwijs ondersteuner, remedial teacher, onderwijsassistent en de
intern begeleiders. Ook wordt er gebruik gemaakt van de expertise van de bovenschoolse
ambulant medewerker.
De zorgstructuur is beschreven in het SOP (school ondersteunings profiel). Middels een
schema is inzichtelijk gemaakt wie wanneer welke stappen moet zetten. We constateren dat
deze structuur nog niet in het dagelijks handelen terug te zien is. Er is met enige regelmaat
nog sprake van handelingsverlegenheid op het gebied van leerlingen met
gedragsproblemen. Dit punt zal dan ook meegenomen worden in onze ontwikkelpunten in
het komend schoolplan.

8

Ad. 6 Opbrengsten leerlingen
Cito- cijfers over vier jaar
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Aantal deelnemende leerlingen

49

69

36

60

Aantal leerlingen in leerjaar 8

48

72

36

61

Aantal leerlingen op school

500

497

543

567

Aantal ongewogen leerlingen

480

481

530

553

Percentage gewogen leerlingen

4%

3%

2%

2,5 %

Naam Eindtoets

Cito

Cito

Cito

Cito

Inspectienorm bij Eindtoetsgemiddelde

Ongewogen

Ongewogen

Ongewogen

Ongewogen

Landelijk gemiddelde

536,6

536,8

534,9

535,7

EINDTOETS

537,3

536,0

537,5

534,5

Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs 2015 - 2019
schooljaar
Totaal aantal leerlingen groep 8

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

48

72

37

61

4%

0

PRO/VSO
VMBO-B /K

6%

14%

6%

20%

VMBO-T

10%

8%

6%

10%

KOPKLAS

6%

VMBO-T-HAVO

8%

8%

6%

HAVO

12%

7%

9%

15%

HAVO-VWO

12%

15%

17%

10%

VWO

50%

42%

51%

45%
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Doelen voor de uitstroom in schoolplan 2015-2019:
Gewenste uitstroom
Met onze leerlingen wilden we dat vanaf 2015 gemiddeld:
● minimaal 30% van de leerlingen uitstroomt naar het VWO
● minimaal 70% van de leerlingen uitstroomt naar Havo en hoger
● minimaal 85% van de leerlingen uitstroomt naar VMBO-T en hoger
In de afgelopen jaren hebben we steeds de doelen gehaald wat betreft de adviezen van de
leerlingen.
We zien dat 90 % van onze leerlingen op het geadviseerde onderwijs blijft. En 5% op- of
afstroomt, daar zijn we blij mee, dat geeft aan dat we de leerlingen een goed advies
meegeven.
Het laatste jaar zijn we desondanks niet op of boven het landelijk gemiddelde gekomen. Dat
zagen we aankomen omdat de middenmoot van dit leerjaar lager scoorde dan voor onze
school gebruikelijk was. Ook in de adviezen zien we dat een groter aantal dan gebruikelijk
naar het VMBO Basis/Kader is uitgestroomd.
Uit de analyse van de toetsgegevens van de afgelopen drie jaar blijkt dat de eindtoets lager
uitvalt dan we op basis van de gemiddelden van de Cito-toetsen van groep 6 t/m 8 zouden
verwachten. Een aantal factoren kan hierbij een rol spelen: het moment van de eindtoets (na
de schoolkeuze), de andere toetsvorm dan bekend of/en de drie toetsdagen achter elkaar.
We willen deze ontwikkeling keren door leerlingen beter voor te bereiden op de Cito
eindtoets.
Als OGO school wordt een groot deel van het curriculum in thema’s aangeboden. De
opbrengst daarvan is betrokken, nieuwsgierige leerlingen die geïnteresseerd zijn in de
wereld om hen heen. De focus in ons onderwijs ligt niet alleen op het beheersen van de
basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Binnen de thema’s richten we ons op
de doelen van de OGO-cirkel zoals: zelfsturing en reflectie, actief zijn en initiatief tonen,
onderzoeken redeneren en oplossen, voorstellingsvermogen en creativiteit, etc.. Deze
kwaliteiten die wij “brede bedoelingen’ noemen zijn onderdeel van onze visie en krijgen
binnen de thema’s veel aandacht. Deze opbrengsten willen we beter in beeld brengen.
Ad. 7 Aanbod meer- en hoogbegaafden
Binnen de thema’s zijn er goede mogelijkheden om te voorzien in een aanbod voor de meeren hoogbegaafden. Er zijn twee scholingsmomenten geweest om de deskundigheid van de
leerkrachten op dit vlak te vergroten.
Ons streven is om ook al deze leerlingen in de groep een passend aanbod te bieden. Toch
constateren we dat dit regelmatig onder druk komt te staan door de hectiek van de dag. Het
afgelopen jaar hebben we daarom voor een andere vorm gekozen. De meer- of
hoogbegaafde kinderen krijgen de instructie 1x in de week buiten de groep; de verwerking
vindt wel plaats in de groep. Hier willen we volgend jaar mee doorgaan.
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Ad.8 Communicatie met ouders
Om ouders meer te betrekken bij de school zijn we gebruik gaan maken van SchouderCom,
op deze manier kunnen ouders blogs bekijken van de groep en makkelijk met leerkracht en
andere ouders in contact komen.
Er zijn overlegafspraken gemaakt met MR, OR en directie.
In de BOEM, een maandelijkse nieuwsbrief, worden ouders geïnformeerd worden over
schoolzaken.
De website is vernieuwd en zal verder worden verbeterd en geoptimaliseerd.

1.3 Oordeel van andere belanghebbenden (ouders, inspectie):
In 2018 zijn bij ouders en medewerkers tevredenheidsvragenlijsten afgenomen. Uit deze
WPK-PO enquêtes blijkt dat zowel ouders als kinderen tevreden tot zeer tevreden over onze
school.
De WMK-PO worden door de leerlingen van groep 7 en 8 ingevuld. Om frequenter de
mening van de leerlingen op te halen en ook die van de jongere leerling te horen willen we
dit jaar een leerlingenraad opstarten.
De externe feedback van de Inspectie bevestigt het beeld van een school die bezig is zich
(door) te ontwikkelen. In het laatste inspectierapport is de school op alle punten voldoende
of goed beoordeeld. Als aandachtspunt werd genoemd dat de school de brede ontwikkeling
van de kinderen beter in beeld zou kunnen brengen. Dit wordt als ontwikkelpunt
meegenomen in dit schoolplan.
De wijze waarop we als school de ontwikkeling van kinderen bijhouden bleek in de
afgelopen jaren voor verbetering vatbaar. Zo bleek uit het inspectierapport (bijlage 3) dat
het gebruik van verschillende systemen om de ontwikkeling van kinderen bij te houden, bij
onze leerkrachten zorgde voor onnodige werkdruk.
Om dit te verbeteren hebben we in de afgelopen periode onze registratie gestroomlijnd.
Binnen de school worden nu nog alleen de volgende registratiesystemen gebruikt.
● Parnassys, voor de registratie van toetsen en LVS
● Leeruniek, waardoor de groepsplannen makkelijk in beeld kunnen worden gebracht.
● HOREB voor de registratie op leerinhouden van de thema’s en observaties van
leerlingen
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2 Ambities
Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is de prognose dat de buurt en daarmee ook het profiel van
onze leerlingpopulatie in de komende vier jaar niet wezenlijk zal veranderen. Daarnaast
verwachten we een redelijk stabiele instroom van leerlingen in de komende jaren. Het
uitstroomniveau van onze leerlingen was in de afgelopen conform het instroomniveau
verwacht mag worden.
We mogen dus stellen dat de basis van het onderwijs op de BOE op orde is. Zowel de ouders,
leerlingen als inspectie zijn tevreden. Onze uitdaging en ambitie is daarmee om vanuit deze
uitgangspositie door te ontwikkelen naar een nog betere school.
Daarbij is het van belang om ons als school te blijven profileren en duidelijk zichtbaar te
blijven voor nieuwe ouders. Het blijven realiseren van een stabiele instroom stelt ons ook in
staat een stabiele opbouw van de school te behouden.
De BOE heeft met het ontwikkelingsgericht onderwijs een krachtig concept in handen:
kinderen leren doordat de school de ‘echte wereld’ naar binnen haalt en ons OGO-concept
zorgt daarmee dat het aanbod in school zich altijd verhoudt tot de maatschappij. De buurt is
voor ons als OGO-school een rijke leeromgeving. Vanuit de OGO-thema’s wordt er vanuit
alle leerjaren steeds de verbinding gezocht met de wijk. De BOE is en blijft daarmee
zichtbaar in de buurt.
Redenerend vanuit de ambitie de BOE door te ontwikkelen naar een nog betere school,
moeten we zorgen dat we onze sterke punten vasthouden, maar zijn er ook de nodige
verbeter- en ontwikkelpunten. Die komen in de volgende paragraaf in hoofdlijnen aan de
orde. De daar aangegeven punten zullen vervolgens in het jaarplan concreet en
gedetailleerder uitgewerkt worden.

2.1 OGO: doorgaande lijn in thema’s
Juist omdat ons OGO-concept een krachtig concept is voor onze onderwijsinhoud en onze
positionering, is het zaak om daar kritisch naar te blijven kijken. Die kritische houding is
duidelijk in ons team aanwezig. Gedurende het jaar komen leerkrachten in onze
themabijeenkomsten en studiedagen met regelmaat terug met de vraag: is wat wij doen ook
echt ontwikkelingsgericht? Doen wij redenerend vanuit het OGO-concept de goede dingen,
en doen we die dingen ook goed? Daarmee maken we met elkaar steeds opnieuw ruimte om
te reflecteren en nieuwe initiatieven te ontplooien.
Dit hebben we de afgelopen jaren ook teruggezien in de ontwikkeling van de thema’s. De
vaste thema’s worden steeds meer losgelaten vanuit nieuwe inzichten vanuit de
ontwikkeling van het OGO. Er ontstaan daarmee rijke nieuwe thema’s. Daarbij is echter een
valkuil dat het overzicht op het aanbieden van de kerndoelen van de zaakvakken naar de
achtergrond verdwijnt. De komende jaren zullen we daarom een structuur moeten
ontwikkelen waarin deze risico’s ondervangen worden. Dit wordt uitgewerkt in de
jaarplannen.
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2.2 De leerkracht en een lerende organisatie
Om ons OGO-concept waar te maken en de leerontwikkeling van onze leerlingen maximaal
te stimuleren, is het nodig dat de leerkrachten qua didactische aanpak een duidelijke
gezamenlijke lijn volgen. Die lijn is: gedifferentieerde aanpak in kernvakken, instructie
volgens het igdi model, positieve benadering en het hebben van hoge verwachtingen van de
leerlingen. Dit blijft de komende jaren een punt waarop we blijven monitoren.
Kijkend naar onze ambitie om ons als school verder te verbeteren, is het ook noodzakelijk
dat we er naar toe werken een lerende organisatie te worden. Oftewel een organisatie waar
van en met elkaar geleerd wordt. Om daar naar toe te werken en stapsgewijs verder inhoud
te geven aan het worden van een lerende organisatie, zetten we naast elkaar verschillende
werkvormen in:
● Collegiale consultatie wordt een standaard onderdeel voor iedere leerkracht. Aan de
bouwcoördinatoren en directie de taak om dat te stimuleren en te faciliteren.
● Gebruik makend van interesse en expertise in het team organiseren we werkgroepen
die een duidelijke opdracht krijgen of deze zelf formuleren. Deze werkgroepen
nemen het team vervolgens mee in hun inzichten en bevindingen. Daartoe zullen we
bijeenkomsten en workshops organiseren. Wat er geleerd is door de één wordt op
deze manier gedeeld met een ander. In het team leven er al allerlei ideeën over de
uitwerking van de werkgroepen. Begin schooljaar 2019-2020 maken we hiermee een
start.
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2.3 Passend onderwijs
Alhoewel de zorgstructuur al goed beschreven is in het SOP (zie website: downloads) blijft
het bieden van passend onderwijs een ontwikkelpunt. Zowel ouders, leerkrachten en intern
begeleiders ervaren dat ondanks alle inzet, onze invulling van het passend onderwijs op
onderdelen nog steeds handelingsverlegenheid met zich meebrengt. Om hierin te
ontwikkelen hebben we de volgende speerpunten vastgesteld:
● Onze ambitie is om in een zo vroeg mogelijk stadium adequaat de zorgstructuur te
benutten, zodat zo vroeg mogelijk duidelijk wordt welke zorg de leerling nodig heeft en
ook of onze school deze zorg zelf kan bieden. De komende jaren is de kennis van de
zorgstructuur steeds meer zichtbaar in het handelen.
Om dit goed te kunnen doen is er actie nodig op het gebied van kennis en vaardigheden
op leerkrachtniveau. De praktische uitvoering hiervan is te vinden in het jaarplan.
Ook de rol van de intern begeleiders, externe deskundigen en de contacten met ouders
worden hierin meegenomen.
● Kennis en vaardigheden op het gebied van cluster 4 problematiek:
Hiertoe worden workshops georganiseerd met experts, met daarnaast inzet van
gedragsspecialisten die in de klas meekijken om zo leerkrachten tips te geven.
● Onderzoek impulsklas
Dit is een klas waar een groepje leerlingen met werk-, houding-en/of gedragsproblemen
één dagdeel per week naar toe gaat en daar werkt onder gespecialiseerde begeleiding
aan het reguliere schoolwerk. De leerling komt samen met één van zijn ouders. Deze
impulsklas wordt in samenwerking met andere scholen opgezet. We willen onderzoeken
of dit kan bijdrage aan het passend onderwijs op de BOE.

2.4 Passend aanbod
Het ontwikkelingsgericht werken besteedt veel aandacht aan de brede ontwikkeling van een
kind. Hieronder vallen doelen die ook genoemd worden in de 21 century skills. Ook de
leerinhouden zoals deze op het moment geformuleerd worden in het Curriculum.nu sluiten
aan bij het ontwikkelingsgericht onderwijs. Curriculum.nu beschrijft bouwstenen die de BOE
herkent in de doelencirkel van het ontwikkelingsgericht onderwijs.
Ons beeld is dat onze leerlingen school zich op de brede bedoelingen goed ontwikkelen.
Onze ambitie voor de komende jaren is om deze ontwikkeling nu ook beter in beeld te
brengen in het portfolio. Hier is al een begin mee gemaakt zoals te zien is in de thema
terugblik van de betreffende leerlingen bij wie ook op deze doelen gereflecteerd wordt.
De kernvakken worden op de BOE al gedifferentieerd aangeboden. Bij het aanbieden van de
thema’s is dit minder het geval. Dit is zeker op de BOE wel van belang. We hebben namelijk
een relatief kleine middengroep. Dat betekent dat het leerniveau van onze leerlingen relatief
ver uit elkaar ligt. Om voor iedereen een uitdagend en passend aanbod te hebben, zullen
ook de thema’s goed op de verschillen in leerniveau moeten aansluiten en dus
gedifferentieerd moeten worden aangeboden.
We zullen in het uitwerken en voorbereiden van de thema’s daarom verschil moeten maken
in de te behalen doelen. In de komende jaren zullen we met elkaar moeten zorgen dat in de
thema’s de differentiatie in aanbod en verwachtingen zijn plek heeft gekregen. Zodat zowel
de praktijkleerling als de gymnasiast een passend aanbod krijgen. In de afgelopen vier jaar
hebben de leerlingen die meer aankunnen een extra aanbod in plusgroepjes gekregen. Onze
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ambitie is om de uitdaging zoveel mogelijk binnen de bestaande thema’s in de groep te laten
plaatsvinden. De extra instructie of begeleiding van deze groepjes kan buiten de klas
plaatsvinden door een ambulante leerkracht of ib-er.
We zien dat kinderen die vooral leren door te doen met de thema’s nog niet altijd voldoende
uitgedaagd worden. Het opzetten van een doe-lab of klusklas voor leerlingen die beter
handelend leren zou hier wellicht een oplossing voor zijn. In het komend jaar onderzoeken
we of hiervoor subsidiemogelijkheden zijn en er een ruimte beschikbaar is.

2.5
Samenwerking Kentalis
In de afgelopen jaren zijn er steeds meer kinderen met een spraak taal stoornis (tos) bij ons
op school gekomen. Deze kinderen krijgen ondersteuning vanuit Kentalis (cluster 2). Twee
medewerksters van Kentalis werken samen 4 dagen met deze kinderen. In de komende jaren
zal deze samenwerking uitgebreid worden met een medium arrangement. Dit traject krijgt
vorm op de manier en in het tempo waarin de BOE dat geschikt acht en zal in de komende
jaren een duidelijke vorm krijgen.

2.6 Internationalisering
In een aantal wijken in Amsterdam is er een toename van expats te zien; mensen die korter
dan een jaar in Nederland zijn en een aantal jaar in Amsterdam zullen blijven. In de buurt
van de BOE zien we deze trend niet. Wel is er een grote diversiteit aan nationaliteiten, maar
nauwelijks expats. OOadA heeft haar scholen gevraagd zich te profileren zodat voor ouders
en nieuwkomers duidelijk is welke school het best past bij hun ideeën en wensen. Deze
profielen zijn terug te vinden op een door OOadA ontwikkelde site:
www.schoolsearchamsterdam.com .
De BOE heeft het ontwikkelingsgericht onderwijs als profiel en biedt Engels als vak
vanaf groep 6 in de thema’s en muziek. Vanaf groep 7 gebruiken we een methode. Hiermee
halen we de kerndoelen. Wat nog ontwikkeld moet worden is het aanbod voor leerlingen die
thuis Engels spreken en bij wie onze methode niet voldoende aansluit op de vaardigheden
van de leerling.
Voor ouders die (beter) Nederlands willen leren is er een taalcursus in school.
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2.7 Ouders en de Ouderkamer nieuwe stijl
Een kind heeft niet alleen recht op goed onderwijs, maar heeft ook recht op een goede
samenwerking tussen school en zijn of haar ouder(s). Alleen dan kan een kind zich immers
goed ontwikkelen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij beide partijen.
Wij willen graag met ouders een duurzame samenwerking aan gaan die vraagt om een
afstemming van wederzijdse verwachtingen. Dit kan in een duidelijke intentieverklaring.
Hoewel dit geen bindend document is, is het wel goed voor de samenwerking dat bepaalde
intenties expliciet door school en ouders worden benoemd en onderschreven. De intentie
verklaring vind u in bijlage 4.
De ouderkamer is bedoeld om ouders van de BOE bij school te betrekken. Een plek waar
laagdrempelig over verschillende zaken met elkaar gesproken kan worden. Waar ouders
geholpen worden praktische zaken op te lossen. Een aantal ouders vindt de ouderkamer en
maakt er gebruik van. Toch is het een kleine groep met vaak dezelfde ouders.
De komende jaren willen we een andere opzet uitproberen om zo te kijken of we een
grotere groep ouders kunnen bereiken.
Hiertoe worden thematische ouderbijeenkomsten georganiseerd, die kunnen variëren van
uitleg over het rekenonderwijs op de BOE tot uitleg over OGO tot uitleg over sociale media.
Eens in de maand blijft de ouderkamer een plek waar praktische zaken geregeld kunnen
worden.

3. Personeel
Om de ambities beschreven in hoofdstuk twee te kunnen verwezenlijken speelt het
personeel een sleutelrol. In hoofdstuk 2.2 wordt beschreven wat er van de leerkrachten
verwacht wordt.
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De huidige realiteit is dat de consequenties van het lerarentekort voelbaar zijn: vacatures
worden moeilijk ingevuld. Bij ziekte is vervanging steeds moeilijker te vinden. De Brede
Selectie, de invalpool van de primair en speciaal onderwijs van 8 besturen in Amsterdam, is
niet in staat om hierin te voorzien.
Voor kortdurende ziekte werd tot voor kort de groep van de zieke leerkracht verdeeld over
andere groepen. Dit leidde tot meer werkdruk en onrust in school. Vorig jaar hebben we
daarom in dit soort gevallen Lukida ingehuurd. Zij verzorgen een dag met een eigen
programma.
De langdurige uitval van leerkrachten is daarmee echter niet opgelost.
Het vereist flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers om met elkaar tot creatieve
oplossingen te komen. We zien kansen in bijvoorbeeld de inzet van zij-instromers en het
gebruik maken van ‘onze’ leerkrachten die met pensioen zijn. Ook kiezen we er voor om
meer te investeren in begeleiding van stagiaires en ook stagiaires van andere opleidingen
aan te nemen. Een voorbeeld hiervan is een minor ‘Oriëntatie op het onderwijs’ voor 4e –
jaar studenten pedagogiek en psychologie.
Alhoewel we in principe geschoold personeel willen inzetten hebben we gemerkt dat de
huidige krapte op de arbeidsmarkt ons dwingt om daarin soms concessies te doen en andere
keuzes te maken. In deze situaties zullen we voor een goede monitoring en begeleiding
zorgen.

Werkdrukgelden
De regering heeft een aantal maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de
noodkreet uit het onderwijs. Een daarvan is de extra gelden voor werkdrukverlaging. Het
team bepaald waar deze gelden voor worden ingezet, onder verantwoordelijkheid van de
PMR.
Werkdrukgelden zijn vooral ingezet op extra handen in de klas, uitbreiding van de uren voor
de medewerker passend onderwijs en de inzet van een gedragsspecialist. De uitbreiding van
deze gelden in het schooljaar 2019-2020 wordt eveneens op deze manier ingezet.
Dit draagt bij aan het plezier op het werk en wordt als ondersteunend ervaren. Ook de
komende jaren zullen deze gelden worden ingezet zoals het team het wil.

Werkverdelingsplan
Dit jaar is er gewerkt met een werkverdelingsplan: een voortvloeisel uit de nieuwe cao om
leerkrachten meer inspraak te geven in de manier waarop het werk georganiseerd is. Uit de
bijeenkomst die hiervoor georganiseerd werd, bleek evenwel dat in grote lijnen iedereen
tevreden was over de huidige manier van organisatie. Wel voor verandering vatbaar was de
manier waarop de werkgroepen werden samengesteld en de taakuren. Het schooljaar 20192020 maken we een start om hier anders mee om te gaan. Het idee is meer gebruik te
maken van en aan te sluiten op interesse en expertise van de leerkrachten. Dit wordt verder
uitgewerkt in het jaarplan.

Inwerken nieuwe collega’s
Het ontwikkelingsgericht werken vraagt veel van nieuwe en/of startende leerkrachten. Het is
daarom belangrijk om direct in het eerste jaar al een goede begeleiding in te zetten om zo
leerkrachten mee te nemen in de onderwijspraktijk. Naast een maatje voor de praktische
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zaken wordt er daarom ook een begeleider gekoppeld aan een nieuwe leerkracht. Zie verder
bijlage 5.

Ontwikkeling leerkrachten
Voor het goed inwerken van nieuwe leerkrachten vraagt het ontwikkelingsgericht werken
extra inzet. Tegelijkertijd is het een rijk concept de leerkrachten de mogelijkheden biedt en
stimuleert zich verder ontwikkelen. De leerinhouden liggen immers vast maar de manier
waarop deze aangeboden worden niet. Hierdoor heeft de leerkracht veel ruimte om zelf
vorm te geven aan de dagelijkse onderwijspraktijk.
Door de scholing van de eigen leerkrachten in de afgelopen jaren door opleider ‘de Activiteit’
is er nu voldoende kennis in huis om zelf nieuwe leerkrachten in te werken en jaarlijks een
OGO-ontwikkelplan te maken. De komende jaren zal de scholing meer gericht zijn op de
ontwikkelpunten uit het schoolplan: passend aanbod, passend onderwijs en een lerende
organisatie. Hiervoor hebben we verschillende studiemomenten ingepland waar het team
met elkaar in gesprek gaat over onderwijsinhoudelijke zaken. Ook zullen er workshops
ingekocht worden die passen bij de behoefte van het team.
Bovenschools worden er ook diverse workshops aangeboden via het OOadA-netwerk MOVE,
deze worden binnen de BOE gepromoot door de MOVE-ambassadeur.
Op deze manier is er een gevarieerd aanbod aan scholing, wat kan bijdragen aan de binding
van leerkrachten om bij ons te (blijven) werken.
Loopbaanperspectief
De Digitale Gesprekken Cyclus wordt gebruikt om een in een vaste jaarcyclus een POPgesprek, functionerings-en beoordelingsgesprek te voeren. In deze gesprekken worden de
kwaliteiten en wensen van de medewerker besproken. Ook komen in die gesprekken de
ambities van de medewerker naar voren en wordt onderzocht of en hoe deze ambities
binnen school of de OOadA te vervullen zijn.
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4 Financiële consequenties
De berekeningsgrondslagen voor de lumpsum inkomsten zijn niet geoormerkt. De middelen
worden toegewezen op bestuursniveau en dienen ook op bestuursniveau te worden
verantwoord. Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel maakt per school een integrale
schoolbegroting waarbij de resultaten van de ‘materiële’ en ‘personele’ begroting worden
verrekend.
OOadA volgt voor dit financiële beleid de visie van integraal management, waarbij de
verantwoordelijkheden zoveel mogelijk decentraal worden belegd. Dat betekent dus een
relatief grote verantwoordelijkheid voor de directies van de scholen. Hierdoor ontstaat een
transparant systeem van financiële planning en controle op centraal en op schoolniveau. Dit
blijft ook een van de belangrijkste uitgangspunten voor de komende jaren. Het werken
volgens een jaarlijkse cyclus waarbij de budgetten gecontroleerd worden ingezet, is daarbij
uitgangspunt.
Het schoolplan en de jaarplannen met daarin de onderwijsinhoudelijke doelen geven, binnen
de uitgangspunten van het strategische beleidsplan, richting aan ons financieel beleid en aan
de begrotingen die op schoolniveau gemaakt worden. Zodoende staat de begroting in dienst
van de onderwijsinhoudelijke plannen.
Om onze plannen te verwezenlijken zal er op de begroting geld gereserveerd worden voor
leermiddelen, scholing en het organiseren van workshops waaronder:
● Schrijfonderwijs,
● OGO startcursus (voor nieuwe leerkrachten in het tweede jaar op de BOE)
● Workshops met externe experts
● Aanbod Engels voor leerlingen die thuis Engels spreken
● klusklas
Subsidies vanuit de VLOA voor onder andere de VVE, HB, Taal is Leuk, Taalcursus ouders, de
Ouderkamer, conciërge Kleine BOE
Onderzocht wordt of er subsidie wordt aangevraagd moet worden voor een impulsklas.
Er zal meer geld worden begroot voor een passend onderwijs; met name voor de bekostiging
van een schaduw. Een schaduw is medewerker die een kind één op één onder de hoede
neemt. Ook kan er met dit budget flexibeler personeel ingezet worden waar nodig is.
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Bijlagen
Bijlage 1: Strategisch beleidsplan OOadA
Wereldburger in Amsterdam
Strategisch beleidsplan OOadA 2019-2023 samengevat
Wereldburger in Amsterdam
De eerste verantwoordelijkheid van onze stichting is om ervoor te zorgen dat onze leerlingen
in een veilige sfeer effectief onderwijs krijgen. Dat onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen
en sluit aan op de behoeftes en mogelijkheden van leerlingen. Het op orde houden van de
basiskwaliteit is een continu proces; scholen zullen zich voortdurend moeten blijven
ontwikkelen. In lijn met de verwachtingen van de onderwijsinspectie hebben we als stichting
ook eigen ambities. Die eigen ambities zijn te herleiden naar de titel van het strategisch
beleidsplan “Wereldburger in Amsterdam”. Met ons onderwijs willen we namelijk een
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van wereldburgers. Wereldburgers zijn wereldwijs, ze
kunnen hun weg vinden in de wereld en ze weten welk verschil ze kunnen maken. In het
tweede deel van de titel staat de naam van onze stad. Dat is niet voor niets. Het
grootstedelijke karakter van Amsterdam biedt aan de ene kant veel educatieve
mogelijkheden om je te ontwikkelen tot wereldburger. Aan de andere kant zorgt het ook
voor een dynamiek die scholen voor uitdagingen plaatst. Zo verandert de instroom
voortdurend. In sommige gebieden moeten scholen inspelen op een forse toename van het
aantal ‘internationals’ dat langdurig in Nederland wil blijven. Met een ondernemende
houding en een duidelijk profiel kunnen scholen inspelen op de veranderende stad en er
dankbaar gebruik van maken. Wij zijn ervan overtuigd dat eigentijds onderwijs en
aantrekkelijk werkgeverschap passen bij de ambities die we hebben.
Eigentijds onderwijs
De tijd waarin we leven is relevant voor het soort onderwijs dat nodig is. De huidige tijd en
de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische
uitdagingen en talloze mogelijkheden en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich
op de kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger je weg te
vinden en een verschil te kunnen maken. Kenmerkend voor eigentijds onderwijs is dat het
uitdagende onderwijsactiviteiten oplevert waarin verschillende leergebieden en life skills
gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Bij het vormgeven van eigentijds
onderwijs hoort de bewustwording dat betekenisvol onderwijs ook buiten de muren van het
schoolgebouw in de buurt gevonden kan worden. Bij het vertalen van eigentijds onderwijs
naar onze onderwijspraktijk speelt mee dat een groot deel van de leerlingen een cognitieve
voorsprong heeft. Het niveau moet ook deze groep leerlingen uitdagen. Kortom: eigentijds
onderwijs brengt de volgende uitdagingen met zich mee:
·
Het realiseren van een eigentijds onderwijsaanbod dat bestaat uit:
a. Leerlijnen voor vaardigheden zoals onderzoekend leren, digitale geletterdheid en
andere life skills;
b. Bijgewerkt aanbod voor wereldoriëntatie waarin de domeinen cultuur, natuur,
wetenschap en techniek een plaats hebben en de wereldoriëntatie wordt gekoppeld aan
de maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen in de wereld.
c. Uitdagende onderwijsactiviteiten waarin vaardigheden en verschillende leergebieden
worden geïntegreerd en het potentieel van de buurt wordt benut.
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·
Inspelen op talenten en behoeftes van leerlingen. Voor sommige leerlingen geldt
dat ze iets anders kunnen of nodig hebben dan de andere leerlingen en dat dat in de klas
niet kan. Het gaat om leerlingen die beter tot hun recht komen als ze met hun handen
mogen werken. Het gaat ook om hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met een ander
specifiek talent. Voor deze groepen willen we arrangementen een eigentijds accent geven
door innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan met het speciaal onderwijs, het
voortgezet onderwijs, bedrijven en organisaties in de buurt.
·
Realiseren van duidelijk schoolprofielen. Scholen gaan zich heroriënteren op het
schoolprofiel, inclusief de mogelijkheid van een internationaal profiel (communicatie
ouders in het Engels, verwerving Nederlandse taal, interculturele competentie en de
positie van Engels in het curriculum).
·
Duurzaamheid in ons systeem krijgen. We hebben ons gecommitteerd aan het
Manifest Circulair Onderwijs en dat betekent dat duurzaamheid in onze organisatie een
herkenbaar element wordt. Dat zie je terug in het onderwijs, het voorbeeldgedrag, in
projecten, in de huisvesting en in de manier waarop we omgaan met materialen.
·
Systematische en integrale schoolontwikkeling. Schoolteams gebruiken het
schoolontwikkelmodel (SOM) om systematisch aan de eigen ambities te werken. Bij de
plannen die daaruit volgen worden ook de aspecten personele inzet, huisvesting en
financiën meegenomen.
·
Onderwijs anders organiseren. Scholen experimenten met innovatieve
organisatievormen om het potentieel van leerkrachten doelmatiger in te zetten.
Aantrekkelijk werkgeverschap
Het eigentijds onderwijs dat wij voor ogen hebben, vraagt om medewerkers die van hun vak
houden, die ambitieus zijn en die het uitdagend vinden om in de grootstedelijke context van
Amsterdam te werken. Een eigentijdse medewerker dus. Voor deze mensen willen we een
aantrekkelijk werkgever zijn. We willen de voorwaarden creëren waarmee we hen binden en
binnenhalen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dat nog extra belangrijk. Door de jaren
heen hebben we al veel geïnvesteerd in werkgeverschap. We willen die positie versterken
door de nadruk op de volgende HR-thema’s te leggen.
·
Implementeren Employee Journey. Met een Employee Journey zorgen we voor een
warm welkom en een vaste route voor het werven, aanstellen, volgen en (ver)binden van
nieuwe medewerkers.
·
Verbreden loopbaanperspectief. Naast doorgroeimogelijkheden in
managementfuncties en interne begeleiding komt er de komende jaren ruimte voor
vakinhoudelijke specialisatie en een bredere rolopvatting voor medewerkers.
Medewerkers kunnen naast hun hoofdfunctie ook onderzoeker, begeleider, coach,
coördinator van een netwerk, auditor, etc. zijn. De inzetbaarheid op andere scholen is
daarbij ook een aantrekkelijk aspect.
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·
Creëren van een lerende dynamiek. Schoolteams hebben al een structuur voor
individuele en collectieve professionalisering. De komende jaren zal het samen leren,
ontmoeten en het benutten van de eigen experts nog meer uit de verf komen. Het aantal
bovenschoolse netwerken voor kennisdeling zal toenemen. Zogenaamde ontwikkelteams
van experts zullen op scholen en binnen OOADA een positie gaan verwerven in de
beleidsvorming. Het bovenschoolse professionaliseringsaanbod van MOVE sluit aan bij de
vraag van leerkrachten.
·
Flexibiliseren arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden zullen flexibeler worden,
zodat op basis van ieders persoonlijke omstandigheden afspraken op maat gemaakt
kunnen worden.
·
Ruimte voor werkplezier. Dat het leuk is om bij OOADA te werken zal ook blijken uit
aansprekende OOADA- evenementen, waarin medewerkers elkaar in een ontspannen
setting ontmoeten.
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Bijlage 2: Stedelijke afspraken
Stedelijke afspraken waar OOadA zich aan heeft gecommitteerd
Stedelijk worden veel zaken afgesproken. Vijf afspraken noemen we hier. De eerste is het
stedelijk toelatingsbeleid, waarmee de toewijzing van leerlingen eerlijk en transparant
verloopt. De tweede is het basispakket kunst- en cultuureducatie. Dit heeft ertoe geleid dat
vrijwel alle scholen twee uitgewerkte leerlijnen hebben voor kunst- en cultuureducatie,
veelal muziek en beeldend vormen. De derde afspraak is het convenant “voorschoolse en
vroegschoolse educatie” dat als doel heeft om taalachterstanden vroegtijdig tegen te gaan.
Dat betekent dat elke school verbonden is aan een voorschool voor peuters en dat in de
kleutergroepen gewerkt wordt met speciale taalprogramma’s. De vierde is ons commitment
aan Gymmermansoog, een stedelijk samenwerkingsverband tussen onder andere de
Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO), de GGD, de Hogeschool,
de VU, Stichting Westelijke Tuinsteden en Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
Gymmermansoog heeft als doel om gymleraren en scholen te ondersteunen bij het
verbeteren van de motorische ontwikkeling van leerlingen en daarmee het terugdringen van
overgewicht. De vijfde is dat we ons gecommitteerd hebben aan het Model Amsterdamse
Opleidingsscholen. Dit betekent dat alle scholen binnen het bestuur meedoen mee aan
Opleiden in de School en de komende vier jaar laten zien dat zij voldoen aan de
basiskwaliteit die daarvoor geformuleerd is.
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Bijlage 3: Inspectierapport
Basisschool Oostelijke Eilanden
We voerden het verificatieonderzoek op de basisschool Oostelijke Eilanden uit op 18
december 2017. De standaard Aanbod werd geselecteerd omdat de school bewust kiest
voor een rijk aanbod vanuit de eigen ontwikkelingsgerichte doelen. We hebben eveneens de
standaard Kwaliteitscultuur van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg onderzocht. In dit
hoofdstuk leest u de conclusie van onze bevindingen en de oordelen op de genoemde
standaarden met een korte toelichting.
Conclusie
We hebben beide onderzochte standaarden, net als bij het onderzoek in mei 2017, als goed
beoordeeld. We zien dat de stimulans van het bestuur en de facilitering van het
onderzoekend leren op de Oostelijke Eilanden zichtbaar is in de schoolontwikkeling. De
school heeft drie jaar geleden haar visie herijkt. Vanuit de waarden en werkwijze van
ontwikkelingsgericht onderwijs werkt het team nu aan onderwijs waarin het overbrengen
van 21ste-eeuwse vaardigheden aan de leerlingen centraal staat. Dit resulteert in een breed
en rijk aanbod met doelen en leerlijnen voor culturele en maatschappelijke vaardigheden.
Onder de nieuwe directeur heeft de school de slag gemaakt naar een stevige
kwaliteitscultuur die voldoet aan de eisen die het bestuur daaraan stelt. Dit komt tot uiting
in de visie, de organisatie en tal van ontwikkelings- en professionaliseringsactiviteiten. De
nadruk op onderzoekend samen leren die in het aanbod aan de leerlingen al tot uiting komt,
wordt ook gespiegeld in de manier waarop het team professioneel samenwerkt.
Rijk aanbod dat gericht is op de zone van de naaste ontwikkeling
De school beschikt over een degelijk en rijk aanbod van goede kwaliteit. Dit aanbod is
gestructureerd in negen leergebieden en negen specifieke kennis- en vaardigheidsgebieden.
Uitgangspunt hiervoor is dat de school haar leerlingen wil helpen drie houdingen te bereiken
die voorwaardelijk zijn voor leren en leren leren en leiden tot een brede ontwikkeling:
emotionele vrijheid en nieuwsgierigheid in combinatie met zelfvertrouwen.
Basisschool Oostelijke Eilanden is een buurtschool en verzorgt onderwijs voor een diverse
leerlingpopulatie. Ze evalueert regelmatig of het aanbod nog past bij de onderwijsbehoeften
van de leerlingen. Het uitgangspunt van het bestuur dat de basis op orde moet zijn komt
naar voren in de degelijkheid van het aanbod, het methodisch aanbod voldoet dan ook aan
de kerndoelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie en ondersteuning door bijvoorbeeld (extra) taalonderwijs.
Het team verzorgt een actueel aanbod voor de kernvakken, en richt zich daarbij op het
bereiken van resultaten die passen bij de leerlingenpopulatie en dus boven het landelijk
gemiddelde liggen. Er is veel aandacht voor uitdaging in een leerlijn voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Die wordt niet alleen ingezet in de Day-a weekschool, maar steeds
meer geïntegreerd in reguliere onderwijsactiviteiten. De school herziet het aanbod nu door
dit meer te richten op 21steeeuwse vaardigheden en door middel van onderzoekend leren.
Daarbij hoort dat de leraren leerlingen begeleiden om haalbare onderzoeksvragen te
formuleren. Eén van de ontwikkeldoelen dit jaar is de experimentele leerlijn
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‘programmeervaardigheden en computerdenken’ in de onder- en middenbouw. In de
bovenbouw wordt het onderdeel mediabegrip/mediawijsheid vormgegeven.
Met de grote rol die is weggelegd voor samenwerken oefenen leerlingen in
burgerschapsvaardigheden en door het onderzoeken en presenteren stimuleert de school
creativiteit en expressie.
Het onderzoekend leren vindt ook plaats in de vorm van projectonderwijs, aan de hand van
thema’s. Deze werkvorm wordt enkele malen per week in de middagen ingeroosterd.
Tijdens deze lessen wordt zichtbaar dat leerlingen enthousiast (samen)werken aan hun
project en de presentatie daarvan aan de medeleerlingen en de ouders.
Een ontwikkelpunt hierbij is wel dat de school de doelen zij voor deze vormingsgebieden wil
bereiken met leerlingen scherper kan formuleren en daardoor evalueren.
Het werken met portfolio’s van leerlingen heeft een vaste plaats ingenomen in het
curriculum en in de terugkoppeling naar leerlingen en hun ouders.
Herijkte visie en gezamenlijk elan kenmerken de kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur op de Oostelijke Eilanden is goed. De volgende bevindingen dragen aan
deze conclusie bij.
Onder de nieuwe directeur heeft het team de visie op ontwikkelingsgericht onderwijs herijkt
en is sinds twee jaar bezig met een uitwerking daarvan. Voorwaardelijk daarvoor zijn een
goed pedagogisch klimaat, openheid, authenticiteit, onderling vertrouwen en
professionalisering op alle niveaus.
De visie van het team en de wijze waarop die uitgewerkt wordt, vormen onderdelen van de
stevige identiteit van de school. Deze kenmerkt ook de communicatie met de leerlingen en
hun ouders.
Vanuit het uitgangspunt dat het bestuur heeft geformuleerd dat 'de basis op orde' moet zijn,
richt de schoolontwikkeling, en daarbij de professionalisering van het team, zich op de eigen
gestelde doelen met ontwikkelingsgericht onderwijs als speerpunt.
Bij de schoolontwikkeling en de zorg voor kwaliteit wordt ook hier de door het bestuur
voorgestane koers zichtbaar. Enerzijds is er veel ruimte voor schooleigen ontwikkeling,
anderszijds voortdurende professionalisering en initiatieven die vanuit de eigen
verantwoordelijkheid worden opgepakt, bij het initiëren, vormgeven, implementeren en
evalueren van verbeteringen van het onderwijs. Daarbij hebben de directie, de
bouwcoördinatoren en de intern begeleiders een eigen heldere rol. Het kernteam zet een
duidelijke koers in en geeft de teamleden richting en ondersteuning en ook ruimte om
daarin de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Volgens het bestuurlijk kader wordt dit
getoetst via een cyclus van personeelsgesprekken en rapporteert en verantwoordt de
directie de bereikte resultaten en de eigen gestelde schooldoelen aan het bestuur.
De verbeteringen richten zich op de integratie van 21ste-eeuwsevaardigheden in het
leerplan. De drie kernwaarden van de school: aandacht voor relatie, voor autonomie en voor
competentie, liggen ten grondslag aan het professioneel handelen en communiceren van de
leraren en de omgang met leerlingen en ouders. Bij het samen ontwerpen en vormgeven van
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het aanbod wordt uitgegaan van de zeven principes die de basis vormen voor het
ontwikkelingsgericht onderwijs. Het team is zeer betrokken en er is een groot draagvlak
voor de ingezette vernieuwingen. Leraren krijgen in de gezamenlijke trajecten de kans hun
eigen talenten te gebruiken en leerwensen te volgen en de school geeft nieuwe leraren
gerichte ondersteuning.
Er is veel aandacht voor professionalisering. Kennis delen met elkaar of het verwerven van
nieuwe expertise vindt op verschillende manieren plaats. Het kernteam van
bouwcoördinatoren en intern begeleiders volgt een intensieve 'Kartrekkersscholing' en ook
het team als geheel volgt scholing en krijgt begeleiding van externe deskundigen. Leraren
noemen ook schoolbezoeken aan zusterscholen als belangrijk en waarderen de activiteiten
van het bestuurlijk platform MOVE als positief.
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Bijlage 4: Intentieverklaring
Afsprakenprotocol tussen school, leerlingen en ouders
Leerlingen hebben belang bij een goede relatie tussen school en ouders; vaak heeft dit een
positief effect op de het welbevinden, de betrokkenheid en de schoolprestaties van het kind.
Met dit protocol willen wij graag de contacten met alle ouders optimaliseren. Ouders,
leerlingen en school kunnen elkaar erop aanspreken.
Op allerlei manieren kunnen ouders bij de school betrokken zijn door deel te nemen aan de
medezeggenschapsraad, ouderraad, werkgroepen of te helpen bij het lezen,
sportactiviteiten, schoolreizen, vieringen of als klassenouder.
Wat kunnen ouders van de BOE verwachten?
Ontwikkeling van hun kinderen:
● De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun kind(eren);
● De school zorgt voor een veilige leeromgeving en goed pedagogisch klimaat;
● De school maakt gebruik van een pestprotocol om pesten op school tot een
minimum te beperken;
● De school heeft naast cognitieve ontwikkeling aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling;
● De school besteedt aandacht en tijd aan sportieve, culturele, muzikale en creatieve
activiteiten;
● De school doet alles, wat binnen haar mogelijkheden ligt, om elke leerling op het
juiste niveau te laten functioneren (passend onderwijs);
● De school zorgt voor een sluitend leerlingvolgsysteem, waarin duidelijk de
ontwikkeling en de resultaten van het kind zichtbaar zijn;
● De school besteedt extra zorg aan leerlingen, die moeite hebben met de leerstof of
die veel meer aan kunnen;
● De school staat open voor ideeën en/of adviezen van ouders omtrent het verbeteren
van de communicatie;
Communicatie:
● De school geeft de mogelijkheid om naast de tien-minutengesprekken, indien nodig,
een afspraak te maken met de groepsleerkracht(en);
● Ouders krijgen de mogelijkheid om desgewenst een afspraak te maken met de
directeur;
● Ouders ontvangen jaarlijks een jaaroverzicht met daarin allerlei praktische
informatie;
● De school zorgt voor een schoolgids, schoolplan, nieuwsbrief BOEM, informatieavond
aan het begin van het schooljaar en inhoudelijke bijeenkomsten;
● De school organiseert twee keer per schooljaar tienminuten gesprekken n.a.v. de
rapportage;
● De school zorgt voor een actuele website;
● De school legt contact met de ouder(s) zodra daar aanleiding voor is (bijv. bij
incidenten waar hun kind bij betrokken was)
Wat verwacht de BOE van ouder(s)/verzorger(s)?
De leerplicht:
● Ouders zien erop toe dat hun kinderen op tijd op school zijn;
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● Ouders melden tijdig dat en waarom hun kind niet aanwezig kan zijn.
● Ouders vragen bijzonder verlof op tijd aan.
Ontwikkeling van hun kinderen:
● Ouders zorgen er voor dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen;
● Ouders zijn aanwezig op de informatieavonden en tien-minutengesprekken;
● Ouders tonen belangstelling voor het schoolwerk, ondersteunen kinderen en
moedigen hen aan;
● Ouders zien erop toe dat hun kinderen het huiswerk (indien gegeven) maken en
inleveren;
● Ouders geven tijdig en op afgesproken wijze relevante informatie over hun kind door
aan school;
● Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen aan alle schoolactiviteiten (sport, excursies,
culturele activiteiten, (meerdaagse) schoolreizen) mee kunnen doen;
Wederzijds respect:
● Ouders brengen hun kinderen een positieve schoolhouding bij;
● Ouders zijn, net als hun kinderen en de leerkrachten, onderdeel van de klasse- en
schoolgemeenschap en voegen zich naar de afspraken van die gemeenschap;
● Ouders praten met respect over school;
● Ouders nemen bij problemen zo snel als mogelijk contact met de school op;
● Ouders kiezen voor praten met betrokkenen i.p.v. praten over betrokkenen (ouders,
leerkrachten of directie)
Gebruik van overblijf:
●
Ouders betalen de kosten van de overblijf;
● Ouders melden tijdig aan- en af;
● Ouders geven een gezonde lunch mee aan de kinderen;
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Bijlage 5: Inwerken nieuwe collega’s
Praktische zaken
Voor de start van de nieuwe medewerker op school zorgt de ICT-er voor het aanmaken en
verstrekken van een school email-adres alsmede de inlog voor de diverse systemen die we
op school hanteren.
De directie/bouwcoördinatoren zorgen in de startweek voor een kennismaking met de
nieuwe leerkrachten. Ze geven een rondleiding op de school en zorgen voor een
kennismaking met het team. Ze verstrekken de schoolgids, schoolplan, jaarplan en het
document ‘HOE op de BOE’.
MOVE ambassadeur zorgt dat inlog MOVE wordt aangemaakt. Ambassadeur toont MOVE,
zorgt dat werknemer wordt aangemeld bij groepen die bij zijn specialisaties passen.
Iedere nieuwe medewerker krijgt een maatje toegewezen waar hij/zij terecht kan met alle
praktische vragen en problemen. Dit is meestal een directe collega.
Gesprekken
De directeur heeft een aantal gesprekken met de nieuwe leerkracht in het kader van de
gesprekkencyclus en indien nodig incidentele gesprekken De bouwcoördinator begeleidt de
leerkracht inhoudelijk, doet klassenbezoeken en coacht, schuift (in overleg) aan bij
oudergesprekken (waar nodig). De intern begeleider werkt de nieuwe medewerker in in het
Handelingsgericht werken, Parnassys en de zorgstructuur en (samen met de leerkracht)
voeren van oudergesprekken van zorgleerlingen.
Begeleiding van de nieuwe medewerkers
Leerkrachten worden één of twee jaar intensief begeleid, afhankelijk van behoefte van de
leerkracht en inschatting van directeur, IB’er en bouwcoördinator. Voor de nieuwe
leerkracht geldt dat er het eerste jaar geen schooltaken uitgevoerd hoeven te worden.
De directeur heeft in het eerste schooljaar na 3 weken een verbazingsgesprek. Daarna
halverwege het schooljaar naar aanleiding van een klassenbezoek een gesprek en aan het
einde van het jaar een eindbeoordelingsgesprek.
De bouwcoördinator heeft minimaal vijf gesprekken per schooljaar, één per themaperiode.
Gedurende het eerste jaar heeft de intern begeleider in ieder geval één overleg per thema
naast de twee groepsbesprekingen.
Eén keer per themaperiode spreken de leerkracht en het maatje samen af om praktische
zaken te bespreken. Daarnaast kan de leerkracht altijd binnen lopen om tussendoor
praktische vragen te stellen.
Begeleiding van een LIO-er
Een LIO-er wordt begeleid door de leerkracht van de stagegroep (mentor). Mocht deze
leerkracht om een of andere reden voor langere tijd uitvallen, komt de LIO-er in een andere
groep, waar de leerkracht de begeleiding overneemt.
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